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Abstract 

Purpose : The purpose of this master thesis is to find out if there is any significant difference in perceived 
productivity between activity based and traditional offices. 

Method: The implementation took place in three phases. The first phase consisted of, by using existing 
literature, finding factors influencing the productivity in an office. The second phase consisted of 
developing a survey based on factors that were found during phase one. Experts in the topic also helped 
developing the survey. The third phase consisted of developing a measurable scale, based on research at 
KTH and statistically test the survey results between activity based and traditional offices . This was done 
with the guidance of our tutor Tekn Lic Berndt Lundgren  at the Department of Real Estate and 
Construction Management, KTH. 

Sample: The sample group in thesis consisted of six offices (three activity based and three traditional) 
from four different companies, four of the offices are located in Stockholm, one in Malmö and one in 
Linköping. The survey had a total of 565 respondents with a response rate of approximately 50 per cent . 

Results: The results show that there is a significant difference in four of the five factors that the factor 
analysis resulted in. The factors that are beneficial to the activity based office are: Meeting areas, space 
and comfort. The factor that is beneficial to the traditional office is the Companionship. In the factor 
Individual workplace, there is no significant difference between the two office designs. 

Thus there is a significant difference in the perceived productivity between activity based and traditional 
offices in favor of the activity based. This is based on results from the developed scale and from the 
analysis of individual questions. The results are also in line with the literature when it comes to age 
generations, the younger generation prefer activity based office more than their older colleagues. The 
results also showed that there is no significant difference in how men and women experience how well 
the design of the office supports productivity, the results differed generally less between office designs 
for men than they did for women. 

Scientific relevance: Activity based offices are a relatively new phenomenon that is growing in 
popularity in offices around the world, therefore, this study that compares the difference in perceived 
productivity is of great importance when no similar study exists. Both the real estate industry and 
academia are requesting literature on the effect of the introduction of activity based offices. In the real 
estate industry this would act as a basis for the upcoming adaptation of offices and could both be used by 
organizations, property owners and property consultants. The academy asked for this to ensure and 
demonstrate a strategic integration between organizational needs and the provision of real estate and 
real estate solutions.  

The beneficial results for activity based offices in this thesis are of great importance and usefulness in 
future decisions of office customizations. 
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Termbeskrivning 
Följande ord och uttryck används genom hela arbetet. För att undvika missförstånd presenteras de 

definitioner detta arbete använder sig av. 

 

Upplevd produktivitet: Detta arbete utgår från termen upplevd produktivitet, vilket är en 

självskattning från de anställda av deras egen produktivitet. Denna term används med bakgrund av 

att mäta faktiskt produktivitet kommer med stora svårigheter vilket förklaras närmare i senare delar 

av arbetet. 

Traditionella kontor: I det här arbetet avser denna term kontor med öppna kontorslandskap eller 

en kombination av cellkontor och öppna kontorslandskap där varje anställd har sin egen fasta 

skrivbordsplats. Av de enkätsvar som återgavs från de traditionella kontoren i detta arbete är 

fördelningen 90 % platser i öppet kontorlandskap och 10 % cellkontor. 

Aktivitetsbaserade kontor: Kontor där medarbetarna inte har några fasta platser, utan erbjuder 

flertalet olika typplatser för att stödja verksamheten och därigenom medarbetarnas behov för att 

genomföra dagens arbete (mer utförlig beskrivning återfinns i kapitel 2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor) 

(Månsson & Nyberg, 2014). 

Statistisk signifikans: I arbetet används uttrycket statistiskt signifikant i olika meningar och 

sammanhang. När det står att en skillnad är statistisk signifikant innebär detta att det tillämpas en 

signifikansnivå på 95 procent. Det innebär att det endast är 5 procent chans att skillnaden är 

slumpmässig. Anledningen till att en 95-procentig signifikansnivå tillämpas finns främst att finna i 

tradition och historiska tillfälligheter. (Häggström, 2013) 
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1. Inledning 
Följande kapitel kommer att ge en inledning till arbetet där bakgrund, vetenskaplig relevans samt 

frågeställning och syfte kommer att presenteras. Även avgränsningar samt arbetets uppbyggnad 

kommer att redogöras för. 

1.1 Bakgrund 
Idag spenderar en heltidsarbetare ungefär 40 procent av den vakna tiden på jobbet och det är 

bevisat att dåliga arbetsmiljöer är direkt kopplat till lidande, sjukdomar och stress vilket medför stora 

kostnader för organisationer och samhället (Danielsson, 2013). I Sverige arbetar uppskattningsvis 2.3 

miljoner människor på kontor (Vasakronan, 2014) vilket gör kontoret till en väldigt viktigt del av 

mångas vardag. Det är därför av stor vikt att känna till hur olika aspekter av kontoret påverkar oss. 

Under de senaste 100 åren har det skett ett flertal stora trender inom kontorsutformning. Det första 

öppna kontorslandskapet i Sverige växte fram under slutet av 1890-talet och lade grunden för 

framtida kontor (Danielsson, 2010). I början av 1900-talet bildades så kallade ”trälhav” där arbetare 

satt i täta rader och övervakades av tjänstemän i glasburar och målet med trälhaven var att öka 

effektiviteten på kontoret. Senare, under mellankrigstiden, framhävdes en inriktning mot 

individualitet och hälsa vilket ledde till att stora rum blev mindre och cellkontor tog över 

(kontorsutformningar beskrivs mer ingående i kapitel 2.1 Kontorsutformning). Detta främjade det 

enskilda arbetet men flexibilitet och sammarbete försämrades. Under 1950-talet var det effektivitet 

som var den tydliga trenden och öppna kontorslandskap växte återigen fram eftersom att det insågs 

att cellkontor försvårade informationsflödet. Nästa kontorstrend kom att växa fram under 1970-talet 

och det så kallade kombikontoret tog över. Idén bakom kombikontoret var att framhäva de positiva 

aspekterna med cellkontor och öppna kontorslandskap samtidigt som de negativa aspekterna med 

dessa dämpades. (Larsson, 2010) 

Först under 1990-talet började det så kallade flexibla kontoren att växa fram i Sverige. Huvudsyftet 

med de flexibla kontoren var att de skulle vara så yteffektiva som möjligt samt att gemenskap och 

sammarbete mellan medarbetarna skulle främjas. Dessa kontor ser likadana ut som öppna 

kontorslandskap förutom att det finns färre skrivbordsplatser än antalet anställda och att dessa 

platser inte är fasta till en enskild person. Utöver dessa flexkontor har även en annan kontorstyp växt 

fram som ofta benämns som framtidens arbetsplats och av vissa beskrivs det som den nya flugan 

gällande kontorsutformning. Dessa kontor har många namn men i denna studie kallas dessa för 

aktivitetsbaserade kontor. Aktivitetsbaserade kontor har under den senaste tiden varit ett mycket 

omdiskuterat ämne och bara under de senaste åren har åtskilliga studier, rapporter och 

nyhetsartiklar skrivits inom ämnet. Det som karaktäriserar aktivitetsbaserade kontor är att de, likt 

flexkontor, reducerar kontorsytan per anställd genom att ha färre enskilda arbetsplatser än anställda 

och att dessa platser inte är fasta till en enskild person. Vad som också karaktäriserar dessa kontor, 

till skillnad från flexkontor, är att kontoren är utformade på så sätt att olika delar av kontoret stödjer 

olika arbetsuppgifter eller aktiviteter; om du vill sitta tyst och ensam sätter du dig i ett tyst rum men 

om du vill du brainstorma med kollegor väljer du en mer aktiv zon. 
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1.2 Problemformulering 
Alla kontorsutformningar har sina för- och nackdelar. De klassiska cellkontoren är lämpade för 

individuellt arbete och främjar koncentration och möjligheten att skärma av sig från omvärlden i sin 

egen ”hemmiljö”. Dock så hämmar cellkontor gemenskap, de är inte flexibla och ytineffektiva vilket 

medför stora lokalkostnader som är en av de största utgifterna för många företag. Öppna 

kontorslandskap är en motsats till cellkontoren där gemenskap främjas, de är mer yteffektiva och 

flexibla vilket leder till lägre lokalkostnader. Dock finns det negativa aspekter i form av högre ljudnivå 

samt att inte kunna skärma av sig från sina kollegor. Kombikontoren är ett bra alternativ till de två 

ovanstående kontorstyperna eftersom de tar till vara på båda kontortypernas positiva aspekter 

samtidigt som de negativa suddas ut. Kombikontor är dock fortfarande inte flexibla och är 

ytineffektiva. 

Det som de ovanstående kontoren har gemensamt är att det endast finns en plats du kan arbeta på, 

och det är vid din fasta skrivbordsplats. Den fasta skrivbordsplatsen är din personliga arbetsmiljö som 

du får pryda med personliga ägodelar efter dina egna önskemål. Det du däremot inte kan göra är att 

ändra miljön runt om dig. Det aktivitetsbaserade kontoret är i teorin ett kontor som ska vara bättre 

än övriga kontorsutformningar i frågor såsom yteffektivitet, gemenskap och avskildhet eftersom att 

det finns en möjlighet att utföra ditt arbete i olika miljöer beroende på vilken arbetsuppgift du har 

för dagen. Aktivitetsbaserade kontor saknar dock en plats som varje medarbetare får utforma efter 

sina egna preferenser. Det går heller inte att lämna dagens arbete på skrivbordet till nästa dag 

eftersom efter varje dag måste varje medarbetare städa undan efter sig, så kallad ”clean desk 

policy”. 

Frågan som då uppstår är hur väl olika kontorsutformningar stödjer ett produktivt arbetssätt på 

kontoret. Produktivitet på ett företag är en väldigt viktig fråga eftersom den är direkt kopplat till 

företagets resultat. Exempelvis kan ett företag skära ner på lokalkostnaderna med en miljon kronor 

per år genom att minska kontorsytan. Medför det dock att produktiviteten minskar med fem 

miljoner per år kommer denna ”kostnadsbesparing” i slutändan få ett stort negativt utslag eftersom 

att nedskärningen i lokalkostnader fungerar som en negativ hävstång på produktiviteten. 

Gör då dessa olika aktivitetsbaserade kontor att produktiviteten ökar eller minskar? Arbetar man mer 

eller mindre produktivt om man har sin personliga arbetsplats? Det ur dessa frågor som detta 

examensarbete växt fram och det främsta nyckelordet genom arbetet är produktivitet. 

1.3 Vetenskaplig relevans 
De flesta studier vi kommit över rörande kontor och produktivitet angriper frågan om kontorsmiljön 

påverkar produktiviteten. Resultat på den frågan är ett enhällig ja. Tar man detta ett steg vidare och 

ställer frågan vilka faktorer i kontorsutformningen som påverkar produktiviteten och hur man gör 

detta mätbart är svaren desto färre. Det är även något som flitigt efterfrågas och nedan följer en 

samling citat ur olika studier som berör just detta:  

I studien Measuring the productivity impacts of new ways of working (Laihonen et al., 2012) skriver 

författarna följande: 

“Future research should concentrate on empirical examinations because based on the literature 

review it seems that the actual measurement practices and reported solutions are mostly missing. 

The proposed measurement framework provides a basis for the empirical research and helps both in 
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planning the measurement arrangement and in designing the actual measures. However, practical 

experience of applying the framework in different organizational contexts (e.g. with different 

purposes for measurement) is needed”. 

- Framtida forskning borde koncentrera sig på empiriska undersökningar eftersom baserat på 

litteraturstudien verkar det som att mätningsutförandet and rapporterade lösningarna saknas. Det 

föreslagna mätningsramverket ger en bas för empiriska undersökningar och hjälper till i både att 

planera mätningsupplägget och designa den aktuella mätningen. Däremot, praktiska erfarenheter av 

att applicera ramverket i olika organisatoriska sammanhang (t.ex. med olika syften för mätning) 

behövs. 

I examensarbetet Framtidens arbetsplats - Riktlinjer för en implementering av Aktivitetsbaserade 

Arbetsplatser (Bouvier & Eriksson, 2014) skriver författarna följande: 

Att undersöka möjligheten att skapa mätbarhet inom området ABW, att skapa nyckeltal för att mäta 

effekten av ett införande av ABW. Framförallt mätbarhet av mjuka nyckelvärden efterfrågas av 

fastighetsbranschen. Det är väldigt komplext att mäta effekten av huruvida ABW har skapat en ökad 

produktivitet hos företaget.  

Gustafsson (2014) skriver i sitt examensarbetet Aktivitetsbaserat - Ett arbetssätt för en aktiv framtid:  

”En viktig del i detta arbete är att fortsatta undersökningen av vad som är grunden till utvecklingen 

av arbetsplatsen. Ett fortsatt arbete med statistiskdata är en vital del i arbetet för att förstå 

organisationer, människors behov samt hur lokalen skall anpassas. Vidare forskning skulle således 

kunna struktureras genom att insamla data från olika även olika typer av företag och organisationer 

som sedan analyseras och som i framtiden kan användas vid jämförelse och implementering av 

arbetssättet.” 

Haynes (2007) skriver också följande: 

“The future for office and workplace productivity measurement is to establish links between real 

estate and facilities performance metrics and the organisational performance metrics. Establishing 

these links will demonstrate a strategic integration between organizational demand and the provision 

of facilities and real estate solutions”. 

- Framtiden för kontor och arbetsplatsproduktivitet är att säkerställa länken mellan fastigheten och 

fastighetsprestandametriken och organisationsprestandametrikern. Säkerställa dessa länkar kommer 

att demonstrera en strategisk integration mellan organisatoriska behov och tillhandahållande av 

fastigheter och fastighetslösningar.  

Vi har även fått berättat för oss av olika källor, bland annat Niras som är ett konsultföretag inom 

fastigheter och lokaler, att deras kunder i vissa fall efterfrågor underlag som visar på effekten av att 

gå över till en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Dessa frågor ska delvis försöka besvaras med detta arbete. Det som framförallt verkar efterfrågas är 

att det genomförs empiriska undersökningar som producerar statistiskt material som kan användas 

som underlag i framtida forskning. Detta kommer att skapas med detta arbete och 

tillvägagångssättet beskrivs närmare i kapitel 4. Metod. 
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1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det finns någon signifikant skillnad i upplevd 

produktivitet mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor. Detta sker med hjälp av ett 

kvantitativt angrepp som analyserar hur olika subjektiva parametrar upplevs påverka på 

produktiviteten. 

1.5 Frågeställning: 
Huvudfråga:   

- Finns det någon signifikant skillnad i upplevd produktivitet mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor? 

Delfrågor: 

- Finns det signifikant skillnad mellan män och kvinnor i upplevd produktivitet i aktivitetsbaserade 

kontor? 

- Finns det signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper i upplevd produktivitet i aktivitetsbaserade 

kontor? 

1.6 Hypotes 
Följande hypotes kommer att prövas i detta examensarbete: 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad i den upplevda produktiviten mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor i avseende gällande kontorsutformning. 

H1: Det finns en signifikant skillnad i den upplevda produktiviteten mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor i avseende gällande kontorsutformning. 

Samma hypotesprövning kommer att utföras för att besvara delfrågorna. 

1.7 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till företag som använder sig av aktivitetsbaserade och/eller traditionella 

kontorslösningar. Mindre kontor som har färre än cirka 60 anställda har även uteslutits från studien 

då data kommer att jämföras statistiskt. Geografisk är arbetet avgränsat till kontor som ligger inom 

landets gränser. Detta av anledningen att det inte fanns utrymme i tidsrammen att översätta 

materialet, få det kvalitetssäkrat samt kontakta utländska företag. Resultaten från arbetet torde dock 

vara applicerbart även utanför Sverige. 

1.8 Disposition 
Arbetet inleds med ett definitionskapitel innehållandes relevant fakta/information som behövs för 

att förstå de följande kapitlen och som kommer att refereras till i senare delar av arbetet. Sedan 

följer ett teorikapitel som sammanfattar den forskning och teori som finns inom det aktuella 

forskningsområdet. Därefter följer metodkapitlet som beskriver de olika delarna av 

tillvägagångsättet. Kapitlet som följer presenterar den data som samlats in och analyserats under 

arbetets gång. Dessa resultat sammanfattas därefter i det nästkommande kapitel där även slutsats 

och fortsatt forskning presenteras. Avslutningsvis kommer ett kapitel som heter diskussion där 

resultaten diskuteras på ett mer allmänt plan där författarna kommer flika in med personliga åsikter 

och tankar. 

Inledning 
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2. Definitioner 
Följande kapitel presenterar nödvändig information och definitioner inom de ämnen detta arbete 

kommer att beröra. Kapitlet krävs för att kunna förstå resonemang och begrepp i de följande 

kapitlen. 

2.1 Kontorsutformning 

2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor 

Stallworth Jr och Kleiner (1996) påpekar i deras artikel att man inte äter, sover, lagar mat och 

underhålls i ett och samma rum utan använder sig av olika miljöer för olika aktiviteter. Detta koncept 

kan även appliceras på kontorsutformning eftersom det inte spelar någon roll hur väl en fast enskild 

kontorsplats är utformad, den kommer aldrig att stödja alla aktiviteter på optimalt sätt och därför 

innebära begränsningar. Det är ur detta synsätt aktivitetsbaserade kontor växt fram. 

Aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsstyrt arbetssätt, framtidens kontor, A2, New Ways of Working 

(NewWoW), Activity Based Workplace (ABW) är en samling namn som alla beskriver ett och samma 

koncept som vi i denna studie kallar för aktivitetsbaserade kontor. Det existerar skilda definitioner på 

vad som menas med aktivitetsbaserade kontor men en generell och kort definition är (Månsson & 

Nyberg, 2014): ”Ett kontor där medarbetarna inte har några fasta platser, utan erbjuder flertalet 

olika typplatser för att stödja verksamheten och därigenom medarbetarnas behov för att genomföra 

dagens arbete”. 

Dock så räcker ofta inte denna korta definition för att helt förstå vad ett aktivitetsbaserat kontor 

innebär. Den största skillnaden mellan aktivitetsbaserade kontor och andra kontorsutformningar 

(beskrivs i kapitel 2.1.2 Andra kontorsutformningar) är att det är färre antal fasta arbetsplatser än 

antalet anställda på kontoret vilket innebär att ingen eller endast ett fåtal personer har en fast 

placering på kontoret. Normal nyttjandegrad på ett kontor där samtliga anställda har sin egen 

arbetsplats är sällan över 40 procent vilket betyder att dessa kontor blir väldigt ineffektiva när det 

gäller ytanvändning (Niras, 2015a). De kontorsutformning som innefattar fasta skrivbordsplatser 

brukar normalt behöva en arbetsyta omkring 20 kvadratmeter per anställd jämfört med ett 

aktivitetsbaserat kontor som kan komma ner till en arbetsyta omkring 12-15 kvadratmeter per 

anställd (CMB, 2014). 

   Figur 1: Vasakronans aktivitetsbaserade kontor (Sahlström & Severin, 2015) 
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Det som även ingår i definitionen är att ”stödja verksamheten och därigenom medarbetarnas behov 

för att genomföra dagens arbete”. Detta betyder att det inte räcker med att skära ner på antalet 

arbetsplatser för att ett kontor ska klassificeras som ett aktivitetsbaserat kontor utan den fysiska 

arbetsmiljön och arbetssättet skiljer sig från andra kontorsutformningar. Normalt sett brukar 

aktivitetsbaserade kontor vara uppdelat i zoner. Dessa zoner skiljer sig mellan olika verksamheter 

beroende på krav och arbetsuppgifter. Generellt brukar dessa zoner delas in i: en lugn zon där man 

arbetar tyst och ostört, en mellanzon som efterliknar öppet kontorslandskap med mer 

konversationer och en aktiv zon som öppnar upp för diskussioner och grupparbeten (Mer, 2014). Det 

huvudsakliga syftet med aktivitetsbaserade kontor är således att använda sig av olika miljöer och 

zoner för att på så sätt stödja de aktiviteter som är unika för varje företag och skapa en optimal 

kontorsmiljö. Utgår en organisation ifrån de faktiska aktiviteterna som utförs under en arbetsdag och 

anpassar arbetsmiljön så organisationen har 100 % stöd för dessa aktiviteter så kommer personalen i 

teorin att arbeta effektivare, må bättre och bli lönsammare (Niras, 2015a). 

 

En av de stora fördelarna med aktivitetsbaserade kontor är att flödet av information och kunskap 

ökar mellan de anställda på kontoret. Detta flöde uppstår när anställda rör sig mellan olika miljöer 

och avdelningar som gör att nya relationer bildas med kollegor som vanligen inte hade setts på ett 

kontor med fasta platser. En annan tydlig fördel med aktivitetsbaserade kontor är att de är 

kostnadseffektiva. Den största besparingen kan göras genom att skära ner ytan per anställd vilket gör 

att hyreskostnaderna för lokalen minskar. En förminskning av ytan innebär också besparingar i form 

av lägre kostnader för städning samt att energikonsumtionen minskas, detta är också fördelaktigt ur 

miljösynpunkt. Eftersom aktivitetsbaserade kontor också främjar elektronisk hantering av 

pappershandlingar och system som ”follow-me print” görs kostnadsbesparingar i förbrukbart 

kontosmaterial samt kontorsutrustning, vilket också är fördelaktigt ur miljösynpunkt. (Bouvier & 

Eriksson, 2014). 

Den största negativa aspekten med aktivitetsbaserade kontor, något som ofta benämns i litteratur, 

är det faktum att det nya arbetssättet är svårt att acceptera då den fasta arbetsplatsen försvinner. En 

egen personlig plats värdesätts högt och att släppa den anses ofta negativt. (Bouvier & Eriksson, 

Definitioner 

Figur 2: Ett tyst fokusrum på NIRAS Stockholmskontor med flertalet arbetsplatser (Sahlström & Severin, 2015) 
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2014). Människor gillar att bo in sig och pryder ofta sin personliga arbetsplats med fotografier på 

familj eller liknande för att skapa en trivsam miljö. Även pågående arbetsuppgifter går att släppa vid 

dagens slut och fortsätta på dagen efter. Detta är inte möjligt på aktivitetsbaserade kontor eftersom 

en så kallad ”clean desk policy” tillämpas och det är därför inte tillåtet att pryda arbetsplatsen med 

personliga föremål eller att lämna en arbetsyta under en längre tid utan att städa undan efter sig. 

När arbetsplatserna inte är fasta uppstår också risken med att anställda ”paxar” en speciell plats vid 

början av dagen genom att exempelvis hänga en jacka på stolen, på så sätt försvinner syftet med de 

flexibla platserna eftersom platsen då anses upptagen även om personen inte nyttjar den. 

Det finns också en nackdel i form av att arbetsmiljön kan bli för ”lekfull” vilket resulterar i att de 

eftersträvade effekterna om att sänka kostnader och öka produktiviteten inte uppfylls. Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen (2011) beskriver i deras studie att vissa mötesrum designas allt för 

lekfullt och blir väldigt opraktiska vilket medför att rummet kan bli outnyttjat. 

2.1.2 Andra kontorsutformningar 

Cellkontor 

Cellkontor är precis som det låter, ett kontor som är uppdelat i flera mindre separata celler (rum). 

Dessa rum ligger ofta på rad parallellt med fasaden på fastigheten så att varje individuellt rum får ett 

eget fönster och på så sätt får tillgång till naturligt ljus och utsikt. Förbindelsen mellan rummen sker 

ofta med en gemensam korridor som även förbinder gemensamma förvaringsutrymmen, toaletter, 

matsal, vilorum och mötesrum. Cellkontor har också fördelen gentemot andra kontorsutformningar 

att varje rum kan utrustas med nödvändig elektronik såsom skrivare och andra tekniska hjälpmedel. 

Dock har det på senare tid blivit vanligt att denna elektronik samlats i gemensamma rum förbundna 

med den gemensamma korridoren. (Seddigh, 2013b) 

Enligt Vasakronans Kontorsbarometer är i dag cellkontor den vanligaste formen av kontorslösning 

och utgör 43 procent av marknaden (Kontorsbarometern, 2014). Förr var den generella 

uppfattningen att cellkontor utgjorde en ännu större majoriteten men allt eftersom framfarten av 

andra kontorslösningar började cellkontor att överges, dock så sitter ofta chefer kvar i separerade 

cellkontor då de ofta behöver sitta avskilt både visuellt och auditivt. Cellkontor är idag också ofta 

förknippat med högre status i och med att man har sitt eget rum. (Seddigh, 2013b) 

Delat rum 

Delade kontorsrum är utformade på samma sätt som cellkontor, dock är dessa tämligen större 

eftersom de är utformade för att rymma fler personer, oftast två till tre personer (Seddigh, 2013b). 

Enligt Vasakronans Kontorsbarometer är det en andel om 24 procent som sitter placerade i delade 

kontorsrum som har en kapacitet om 2-5 personer (Kontorsbarometern, 2014). 

Öppet kontorslandskap 

Öppet kontorslandskap utgör 27% av alla kontor i Sverige  och innebär att ett större antal anställda 

sitter och arbetar i samma lokal (Kontorsbarometern, 2014). Vad som definieras som ett öppet 

kontorslandskap kan gå isär beroende på vem man frågar, men en bra indelning kan göras beroende 

av antalet personer som faktiskt arbetar i rummet. Christina Bodin Danielsson (2010) delar in öppna 

kontorslandskap i tre kategorier: små kontorslandskap som rymmer fyra till nio personer, 

mellanstora kontorslandskap mellan tio och tjugofyra personer och stora kontorslandskap som har 

en kapacitet på över 24 personer. Tidigare var öppna kontorslandskap generellt inte utrustade med 

samtalsrum eller telefonrum men i dagens kontor är dock detta vanligt. Dessa rum används för att 
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anställda ska kunna sitta ostört och avskilt eller prata i telefon utan att störa medarbetare i det 

öppna kontorslandskapet. (Seddigh, 2013c) 

En annan förekommande lösning för att minska visuella och auditiva störningsmoment från 

medarbetare är att dela in öppna kontorslandskap i så kallade ”Cubicles”. Genom att avskilja varje 

separat arbetsplats med skärmar ökas avskildheten och dämpar störningsmoment. Cubicles är dock 

mycket vanligare i USA där avskildhet är en viktig aspekt jämfört med Sverige och Europa där ofta 

kommunikation mellan medarbetare försöker främjas. (Seddigh, 2013c) 

Flexkontor 

Eftersom beläggningsgraden på ett kontor där varje anställd har sin egen specifika sittplats sällan 

överstiger 40 procent blir många kontor ytineffektiva (Niras, 2015a). En lösning på detta problem är 

att skära ner på antalet arbetsplatser så att det finns fler anställda än antalet skrivbord. Dessa kontor 

kallas för flexkontor och utgör tillsammans med aktivitetsbaserade- och kombikontor (beskrivs 

nedan) 4% av marknaden (Kontorsbarometern, 2014). Med denna lösning finns det ingen individuell 

plats för de anställda utan man får sitta där det finns en ledig plats. Ytan som blir över kan antigen 

utnyttjas för att utöka samtalsrum eller skära ner på den totala kontorsytan. (Seddigh, 2013a) 

Kombikontor 

Ett kombikontor består av en blandning mellan cellkontor och öppet kontorslandskap. Syftet med  ett 

kombikontor är att skapa gemenskap mellan medarbetarna men samtidigt behålla egna kontor för 

att kunna sitta avskilt. Utformningen uppbyggd så att de anställda har sitt eget kontor som kallas för 

enhetsrum som är väldigt likt cellkontor förutom att storleken vanligtvis är mindre. Utöver 

enhetsrummen finns det också en gemensam yta ansluten till samtliga enhetsrum som 

innehållsmässigt varierar beroende på verksamhet men normalt brukar det vara en plats för möten, 

samtal, paus och elektronik. Kombikontor lämpar sig inte för verksamheter som kräver att större 

delen av tiden tillbringas på kontoret eftersom att enhetsrum då kan upplevas trångt och även 

ytmässigt är dessa kontor ineffektiva. De verksamheter som kan dra nytta av denna typ av 

utformning är verksamheter där det snabbt behövs ske informationsbyte och diskussioner mellan 

anställda för att sedan kunna återgå till sin ostörda miljö igen. (Dahlberg, Leander, & Savegård, 2014) 
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2.2 Generationer på arbetsplatsen 
Blandar man olika åldersgenerationer på en arbetsplats öppnas det upp för både möjligheter och 

utmaningar. Möjligheterna som dyker upp när det bildas en mix av människor är att alla har olika 

erfarenhet och kunskap att tillföra gruppen samtidigt som det dyker upp nya utmaningar att ta 

hänsyn till. Ur en generationssynvinkel är kontorsutformningen en essentiell faktor för att behålla 

och attrahera värdefull arbetskraft (Earle, 2003). Olika generationer har formats efter sin uppväxt 

vilket också påverkar deras preferenser när det kommer till kontorsutformningar. På 

kontorsmarknaden idag går det att urskilja tre generationer med egna karaktärsdrag: Baby boomers, 

Generation X och Generation Y. 

 

”Baby Boomers” är personer som är födda under åren 1946 – 1965 och 

är idag (2015) mellan 50 – 69 år. Denna generation är födda efter andra 

världskriget och blev inlärda att ju hårdare de arbetade desto längre fram 

kom de. Detta resulterade i att denna generation har svårare att 

acceptera trenden om att släta ut hierarkin eftersom de arbetat hårt hela 

livet för att vara där de är idag. Generationen föredrar tydligare 

gränsdragningar mellan roller på arbetsplatsen vilket resulterar i att de 

generellt föredrar tystare och stabilare miljöer jämfört med yngre 

generationer.  

Nu när trenden börjar gå mot nyare öppnare kontor drabbas denna 

generation som känner att de måste ge upp de enskilda kontorsrum de 

arbetat sig till. Baby Boomers är också stolta över deras erfarenhet och 

expertis vilket tenderar till att de kräver respekt, igenkännande och 

status vilket de kan känna att de förlorar ifall de fråntas sitt cellkontor. 

(Earle, 2003). Vad som också kännetecknar denna generation är att de 

inte är uppväxa med samma kunskap om teknologi som yngre 

generationer vilket gör att ny teknik ofta känns främmande 

(HermanMiller, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Baby Boomer - (pixabay.com, 2015) 
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”Generation X” är födda mellan åren 1966 – 1977 och är idag mellan 38 – 49 år gamla. 

Generationen har växt upp i en intensiv social, ekonomisk och teknologisk miljö vilket gör att de har 

lätt att anpassa sig. Till skillnad från Baby Boomers känner denna generation sig mer hemma i 

hektiska miljöer och dessutom föredrar de en slätare hierarkisk struktur. Generation X värderar 

generellt livet utanför jobbet mer än jobbet själv vilket resulterar i att flexibilitet är en motiverande 

faktor. (Earle, 2003) 

”Generation Y” är den yngsta generationen på arbetsplatserna och är födda mellan åren 1978 och 

1997 och är idag 18 – 37 år gamla. Den här generationen har högst kunskap och erfarenhet om teknik 

generationerna emellan eftersom det har ingått i det vardagliga livet under hela uppväxten. 

Lättsamhet med teknologi tillåter generationen att arbeta snabbt och effektivt med allt från att leta 

information på internet till att skicka sms. Generation Y arbetar bra i grupper och frågar gärna 

kollegor efter information, dock så är denna grupp också känd för att arbeta effektivt individuellt. 

När det gäller kontorsutformning föredrar Generation Y kontor som erbjuder valfrihet beroende på 

uppgift och föredrar också öppna ytor där kunskap är delad, tempot är högt och nya idéer kan flöda. 

Generellt är också generationen gladare, mer motiverad  och mer effektiva i väldesignade kontor. 

(HermanMiller, 2010) 

 

 

 

  

Figur 4: Generation Y (pixabay.com) 
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3. Teori 
Följande kapitel kommer beskriva relevant teori som berör detta arbete. Tillfredställelse med olika 

kontorsmiljöer, produktivitet på kontor och vad som påverkar produktivitet på kontor kommer att 

presenteras. Även hur produktivitet görs mätbar kommer att presenteras. 

3.1 Hälsa, arbetstillfredställelse och miljötillfredsställelse 
I Christina Bodin Danielssons (2010) doktorsavhandling ”The office – An explorative study” jämförs 

alla dessa typer av kontor med hjälp utav en multivariabel regressionsanalys där 491 

kontorsanställda på 26 företag i Sverige svarade på en enkät rörande hälsa, arbetstillfredsställelse 

och miljö. 

Resultatet visade att när det gäller tillfredsställelsen med den generella kontorsmiljön placerade sig 

cellkontor högst och därefter kom flexkontor. Dock så är det värt att nämna att även om cellkontor 

hade högst tillfredsställelse i de flesta designrelaterade faktorerna så placerade sig cellkontor sist när 

det gäller designrelaterade faktorer som har med samhörighet att göra. Anställda på flexkontor 

placerade sig på toppen när det gäller designrelaterade samhörighetsfaktorer. Anställda i 

mellanstora- och stora kontorslandskap visade sig vara minst tillfredställda när det gäller 

kontorsmiljön, exempelvis svarade 12 % av de anställda i cellkontor att de stördes av röster och 

kontorsutrustning medan denna andel uppgick till 45 % och 50 % i mellanstora- respektive stora 

kontorslandskap. Anledningen till att cellkontor placerades i toppen när det gäller den fysiska miljön 

är på grund av de unika egenskaperna denna kontorsutformning medför; självständighet, personlig 

kontroll över närmiljön, lägre ljudnivå och avskildhet. Det som gjorde att flexkontor också placerade 

sig högt tros bero på att dessa kontor erbjuder självständighet och valfrihet. Denna självständighet 

och valfrihet tros även vara den förklarande faktorn till varför mellanstora- och stora 

kontorslandskap hade låg tillfredsställelse bland anställda. (Danielsson, 2010) 

När det gäller hälsa och välmående bland de anställda i undersökningen resulterade studien i att det 

fanns en signifikant högre risk för försvagad hälsa och sämre välmående bland de anställda i 

mellanstora- och små kontorslandskap. Den största chansen för bra hälsa och välmående återfanns 

bland anställda i flexkontor och därefter cellkontor. Flexkontor rankades även bäst när det gäller 

sjukfrånvaro men en förklarande faktor till detta kan vara så kallad ”gömd sjukfrånvaro” eftersom 

anställda är tillåtna att arbeta hemifrån på dessa kontor. (Danielsson, 2010) 

När det kommer till arbetstillfredsställelse var anställda i flexkontor, delade rum och cellkontor högst 

placerade. De kontor som hade lägst arbetstillfredsställelse var anställda i mellanstora 

kontorslandskap och kombikontor. Dock intressant att nämna är att även om arbetstillfredställelsen 

var högst bland cellkontor, flexkontor och delade rum så var det olika delar som rankades högt på de 

olika kontorsutformningarna. Anställda på cellkontor rapporterade högre tillfredsställelse med 

arbetet själv medan anställda i flexkontor och kombikontor rapporterade högre tillfredsställelse när 

det gällde de sociala aspekterna på arbetsplatsen. (Danielsson, 2010) 

3.2 Produktivitet på kontor 
Många högre uppsatta tror idag att de anställdas prestationsförmåga endast beror på och är 

proportionerlig med det kompensationspaket (lön, bonus, förmåner) de erhåller på deras 

arbetsplats. Detta stämmer delvis men är begränsat till att endast ha en påverkan på de anställdas 

prestation under en kort tidsperiod. Ett brett accepterat antagande är därför att en bättre 
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arbetsmiljö leder till högre motivation bland anställda och därmed högre produktivitet. 

(Leblebici, 2012) 

Produktivitet kan beskrivas på en rad olika sätt men definieras vanligast som ration mellan input och 

output. Detta betyder att det är ett mått på hur väl arbetskraft och kapital används för att producera 

en vara eller tjänst. Detta ses som en huvudkälla till ekonomisk tillväxt och konkurrens. (OECD, 2013). 

Ett av de vanligaste måtten på produktivitet är Brutto National Produkt (BNP) vilket är ett mått på 

den inhemska ekonomiska aktiviteten och är summan av alla inkomster från alla tjänster och varor 

producerade i ett land (HM Treasury, 2014). Detta arbete kommer dock att fokusera på 

produktiviteten på kontor. 

En viktig aspekt att komma ihåg är att produktivitet och effektivitet inte är synonymer. En tydlig 

beskrivning av skillnaden är att produktivitet avser att göra saker på rätt sätt och effektivitet avser att 

göra rätt saker (Svenskt Näringsliv, 2014). Applicerat på kontorsutformning är produktiviteten ett 

mått på hur mycket de anställda kan producera under en viss tid och kapital medan effektiviteten 

berör vad de anställda producerar. Detta kan illustreras med ett exempel på ett företag som 

tillverkar skor, de kan höja sin produktivitet på en maskin så de kan tillverka 10 % fler högerskor än 

innan. Detta bidrar dock inte till någon högre vinst eftersom skor endast kan säljas i par, det är därför 

inte effektivt att enbart öka produktiviteten på ena maskinen. 

Det finns olika studier som tar upp hur mycket den faktiska produktiviteten kan öka på ett företag 

med hjälp utav en välutformad fysisk kontorsmiljö. Leblebici (2012) skriver att en ökning om 5-10 

procent i produktivitet bland de anställda kan estimeras vid förbättringar i den fysiska utformningen 

och Genslers utförde år 2006 en oberoende studie tar fram en grov estimering om en ökning på 22 

procent (Gensler, 2015). 

3.2.1 Att mäta produktivitet 

Att mäta produktivitet på kontor kan vara väldigt problematiskt, speciellt om arbetet är 

kunskapsbaserat. I kontorsjobb som till exempel försäljare kan man få direkta och konkreta siffror på 

hur mycket en viss person har sålt för under en viss tid och på så sätt analysera olika variabler. När en 

person däremot producerar både individuellt och gemensamt för organisationen blir denna situation 

mycket mer komplex. Laihonen et al. (2012) beskriver hur produktiviteten kan delas upp i tre delar; 

input, process och output. Där output, det som har blivit producerat, är det svåraste att mäta och 

utgör det största problemet med att mäta produktivitet. Detta eftersom output i många fall är mer 

än bara en siffra, till exempel när det gäller olika servicearbeten. I samma studie delar de upp output 

i tre delar; Output quantity, Quality of results och Customer satisfaction. För att mäta produktiviteten 

räcker det därför inte enbart med att mäta kvantiteten producerat arbete, utan man måste även ta 

hänsyn till kvalitén samt slutkundernas tillfredställse med produkten. Både kvalitén och kundens 

tillfredställse är sådant som kommer att påverka ett företag i framtiden och borde därför räknas in 

som producerad output, dock är detta väldigt svårt att kvantitisera. Trots utmaningarna med att 

mäta produktivitet har det utförts få studier inom ämnet (Laihonen et al., 2012). 

På grund av dessa problem har det föreslagits i olika studier att det är mer lämpligt att mäta 

produktiviten på ett subjektivt plan där de anställda på kontoren själva utvärderar sin upplevda 

produktivitet. (Laihonen et al., 2012; Haynes, 2009; Haynes, 2008). På grund av kunskapsarbetens 

varierande natur så vet ofta personerna i fråga själva bäst vad som påverkar deras arbete (Laihonen 

et al., 2012).  
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3.2.2 Vad påverkar produktiviteten 

Vad som påverkar produktivitet kan det föras långa diskussioner om, denna studie begränsar sig dock 

till hur kontoret påverkar produktiviteten och längre fram i avsnittet hur utformningen av kontoret 

påverkar produktiviteten. Att kontoret påverkar produktivitet hos företag finns det en rad studier 

som styrker. Hameed (2009) utförde en enkätundersökning med en population på 105 anställda 

utspridda på 21 olika bankavdelningar för att avgöra om det finns någon relation mellan kontorets 

utformning och de anställdas produktivitet. Resultatet var att kontorsutformningen hade en 

betydande påverkan på de anställdas produktivitet. De studerade variablerna var möblering, oljud, 

belysning, temperatur och luftkvalitén.  

Haynes (2009) utförde en undersökning på en population av 1422 svarande och kom fram till en 

modell av kontorsproduktivitet som är beroende av den fysiska och beteendemässiga omgivningen. 

Den teoretiska ramen som presenteras i studien illustreras i Figur 5 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2006 utförde företaget Gensler en enkätundersökning i USA med hjälp utav en oberoende 

forskningsfirma som bland annat behandlade arbetstillfredsställelse, produktivitet och 

kontorsdesign. Studien resulterade i 2013 svar varav 90 % av de tillfrågade svarade att de upplevde 

att en bättre kontorsdesign och utformning resulterade i en högre prestation från de anställda 

(Gensler, 2015). I studien Impact of workplace quality on employee's productivity: Case study of a 

bank in Turkey (Leblebici, 2012) utfördes en enkätundersökning på en bank i Turkiet, population för 

studien var 50 svarande. Även denna studie kom fram till att den fysiska omgivningen påverkar 

produktiviteten hos de anställda, den kom även fram till att den beteendemässiga miljön är viktigare 

än den fysiska. I Figur 6 nedan presenteras det teoretiska ramverk de utgår från i studien. 

 

 

 

  

Figur 5: Teoretisk ram (Haynes, 2009) 

Figur 6: Teoretisk ram (Leblebici, 2012) 
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4. Metod 
Följande kapitel kommer presentera och redogöra för de tillvägagångssätt som valts för att 

genomföra arbetet. Population, urval samt validitet och reliabilitet kommer även att beskrivas och 

utvärderas. 

4.1 Genomförande 
Genomförandet av studien skedde i tre faser. Den första fasen bestod i att ta fram ett första utkast 

av enkäten från befintlig litteratur. Den andra fasen bestod av att fortsätta utveckla enkäten utifrån 

de frågor som togs fram under fas ett med vägledning av verksamma inom ämnet i arbetslivet. Den 

tredje fasen bestod i att analysera de inkomna enkätsvaren med hjälp av statistiska analyser. 

Fas 1 

För att ta reda på vilka faktorer som påverkar produktiviteten på kontor granskades tidigare studier 

som behandlar ämnet. De områden som examinerades extra djupt var kontorsutformning, 

aktivitetsbaserade kontor, produktivitet, produktivitet på kontor och kontorsutformning. Utifrån 

litteraturstudien skapades ett första utkast av enkäten som beskriv mer utförligt i kapitel 4.6 

Enkätstudie. 

Fas 2 

För att kvalitetssäkra att enkäten täcker samtliga dimensioner av kontorsutformning kopplat till 

produktivitet hölls intervjuer med personer insatta i olika aspekter av kontorsutformning via sina 

yrkesroller, detta beskrivs mer utförligt i kapitel 4.5 Intervjustudie. Innan enkäten skickades ut till 

urvalet testades enkäten på en kontrollgrupp för att säkerställa att attitydfrågorna inte kunde 

misstolkas eller att de hade för hög korrelation, mer utförlig beskrivning finns i kapitel 4.6.3 

Kontrollgrupp. Enkäten skickades sedan ut till urvalet som totalt var sex kontor där tre var 

aktivitetsbaserade och tre var traditionella. 

Fas 3 

Den sista fasen bestod av att utveckla en skala vilket gjordes i sammarbete med KTH och utvecklades 

med vägledning av vår handledare Berndt Lundgren. Skalan består av faktorer som togs fram genom 

en explorativ faktoranalys i programmet SPSS, detta beskrivs mer i kapitel 4.7 Analysering av data. 

Skalan användes sedan för att kunna jämföra skillnader mellan aktivitetsbaserade och traditionella 

kontor. Även enkel analys av enskilda frågor och skillnader mellan åldersgenerationer och kön 

genomfördes. 
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4.2 Val av metod 

4.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ 

Ett av de första valen som måste göras i början av en vetenskaplig studie är om studien ska använda 

sig utav en kvalitativ eller kvantitativ metod. Att använda sig av en kvalitativ metod betyder att 

inskaffandet av data generellt sker via intervjuer eller enkäter med öppna frågor medan en 

kvantitativ metod betyder att man använder sig av kvantifierbar primär- eller sekundärdata. 

(Bhattacherjee, 2012) 

Det finns både för- och nackdelar med båda metoderna och de lämpar sig olika beroende på syftet 

med studien. I  arbetet valdes det att huvudsakligen tillämpa en kvantitativ metod men det fanns 

även behov av kvalitativ datainsamling varför intervjuer har utförts. Eftersom syftet med arbetet är 

att ta reda på om det finns någon signifikant skillnad i upplevd produktivitet mellan olika kontor föll 

det naturligt att använda en kvantitativ metod eftersom det är det enda sättet data kan analyseras 

statistiskt. Den data som användes i analysen består av primärdata erhållen via enkäten som 

skickades ut. Den främsta positiva aspekten med att använda sig av en enkätstudie är att det är billigt 

och att det är möjligt att nå ut till ett stort urval under relativt kort tid. Den kvalitativa 

datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer med personer beskrivna i kapitel 4.5 Intervjustudie 

och hade som syfte att kvalitetssäkra enkäten. Det ingår också en kvalitativ del i enkäten som består 

utav tre öppna frågor som respondenten får svara fritt på. Syftet med de öppna frågorna är att bistå 

med information och möjliga förklaringar till resultatet i analys- och diskussionskapitlen. 

4.2.2 Induktion, Deduktion och Abduktion 

Tre typer av ansatser som kan användas i utrednings- och forskningsarbeten är induktion, deduktion 

och abduktion. Deduktion är den klassiska vetenskapliga ansatsen som bygger på att en hypotes 

formuleras från tidigare teorier eller modeller och sedan testas mot verkligheten. Induktion är en 

ansats åt det motsatta hållet, genom observationer formuleras teorier. Den tredje ansatsen, 

abduktion, är en kombination mellan induktion och abduktion och används vanligen i utrednings- och 

forskningsarbeten. (Le Duc, 2007) 

I detta arbete tillämpas en abduktionsansats där en teori först kommer att arbetas fram med hjälp av 

befintlig litteratur samt kvalitativa intervjuer för att skapa en hypotes som sedan kommer att testas 

mot verkligheten med hjälp av kvantitativa analysmetoder. 
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4.3 Population och urval 
Populationen i arbetet är alla kontor som utför arbete i form av bland annat skrivbordsarbete, möten 

eller projekt. Populationen är inte enbart begränsad till Sverige utan sträcker sig ut i hela världen där 

kontor används i detta arbetssyfte. Eftersom att det är praktiskt omöjligt att undersöka hela 

populationen har ett urval om 4 företag (6 kontor) gjorts. Urvalet i arbetet är ett icke-slumpmässigt 

urval eftersom ett antal begränsningar har påverkat urvalet. Den första begränsning är att kontoren i 

undersökningen måste vara tillräckligt stora i frågan om anställda och  en riktlinje om minst 33 

enkätsvar per kontor behövs för att resultaten ska kunna användas i en explorativ faktoranalys. Den 

andra begränsningen är att kontoren i urvalet inte ska ha genomgått, eller kommer genomgå, en 

kontorsförändring inom den närmsta tiden, då enkätsvaren riskerar att bli färgade av 

respondenterna. Den tredje begränsningen är att företagen i urvalet inte får arbeta med 

kontorsutformningar eller liknade eftersom de skulle kunna främjas av att svara ohederligt på 

enkäten. Exempel på detta är om företagen arbetar med att sälja in aktivitetsbaserade kontor, de 

skulle i sådana fall gynnas ju bättre de fick kontorslösningen att framstå.  

Urvalet har även kategoriserats in i två huvudgrupper som kommer att jämföras mot varandra; en 

grupp bestående av tre aktivitetsbaserade kontor och en annan grupp bestående av tre traditionella 

kontor. Nedan följer en presentation av de företag som medverkar i studien och dessa har 

huvudsakligen kontaktas via telefon från en urvalsram om cirka 40 företag. 

4.3.1 Företag 

SJ AB 

SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag för persontrafik som är ägt av 

staten. På SJ arbetar 5 000 personer och varje dag reser 85 000 

kunder med SJ. Kontoret vi valt att undersöka är SJ:s 

aktivitetsbaserade huvudkontor som är beläget i Stockholm på 

Vasagatan 10. (SJ AB, 2015).  

På kontoret arbetar cirka 600 personer på två våningar och 

kontorsytan är cirka 5,900 kvadratmeter stor. Kontoret har 

omkring 400 skrivbordsplatser, cirka 40 mötesrum (4-16 platser) och cirka 30 tysta rum som 

innehåller skrivbord. Kontoret har även ett antal ej bokningsbara öppna lounger utspridda i lokalen 

som används för möten samt telefonsamtal. Det som också karakteriserar kontoret är att det endast 

finns en bistro som är placerat på kontorets mest attraktiva del, detta främjar interaktion mellan 

kollegor och rörelse på kontoret. Kontoret har även en stor interntrappa vilket gör det lätt att röra sig 

mellan våningsplanen utan att använda fastighetens trapphus. Inflyttningen skedde under 2013 och 

2014. (Olsson, 2015) 

Tidigare var kontoret lokaliserat på Centralplan 19 och där arbetade cirka 550 anställda på 8 500 

kvadratmeter. Det som karakteriserar det nya kontoret jämfört med det gamla är att det nu är ett 

modernt yteffektivt kontor med arbetsmiljöförbättringar inom ljudabsorberande material, dagsljus, 

innerklimat, ytskikt och ett modernt IT-system. Flytten innebar också en kostnadsbesparing om cirka 

12,5 miljoner kronor under de kommande sju åren. Både innan och efter flytten utförde även SJ en 

undersökning som resulterade i ett nöjdindex vilket hade ett värde på 54 under november 2012 

(gamla lokalen) och ett värde på 70 (nya lokalen). (Olsson, 2015) 
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Av vissa skäl kunde inte enkäten användas i sin fulla form hos SJ, detta resulterade att vissa frågor var 

tvungna att exkluderas för att få tillåtelse att genomföra studien. Dessa  var frågor som inte enbart 

eller inte alls var kopplade till kontorsutformningen. Frågorna som exkluderas var 21, 24, 25, 26, 27 

och 30 som kan jämföras mot enkäten i Bilaga 2. 

Cybercom 

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande 

företag och organisationer att ta tillvara på den 

uppkopplade världens möjligheter. Koncernen har 

omkring 1,260 anställda och är verksamma i sju 

länder men har sin huvudmarknad i Norden. 

(Cybercom, 2015). I Sverige har Cybercom kontor i 9 städer och tre utav dessa, Stockholm, Malmö 

och Linköping, har vi valt att inkludera i studien. 

Kontoret i Stockholm är beläget på Sveavägen 20 och är ett aktivitetsbaserat kontor om ca 2,100 

kvadratmeder. Kontoret har cirka 200 anställda och idag arbetar omkring 100 personer på kontoret 

medan de resterande 100 är placerade hos kunder. Kontoret har cirka 70 höj- och sänkbara 

skrivbord, 13 mötesrum samt 5 stycket telefonrum. Det finns även ett tyst fokusrum med plats för 

fyra personer. Utöver detta finns även lounge, kök, pingisbord, öar med teambord, soffgrupper samt 

bord som ej är höj- och sänkbara. Inflyttningen i kontoret skedde 2014. (Westerholm Beer, 2015) 

 

Kontoren i Linköping är ett traditionellt kontor med fasta platser i öppet kontorslandskap med ett 

fåtal cellkontor. Kontoret har en area på drygt 1,000 kvadratmeter med cirka 100 anställda. Kontoret 

har omkring 60 skrivbordsplatser eftersom resterande av de 100 anställda är placerade hos kunder. 

På kontoret finns även fem mötesrum, två telefonrum och fikarum samt kök. Inflyttningen i kontoret 

skedde i fyra omgångar under 2005, 2007, 2009 och 2012. (Westerholm Beer, 2015) 

Malmökontoret gick det inte att införskaffa någon information om rörande dess nyckeltal. Kontoret 

är likt Linköping till storlek och är ett traditionellt kontor med fasta platser i öppet kontorslandskap 

med ett fåtal cellkontor. 

     Figur 7 – Cybercoms stockholmskontor (martela.se, 2015) 
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Anonym 

Detta företag har valt att medverka som anonym och därför kommer ingen information om nyckeltal 

presenteras. Kontoret är aktivitetsbaserat och lokaliserat inom Stockholms gränser och har färre än 

100 anställda. 

SATS 

2014 gick SATS samman med ELIXIA och blev den 

största träningskoncernen i Norden med mer än 

8000 medarbetare motsvarande 2000 

heltidsanställda. Koncernen har omkring  160 

träningscenter och omkring 418 000 medlemmar. 

(SATS, 2014) 

SATS flyttade in i sitt huvudkontor i signalfabriken i centrala Sundbyberg i november 2013.  

På kontoret arbetar ca 150 personer på en yta om cirka 1,900 kvadratmeter och utspritt på sex 

våningar. Kontoret innehåller  153 skrivbordsplatser, 11 mötesrum och 8 telefonrum. Utöver dessa 

ytor har kontoret även en takterrass. (Raftheim, 2015) 

Ålders- och könsfördelning på samtliga kontor 

Av respondenterna som valde att svara på frågorna rörande ålder och kön såg fördelning ut som 

illustreras i Figur 8 och 9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Litteratur 
Litteraturen som använts i studien består huvudsakligen av forskningsstudier som brett berör 

kontorsutformning och produktivitet. För att få en bred kunskap om väsentlig och aktuell litteratur 

har vi använt oss av ’snowball sampling’ vilket betyder att vi tagit del av artiklar som refererats till i 

andra artiklar.  

Eftersom produktivitet på aktivitetsbaserade kontor är ett relativt nytt och outforskat ämne har vi 

förutom forskningsartiklar även använt oss av tidigare examensarbeten som berör ämnet.  

Nyheter, bloggar, hemsidor och andra liknande informationskällor har även använts för insamling av 

information dock så har dessa använts med starkt källkritiskt. 

Figur 8: Åldersfördelning samtliga svarande Figur 9: Könsfördelning samtliga svarande 
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Person Befattning Företag Datum

Thomas Nathorst-Böös
Arkitekt, projektledare och 

organisationskonsult.
Workspace Development 2015-02-23

Jonas Olsson
Koncerninköp, lokal- och 

fastighetsfrågor
SJ 2015-02-25

Helena Genberg
Deputy of group workplace 

management
Nordea 2015-02-27

Cecilia Westerholm Beer HR-Chef Cybercom Group 2015-03-10

Niklas Larsén Arkitekt MER 2015-03-05

4.5 Intervjustudie 

Intervjuerna i arbetet har skett i egenskap av att skapa en bättre bild av vad som påverkar 

produktiviteten i kontor. För att få en så bra bild som möjligt av detta har intervjuerna skett med 

personer som har haft varierande befattningar och yrkesroller. Under intervjuerna har de intervjuade 

givits en kopia av det dåvarande utkastet till enkäten som denne sedan gått igenom med författarna. 

Åsikterna och anmärkningarna som framkommit under intervjuerna har sedan använts vid det vidare 

förbättringsarbetet av enkäten.  

Under arbetets gång har enkäten och allmänna tankar även ventilerats med vår handledare på 

NIRAS, Ingela Johansson, som arbetar som Business Unit Director på CRES-avdelningen, samt vår 

handledare Berndt Lundgren, universitetslektor vid Bygg- och Fastighetsavdelningen på KTH. 

 

 

 

 

4.6 Enkätstudie 
Enkätstudien är en så kallad tvärsnittsstudie (cross-sectional survey) vilket innebär insamling av data 

från fler än ett fall vid en specifik tidpunkt för få ett urval av kvalitativ eller kvantitativ data i samband 

med två eller fler variabler. Dessa variabler analyseras sedan för att upptäcka associerande mönster. 

(Haynes, 2011). Enligt definitionen tillåter ej en tvärsnittsstudie jämförelser över olika tidspunkter, 

dock så tillåter den att göra en jämförelse mellan olika undergrupper i urvalet vilket är essentiellt för 

analyseringen av data i denna studie. 

För att attitydfrågorna i enkäten ska vara relevanta och rikta in sig på vad de är avsedda att 

undersöka är det viktigt att de uppfyller tre krav fastställda av författarna av detta arbete: 

1. Det första kravet är att attitydfrågorna måste ha någon form av inverkan på produktiviteten 

på ett kontor. Detta krav är väldigt brett eftersom det finns många faktorer som kan ha 

inverkan på produktivitet: exempelvis omgivning, välmående, ålder, personlighet etc. 

2. Det andra kravet är att attitydfrågorna måste formuleras på sådant sätt att både anställda på 

traditionella kontor och aktivitetsbaserade kontor kan svara på frågan. Det får alltså inte vara 

en vinklad fråga åt något av hållen. Exempelvis är följande attitydfråga vinklad till fördel för 

aktivitetsbaserade kontor: Jag har fler arbetsmiljöer att välja mellan på min arbetsplats. 

Tabell 1: Intervjuade personer 
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3. Det tredje och viktigaste kravet är att påståendena måste vara beroende av den fysiska 

kontorsutformningen. Ett tydligt exempel på detta är lunchen de anställda äter varje dag; 

äter de en stadig lunch ökar förmodligen produktiviteten och det gäller både 

aktivitetsbaserade- och traditionella kontor, dock har detta inget med den fysiska 

utformningen på kontoret att göra. Vart gränser går för vad som är kopplat till 

kontorsutformning kan däremot diskuteras och där finns inget facit. 

4.6.1 Enkätutformning 

Forskning inom ämnet produktivitet på aktivitetsbaserade kontor är väldigt bristfällig och som 

tidigare nämnt är detta något som efterfrågas. När enkäten togs fram fanns det därför inte mycket 

annan litteratur att basera den på. Ursprungligen utgick vi från en enkät utvecklad av Brennan, Chugh 

och Kline (2002) som var framtagen för att mäta de anställdas tillfredställse med den fysiska miljön, 

psykisk stress, medarbetarrelationer, uppleved produktivitet och användandet av kontorsprotokoll. 

För att göra denna applicerbar på arbetet sållades de frågor ut vilka ansågs kunde förknippas med 

kontorsutformningens påverkan på produktiviteten. I vår enkät är följande attitydfrågor tagna från 

direkt från deras enkät (endast små omformuleringar har gjorts): 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 24 och 25 (enkäten återfinns i Bilaga 2). 

Trots att litteraturen på ämnet kontorsutformning och produktivitet är bristfällig så finns det studier 

som fastställer att det finns en korrelation mellan kontorsutformningen och produktivitet. Genom att 

analysera dessa studier och ett fåtal enkäter kunde bristfälliga områden i enkäten kompletteras. 

För att underlätta utformningen grupperades frågorna i fem underkategorier till kontorsutformning 

och bearbetades vidare till det fanns frågor som täckte alla aspekter angående produktivitet kopplat 

till kontorsutformning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten inleds med fyra generella frågor som tar reda på ålder, kön, år på företaget samt andelen av 

ens arbetstid som tillbringas på kontoret. Dessa allmänna frågor är av intresse vid analysen av data 

för att avgöra om det finns något samband mellan dessa variabler och den upplevda produktiviteten. 

Key Performance  

Indicators (KPI) 

Key Performance  

Indicators (KPI) 

Critical Success 

Factors (CSF) 

Measurement goal Kontorsutformning 

Mötesrum 

Fråga 1-4 

Tillgänglighet 

Funktion 

Enskild arbetsplats 

Fråga 5-8 

Arbetsförmåga 

Funktion 

Gemensam arbetsplats 

Fråga 9-12 

Kollegor 

Funktion 

Utrymme 

Fråga 13-16 

Förvaring 

Funktion 

Felkällor 

Fråga 17-23 

Figur10: Enkätstruktur 
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De följande enkätfrågor delades upp i fyra underkategorierna till produktivitet som vi kallar Critical 

Success Factors (CSF). Dessa är de fyra faktorer som framtagits under arbetets gång och är direkt 

kopplade till kontorets utormning och de anställdas produktivitet.  För att kunna mäta dessa faktorer 

på varje arbetsplats har ytterligare två underkategorier skapas till varje CSF. Dessa kallar vi för Key 

Performance Indicators  (KPI).  

Den femte underkategorin till kontorsutformning som syns i Figur 10 ovan är felkällor. Den berör 

frågor som inte är direkt kopplade till kontorsutformningen men fortfarande kan vara av stor vikt och 

påverka utfallet när man bedömer kontoret. Dessa frågor berör bland annat ventilation och ljuset, 

vilket mer berör byggnadens egenskaper än hur kontoret är utformat. Det finns även en fråga om hur 

nöjd man är med ledningen på företaget, detta eftersom det framkom under en av intervjuerna att 

anställda som är missnöjda med ledningen ofta använder andra tillfällen för att uttrycka sitt 

missnöje, till exempel när de ska bedöma kontorsmiljön. 

Utöver dessa 23 frågor så har vi tagit fram 7 övergripande frågor (fråga 24-30) som inte är lika 

kopplade till just kontorsutformning och produktivitet. Dessa frågor anses fortfarande vara viktiga ur 

ett produktivitetsperspektiv både för att de är intressanta frågor gällande kontor samt att de kan 

bidra med underlag för diskussion och för att kunna rekommendera framtida studier. Avslutningsvis 

är det tre öppna frågor där respondenterna får svara fritt på vad som är bra med 

kontursutformningen, vad som är dåligt med kontorsutformningen och om det är något de skulle löst 

annorlunda. 

4.6.2 Likertskala 

Det är mer än 80 år sedan Rensis Likert publicerade sin avhandling, A Technique for the Measurement 

of Attitudes, som beskrev ett verktyg för att mäta sociala och psykosociala fenomen.   

En Likertskala består av ett antal påståenden om ett koncept eller fenomen avses att mätas. Med 

hjälp av Likertskalan tar respondenten ställning till dessa påståenden genom att svara på hur väl de 

instämmer med påståendet, hur detta tillämpas i det här arbetet illustreras i Figur 11 nedan. När 

man designar en Likertskala är sättet man uttrycker varje påstående av stor vikt för att skapa ett 

verktyg som genererar i valida och reliabla resultat. (Warmbrod & Robert, 2015). 

Spector (1992) tog fram fyra stycken egenskaper en skala torde uppfylla, den första egenskapen 

borde vara att skalan innehåller fler än en fråga. Den andra egenskapen borde vara att varje fråga i 

skalan mäter något underliggande fenomen. Den tredje egenskapen borde vara att frågorna inte har 

något ”rätt” svar och borde därför inte användas som ett kunskapstest. Den fjärde egenskapen är att 

frågorna ska vara påståenden, så att de svarande lämnar sin personliga åsikt och därmed inte ett 

svar.  
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Figur 11: Likertskalan i enkäten i detta arbete 
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4.6.3 Kontrollgrupp 

Innan den slutgiltiga versionen kunde skickas ut till urvalsgruppen gick enkäten ut till en 

kontrollgrupp. Syftet med kontrollguppen var att kolla spridningar på svaren samt korrelationer 

(Bilaga 1) för att se om någon fråga behövde omformuleras eller tas bort. Kontrollgruppen som 

enkäten skickades ut till bestod av samtliga anställda på NIRAS kontor i Stockholm. NIRAS är ett av 

ledande konsultföretagen i norden inom deras verksamhet och arbetar inom fastigheter, lokaler, 

samhällsbyggande, miljö och klimat (Niras, 2015b). Enkäten gick ut till 72 mailadresser, dock så är det 

möjligt att vissa av dessa inte var i bruk på grund av anställda som slutat och att vissa av 

mailadresserna var till för tillfälliga konsulter. Enkäten resulterade i att en mindre justering behövdes 

göras där två frågor hade 0.86 i korrelation. För att åtgärda detta omformulerades frågorna så 

skillnaderna i frågorna framgick tydligare. 

Kontorsdata: 

Adress: Fleminggatan 14, Stockholm 

Typ: Aktivitetsbaserat kontor 

Anställda: Cirka 70 

Kvadratmeter: Cirka 900 

4.7 Analysering av data 
Det statistiska arbetet i detta arbete har skett i sammarbete med KTH och grundar sig på en tidigare 

publicerad studie, Measuring the perceived performance of a residential development, skriven av vår 

handledare Berndt Lundgren (2010), universitetslektor vid Bygg- och Fastighetsavdelningen på KTH. 

Studien berör hur bostadsköpares attityd mot den byggda miljön påverkar deras köpvilja i en 

storskalig bostadsbebyggelse. Detta genomfördes med hjälp av utvecklandet av en ny attitydskala 

som togs fram med hjälp av en faktoranalys. Attitydskalan som togs fram bestod av fem faktorer som  

beskrev olika aspekter av den byggda miljön som sedan användes för att jämföra hur attityderna 

skiljde sig mellan de som lade ett bud på en lägenhet jämfört med de som inte la ett bud. 

Hantering och analys av insamlad data har skett av vår handledare Berndt Lundgren, 

universitetslektor vid Bygg- och Fastighetsavdelningen på KTH, och sedan presenteras för oss. 

Resultatet från enkäterna kommer att analyseras med hjälp av en faktoranalys i det statistiska 

programmet SPSS. 

Faktoranalys är en statistisk metod vars syfte är att förenkla insamlad data genom matematiska 

tekniker (Child, 1990). En faktoranalys utgår från ett antal observerade variabler X, dessa behandlas 

sedan för att finna ett färre underliggande icke observerabara variabler F, så kallade underliggande 

faktorer, som kan förklara dessa. Med faktoranalys kan man analysera komplexa multidimensionella 

mönster, undersöka underliggande mönster eller samband för ett stort antal variabler,  bestämma 

huruvida informationen kan komprimeras/sammanfattas med ett mindre antal faktorer, analysera 

interrelationer (korrelationer) mellan ett stort antal variabler genom att definiera bakomliggande 

faktorer (Umeå universitet, 2015). Ett exempel på detta är hur nöjd man är efter ett 

restaurangbesök. För att mäta detta skulle frågor angående alla aspekter av restaurangbesöket 

kunna ställas (variabler). Svaren på dessa frågor skulle i sin tur kunna förklaras av tre underliggande 

faktorer vilka skulle kunna vara mat, service och pris. Strukturen på detta kan illusteras med hjälp av 

Figur 12 nedan. Det är även möjligt att flera underliggande faktorer kan förklara vissa delar av 

varandra eller variabler som står under en annan  underliggande faktor. Till exempel är det möjligt 
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Nöjdhet 

Underliggande 
faktor 1 

(Mat) 

Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3 

Underliggande 
faktor 2 
(Service) 

Variabel 4 Variabel 5 Variabel 6 

Underliggande 
faktor 3 

(Pris) 

Variabel 7 Variabel 8 Variabel 9 

att priset på restaurangen påverkar kvalitén på servicen och maten.  Figuren illustrerar dock inte 

detta. Dessa pilar/streck har undvikits att ritas ut på grund av att figuren lätt skulle bli väldigt 

oöverskådlig och rörig.  

 

 

 

Faktoranalys kan delas upp i konfirmatorisk och explorativ faktoranalys. Explorativ faktoranalys 

används undersöka införskaffad data för att hitta underliggande faktorer utan att ha någon 

förutfattad struktur på resultatet. Konfirmatorisk faktoranalys användas istället för att verifiera en 

redan etablerad faktorstruktur. För att kunna använda sig av en konfirmatorisk faktoranalys måste 

forskaren redan ha bildat sig en uppfattning genom att gå igenom befintlig teori eller empiriska 

studier för att bilda en hypotes som kan styrkas eller förkastas. (Suhr, 2006) 

För att lättare kunna jämföra och tolka resultaten från studier skapas så kallade skalor. Ur en teknisk 

synvinkel ger en bra skala en högre validitet och reliabilitet än enskilda frågor. En skala kan tas fram 

med hjälp av en explorativ faktoranalys där ett antal underliggande faktorer bildas. (Pasta & Suhr, 

2004). För att använda samma exempel som innan så är det svårt att bilda sig en uppfattning av vad 

en person tycker om ett restaurangbesök genom att presentera dennes svar från låt säga 50 frågor. 

Använder man sig istället av en skala så presenterar man resultatet av undersökningen i termer av de 

underliggande faktorerna. Då får man istället tre värden att bilda sig en uppfattning ifrån istället för 

50 vilket gör resultatet mer överskådligt och lättare att tolka. 

Med hjälp av detta verktyg ska vi testa om dessa underliggande variabler kan motsvaras av våra 

grupperingar i enkätutformningen som beskrivits tidigare i kapitlet 4.6.1 Enkätutformning, på så sätt 

är rör det sig delvis om en konfirmatorisk faktoranalys. Resultat kommer även att användas för att ta 

fram en bättre modell som beskriver vilka variabler som påverkar produktiviteten på kontor, därav 

explorativ faktoranalys. 

Modellen framtagen från faktoranalysen kommer sedan att användas för att jämföra resultatet från 

de olika kontoren och för att acceptera eller förkasta nollhypotesen med hjälp av ett oberoende t-

test med ett 95-procentigt konfidensintervall. Varje enskild faktor kommer att jämföras och på så 

sätt visa ifall det endast är vissa eller alla delar i kontorsutformning som skiljer sig mellan 

kontorsutformningarna. 

Utöver frågorna som ingår i skalan kommer övergripande frågor, vars svar är av intresse enskilt, 

analyseras. Ett exempel på en sådan fråga är: Miljön på mitt kontor ger mig energi. Även vissa av 

Figur 12: Struktur faktoranalys - Restaurangbesök 
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frågorna som ingår i en faktor kommer ges extra uppmärksamhet, till exempel frågan: 

Kontorsutformningen underlättar för teamwork. Dessa frågor kommer även de testas med hjälp av 

ett oberoende t-test med ett 95-procentigt konfidensintervall för att jämföra om det är någon 

signifikant skillnad i svaren mellan de två kontorsutformningarna. 

Slutligen kommer analyser mellan specifika grupper göras för att kunna svara på frågeställningarna i 

början av arbetet. Grupperna som kommer analyseras är män jämfört med kvinnor samt olika 

åldersgrupper mot varandra för att ta reda på ifall kontorspreferenser skiljer sig beroende av ålder 

och kön. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

4.8.1 Studiens validitet 

Kort betyder validitet att man mäter det man faktiskt tänkt att mäta och är relevant i sammanhanget. 

Ett exempel kan vara om man vill mäta övervikt hos människor. Låg validitet i detta fall är om man 

kollar hur stora fötter människorna har eftersom att detta inte säger något om personens övervikt. 

Hög validitet i detta fall kan vara att mäta längden och vikten på människor eftersom man då kan få 

fram BMI vilket är ett känt mått på fetma. Hög valitidet är något som alltid ska eftersträvas och i 

detta kapitel kommer ett antal olika typer av validitet presenteras samt vidtagna åtgärder för att få 

dessa så höga som möjligt. 

Face validity är en simpel form av validitet och betyder endast att testet ”ser ut” att mäta vad det 

är avsett att mäta, men säger alltså ingenting om det verkligen fungerar eller ej. Ett exempel på hög 

face validity kan vara att frekvensen av en persons besök i kyrkan är förmodligen ett bra mått på den 

personens religiositet (Bhattacherjee, 2012).  

En hög face validity i denna studie betyder alltså att ta reda på om attitydfrågorna i enkäten faktiskt 

mäter den upplevda produktiviteten på ett kontor. För att säkerställda detta har vi valt att delvis utgå 

från tidigare litteratur och använda oss av en åsikter från experter i form av intervjuer med 

personerna i kapitel 4.5 Intervjustudie.  

Innehållsvaliditet (Content validity) är ett mått på hur väl man mäter ett koncept och om alla 

underliggande dimensioner inkluderas (Haynes, 2011). Ett exempel är om man vill mäta konceptet 

”nöjdhet med en restaurang” och de underliggande faktorerna definieras som kvalité på mat, 

tillmötesgående från personal, tid det tar att få hjälp och den generella atmosfären på restaurang. 

För att då få hög innehållsvaliditet är det viktigt att alla dessa underliggande faktorer blir mätta med 

hjälp av flera indikatorer på varje dimension.  

I detta arbete som mäter den upplevda produktiviteten på kontor, gäller det att alla underliggande 

dimensioner som påverkar produktiviteten på ett kontor inkluderas i enkäten.  Detta är alltid svårt 

att uppfylla i en enkätstudie eftersom antalet frågor är begränsat vilket betyder att det kan finnas fler 

dimensioner som inte inkluderas i enkäten men ändå har en påverkan på produktiviteten. (Haynes, 

2011). För att säkerställa innehållsvaliditet i vår studie har vi använt oss av, precis som i face validity, 

tidigare litteratur samt intervjuer med experter nämnda i kapitel 4.5 Intervjustudie. 
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Extern validitet 

Den externa validiteten kallas även för generaliserbarhet och innebär att resultaten från en studie 

kan generaliseras till andra grupper och situationer. Det finns två indelningar på den externa 

validiteten: populationsvaliditet och ekologisk validitet. Om populationsvaliditeten är hög innebär 

det att resultaten från studien kan appliceras från urvalet till populationen och om den ekologiska 

validiteten är hög innebär det att resultaten från studien kan användas på andra personer, 

organisationer, sammanhang eller annan tid. (Bhattacherjee, 2012) 

4.8.2 Studiens reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur pass tillförlitlig en mätning är. Detta innebär hur väl ett test erhåller 

samma resultat om man mäter samma fenomen användandes samma metod/skala, förutsatt att 

fenomenet inte har ändrats. Reliabilitet innebär att resultaten är konsekventa, detta behöver inte 

betyda att resultaten är korrekta dock. En våg som alltid visar ett kilo för mycket har hög reliabilitet 

eftersom den visar samma resultat gång på gång trots att resultatet är felaktigt. Det finns olika mått 

på reliabilitet, här presenteras de fyra huvudmåtten av reliabilitet. 

Interbedömarreliabilitet (Inter-rater reliability): är ett mått som beskriver hur konsekvent olika 

oberoende observatörer bedömer olika svar. Till exempel om jurymedlemmar bedömer 100 svar 

exakt lika kommer internbedömarreliabiliteten att vara 1. Motsvarande kommer den att vara 0 ifall 

de bedömer alla svar olika. 

Test-omtest reliabilitet (Test-Retest Reliability): är ett mått som beskriver hur konsekvent en 

population svarade på samma test vid två tillfällen. Är svaren relativt oförändrade vid det andra 

svarstillfället är reliabiliteten hög. Tiden mellan testen spelar en stor roll för reliabiliteten, ju längre 

tid det är mellan testen ju större är risken för slumpmässiga (random errors) fel att påverka svaren. 

(Bhattacherjee, 2012; Trochim, 2015) 

Parallel-Forms Reliability: är ett mått på hur konsekventa svaren är från två test som är 

konstruerade på samma sätt. För att mäta detta behöver man skapa ett stort antal frågor som berör 

samma sak för att sedan dela in dem i olika test. (Bhattacherjee, 2012; Trochim, 2015). 

Intern konstens (Internal consistency): är ett mått på hur väl olika frågor eller så kallade items 

korrelerar. När en skala eller index skapas är det viktigt att mäta detta eftersom det visar på hur väl 

frågorna mäter samma koncept. Det är möjligt att ha en enkät med frågor som har en låg intern 

konsistens, det är inte fel så länge syftet med enkäten är att mäta vitt skilda fenomen. Att göra så är 

dock väldigt ofördelaktigt eftersom det har visat sig att mäta något med en enskild fråga skapar en 

lägre validitet, noggrannhet samt reliabilitet än skalor uppbyggda av ett flertal frågor. Det är väldigt 

osannolikt att en fråga är tillräckligt för att fånga och representera  ett komplext fenomen eller 

koncept. Det är empiriskt bevisat att de sammanlagda värdena från en skala uppbyggd av flera frågor 

där man till exempel svarar med hjälp av en likertskala har en högre reliabilitet än en skala bestående 

av enbart en fråga. En anledning till detta är att det i klassisk test teori antas förekomma 

slumpmässiga fel när man försöker mäta ett fenomen. Ju fler svar man har ju större sannolikhet är 

det att dessa slumpmässiga fel tar ut varandra och när en skala innehåller fler frågor om samma 

koncept så får man per automatik fler svar. (Warmbrod & Robert, 2015).  

När man bygger upp en skala bestående av fler än en fråga är det viktigt att dessa frågor mäter 

samma fenomen eller koncept. När man ska mäta detta mäter man hur hög den interna konsistensen 
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är. Ett sätt att mäta det  är genom att ta reda på Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha uttryckas i ett 

värde mellan 0 och 1 där ett högre värde innebär att frågorna har en högre intern konsistens och att 

de mäter samma koncept. (Tavakol & Dennick, 2011).  

Det finns riktmärken som beskriver vilka värden på Cronbachs Alpha som borde eftersträvas när man 

skapar en enkät eller skala, hur väl dessa värden lämpar sig beskrivs nedan: 

> .9 – Utmärkt 

> .8 – Bra 

> .7 – Godtagbar 

> .6 – Tvivelaktigt 

> .5 – Dålig 

< .5 – Oacceptabel 

(Gliem & Gliem, 2003) 

Ett lågt alpha-värde kan bero av att antalet frågor är för lågt eller för att relationen mellan frågorna 

är för låg. En fördel med att mäta Intern konsistens är att det endast behövs ett tillfälle för att 

genomföras. (Gliem & Gliem, 2003) 

Som det framgår ovan finns det olika mått och  sätt att mäta reliabilitet, där vissa sig lämpar sig 

bättre än andra för vissa studier. För vår studie hade vi enbart ett tillfälle och möjlighet att skicka 

enkäten till populationen och då var det nödvändigt att det var samma enkät för att möjliggöra den 

kvantitativa analysen. Detta medför att vissa reliabilitetsmått inte går att få fram. Dessa är Test-

omtest reliabilitet och Parallel-Forms Reliability. Hur den interna konsistens förehåller sig kommer att 

underökas när skalan ska skapas. Det är ett viktigt mått när frågorna senare delas in i olika faktorer, 

eftersom om Cronbach’s alpha inte överstiger 0.6 för någon av faktorerna innebär detta att faktorn 

inte är tillräckligt bra utformad för att mäta det den är tilltänkt för. 

4.9 Felkällor 
Mätningsfel kan vara av två olika karaktärer, slumpmässiga och systematiska fel. Slumpmässiga fel är 

sådana fel som uppstår på grund av orsaker som inte går att kontrollera för hos ett slumpmässigt 

urval av populationen, där vissa kan påverkas positivt samtidigt som vissa påverkas negativt. 

Systematiska fel påverkar resultaten från hela populationen och gör detta på samma sätt, att alla 

resultat blir positivt påverkade eller att alla blir negativt påverkade.  En skillnad mellan de två typerna 

av fel är att slumpmässiga fel tar ut varandra ju större population blir vilket inte är fallet med 

systematiska fel.  

För att kontrollera för faktorer som kan påverka svaren hos de anställda har vi med en grupp frågor 

som vi kallar felkällor. Detta är frågor som berör faktorer som kan påverka de anställdas svar i de 

övriga frågorna fastän de inte är relaterade till kontorsutformning. Detta är till exempel frågor om 

vad man tycker om ledningen och hur man anser att IT-systemen fungerar.  Detta kan påverka svaren 

på de andra frågorna eftersom en anställd som är väldigt missnöjd med ledning kan ge dåligt betyg 

till kontorsutformningen trots att dessa inte är relaterade på något sätt, men det har givits ett tillfälle 

att ge utlopp för sin missnöjdhet. 

Ett fel som kan påverka resultatet i arbetet är att det endast är företag som är nöjda med sina kontor 

som är villiga att medverka. Samtliga kontor som medverkar i arbetet kan anses vara i ”gott skick”. 

Under intervjuerna som hållits har det de ansvariga förklarat vilka åtgärder samt vilket tänk de haft 

bakom kontoren; det har framgått att samtliga som har intervjuats är nöjda med sina kontor.  
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För att få ett så pass korrekt resultat som möjligt skulle det vara mer fördelaktigt om urvalsgrupp 

innehöll både kontor som fungerar bra med en viss kontorsutformning samtidigt som det fanns de 

som fungerar mindre bra. Ett exempel på detta är ett företag som tillfrågades att delta i arbetet men 

som tackade nej eftersom ifall de skulle få dåligt resultat skulle de vara tvungna att åtgärda dessa 

brister, vilket de inte hade resurser för.  
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SJ Anonym CyS CyM CyL SATS

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,904 0,497 0,047 0,717 0,789

Approx. Chi-Square 2469 691,3 1493,5 759,1 828

Bartlett's Test of Sphericity

       df 276 276 276 276 276

       Sig. 0 0 0 0 0

5. Analys 
Följande kapitel presenterar analysen av insamlad data. Det statistiska arbetet i kapitlet har skett i 

samarbete med vår handledare Berndt Lundgren, universitetslektor vid Bygg- och 

Fastighetsavdelningen på KTH och grundar sig på hans tidigare studie, Measuring the perceived 

performance of a residential development. 

5.1 Faktoranalys 

5.1.1 Framtagning av skala 

För att ta fram skalan, som senare används för att jämföra resultaten mellan kontoren, genomfördes 

faktoranalyser för varje kontor. Vid framtagningen av skalan användes inte samtliga 30 attitydfrågor 

utan endast 24 då SJ-enkäten inte inkluderade samtliga frågor. Detta påverkar dock inte vårt resultat 

då det endast är några få övergripande frågor och felkällor som exkluderats, dessa var aldrig tänkta 

att ingå i skalan. Även tyngdpunkten för att fastställa vilka faktorer som skulle användas hamnade på 

faktoranalysen från SJ. Anledningen till detta var att SJ hade den största populationen samt det 

högsta KMO-värdet (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), vilket visas i Tabell 2  

nedan. KMO är ett mått på hur lämpligt urvalet  är för en faktoranalys. Ett KMO-värde på över 0.9 

indikerar att urvalet är Marvelous (Fantastiskt), över 0.8 Meritorious (Aktningsvärt), över 0.7 

Middling (Medelmåttigt), över 0.6 Mediocre (Medioker), över 0.5 Miserable (Usel) och under 0.5 ska 

inte urvalet användas för faktoranalys.  Det var endast ett kontor som hamnade under gränsen på 0.5 

om än marginellt medan SJ hade ett KMO-värde på över 0.9, vilket anses vara fantastiskt (M. Friel, 

uå) 

 

 

 

 

Tabell 2: KMO-värden för alla företag förutom Cybercom Linköping då för få svar erhölls 

Trots att tyngdpunkten lades på SJ framgår det tydligt att grupperingarna för de andra kontoren 

faller ut på samma eller ett liknande sätt. Totalt inkluderades 24 attitydfrågor i faktoranalysen och 

Tabell 3 illustrerar resultatet (Cybercom Linköping uteslöts på grund av för få enkätsvar). Varje färg 

representerar en faktor där ett visst antal frågor ingår.  
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SJ Anonym Cybercom S Cybercom M SATS

1 Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet. 5 2 3 4 5*

2 Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 5 2 3 4 5

(R) 3 Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 6 1* 6 4* 6

(R) 4 Det är svårt att få ti l lgång til l  ett mötesrum på mitt kontor. 6 1 2 6 6

5 Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 1 4 2 2 2*

(R) 6 Jag störs av ljudnivån på mitt kontor. 1 4 2 2 2

7 De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 1 3* 1 2 3

(R) 8 Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med. 1 4 2 2 3

9 Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 4 3* 1 1 1

10 Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 4 3* 1 1 1

11 Kontorsutformningen underlättar för teamwork. 4 3 1 1 4

(R) 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 4 3 1 1 6

13 Jag har til lräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret. 3 1 4 3 3

14 Jag har til lräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret. 3 1 4 3 3

15 Jag har bra til lgång til l  den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete. 3 1 4 3 1

16 Kontorsytan är ti l lräckligt stor för att rymma alla anställda. 0 1 4 3 2*

(R) 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 2 5 2 7 2

18 Temperaturen på mitt kontor är bra. 2 5 5 6 2

19 Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 2 1 5 6 2

20 De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 2 3 5 5 4

21 Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön. 5 2 3 1 4

22 IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 2 2 3 1 4

(R) 23 Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete. 1 4 1 7 3

24 Miljön på mitt kontor ger mig energi. 1 3 1 7* 2

För att få fram en slutgiltig skala som kan användas som mätinstrument mellan de två 

kontorsutformningarna var ytterligare manuella justeringar nödvändiga att göras. Fråga 1-4 slogs 

ihop till en och samma faktor på grund av den naturliga karaktären på frågorna även om det inte 

fanns stöd för detta i faktoranalysen. Slutligen valdes det att utesluta fråga 21-24 eftersom det var en 

stor spridning i faktoranalysen och karaktären på dessa frågor inte hörde hemma i någon speciell 

faktor. Fråga 21-24 är även fyra frågor som hade syftet att vara övergripande eller felkällor, alltså inte 

menade att ingå i skalan. Vad som däremot framkom under analyseringen av faktorindelningen var 

att fråga 17-20 bildade en tydlig faktor. Från början var syftet med dessa fyra frågor att de också 

skulle ingå i kategorin felkällor men på grund av resultatet från faktoranalysen fick dessa utgöra en 

egen faktor (faktorn beskrivs nedan). Totalt resulterade den slutgiltiga explorativa faktoranalysen i 

fem faktorer med fyra attitydfrågor i vardera. De fem faktorerna och beskrivs nedan och dess 

faktorladdningar återfinns i Tabell 4. 

Tabell 3: Faktorindelning för varje företag individuellt. (*Den högst faktorladdningen valdes bort och ersattes manuellt 
av en lägre faktorladdning för att skapa symmetri i faktorerna kontoren emellan). (R) betyder att attitydfrågan är 
negativt formulerad. 

Analys 
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SJ Anonym CyS CyM SATS

Faktor 1 - Mötesyta

1 Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet. 0,56 0,74 0,80 0,81 0,44*

2 Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 0,60 0,72 0,64 0,78 0,78

(R) 3 Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 0,77 0,41* 0,80 0,40* 0,62

(R) 4 Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor. 0,78 0,61 0,58 0,58 0,74

Faktor 2 - Enskild arbetsplats

5 Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 0,79 0,61 0,73 0,79 0,40*

(R) 6 Jag störs av ljudnivån på mitt kontor. 0,87 0,78 0,82 0,85 0,71

7 De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 0,46 0,50* 0,64 0,44 0,59

(R) 8 Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med. 0,82 0,85 0,80 0,78 0,50

Faktor 3 - Gemenskap

9 Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 0,83 0,43* 0,81 0,65 0,77

10 Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 0,80 0,52* 0,82 0,86 0,76

11 Kontorsutformningen underlättar för teamwork. 0,64 0,79 0,70 0,50* 0,52

(R) 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 0,65 0,76 0,57 0,76 0,60

Faktor 4 - Utrymme

13 Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret. 0,84 0,84 0,80 0,86 0,77

14 Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret. 0,86 0,81 0,78 0,81 0,87

15 Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete. 0,64 0,46 0,53 0,65 0,66

16 Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda. 0,00 0,54 0,47 0,74 0,52*

Faktor 5 - Komfort

(R) 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 0,77 0,61 0,62 0,77 0,68

18 Temperaturen på mitt kontor är bra. 0,78 0,66 0,73 0,77 0,79

19 Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 0,64 0,49 0,74 0,55 0,56

20 De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 0,61 0,59 0,47 0,85 0,77

Faktor 1: Den första faktorn är namngiven Mötesyta och karaktäriseras av attitydfrågor berörande 

informella och formella mötesytor, dess utformning och tillgänglighet. Faktor 1 består två positivt 

ställda attitydfrågor (1 & 2) och två negativt ställda attitydfrågor (3 & 4). Cronbach’s Alpha för denna 

faktor har ett värde på 0.67 baserat på svaren från SJ. 

Faktor 2: Den andra faktorn är namngiven till Enskild arbetsplats och karaktäriseras av attitydfrågor 

som berör egenskaper som tillhör enskilda arbetsplatser, det vill säga arbetsplatser där man utför 

individuellt arbete. Faktor 2 består två positivt ställda attitydfrågor (5 & 7) och två negativt ställda 

attitydfrågor (6 & 8). Cronbach’s Alpha för denna faktor har ett värde på 0.87 baserat på svaren från 

SJ. 

Faktor 3: Den tredje faktorn är namngiven Gemenskap och karaktäriseras av attitydfrågor 

berörande teamwork och hur anställda är lokaliserade gentemot varandra. Faktor 3 består tre 

positivt ställda attitydfrågor (9-11) och en negativt ställd attitydfråga (12). Cronbach’s Alpha för 

denna faktor har ett värde på 0.81 baserat  på svaren från SJ. 

Faktor 4: Den fjärde faktorn är namngiven till Utrymme. Faktorn består av attitydfrågor som berör 

olika utrymmen på kontoret exempelvis privat förvaring, utrymmen för utrustning och hur 

lättåtkomligt utrustningen är. Faktor 4 består fyra positivt ställda attitydfrågor (13-16). Cronbach’s 

Alpha för denna faktor har ett värde på 0.83 baserat på svaren från SJ. 

Faktor 5: Den femte och sista faktorn är namngiven till Komfort. Faktorn består av attitydfrågor som 

berör olika aspekter av den fysiska komforten på kontor, exempel på dessa är ergonomi och 

temperatur. Faktor 5 består av en negativt ställd attitydfråga (17) samt tre positivt ställda 

attitydfrågor (18-20). Cronbach’s Alpha för denna faktor har ett värde på 0.77 baserat på svaren från 

SJ. 

Tabell 4: Faktorladdningar (*Den högst faktorladdningen valdes bort och ersattes manuellt av en lägre faktorladdning för 
att skapa symmetri i faktorerna kontoren emellan). (R) betyder att frågan är negativt formulerad. 
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Tabell 5: Medelvärde, standardavvikelse samt t-värde för varje faktor mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor 

Värt att notera är att faktoranalysen resulterade i liknande gruppering som tidigare föreslagits i 

kapitel 4.6.1 Enkätutformning. Den enda skillnaden var att det tillkom en faktor, komfort, som var 

tänkt att vara en felkälla från början. Då faktoranalysen delvis skulle vara konfirmatorisk för att 

bekräfta den föreslagna modellen och delvis explorativ för att fina nya samband mellan variablerna 

för att kunna förbättra modellen måste utfallet ses som tillfredställande. 

5.1.2 Skillnader i faktorer  

Efter att den slutgiltiga skalan tagits fram återstår det att jämföra de aktivitetsbaserade mot de 

traditionella kontoren på samtliga fem faktorer för att se om det finns några signifikanta skillnader. 

Attitydfrågorna besvarades på en sjuskalig likertskala med innebörden ju högre värde desto 

positivare attityd till faktorn. Samtliga tester sker med hjälp av ett oberoende t-test med en 

signifikansnivå på 95 procent.  

Faktor 1 – Mötesyta: De aktivitetsbaserade kontoren har ett medelvärde på 4.32 och en 

standardavvikelse på 1.00 jämfört med de traditionella kontoren som har ett medelvärde på 4.14 och 

en standardavvikelse på 0.94. Det oberoende t-testet visar att aktivitetsbaserade kontor har 

signifikant högre värde i faktorn mötesyta jämfört med de traditionella kontoren (t = 1.97, df = 349, P 

= 0.05 tvåsidigt). Den största skillnaden i medelvärde återfinns mellan Anonym (4.69) och Cybercom 

Linköping (3.91). 

Faktor 2 – Enskild arbetsplats: I den andra faktorn har de aktivitetsbaserade kontoren ett 

medelvärde på 4.24 och en standardavvikelse på 1.40 jämfört med de traditionella kontoren som har 

ett medelvärde på 4.02 och en standardavvikelse på 1.24. Det oberoende t-testet visar att det inte 

finns någon signifikant skillnad i faktorn enskild arbetsplats mellan aktivitetsbaserade kontor 

traditionella kontor (t = 1.81, df = 347, P = 0.07 tvåsidigt). Dock så existerade det en skillnad på en 93-

procentig signifikansnivå för aktivitetsbaserade kontors fördel. Den största skillnaden i medelvärde 

återfinns mellan Anonym (4.78) och SATS (3,87). 

Faktor 3 – Gemenskap: I denna faktor har de aktivitetsbaserade kontoren ett medelvärde på 4.55 

med en standardavvikelse på 1.32 jämfört med de traditionella kontoren som har ett medelvärde på 

4.95 med en standardavvikelse på 1.05. Det oberoende t-testet visar att aktivitetsbaserade kontor 

har signifikant lägre värde i faktorn gemenskap jämfört med de traditionella kontoren (t = -3.65, df = 

373, P = 0.00 tvåsidigt). Den största skillnaden i medelvärde återfinns mellan Cybercom Stockholm 

(3.89) och Cybercom Linköping (5.51). 

Kontorstyp Mean SD t-value df P-value

Aktvitetsbaserade kontor 4,32 1,00

Traditionella kontor 4,14 0,94

Aktvitetsbaserade kontor 4,24 1,40

Traditionella kontor 4,02 1,24

Aktvitetsbaserade kontor 4,55 1,32

Traditionella kontor 4,95 1,05

Aktvitetsbaserade kontor 4,99 1,29

Traditionella kontor 4,6 1,20

Aktvitetsbaserade kontor 4,57 1,19

Traditionella kontor 4,31 1,09

0,05

0,07

0,00

0,00

0,02

349

347

373

324

331

1,97

1,81

-3,65

3,35

2,39

Mötesyta

Enskild arbetsplats

Gemenskap

Utrymme

Komfort
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Faktor 4 – Utrymme: De aktivitetsbaserade kontoren har ett medelvärde på 4.99 med en 

standardavvikelse på 1.29 jämfört med de traditionella kontoren som har ett medelvärde på 4.60 

med en standardavvikelse på 1.20. Det oberoende t-testet visar att aktivitetsbaserade kontor har 

signifikant högre värde i faktorn utrymme jämfört med de traditionella kontoren (t = 3.35, df =324, P 

= 0.00 tvåsidigt). Den största skillnaden i medelvärde återfinns mellan Anonym (5.39) och Cybercom 

Linköping (4.51). 

Faktor 5 – Komfort: I den sista faktorn har de aktivitetsbaserade kontoren ett medelvärde på 4.57 

med en standardavvikelse på 1.19 jämfört med de traditionella kontoren som har ett medelvärde på 

4.31 med en standardavvikelse på 1.09. Det oberoende t-testet visar att de aktivitetsbaserade kontor 

har signifikant högre värde i faktorn komfort jämfört med de traditionella kontoren (t = 2.39, df = 

331, P = 0.02 tvåsidigt). Den största skillnaden i medelvärde återfinns mellan Anonym (5.20) och 

Cybercom Linköping (4.22). 
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Aktivitets-

Miljön på mitt kontor ger mig energi baserade Traditionell

Anonym 4,39

Cybercom S 4,32

SJ 4,13

Cybercom L 3,59

Cybercom M 3,84

SATS 4,06

Mean 4,21 3,90

SD 1,48 1,26

N 344 154

P(T<=t) two-tail

t Critical two-tail

0,02

1,97

1 Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet 5,03 4,64 Ja

2 Det finns yta som är väl anpassad för informella möten 5,11 4,03 Ja

(R) 3 Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret 3,81 3,89 Nej

(R) 4 Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor 3,33 4,01 Ja

5 Jag kan arbeta ostört på mitt kontor 3,81 3,57 Nej

(R) 6 Jag störs av ljudnivån på mitt kontor 4,22 3,95 Nej

7 De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete 4,64 4,29 Ja

(R) 8 Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med 4,31 4,29 Nej

9 Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp 4,93 5,22 Ja

10 Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med 4,69 5,35 Ja

11 Kontorsutformningen underlättar för teamwork 4,41 4,13 Ja

(R) 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med 4,21 5,03 Ja

13 Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret 4,74 4,15 Ja

14 Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret 4,95 4,53 Ja

15 Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete 5,38 5,39 Nej

16 Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda 4,95 4,32 Ja

(R) 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig 4,49 3,99 Ja

18 Temperaturen på mitt kontor är bra 4,45 4,21 Nej

19 Ljussättningen på min arbetsplats är bra 4,73 4,82 Nej

20 De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade 4,64 4,26 Ja

21 Jag är nöjd med ledningen på mitt företag 4,86 4,79 Nej

22 Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön 4,44 4,20 Nej

23 IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt 4,50 4,36 Nej

24 Den feedback jag får på mitt arbete är positiv 5,20 5,26 Nej

25 Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen 4,73 4,62 Nej

26 Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år 4,42 4,61 Nej

(R) 27 Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö 4,66 4,39 Nej

(R) 28 Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete 4,17 4,08 Nej

29 Miljön på mitt kontor ger mig energi 4,21 3,90 Ja

30 Om du graderar din självbedömda produktivitet som följd av kontorsmiljön var ligger du då? 1 är lägst och 10 är högsta möjliga produktivitet 6,67 6,42 Nej

Mean 

Aktivitetsbaserade

Mean 

Traditionella

Signifikant skillnad 95-

procentig nivå

5.2 Analys av enskilda frågor 

Tabell 6: Medelvärde samtliga frågor och om det finns någon signifikant skillnad mellan de två kontorsutformningarna. 
(R) betyder att attitydfrågan är negativt formulerad. 

5.2.1 Miljön på mitt kontor ger mig energi 

Utöver frågorna som ingår i skalan ingick även övergripande frågor i enkäten vars resultat är av 

intresse enskilt. En attitydfråga att ta ställning till var: Miljön på mitt kontor ger mig energi. 

 

Som framgår av Tabell 7 ovan fick samtliga aktivitetsbaserade kontor ett högre medelvärde än de 

traditionella kontoren. Den kombinerade skillnaden mellan de aktivitetsbaserade kontoren och de 

traditionella går att se i det andra stycket av Tabell 7. Skillnaden har en signifikansnivå som är högre 

än 98 procent, vilket går att utläsa i tredje stycket. 

Tabell 7: Statistik enskild fråga: ”Miljön på mitt kontor ger mig energi”. 
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I kapitel 2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor som beskriver kontorsutformningen samt dess fördelar förs 

följande fördel fram: 

En av de stora fördelarna med aktivitetsbaserade kontor är att flödet av information och kunskap 

ökar mellan anställda på kontoret. Detta flöde uppstår då anställda rör sig mellan olika miljöer och 

avdelningar som gör att nya relationer bildas med kollegor som knappt hade setts på kontor med 

fasta platser.  

Även följande fördel beskrivs:  

Det huvudsakliga syftet med aktivitetsbaserat kontor är alltså att använda sig av olika miljöer och 

zoner för att på så sätt stödja de aktiviteter som är unika för varje företag och på så sätt skapa en 

optimal kontorsmiljö. 

Tolkar man dessa två citat går det att utläsa att en viktig del av syftet med aktivitetsbaserade kontor 

är att använda sig av olika miljöer som är anpassade efter de anställdas behov och på så sätt bidra till 

en högre energinivå. Påståendet Miljön på mitt kontor ger mig energi berör denna fråga på ett 

övergripligt plan utan att gå in på olika underliggande faktorer. Av resultat framgår det tydlig på en 

98-procentig signifikansnivå att det finns en skillnad i denna fråga till aktivitetsbaserade kontors 

fördel . Detta bekräftar till viss del att aktivitetsbaserade kontor uppfyller sitt syfte. 

5.2.2 Kontorsutformningen underlättar för teamwork 

En övergripande fråga att ta ställning till i enkäten var Kontorsutformningen underlättar för 

teamwork. Denna fråga ingår även i faktorn Gemenskap i skalan. 

Med resultaten för varje enskilt företag som grund är det svårt att dra någon slutsats i frågan. 

Studeras dock resultaten för de sammanslagna grupperna, aktivitetsbaserade och traditionella 

kontor, framgår det att aktivitetsbaserade kontor upplevs bättre i frågan på en mer än 95-procentig 

signifikansnivå.  

  

Aktivitets-

Kontorsutformningen underlättar för teamwork baserade Traditionell

Anonym 4,35

Cybercom S 3,94

SJ 4,64

Cybercom L 4,86

Cybercom M 4,00

SATS 4,03

Mean 4,41 4,13

SD 1,50 1,39

N 349 159

P(T<=t) two-tail

t Critical two-tail 1,97

0,05

Tabell 8: Statistik enskild fråga: ”Kontorsutformningen underlättar för teamwork”. 
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I kapitel 2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor presenteras följande syfte kontorsutformningen: 

Normalt sett brukar aktivitetsbaserade kontor vara uppdelat i zoner. Dessa zoner skiljer sig mellan 

olika verksamheter beroende på krav och arbetsuppgifter. Generellt brukar dessa zoner delas in i: en 

lugn zon där man arbetar tyst och ostört, en mellanzon som efterliknar öppet kontorslandskap med 

mer konversationer och en aktiv zon som öppnar upp för diskussioner och grupparbeten (Mer, 

2014). Det huvudsakliga syftet med aktivitetsbaserat kontor är alltså att använda sig av olika miljöer 

och zoner för att på så sätt stödja de aktiviteter som är unika för varje företag och på så sätt skapa 

en optimal kontorsmiljö. 

Aktivitetsbaserade kontor bygger på idén att olika aktiviteter ska ha områden/zoner som stödjer 

olika aktiviteter, en av dessa aktiviteter är grupparbeten. Därav torde aktivitetsbaserade kontor vara 

bättre anpassade för  detta än traditionella kontor, vilket även framgår av resultaten på en 95-

procentig signifikansnivå. Det är svårt att dra denna slutsats om enbart de enskilda kontorens 

medelvärden studeras, tillvägagångssättet brister i att det inte tar hänsyn till populationen eller 

standardavvikelse. Kontoret som presterade bäst i denna fråga är motsägelsefullt ett traditionellt 

kontor, dock så är det även kontoret med särklass minst antal anställda. Vikten av ett kontors storlek 

diskuteras senare i kapitlet 7.1 Diskussion. 

5.2.3 Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med 

En viktig fråga att ta ställning till vid kontorsförändring är de anställdas möjlighet att kunna fokusera 

sina arbetsuppgifter. För att ta reda på om det fanns någon skillnad i denna aspekt inkluderades 

frågan Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med. Frågan ingår i faktorn 

Enskild arbetsplats. Frågan var negativt formulerad, resultaten nedan har dock inverteras så att ju 

högre resultat fortfarande innebär positivare. 

 

 

Resultaten visar att det både är ett aktivitetsbaserad kontor som har det högsta medelvärdet samt 

ett som har det lägsta. De sammanslagna medelvärdena mellan kontoren skiljer sig ytterst lite (0.02) 

vilket tyder på att de inte torde vara någon skillnad i frågan mellan de två kontorsutformningarna, 

den slutsatsen stödjs även av P-värdet som visar på att skillnad inte ens är signifikant på en så pass 

låg nivå som 10%. Det är inte enbart skillnader mellan kontorsutformningarna som är av intresse, 

även uteblivna skillnader är ett resultats som är av intresse. Detta innebär att det är möjligt att 

minska ytan per anställd utan att påverka deras möjlighet att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.   

Aktivitets-

Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med baserade Traditionell

Anonym 4,85

Cybercom S 4,59

SJ 4,08

Cybercom L 4,41

Cybercom M 4,00

SATS 4,21

Mean 4,31 4,29

SD 1,59 1,49

N 353 161

P(T<=t) two-tail

t Critical two-tail

0,92

1,97

Tabell 9: Statistik enskild fråga: ”Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med”. 
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Tabell 10: Statistik enskild fråga: ”Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla inställda”. 

5.2.4 Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda 

En viktig aspekt av aktivitetsbaserade kontor är att ytan per anställd i vanliga fall minskar, för att få 

svar på hur denna aspekt upplevs inkluderades frågan Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma 

alla anställda. Frågan ingår i faktorn Utrymme. 

 

 

Med resultaten för varje enskilt företag som grund är det svårt att dra någon slutsats i frågan, 

eftersom ett traditionellt kontor ligger i topp och två i botten. Studeras dock resultaten för de 

sammanslagna grupperna, aktivitetsbaserade och traditionella kontor, framgår det att 

aktivitetsbaserade kontor upplevs bättre i frågan på en mer än 95-procentig signifikansnivå.  

 

I kapitel 2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor förs följande förklaring fram: 

”Normal nyttjandegrad på ett kontor där samtliga anställda har sin egen arbetsplats är sällan över 40 

procent vilket betyder att dessa kontor blir väldigt ineffektiva när det gäller ytanvändning (Niras, 

2015a). Beroende på ålder på fastighet och kontorsutformning så brukar det normalt behövas en 

arbetsyta omkring 20 kvadratmeter per anställd medan om man sitter på ett aktivitetsbaserat kontor 

kan man komma ner på en arbetsyta omkring 12-15 kvadratmeter per anställd (CMB, 2014).” 

” En annan tydlig fördel med aktivitetsbaserade kontor är att de är kostnadseffektiva. Den största 

besparingen kan göras genom att skära ner ytan per anställd vilket gör att hyreskostnaderna för 

lokalen minskar. En förminskning av ytan innebär också besparingar i form av lägre kostnader för 

städning samt att energikonsumtionen minskas, detta är också fördelaktigt ur en miljösynpunkt” 

Detta är ett viktigt resultat eftersom det kan förekomma farhågor vid övergång till aktivitetsbaserade 

kontor att det ska vara för litet eftersom aktivitetsbaserade kontor normalt sett har en mindre yta 

per anställd än traditionella kontor. Detta resultat visar även att ett företag som ”växt ur sitt kontor”  

inte nödvändigtvis måste flytta, det kan räcka med att ändra kontorsutformning till aktivitetsbaserat 

vilket måste anses som mer yteffektivt. 

Aktivitets-

Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda baserade Traditionell

Anonym 5,59

Cybercom S 4,88

SJ 4,88

Cybercom L 3,36

Cybercom M 5,35

SATS 3,68

Mean 4,95 4,32

SD 1,44 1,85

N 348 159

P(T<=t) two-tail

t Critical two-tail 1,97

0,00

Analys 



37 
 

Fråga 21 22 23 24 25 26

Anonym Aktivitetsbaserad 5,48 4,97 5,27 5,42 4,94 4,70

Cybercom S Aktivitetsbaserad 4,65 4,54 4,53 5,13 4,65 4,33

SJ Aktivitetsbaserad * 4,31 4,36 * * *

Cybercom L Traditionell 5,45 3,73 4,14 5,05 4,41 4,23

Cybercom M Traditionell 4,82 3,97 4,17 5,14 4,67 4,49

SATS Traditionell 4,57 4,56 4,61 5,43 4,64 4,84

Aktivitetsbaserade 4,86 4,44 4,50 5,20 4,73 4,42

Traditionella 4,79 4,20 4,36 5,26 4,62 4,61

ABW - Traditionella 0,07 0,23 0,13 -0,06 0,11 -0,19

P-value 0,68 0,08 0,36 0,64 0,45 0,31

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år

* SJ-enkäten innehöll ej dessa frågor

5.2.5 Övergripande frågor och Felkällor 

Frågorna som benämns som felkällor inkluderades för kunna bidra med en möjlig förklaring vid ett 

oväntat resultat. Detta beskrivs närmare i kapitlet 4.6.1 Enkätutformning. 

 

 

 

 

Resultaten illustrerade i Tabell 11 ovan visar att av dessa 6 frågor fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan de två kontorslösningarna. Detta resultat är av tillfredställse eftersom de indikerar att ingen 

av dessa faktorer bidrar till att ge en lösning ett högre eller lägre värde i de övriga frågorna. Den fråga 

som hade största skillnad var fråga 22 Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi 

använder oss av kontorsmiljön, denna var signifikant på en 92-procentig nivå.  

Detta kan förklaras av att aktivitetsbaserade kontor är en ny företeelse och därav kräver tydligare 

riktlinjer vid tillämpning. 

 

 

  

Tabell 11: Statistik övriga frågor och felkällor 
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Aktivitetsbaserade kontor Kön N Mean SD P-value

Kvinnor 153 4,33 0,96

Män 197 4,31 1,04

Kvinnor 152 4,12 1,36

Män 195 4,33 1,43

Kvinnor 152 4,58 1,23

Män 195 4,47 1,39

Kvinnor 151 5,04 1,23

Män 192 4,94 1,32

Kvinnor 151 4,45 1,18

Män 191 4,67 1,17

Utrymme 0,48

Komfort 0,08

Mötesyta 0,84

Enskild arbetsplats 0,16

Gemenskap 0,43

5.3 Kvinnor – Män 

Kommande avsnitt av analysen behandlar skillnaden i svar mellan kvinnor och män i de framtagna 

faktorerna.  

 

 

 

 

 

 

 

  Tabell 12: Skillnader för män och kvinnor på samtliga faktorer – aktivitetsbaserat kontor. 

Mötesyta: I den första faktorn har kvinnor ett medelvärde på 4.33 och en standardavvikelse på 0.96 

jämfört med män som har ett medelvärde på 4.31  och en standardavvikelse på 1.04 i 

aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen i faktor 1 (P-value =  0.84), dock så hade kvinnor ett högre medelvärde. 

Enskild arbetsplats: I den andra faktorn har kvinnor ett medelvärde på 4.12 och en 

standardavvikelse på 1.36 jämfört med män som har ett medelvärde på 4.33  och en 

standardavvikelse på 1.43 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan könen i faktor 2 (P-value =  0.16), dock så hade män ett högre 

medevärde. 

Gemenskap: I den tredje faktorn har kvinnor ett medelvärde på 4.58 och en standardavvikelse på 

1.23 jämfört med män som har ett medelvärde på 4.47  och en standardavvikelse på 1.39 i 

aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen i faktor 3 (P-value =  0.43), dock så hade kvinnor ett högre medevärde. 

Utrymme: I den fjärde faktorn har kvinnor ett medelvärde på 5.04 och en standardavvikelse på 1.23 

jämfört med män som har ett medelvärde på 4.94  och en standardavvikelse på 1.32 i 

aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen i faktor 4 (P-value =  0.48), dock så hade kvinnor ett högre medevärde. 

Komfort: I den fjärde faktorn har kvinnor ett medelvärde på 4.45 och en standardavvikelse på 1.18 

jämfört med män som har ett medelvärde på 4.67  och en standardavvikelse på 1.17 i 

aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen i faktor 4 (P-value =  0.08), dock så hade män ett högre medevärde. 
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Slutsatser kön: Eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad i någon av de studerade 

faktorerna tyder resultaten på att det inte finns någon skillnad i hur män och kvinnor uppfattar 

produktiviteten på aktivitetsbaserade kontor. I traditionella kontor pekar resultaten på samma 

slutsats förutom i en faktor där det finns en signifikant skillnad inom. Det var den andra faktorn, 

Enskild arbetsplats, där kvinnor hade ett medelvärde på 4.12 med en standardavvikelse på 1.36 och 

män hade ett medelvärde på 4.33 med en standardavvikelse på 1.43, denna skillnad hade ett P-värde 

på 0.00. Med andra ord har män en positivare syn på den faktorn i traditionella kontor jämfört med 

kvinnor. 

Jämförs kvinnornas svar mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor framgår det att det finns 

en signifikant skillnad i 14 av de 30 frågorna. Även männens svar skiljde sig mellan de två 

kontorsutformningarna. Bland frågorna var det 8 stycken som erhöll signifikant olika svar. Detta kan 

tyda på att det är fler egenskaper som påverkar hur kvinnor upplever kontorsutformningen jämfört 

med män. Tabeller med medelvärden, standardavikelser och P-value finns i Bilaga 3. 

En intressant fråga som svaren skiljde sig åt för kvinnor mellan kontorsutformningarna var hur nöjda 

de var med ledning. Där svarade kvinnorna att de var signifikant mer nöjda med ledningen i de 

aktivitetsbaserade kontoren än de traditionella, en förklaringen till detta skulle kunna finnas bland de 

öppna frågorna där en av en av de anställda skriver följande som en fördel med aktivitetsbaserade 

kontor ”Bra med öppna ytor är att hierarkiska struktur lättare slås sönder då alla, oavsett funktion 

sitter tillsammans och jobbar. Lättare att få info men också lättare att få info om det”. 
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5.4 Generationer 
I denna del av analysen analyseras skillnader i enkätsvar mellan olika åldersgrupper. Åldersgrupperna 

grundas på materialet i kapitlet 2.2 Generationer på arbetsplatser där åldersgrupperna Baby 

Boomers, X och Y definieras. Baby Boomers är idag mellan 50 – 69 år (1946 – 1965),  X är idag mellan 

38 – 49 år (1966 – 1977) och Y är idag mellan 18 – 37 år (1978 – 1997). 

 

Tabell 13: Skillnader mellan generation Baby Boomer och Y i samtliga faktorer - aktivitetsbaserat kontor. 

Mötesyta: I den första faktorn har generation Baby Boomers ett medelvärde på 4.15 och en 

standardavvikelse på 0.97 jämfört med generation Y som har ett medelvärde på 4.39  och en 

standardavvikelse på 0.98 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan generationerna i faktor 1 (P-value =  0.12), dock så hade generation 

Y ett högre värde som var signifikant högre på en 88-procentig signifikansnivå.  

Enskild arbetsplats: I den andra faktorn har generation Baby Boomers ett medelvärde på 3.96 och 

en standardavvikelse på 1.41 jämfört med generation Y som har ett medelvärde på 4.51  och en 

standardavvikelse på 1.52 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan generationerna i faktor 1 med fördel åt generation Y (P-value =  0.02).  

Gemenskap: I den tredje faktorn har generation Baby Boomers ett medelvärde på 4.46 och en 

standardavvikelse på 1.27 jämfört med generation Y som har ett medelvärde på 4.86  och en 

standardavvikelse på 1.32 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan generationerna i faktor 1 med fördel åt generation Y (P-value =  0.05).  

Utryme: I den fjärde faktorn har generation Baby Boomers ett medelvärde på 4.76 och en 

standardavvikelse på 1.35 jämfört med generation Y som har ett medelvärde på 4.35  och en 

standardavvikelse på 1.27 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan generationerna i faktor 1 med fördel åt generation Y (P-value =  0.01).  

Komfort: I den femte faktorn har generation Baby Boomers ett medelvärde på 4.20 och en 

standardavvikelse på 1.17 jämfört med generation Y som har ett medelvärde på 4.84  och en 

standardavvikelse på 1.24 i aktivitetsbaserade kontor. Det oberoende t-testet visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan generationerna i faktor 1 med fördel åt generation Y (P-value =  0.00).  

Aktivitetsbaserade kontor Generation N Mean SD P-value

BB 103 4,15 0,97

Y 71 4,39 0,98

BB 103 3,96 1,41

Y 71 4,51 1,52

BB 102 4,46 1,27

Y 70 4,86 1,32

BB 101 4,76 1,35

Y 68 5,35 1,27

BB 101 4,20 1,17

Y 68 4,84 1,24
Komfort 0,00

Mötesyta 0,12

Enskild arbetsplats 0,02

Gemenskap 0,05

Utrymme 0,01
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Aktivitetsbaserade kontor

Baby Boomer - Y P-value

Fråga 4 3,02 (1.35) 3,56 (1.60) 0,02

Fråga 5 3,58 (1.69) 4,21 (1.74) 0,02

Fråga 6 3,81 (1.66) 4,47 (1.83) 0,02

Fråga 8 4,22 (1.59) 4,79 (1.62) 0,02

Fråga 12 4,03 (1.49) 4,60 (1.66) 0,02

Fråga 13 4,48 (1.81) 5,07 (1.75) 0,03

Fråga 14 4,68 (1.72) 5,40 (1.66) 0,01

Fråga 15 5,11 (1.39) 5,81 (1.14) 0,00

Fråga 17 4,01 (1.74) 4,75 (1.69) 0,01

Fråga 20 4,12 (1.39) 5,00 (1.26) 0,00

Fråga 22 4,26 (1.33) 4,71 (1.46) 0,05

Fråga 24 4,71 (0.88) 5,79 (0.99) 0,00

Fråga 4 Det är svårt att få ti l lgång til l  ett mötesrum på mitt kontor

Fråga 5 Jag kan arbeta ostört på mitt kontor

Fråga 6 Jag störs av ljudnivån på mitt kontor

Fråga 8 Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med

Fråga 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med

Fråga 13 Jag har til lräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret

Fråga 14 Jag har til lräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret

Fråga 15 Jag har bra til lgång til l  den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete

Fråga 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig

Fråga 20 De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade

Fråga 22 Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön

Fråga 24 Den feedback jag får på mitt arbete är positiv

Mean (SD)

BB Y

Studeras frågorna enskilt framgår det att det finns en signifikant skillnad i 12 av frågorna mellan de 

två generationerna, vilket framgår av Tabell 14 nedan. Detta indikerar att de två generationerna 

uppfattar kontoren relativt olika. Av de tolv frågorna där svaren går isär har generation Y ett högre 

medelvärde i samtliga frågor.  

 

 

I traditionella kontor fanns det ingen signifikant skillnad i någon av de fem faktorerna, dessa resultat 

finns i tabeller i Bilaga 4. 

Slutsatser: Generationer 

Litteraturen i kapitel 2.2 Generationer på arbetsplatser nämner bland annat: 

När det gäller kontorsutformning föredrar Generation Y kontor som erbjuder valfrihet beroende på 

uppgift och föredrar också öppna ytor där kunskap är delad, tempot är högt och nya idéer kan flöda. 

Dessa egenskaper stämmer väl överens med egenskaperna som karaktäriserar aktivitetsbaserade 

kontor. Studeras både Tabell 14 och Tabell 13 så bekräftar resultaten denna teori. Av de fem faktorer 

som jämfördes så var svaren för generation Y högre i samtliga faktorer i aktivitetsbaserade kontor, på 

en 95-procentig signifikansnivå var det 4 faktorer som skiljde sig med fördel åt generation Y. I 

traditionella kontor var det däremot ingen signifikant skillnad i hur de olika generationerna upplevde 

produktiviteten i någon av de fem faktorerna. 

 

 

 

 

Tabell 14: Skillnader mellan generation Baby Boomer och Y i aktivitetsbaserade kontor, enskilda frågor. 
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(–) 

(+) 

5.5 Öppna frågor 
I enkätundersökningen inkluderades tre öppna frågor där respondenterna fick svara fritt på övriga 

tankar om deras kontorsutformning. Dessa frågor var: 

 Vad som är bra? 

 Vad som är mindre bra? 

 Något ni skulle lös annorlunda? 

Syftet med dessa frågor var att använda svaren som en ytterligare informationskälla i analys- och 

diskussionskapitlen och har alltså ingen vetenskaplig relevans. Resultatet redovisas i så kallade 

ordmoln (word clouds) där de mest frekventa kommentarerna åskådliggörs. Storleken på orden är 

inte proportionella med dess frekvens. 

Kommentarerna om de aktivitetsbaserade kontoren var väldigt lika mellan de olika kontoren. Det 

som lyftes fram mest var att kontoret var fint, ljust och luftigt. Även att integration mellan kollegor 

var en frekvent återkommande kommentar. Det som var mest frekvent som negativt åsikt var att det 

var hög ljudnivå, ofta på grund av telefonsamtal. Anledningen till att detta var en så pass frekvent 

återkommande kommentar kan dock bero på att SJ saknar renodlade telefonrum helt och det fanns 

även flest kommentarer från SJ. En annan frekvent återkommande kommentar var att ergonomin var 

dåligt. Vad som också är intressant att observera att nästan varje positiv åsikt finns det en negativ 

åsikt om; exempelvis tycker vissa att det är kusligt tyst medan andra klagar på att det är för hög 

ljudnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Ordmoln öppna frågor aktivitetsbaserade kontor 
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När det gäller de traditionella kontoren var det liknande kommentarer som på de aktivitetsbaserade. 

Det som skilde mest här var att det var mer positiva kommentarer om närheten till kollegor samt att 

ha ett eget skrivbord. De negativa kommentarerna här klagade, precis som på de aktivitetsbaserade, 

på ljudnivån, dock var det ingen som klagade på att det var för tyst på dessa kontor. Även ergonomi 

och dåligt inomhusklimat var frekvent återkommande kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De öppna frågorna var väldigt lika kontoren emellan och är i princip motsatsord till varandra, både 

inom de två kontorsutformningarna men också mellan dem. Det som en person finner negativt finner 

en annan positivt. En slutsats som dock går att dra är att det förmodligen omöjligt att göra samtliga 

anställda på ett kontor helt nöjda. Det framgick även tydligt att det var både fler och starkare 

negativa  åsikter än positiva vilket går i linje med teorin att de personer som är missnöjda  med en 

sak visar det utåt mer än personer som är nöjda med samma sak. En enkät är således ett ypperligt 

tillfälle för att få utlopp för sina negativa åsikter till ledningspersoner. 

 

 

  

(+) 

(–) 

Figur 14: Ordmoln öppna frågor traditionella kontor 
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Tabell 15: Sammanställning resultat på skillnader mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor. 

Kontorstyp N Mean t df

Aktvitetsbaserad 357 4,32

Traditionell 169 4,14

Aktvitetsbaserad 354 4,24

Traditionell 161 4,02

Aktvitetsbaserad 350 4,55

Traditionell 158 4,95

Aktvitetsbaserad 349 4,99

Traditionell 158 4,6

Aktvitetsbaserad 348 4,57

Traditionell 158 4,31
2,39

349

347

373Gemenskap

Utrymme

Komfort

Mötesyta

Enskild 

arbetsplats

-3,65

3,35

1,97

1,81

324

331

6. Resultat, Slutsats & Fortsatt forskning 

6.1 Resultat 
Syftet med detta kapitel är att är att återkoppla till studiens syfte och svara på de frågeställningar 

som ställdes i kapitel 1. Inledning. Hypoteserna kommer även att utvärderas. 

Finns det någon signifikant skillnad i upplevd produktivitet mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor? 

Med stöd av resultaten framtagna i kapitel 5. Analys går det att konkludera att det finns en 

signifikant skillnad mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor i 4 av de faktor som togs fram 

med hjälp av faktoranalysen. Faktorerna som faktoranalysen resulterade i är namngivna till 

Mötesyta, Enskilda arbetsplatser, Gemenskap, Utrymme och Komfort.  

 

Den enda faktor som inte skiljde sig signifikant mellan de två kontorsutformningarna var Enskild 

arbetsplats. I tre av de fyra faktorerna där resultaten skiljde sig åt var resultaten i aktivitetsbaserade 

kontors favör. Den faktor som traditionella kontor hade ett bättre resultat än de aktivitetsbaserade 

kontor på var i faktorn Gemenskap.  

Med dessa resultat som bakgrund förkastar vi nollhypotesen med anledning att vi bekräftat den 

alternativa hypotesen:  

               H1: Det existerar en signifikant skillnad i den upplevda produktiviteten mellan de anställda 

i aktivitetsbaserade kontor jämfört med de på traditionella kontor i avseenden 

gällande kontorsutformning. 

Finns det signifikant skillnad mellan män och kvinnor i upplevd produktivitet i 

aktivitetsbaserade kontor kontor? 

Analysen i kapitel 5.3 Kvinnor – Män ger resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

de två könen i någon av de fem studerade faktorerna i aktivitetsbaserade kontor. Däremot finns det 

en faktor, Enskilda arbetsplatser, som signifikant skiljer sig mellan könen i traditionella kontor med 

fördel åt männen. Inom könen så var det signifikanta skillnader i 14 av frågorna för kvinnorna mellan 

de två kontorsutformningarna och i 8 frågor för männen. 
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Aktivitetsbaserade kontor Kön N Mean SD P-value

Kvinnor 153 4,33 0,96

Män 197 4,31 1,04

Kvinnor 152 4,12 1,36

Män 195 4,33 1,43

Kvinnor 152 4,58 1,23

Män 195 4,47 1,39

Kvinnor 151 5,04 1,23

Män 192 4,94 1,32

Kvinnor 151 4,45 1,18

Män 191 4,67 1,17

Utrymme 0,48

Komfort 0,08

Mötesyta 0,84

Enskild arbetsplats 0,16

Gemenskap 0,43

Aktivitetsbaserade kontor Generation N Mean SD P-value df

BB 103 4,15 0,97

Y 71 4,39 0,98

BB 103 3,96 1,41

Y 71 4,51 1,52

BB 102 4,46 1,27

Y 70 4,86 1,32

BB 101 4,76 1,35

Y 68 5,35 1,27

BB 101 4,20 1,17

Y 68 4,84 1,24
Komfort 0,00

Mötesyta 0,12

Enskild arbetsplats 0,02

Gemenskap 0,05

Utrymme 0,01

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16: Sammanställning resultat på skillnader mellan män och kvinnor i aktivitetsbaserade kontor. 

Med dessa resultat som bakgrund accepterar vi nollhypotesen med anledning att det inte finns 

någon signifikant skillnad i upplevd produktivitet mellan kön:  

               H0: Det existerar ingen signifikant skillnad i den upplevda produktiviteten mellan olika 

åldersgrupper i aktivitetsbaserade kontor 

 

Finns det signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper i upplevd produktivitet i 

aktivitetsbaserade kontor? 

Analysen i kapitel 5.4 Generationer ger resultatet att det finns en signifikant skillnad mellan de två 

åldersgrupperna Baby Boomers (50 – 69 år) och Generation Y (18 – 37 år) i fyra av de fem faktorerna. 

Dessa faktorer är Enskild arbetsplats, Gemenskap, Utrymme och Komfort. Den faktorn där det inte 

fanns någon signifikant skillnad var Mötesyta, dock fanns det en skillnad på en 88-procentig nivå till 

fördel för Generation Y. Vad som ytterligare stärker detta resultat är om varje fråga analyseras 

individuellt finns det en signifikant skillnad i 12 frågor varav samtliga med fördel för Generation Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 17: Sammanställning resultat på skillnader mellan generation Baby Boomers och Y i aktivitetsbaserade kontor. 
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Med dessa resultat som bakgrund förkastar vi nollhypotesen med anledning att vi bekräftat den 

alternativa hypotesen:  

               H1: Det existerar en signifikant skillnad i den upplevda produktiviteten mellan olika 

åldersgrupper i aktivitetsbaserade kontor. 

 

6.2 Slutsats 
Den första frågan vi ställer oss efter detta arbete är om vår skala och metod, som mäter den  

upplevda produktiviteten, också är direkt kopplat till den faktiska produktiviteten. Intuitivt och med 

stöd av litteratur och intervjuer anser vi att svaret på denna fråga är ja. Vad kan man då dra för 

slutsatser med grund av att vår metod att mäta produktiviteten fungerar? 

De slutsatser vi kommit fram till är att det finns en signifikant skillnad i upplevd produktivitet mellan 

aktivitetsbaserade kontor jämfört med traditionella kontor. Vårt arbete pekar åt fördel för 

aktivitetsbaserade kontor då 3 av 5 faktorer i faktoranalysen visade en signifikant fördel för denna 

kontorslösning och endast en faktor i fördel för traditionella kontor. Även de enskilda frågorna 

stödjer detta resonemang då aktivitetsbaserade kontor hade signifikant högre medelvärde på 10 av 

enkätfrågorna jämfört med 4 för traditionella kontoren. Av de frågor som de traditionella kontoren 

presterade bättre i rörde majoriteten lokalisering av kollegor. Vi förstår till fullo att 

aktivitetsbaserade presterar sämre i de frågorna med tanke på att de anställda inte längre sitter på 

samma plats varje dag, vilket i sin tur gör dem något svårare att få tag på. 

Vi är övertygade att ”trenden” med aktivitetsbaserade kontor är här för att stanna. Analyserar man 

svaren från de öppna frågorna så är det samma egenskaper för aktivitetsbaserade kontor som 

framhävs som både för- och nackdelar. Detta tror vi bero på att aktivitetsbaserade kontor 

fortfarande är ett så pass nytt koncept som många inte i vana vid och människan är ett vanedjur, 

men för att utveckling ska gå framåt så krävs förändring och aktivitetsbaserade kontor är ett steg i 

rätt riktning.  

Avslutningsvis tror vi personligen att det är fullt möjligt att öka produktiviteten på ett kontor genom 

att införa en aktivitetsbaserad lösning, vilket vår data visar. För att detta ska lyckas krävs dock mycket 

strategisk planering så att varje kontor anpassas optimalt för att stödja verksamheten som kommer 

vistas i den. Vi tror även att det är ett koncept som inte passar alla verksamheter och att införa 

aktivitetsbaserade på fel verksamhet eller inte planera genomförandet tillräckligt kan medföra en 

markant försämrad produktivitet och därmed stora ekonomiska förluster. Varje verksamhet borde 

göra en individuell utvärdering för att på ett så bra sätt som möjligt kunna anpassa kontoret efter 

verksamhetens behov, eftersom aktivitetsbaserade kontor bygger på det konceptet  tror vi därmed 

att det skulle vara den bästa lösningen för många verksamheter. 

6.3 Fortsatt forskning 
Eftersom att aktivitetsbaserade kontor är ett relativt nytt koncept bland kontorsutformningarna är 

befintlig forskning väldigt bristfällig. Detta öppnar upp för att utveckla ny forskning och bredda 

kunskapen inom området. Under framtagandet av detta examensarbete har en mängd tankar och 

åsikter växt fram och detta har öppnat upp framtida idéer till vidare forskning. 
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En forskningsansats kan vara att undersöka på om aktivitetsbaserade kontor faktiskt används på det 

sätt de är till för? Används de olika miljöerna på kontoret som de ska eller växer anställda in sig på en 

specifik skrivbordsplats? ”Paxar” anställda sin arbetsplats i början på dagen och sedan blir det mer 

eller mindre att personer har sin egen arbetsplats? 

Det skulle också vara intressant att utföra samma/liknande studie igen och då med större urval samt 

inom samma organisation. Detta var vårt mål från början men gick tyvärr inte att genomföra. En 

sådan studie tror vi är enklare att genomföra om några år då fler kontor har övergått till en 

aktivitetsbaserad lösning. 

Vi har tidigare nämnt att vi inte tror att aktivitetsbaserade kontor är den rätta lösningen för alla slags 

verksamheter. En intressant studie vara att undersöka vilka verksamheter aktivitetsbaserade kontor 

lämpar sig bäst respektive sämst för.  
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7. Diskussion 
Genom arbetets gång och under analyseringen av resultatet har det dykt upp en mängd funderingar 

kring det aktivitetsbaserade kontoret och varför vissa resultatet blev som det borde bli eller varför 

resultatet inte blev som det borde bli. I följande kapitel har vi fört en diskussion kring oväntade 

resultat och en diskussion kring intressanta tankar som dykt upp under arbetets gång. 

7.1 Faktorer som kan påverka resultatet 
I vår studie undersöker vi hur kontorslayouten påverkar den upplevda produktiviteten och detta har 

gjorts genom attitydfrågor direkt kopplade till den fysiska miljön. I studier likt denna kommer det 

dock alltid finnas faktorer som färgar resultatet som inte har med det undersökta fenomenet att 

göra. Detta gör att resultatet kan bli missvisande till för- eller nackdel för någon av de två 

kontorsutformningarna. Följande kommer ett antal faktorer som kan färgat resultatet i detta arbete 

att diskusteras och utvärderas utifrån vår insamlade data. 

Utföra studien inom samma organisation 

Från början var tanken att samtliga företag i denna undersökning skulle vara företag som använde sig 

av de båda kontorsutformningarna men på olika platser. Tyvärr kunde detta endast genomföras på 

Cybercom då aktivitetsbaserade kontor är relativt nytt vilket gör att dessa typer av företag, som har 

två kontorsutformningar, är väldigt få till antalet och vi fick inte fler att medverka i undersökningen. 

Andledningen till varför vi ville utföra undersökningen på dessa typer av företag är för att det kan 

finnas stora skillnader i arbetsuppgifter, arbetssätt, arbetskultur, etc. mellan olika företag vilket kan 

ha påverkat resultaten. 

Kontorsstandard 

En annan faktor som kan påverka den jämförande analysen är åldern på kontoret. Med detta menas 

att eftersom aktivitetsbaserade kontor är en relativt ny trend i Sverige är alla de kontor vi besökt 

nybyggda och nyinflyttade. Detta kan medföra att den generella standarden är högre på 

aktivitetsbaserade kontor jämfört med traditionella kontor. En hög standard kan påverka resultatet 

positivt utan att det direkt betyder att kontorsutformningen i sig är bättre. Under tiden mellan 

byggnation av de olika kontoren har även IT-utvecklingen gått framåt. Det medför att man kan 

anpassa de nyare kontoren till detta. Ett bättre resultatet kan således erhållas på hur välanpassat 

kontoret är för att kunna arbeta produktivt hos de nyare aktivitetsbaserade kontoren vilket inte är 

direkt kopplat till kontorsutformningen utan vilket år kontoret är byggt. 

Kontorsstorlek 

Kontorsstorleken kan ha en inverkan påverka hur de anställda upplever olika aspekter av 

produktiviteten på ett kontor. Det är svårt att till exempel skapa samma gemenskap på ett kontor 

med 300 anställda som ett kontor med 30 anställda. Därför kan resultaten bli vinklade om jämför 

svaren från olika stora kontor. Värt att nämna  har SJ överlägset flest anställda i populationen men 

ändå ett högt medelvärde på faktorn gemenskap, dock så hade Cybercom Linköping lägst antal 

anställda och också högst medelvärde på samma faktor. 

Grad av aktivitetsbaserat 

Det går att kalla många kontor för aktivitetsbaserade men en aspekt som skiljer många kontor är hur 

pass mycket ett företag faktiskt går in för konceptet med aktivitetsbaserat. Att beskriva ett kontor 

som aktivitetsbaserat räcker inte för att beskriva utformningen. Det vore bättre att använda 
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begreppet aktivitetsbaserat som ett attribut som kan gå från lite till mycket tillämpat. En aspekt som 

är populär hos de aktivitetsbaserade kontoren är att göra dem ”lekfulla”. Det är på denna punkt man 

kan se stor skillnad till vilken grad de olika företagen har använt sig av den aktivitetsbaserade 

kontorslösningen. Vissa aktivitetsbaserade kontor se mer strikta ut med enskilda skrivbord, större 

aktivare ytor för grupparbeten  och ett antal fokusrum/telefonrum som går i samma designtema 

medan andra kontor verkligen anammar sig tanken om att skapa nya sociala miljöer där varje 

arbetsplats är lekfullt designad och skiljer sig från de övriga. Det är därför inte tillräckligt att beskriva 

ett kontor som aktivitetsbaserat eftersom det kan skilja sig mycket, detta gör det även svårt att få 

fram ett entydligt svar om aktivitetsbaserade kontor bidrar till en förändrad produktivitet eller inte. 

Det är mycket möjligt att ett kontor som verkligen gått ”all in” i konceptet förbättrat sin produktivitet 

medan ett kontor som varit mer försiktigt kan försämrat produktiviteten, eller vice versa. Ett tydligt 

exempel beskrivs av Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) att blir miljön alltför lekfull 

kan detta leda till vissa rum blir outnyttjade på grund av att professionalismen försvinner. 

Förändringsprocessen 

En sista faktor som kan färga resultatet är tidpunkten då de anställda får svara på enkäten. Under de 

senaste åren har aktivitetsbaserade kontor varit ett mycket omtalat ämne och en diskussion har 

pågått huruvida företag ska gå över till aktivitetsbaserat eller inte. Många anställda är rädda för 

förändring och det nya konceptet vilket har gjort att det ofta finns en negativ inställning till 

övergången. Av den anledningen finns det risk för att anställda svarar ohederligt på en enkät om den 

skickas ut vid fel tidpunkt. Exempelvis finns det en risk för att anställda svarar för positivt på en enkät 

för att ”hylla” det nuvarande kontoret om de har vetskapen om att det kommer ske en övergång till 

aktivitetsbaserat inom en snar framtid. Likaså finns det en risk för att anställda svarar för negativt på 

en enkät som skickas ut till ett kontor som nyligen gått över till aktivitetsbaserat, delvis som en 

protest men också på grund av att förändringsprocessen kan vara påfrestande och kan finnas färskt i 

minnet. Denna faktor har vi dock försökt att kontrollera för i största möjliga mån. Vid valet av företag 

valde vi att inte inkludera företag som kommer att övergå, eller nyligen övergått, till en ny 

kontorslösning inom den närmsta tiden. 

Optimala förhållanden 

Att utföra denna studie som ett vetenskapligt experiment  innebär många problem och svårigheter 

som uppkommer som måste kontrollas för, några beskrivna i texten ovan. Det idealistiska vore att 

eliminera dessa faktorer som kan skapa skevheter i resultaten. Exempelvis skulle undersökningen 

kunna utföras på förtag som använder sig av båda kontorsutformningarna i samma fastighet, där 

också antal anställda och byggår på kontoret är lika. En sådan idealisk undersökning är dock väldigt 

svår att utföra i praktiken, då urvalet av företag som uppfyller dessa krav är väldigt liten, om inte 

obefintligt. 

7.2 Faktoranalys 
Resultaten vi fick fram var till stor del i linje med vad vi trodde innan. Dock så är det alltid intressant 

att diskutera resultaten i efterhand om varför eller varför inte de föll ut som det gjorde.  

Mötesyta 

Faktorn mötesyta var till fördel för aktivitetsbaserade kontor vilket stämmer överens med tidigare 

litteratur och teorin om att aktivitetsbaserade kontorslösningar ska underlätta för informella möten 

och att kunskap sprids på kontoret. Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) tar upp i deras 
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artikel ”An end-user’s perspective on activity-based office concepts” att interaktion är en väldigt 

viktig aktivitet dessa dagar och att ”kommunikation är aktiviteten som binder samman alla andra”. 

De beskriver även att speciellt informella interaktioner har visat sig sprida mycket information och 

kunskap. Dock så visar vårt resultat att det är signifikant lättare att få tag i mötesrum på de 

traditionella kontoren jämfört med de aktivitetsbaserade. Vad kan detta kan bero på har vi två 

teorier om. Den första teorin är att behovet av mötesrum kan skilja beroende vilken typ av 

verksamhet som bedrivs på kontoret. Vissa organisationer kan vara i stort behov av att utnyttja 

mötesrum medan andra organisationer har mindre behov av det. Den andra teorin är att 

mötesrummen generellt används mer frekvent i aktivitetsbaserade kontor då syftet är att byta 

arbetsmiljö efter behov och att använda mötesrum möjligtvis då uppmuntras mer jämfört med på 

traditionella kontor. 

Enskild arbetsplats 

Den andra faktorn resulterade i att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

kontorsutformningarna även om aktivitetsbaserade hade ett medelvärde om 4.24 jämfört med 4.02 

på de traditionella. Den enskilda arbetsplatsen på traditionella kontor utgörs av ett skrivbord och en 

stol medan den enskilda arbetsplatsen på aktivitetsbaserade kontor utgörs av flertalet arbetsplatser 

och flertalet skrivbord eller arbetsytor. 

Det finns för- och nackdelar med båda men i teorin ska de aktivitetsbaserade kontoren lämpa sig 

bättre för det enskilda arbetet eftersom att miljön kan anpassas efter den arbetssyssla situationen 

kräver. Dock så får vi fram att det fanns en signifikant skillnad i en av de fyra frågorna som ingår i 

denna faktor och det var fråga 7; De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. De 

andra tre frågorna var inte signifikanta, dessa berörde dock mer huruvida man kan koncentrera sig 

på sin arbetsplats. Detta torde kunna ses som ett bevis för att de enskilda platserna på ett 

aktivitetsbaserat kontor är bättre anpassade för att kunna arbeta produktivit. 

Vad vi också märkte i de öppna frågorna var att anställda hade en både väldigt positivt och väldigt 

negativ inställning till ”clean desk policy” vilket gör att ett entydigt svar inte går att få fram huruvida 

detta är positivt eller negativt ur produktivitetssynvinkel. Flertalet hävdar att det är tidskrävande, 

jobbigt och förstör ordningen att packa upp och ner pågående arbete vid dagens början och slut 

medan andra hävdar det motsatta, att det skapar ordning och kontoret ser renare ut. 

Gemenskap 

Den enda faktorn i detta arbete som traditionella kontor hade en signifikant fördel i jämfört med 

aktivitetsbaserade kontor var i faktorn gemenskap vilket till en början vi upplevde underligt. Det 

aktivitetsbaserade kontoret har ett syfte att främja interaktion mellan kollegor, både mellan tidigare 

bekanta kollegor men även mellan kollegor som normalt inte samtalar vid en traditionell 

kontorsutformning med fasta platser. Detta ska främjas tack vare att anställda har möjlighet att byta 

miljö oftare och röra sig mellan olika delar av kontoret vilket öppnar upp för nya interaktioner, nya 

informationsflöden och informella möten. 

Anledningen till resultatet tror vi att det finns två möjliga förklaringar till. Den första är att 

aktivitetsbaserade kontor inte används på det sätt som de är tilltänkta för, att de anställda inte byter 

miljöer efter arbetssyssla utan använder mer eller mindre samma plats varje dag. Detta har 

undersökts av Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) där anställda på ett aktivitetsbaserat 

kontor blev tillfrågade hur många arbetsplatser de använder under en normal vecka och resultatet 
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blev att 19 procent endast använder en, 37 procent använder två, 32 procent använder tre och 12 

procent använder fler än tre. Enligt författarna är resultat inte i linje med idén om hur det 

aktivitetsbaserade kontoret ska användas. Den andra anledningen att denna faktor var till fördel för 

traditionella kontor tror vi beror mycket på hur attitydfrågorna var ställda. Tre utav de fyra frågorna 

är kopplade till hur man är lokaliserad till sina kollegor och hur lätt/svårt det är att få tag på en 

kollega. Eftersom varje anställd har sin fasta plats på traditionella kontor tror vi att man lättare 

skapar en stark relation med ett fåtal kollegor som är lokaliserade nära vilket gör att gemenskapen 

blir upplevs ”bättre”, men det säger alltså inget om interaktionen och informationsflödet mellan 

andra kollegor som är lokaliserade på andra avdelningar. Det torde dessutom vara enklare att få tag 

på den kollega man letar efter i en kontorsmiljö med fasta platser. Tittar vi sedan på den fjärde 

frågan i faktorn gemenskap som frågar om kontorsutformningen underlättar för teamwork ser vi att 

de aktivitetsbaserade kontoren är signifikant bättre, vilket är i linje med teorin om att 

aktivitetsbaserade kontor ska främja teamwork. Namnet ”gemenskap” är således möjligen inte ett 

optimalt namn till denna faktor utan ”sammanhållning” hade möjligen varit ett bättre namn. 

Utrymme 

Den fjärde faktorn visar att de aktivitetsbaserade kontoren presterar signifikant bättre än de 

traditionella kontoren. Anledningen bakom detta resultat tror vi beror av flertalet bakomliggande 

faktorer. För det första innehåller aktivitetsbaserade kontor färre skrivbord vilket öppnar upp för 

andra gemensamma ytor som upplevs mer luftiga. Även clean desk policy kan bidra till denna 

”luftighetskänsla” eftersom att det alltid är ordning och reda på kontorsmaterialet. Den enda fråga 

som inte var signifikant i denna faktor var fråga 15; Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver 

för att utföra mitt arbete. Denna fråga tycker inte vi heller att det borde vara någon skillnad i då 

tillgängligheten till exempelvis skrivare, pärmar etc. torde vara likartat kontoren emellan. 

Komfort 

I den femte och sista faktorn har aktivitetsbaserade kontor signifikant bättre värde. Den största 

anledningen till detta anser vi vara möjligheten att välja arbetsplats. Alla personer är olika känsliga 

och har olika krav när det kommer till värme, ventilation och ljus vilket betyder att valmöjligheten av 

arbetsplats gör det möjligt för varje person att indirekt reglera dessa parametrar. Är det dock fasta 

platser är denna frihet ingen möjlighet vilket gör att mer missnöje kan uppstå. När det kommer till 

ergonomi presterade aktivitetsbaserade kontor bättre än traditionella, detta var i linje med vad 

trodde. Dock så väcker de öppna kommentarerna från de anställda en intressant tanke. Många klagar 

på att stolarna på det aktivitetsbaserade kontoren är jobbiga att ändra varje dag efter sina egna 

behov, dessutom är alla stolar likadana och det går alltså inte att införskaffa en egen stol. Även om 

resultatet visar en fördel för aktivitetsbaserade finns det alltså en möjlighet att skrivbordsstolarna 

upplevs bättre ergonomiskt anpassade i en traditionell kontorsmiljö då dessa inte behöver ställas om 

varje dag. 

7.3 Kön, generationer och enskilda frågor 
Vi var inte säkra på vad vi förväntade oss för resultat i analysen av skillnaden i svar mellan män och 

kvinnor, detta är även en känslig fråga i dagens samhälle då det är ett vida omdiskuterat ämne. 

Resultaten av arbetet pekar på att det inte finns någon skillnad i hur män och kvinnor uppfattar 

produktiviten i olika kontorsutformningar. Det baseras på att det inte finns någon skillnad i någon av 

de studerade faktorerna mellan män och kvinnor i aktivitetsbaserade kontor och endast skillnad i en 
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faktor i traditionella kontor. Det framgår däremot att det finns fler skillnader i kvinnornas svar mellan 

kontoren jämfört med männens, detta kan innebära att kvinnor anser att det är fler aspekter av 

kontoret som påverkar produktiviteten. Vad dessa resultat kan bero eller tyda på besitter vi ingen 

kunskap eller teorier om. Det är dock onekligen ett intressant ämne som vidare forskning skulle 

kunna kasta klarhet över.  

I analysen om skillnader mellan generationer på arbetsplatsen blev utfallet i linje med vad vi 

förväntade oss. Analysen visade på att den yngre generation uppskattade det aktivitetsbaserade 

kontoret mer än den äldre generationen.  Det baseras på att det  finns en signifikant skillnad med 

fördel åt den yngre generationen i samtliga studerade faktorer mellan den äldre och yngre 

generationen i aktivitetsbaserade kontor. Dessa resultat stämmer väl överens med litteraturen vi 

beskriver tidigare i arbetet. Litteraturen kändes väldigt intuitiv och resultat är därmed 

tillfredställande eftersom att de kunde styrka den. Som tidigare nämnt så känns dessa resultat väldigt 

intuitiva, den yngre generationen är uppväxt och mer van vid dagens teknik vilket gör att det 

aktivitetsbaserade konceptet faller dem mer i smaken då de har möjligheten att anpassa sig och 

använda verktygen/redskapen i den miljö de finner mest passande. 
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Bilaga 1 – Kontrollgrupp - Korrelationsmatris 
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Bilaga 2 – Enkät 
Generella frågor  
Ålder:  
 
Kön:  
 
År på företag:  
 
Hur stor del av arbetstiden spenderas på kontoret: (Rullista med 5 intervall)  
 

Kontorslayout  
      1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  
      2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten.  
(R) 3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret.  
(R) 4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  
      5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor.  
(R) 6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  
      7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete.  
(R) 8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  
      9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp.  
      10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med.  
      11. Kontorsutformningen underlättar för teamwork.  
(R) 12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med.  
      13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret.  
      14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret.  
      15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete.  
      16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  
(R) 17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig.  
      18. Temperaturen på mitt kontor är bra.  
      19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra.  
      20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade.  
      21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag.  
      22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön.  
      23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt.  
      24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv.  
      25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen.  
      26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  
(R) 27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö.  
(R) 28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  
      29. Miljön på mitt kontor ger mig energi.  
      30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på.  
      (Denna fråga besvaras på en skala från 1 till 10)  

Öppen fråga  
Har du några övriga tankar om utformningen på ert kontor?  
- Vad som är bra?  
- Vad som är mindre bra?  
- Något ni skulle löst annorlunda? 
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Aktivitetsbaserat - Traditionella

Kvinnor P-value

Fråga 2 5,13 (1.43) 4,28 (1.61) 0,00

Fråga 4 3,30 (1.55) 3,81 (1.40) 0,02

Fråga 5 3,72 (1.68) 3,10 (1.52) 0,01

Fråga 6 4,03 (1.76) 3,49 (1.62) 0,03

Fråga 7 4,62 (1.55) 4,07 (1.55) 0,02

Fråga 10 4,70 (1.54) 5,34 (1.32) 0,00

Fråga 11 4,41 (1.47) 3,84 (1.46) 0,01

Fråga 12 4,24 (1.50) 5,04 (1.30) 0,00

Fråga 13 4,72 (1.78) 4,06 (1.65) 0,01

Fråga 14 5,03 (1.66) 4,40 (1.52) 0,01

Fråga 16 4,94 (1.40) 3,84 (1.96) 0,00

Fråga 17 4,51 (1.71) 3,91 (1.95) 0,03

Fråga 21 5,02 (1.09) 4,40 (1.47) 0,01

Fråga 29 4,34 (1.36) 3,86 (1.47) 0,01

Fråga 2 Det finns yta som är väl anpassad för informella möten

Fråga 4Det är svårt att få ti l lgång til l  ett mötesrum på mitt kontor

Fråga 5 Jag kan arbeta ostört på mitt kontor

Fråga 6 Jag störs av ljudnivån på mitt kontor

Fråga 7 De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete

Fråga 10 Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med

Fråga 11 Kontorsutformningen underlättar för teamwork

Fråga 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med

Fråga 13 Jag har til lräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret

Fråga 14 Jag har til lräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret

Fråga 16 Kontorsytan är ti l lräckligt stor för att rymma alla anställda

Fråga 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig

Fråga 21 Jag är nöjd med ledningen på mitt företag

Fråga 29 Miljön på mitt kontor ger mig energi

Aktivitetsbaserade Traditionella

Mean (SD)

Aktivitetsbaserat - Traditionella

Män P-value

Fråga 1 4,97 (1.40) 4,47 (1.18) 0,00

Fråga 2 5,09 (1.42) 3,86 (1.28) 0,00

Fråga 4 3,36 (1.45) 4,15 (1.36) 0,00

Fråga 10 4,69 (1.67) 5,37 (1.36) 0,00

Fråga 12 4,18 (1.61) 5,02 (1.31) 0,00

Fråga 13 4,76 (1.77) 4,22 (1.87) 0,02

Fråga 17 4,48 (1.75) 4,04 (1.65) 0,05

Fråga 22 4,40 (1.24) 4,02 (1.42) 0,03

Fråga 1 Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet

Fråga 2 Det finns yta som är väl anpassad för informella möten

Fråga 4 Det är svårt att få ti l lgång til l  ett mötesrum på mitt kontor

Fråga 10 Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med

Fråga 12 Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med

Fråga 13 Jag har til lräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret

Fråga 17 Luftkvalitén på mitt kontor är dålig

Fråga 22 Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om 

                hur vi använder oss av kontorsmiljön

Aktivitetsbaserade Traditionella

Mean (SD)

Bilaga 4 – Kön 
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Fa kto r 1 Mean SD N

BB - ABW 4,15 0,97 103

X - ABW 4,44 0,96 130

Y - ABW 4,39 0,98 71

BB - Trad 4,18 0,35 7

X - Trad 3,98 0,83 54

Y - Trad 4,25 1,05 81

P-va lue  

Fa kto r 1 BB - ABW X - ABW Y - ABW BB - Trad X - Trad Y - Trad

BB - ABW

X - ABW 0,03

Y - ABW 0,12 0,74

BB - Trad 0,88 0,14 0,26

X - Trad 0,25 0,00 0,01 0,30

Y - Trad 0,51 0,20 0,41 0,69 0,10

Fa kto r 2 Mean SD N

BB - ABW 3,96 1,41 103

X - ABW 4,27 1,34 130

Y - ABW 4,51 1,52 71

BB - Trad 3,93 1,40 7

X - Trad 3,71 1,45 54

Y - Trad 4,02 1,27 81

P-va lue  

Fa kto r 2 BB - ABW X - ABW Y - ABW BB - Trad X - Trad Y - Trad

BB - ABW

X - ABW 0,09

Y - ABW 0,02 0,28

BB - Trad 0,96 0,58 0,37

X - Trad 0,32 0,02 0,00 0,73

Y - Trad 0,73 0,18 0,04 0,88 0,21

Bilaga 4 - Generationer 
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Fa kto r 3 Mean SD N

BB - ABW 4,46 1,27 102

X - ABW 4,58 1,33 130

Y - ABW 4,86 1,32 70

BB - Trad 4,50 1,34 7

X - Trad 4,85 1,06 49

Y - Trad 5,03 1,03 80

P-va lue  

Fa kto r 3 BB - ABW X - ABW Y - ABW BB - Trad X - Trad Y - Trad

BB - ABW

X - ABW 0,50

Y - ABW 0,05 0,15

BB - Trad 0,95 0,89 0,54

X - Trad 0,06 0,17 0,94 0,56

Y - Trad 0,00 0,01 0,41 0,38 0,35

Fa kto r 4 Mean SD N

BB - ABW 4,76 1,35 101

X - ABW 5,07 1,17 130

Y - ABW 5,35 1,27 68

BB - Trad 4,79 1,31 6

X - Trad 4,68 1,07 49

Y - Trad 4,55 1,23 80

P-va lue  

Fa kto r 4 BB - ABW X - ABW Y - ABW BB - Trad X - Trad Y - Trad

BB - ABW

X - ABW 0,07

Y - ABW 0,01 0,15

BB - Trad 0,97 0,66 0,40

X - Trad 0,69 0,04 0,00 0,86

Y - Trad 0,27 0,00 0,00 0,70 0,52

Fa kto r 5 Mean SD N

BB - ABW 4,20 1,17 101

X - ABW 4,77 1,16 129

Y - ABW 4,84 1,24 68

BB - Trad 3,96 0,67 6

X - Trad 4,33 1,02 49

Y - Trad 4,28 1,16 80

P-va lue  

Fa kto r 5 BB - ABW X - ABW Y - ABW BB - Trad X - Trad Y - Trad

BB - ABW

X - ABW 0,00

Y - ABW 0,00 0,68

BB - Trad 0,48 0,04 0,03

X - Trad 0,49 0,02 0,02 0,30

Y - Trad 0,63 0,00 0,01 0,35 0,82

 

 

 


