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Abstract 
Purpose: With the vast changes in the work life comes changes in the office design. 
One of the newest on the market is ABW (Activity Based Workplace), were the 
employees themselves chooses were to sit in the office depending on what fits them 
best according to the moment. This thesis contributes with knowledge that is necessary 
for an organisation to know before they begin using an ABW. 
The goal is to evaluate how an efficient ABW-environment is created. An ABW are 
efficient when the workplace concept works the way it is supposed to do and with that 
provides good results from the recourses that are available. This thesis addresses the 
implementation of the transition to an ABW from a traditional office type and how the 
office design could look from evidence-based results. 

Method: The main strategy for this thesis is a case study that involves the organisation 
NCC. That is because the evidence-based design is based on their workforce and their 
office building. The thesis goal is achieved through four different data collection 
methods: literature study, interview, observation and guidance form an architect. These 
methods were chosen to gather both qualitative and quantitatively data. 
Findings: The findings are divided into three areas: the first question of issue presents 
the different office types performances, there are both advantages and disadvantages 
with all office types. The advantages that can be found in these office types is for 
instance the cell offices privacy, the open landscapes interaction possibilities and that 
the kombi office retain the social environment whilst still give privacy from other 
employees. Whereas availability and flexibility are the most significant advantage of 
an ABW. Some disadvantages are how cell offices can be unwelcoming, the open 
landscapes noise level and the fact that you can not work in teams in a kombi office.   
The second finding is the evidence-based office design proposal, from an efficiency 
point of view. A collocation of the factors that needs to be thought of when designing 
an ABW is the fundament of this proposition. Some of these factors are for example 
the possibility to privacy, have co-workers nearby and distinct zone divisions.  
The third finding of the thesis demonstrate an evaluation of the transition to an ABW. 
An evaluation has shown to be necessary when establishing an efficient ABW. One of 
the most important part is to understand the employees, meet their needs and let them 
be heard.  
Implication: It takes both well planned transition and good design for an ABW to 
preform efficiently. Design and efficiency depend on each other and there are a few 
distinguished factors of what makes a workplace environment efficient. When talking 
about the transition to an ABW it is important to have a substantial process were the 
employees are given the possibility to be involved and informed of the ABW-concept 
and its impact. 

Limitations: The main limitations of this thesis are from a design perspective, such as 
artificial lightning, technical equipment and ventilation. The focus instead lies with the 
placement of walls and rooms, as well as furnishing. The economy aspect is also 
something that has not been taken into consideration, either when designing or in the 
evaluation process. This is maintained by defining the searches and stay focused.  
Keywords: ABW, efficiency, evidence-based, design and transition. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: De kraftiga förändringarna i arbetslivet kommer med förändringar i 
kontorsutformningen. En av de nyare på marknaden är ABW (Activity Based 
Workplace/Aktivitetsbaserat kontor), det aktivitetsbaserade arbetssättet där personalen 
väljer den plats som passar bäst för stunden. För att företag ska våga ta steget till det 
nya kontorskonceptet behövs kunskap, vilket denna rapport bidrar till. 
Målet är att utvärdera hur en effektiv ABW-miljö skapas. Ett effektivt ABW är det som 
används som det är tänkt samt ger goda resultat utifrån de resurser som finns. Arbetet 
behandlar genomförandet av övergångsprocessen från en traditionell kontorstyp till ett 
ABW och hur utformningen kan se ut utifrån evidensbaserade resultat. 
Metod: Huvudstrategin är en fallstudie som genomfördes på den utvalda 
organisationen NCC. Rapportens mål kunde nås genom fyra olika 
datainsamlingsmetoder: litteraturstudie, intervju, observation och arkitekthandledning. 
Metoderna väljs för att få fram både kvalitativ och kvantitativ data.  
Resultat: Resultatet delas upp i tre delar. Den första frågeställningen framför de olika 
kontorstypernas prestationer, det finns både fördelar och nackdelar med alla 
kontorstyper. Det som kan hämtas positivt ur de olika kontorstyperna är exempelvis 
cellkontorets avskildhet, det öppna landskapet interaktionsmöjligheter och att 
kombikontoret behåller den sociala miljön samtidigt som viss avskärmning från andra 
medarbete ges. Vidare ses de viktigaste prestationerna av ett ABW som valbarhet och 
flexibilitet. Några nackdelar är hur cellkontor kan kännas ovälkomnande, det öppna 
landskapets höga ljudnivåer och att man inte kan jobba i team i ett kombikontor. 
Det andra resultatet är ett evidensbaserat utformningsförslag ur ett 
effektivitetsperspektiv. Som underlag till detta förslag finns en sammanställning av 
faktorer som bör beaktas vid utformning. Dit hör exempelvis möjlighet till avskildhet, 
närhet till projektpartners och tydlig zonindelning.  
Ett tredje resultat presenterar en utvärdering av de steg som är nödvändiga i 
övergångsprocessen mot en effektiv arbetsplats. Vikt bör läggas vid att förstå 
medarbetarna, möta deras behov och låta de känna sig hörda.  

Konsekvenser: En slutsats av arbetet är att det krävs god planering och verkställande 
av några betydelsefulla aktiviteter inför byte till ett ABW. I övergångsprocessen till ett 
nytt ABW är det viktigt med en gedigen process där medarbetarna ges möjlighet att 
vara delaktiga och informeras väl om konceptet och dess inverkan. Vidare är också 
genomtänkt utformning av kontorslokalen viktigt för att ett ABW ska prestera effektivt. 
Effektiviteten påverkas av utformningen och det finns några framstående faktorer till 
vad som skapar en effektiv arbetsmiljö.  

Begränsningar: Avgränsningarna hålls till artificiell ljussättning, teknisk utrustning 
och ventilation. Fokus ligger på placering av väggar och rum, samt möblering. Ekonomi 
är inte heller något som styr i varken utvärdering eller utformningsförslag.  
Nyckelord: ABW, effektivitet, evidensbaserad utformning och övergångsprocess.  
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1 Inledning 
Denna rapport är skriven i samband med högskoleingenjörsutbildningen 
byggnadsteknik med inriktning mot byggnadsutformning och arkitektur. En 
kandidatuppsats på 15 högskolepoäng som är framtagen i kursen Examensarbete inom 
byggnadsteknik vid Jönköping University. 

1.1 Bakgrund 
De kraftiga förändringarna i arbetslivet för med sig förändring i kontorsutformningen. 
Kring sekelskiftet började man rationalisera och effektivisera kontorsarbetet, det så 
kallade trälhavet bildades. Under mellankrigstiden växte en motkraft mot denna 
kontorstyp och stora ytor blev mindre rum (Christiansson & Eiserman, 1998). I slutet 
av 1950-talet infördes det öppna kontorslandskapet efter tysk förebild. När det var dags 
för individualisering igen i slutet av 1970-talet blev kombikontoret populärt. På 1990-
talet var det aktuellt med effektivisering och rationalisering igen, flexkontoret och det 
aktivitetsbaserade kontoret tog därmed form (Christiansson & Eiserman, 1998). 
Betydelsen av ABW (Activity Based Workplace/aktivitetsbaserat kontor) i denna 
rapport är den typ av aktivitetsbaserat kontor där medarbetarna är utan någon fast 
arbetsplats. Det innebär arbete i en aktivitetsbaserad miljö där medarbetarna tar en plats 
som är ledig och gärna flyttar runt under dagen till den miljö som passar för 
arbetsuppgiften (Appel-Muelnbroek, Groenen & Janssen, 2011). För att underlätta de 
olika arbetssätt och tankesätt som finns i ett ABW är kontoret ofta uppbyggt i olika 
zoner med uppgift att främja olika typer av arbete. Dessa zoner skapas med hjälp av 
möblering och förhållningssätt utefter de behov som finns bland medarbetarna 
(Vasakronan, u.å.).  ABW har möjliggjorts genom dagens digitala teknik som stödjer 
det flexibla arbetssättet (Bodin Danielsson, 2014). Ett ABW är i regel dimensionerat 
för ungefär 75% av arbetsstyrkan, detta förutsätter att en del arbetar utanför kontoret i 
form av möten eller arbete hemifrån och även att mycket arbete är papperslöst då man 
ofta flyttar runt (Toivanen, 2015).    

Vid benämning av evidensbaserad utformning i denna rapport menas planlösningens 
utformning som baseras på den fakta som presenteras och erfarenhet av branschkunnig. 
Enligt Socialstyrelsen (u.å.) innebär evidensbaserad att den professionelle väger 
samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap.  

Övergångsprocessen beskriver den process då ett företag byter kontorsutformning 
mellan två olika kontorstyper. I detta fall kommer övergångsprocessen från ett 
traditionellt kontor till ett ABW att studeras. Processen är avgörande för resultatet av 
ABW-miljöns verkan (Rolfö, Eliasson & Jahncke, 2017a; Rolfö, Eliasson & Eklund, 
2017b). 

Denna rapport innehar effektivitetsfokus. Effektivt arbete beskriver det arbete som 
utförs med gott resultat och strävan mot företagets målsättning, utifrån de 
förutsättningar och resurser som finns (Nationalencyklopedin, 2018).  
I denna studie har organisationen och byggföretaget NCC använts som underlag för att 
få en verklighetsanknytning. Deras kontorslokaler och arbetsstyrka i Jönköping ligger 
till grund för det utformningsförslag som skapats. 
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1.2 Problembeskrivning 
Då ABW är ett av de nyare kontorskoncepten krävs det teori för att företag ska våga ta 
steget till ett kontorsbyte. Den funna forskningen inom utformning visar olika faktorer 
som anses vara viktiga för ett lyckat och effektivt ABW. Forskningen tar bland annat 
upp: fin estetik, möjligheten att jobba utan att bli störd samt att inte ha för stora ytor 
(Brunia, De Been & van der Voordt, 2016). Det finns samband mellan effektivitet och 
hur en arbetsplats är utformad (Harris, 2016). Problemet är att det saknas information 
om hur detta ser ut i praktiken. Därför är det aktuellt att fortsätta forskningen samt 
framställa evidensbaserad utformning för att få en förståelse hur utformningen kan ta 
form i ett ABW. Vid litteratursökningen visade det sig att tillgången på forskning inom 
området är stor men betydligt mindre när det kommer till utformning och effektivitet. 
Med nyckelord och avgränsning som utgångspunkt kan rapporten hållas inom de satta 
ramarna. Se Kapitel 2.4.1 Insamling av litteratur.  
En gedigen planeringsprocess är avgörande för att nå positiv förändring i 
arbetskulturen, bättre användarvänlighet och effektivitet. Lahtinen, Ruohomäki, 
Haapakangas och Reijula (2015) menar också att det krävs mer forskning för att 
utveckla hanteringen av förändringar på arbetsplatsen. Där medarbetarna blivit 
informerade i god tid och fått vara delaktiga i processen skapas effektivitet i den nya 
kontorsmiljön (Rolfö et al., 2017b). Därför är detta ett viktigt område att studera för att 
finna faktorer och aktiviteter som påverkar en ABW-miljöns möjlighet till att vara 
effektivt.   
Resultaten från studien kan användas till vidare forskning inom området och vara till 
nytta för de som vill skapa ett effektivt ABW. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att utvärdera hur en effektiv ABW-miljö skapas. Det nås genom att undersöka 
hur övergångsprocessen från en traditionell kontorstyp till ett ABW bör genomföras 
och hur utformningen kan se ut utifrån de evidensbaserade resultaten. 

För att uppnå detta mål på ett utförligt sätt valdes frågeställningarna nedan: 
1. Vilka kontorstyper finns i dagsläget och hur presterar dessa?  
2. Hur ska ett aktivitetsbaserat kontor utformas för att skapa effektivt arbete 

enligt evidensbaserad fakta? 
3. Hur bör den praktiska övergångsprocessen från ett traditionellt kontor till ett 

aktivitetsbaserat kontor se ut för att skapa effektivitet? 

1.4 Avgränsningar 
När utformning behandlas och presenteras utelämnas artificiell ljussättning, teknisk 
utrustning och ventilation. Ekonomi kommer inte heller att styra denna rapport.  

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund för att ge läsaren inblick i ämnet som texten 
behandlar. På denna följer en problembeskrivning som beskriver det specifika 
problemet samt förklarar varför denna forskning är nödvändig. Därefter definieras 
målet med rapporten och de tre frågeställningarna presenteras. Vidare beskrivs 
avgränsningarna där det som arbetet inte omfattar tas upp. Sedan fortsätter rapporten 
med en beskrivande del där metod och genomförande klargörs. Här ingår relevanta 
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undersökningsmetoder för datainsamling, koppling mellan frågeställningar och 
metoder samt trovärdighet. Därefter följer det teoretiska ramverket som tillsammans 
med empirin ligger till grund för resultatet. Denna del ger en vetenskaplig bas att stå 
på. Sedan följer empiridelen som presenterar datainsamling där både kontorstypernas 
prestation, intervju, observation och handledning redovisas. Nästa del innehåller analys 
och resultat där materialet sammanställs, här presenteras även utformningsförslaget. 
Avslutningsvis finns diskussion och slutsatser samt förslag till vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp, exempelvis en 
organisation. Vid dessa utgår man ifrån ett helhetsperspektiv och information av olika 
karaktär samlas in för att ge en fyllig bild av fallet som möjligt (Patel & Davidson, 
2014). Den organisation som stått som utgångspunkt i detta fall är byggföretaget NCC 
då deras personalstyrka och kontorslokal är basen för det evidensbaserade 
utformningsförslagets som skapats. Genom litteraturstudien fås en helhetsbild av 
ämnet. De valda metoderna litteraturstudie, intervju, observation och 
arkitekthandledning tillämpades för att få fram både kvalitativ och kvantitativ data. 
Intervju och observation gav huvudsakligen kvalitativ data, den kvantitativa datan som 
samlas in är i form av lokalstorlek och medarbetarsiffor.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Koppling mellan frågeställningar och datainsamlingsmetoder illustreras i Figur 1. 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 
 
 

2.2.1 Vilka olika kontorstyper finns i dagsläget och hur presterar 
dessa? 
Denna frågeställning har besvarats med hjälp av den forskning som finns tillgänglig 
inom ämnet. Litteratursökningen gav en bred kunskapsbas och nödvändig information 
om de olika kontorstyperna. För att hitta användbar forskning inom ämnet krävdes 
utvärdering av flera olika vetenskapliga referenser. Även att se bortom det elektroniska 
och utnyttja biblioteket var nödvändigt. 
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2.2.2 Hur ska ett aktivitetsbaserat kontor utformas för att skapa effektivt 
arbete enligt evidensbaserad fakta?  
Frågeställning två besvarades med en litteraturstudie tillsammans med observation och 
intervju hos NCC samt arkitekthandledning från branschkunnig. För att säkerställa att 
definitionen av begreppet effektivitet i tidigare forskning stämmer överens med hur 
effektivitet behandlas i denna rapport utvärderades det teoretiska ramverket utifrån 
detta.  

2.2.3  Hur bör den praktiska övergångsprocessen från ett traditionellt 
kontor till ett aktivitetsbaserat kontor se ut för att skapa effektivitet? 
En litteraturstudie genomfördes för att reda ut på vilket sätt medarbetarnas effektivitet 
påverkas av övergångsprocessen. Det teoretiska ramverket beskriver olika fall där 
medarbetarna haft chans att förbereda sig och fått vara delaktiga inför kontorsflytt 
respektive inte haft den möjligheten. Litteraturen utvärderades och beskrevs på ett sätt 
där effektiviteten lyfts fram. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att nå rapportens mål har datainsamling skett genom fyra olika metoder; 
litteraturstudie, intervju, observation och handledning. 

2.3.1 Litteraturstudie med litteratursökning 
Litteraturstudie innebär att information från olika källor sammanställs från både böcker 
och elektroniska källor. Detta genomfördes för att undvika att göra arbete som redan är 
gjort och för att skapa en referensram och kunskapsgrund om det aktuella ämnet 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Denna metod är basen till stora delar av 
rapporten och viktig för förståelse av kunskapsläget. Litteraturstudier föregås vanligen 
av en litteratursökning. Denna litteratursökning är en del av datainsamlingen som 
evidensen slutligen bygger på.  

2.3.2 Intervju 
I denna rapport genomfördes en semistrukturerad besöksintervju. Besöksintervju är en 
kvalitativ metod som ger möjlighet att utveckla samtalet om frågetecken uppstår, det är 
en kontrollerad situation som går relativt fort att genomföra (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2011). Intervjun innehåller noggrant utvalda frågor för att få fram det som avses 
och undvika missförstånd. I detta fall genomfördes en intervju på NCC med två 
avdelningschefer, Andreas Saltin och Fredrik Skiöld, för att få fram organisationsfakta 
som underlag för det evidensbaserade utformningsförslaget. 

2.3.3 Observation 
Vid intervjutillfället genomfördes också en ostrukturerad observation. Denna metod är 
effektiv vid studerande av information inom områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer (Patel & Davidson, 2014). Observationen gav djupare 
förståelse för lokalen och dess användning som är nödvändig för att kunna skapa det 
evidensbaserade utformningsförslaget.  

2.3.4 Arkitekthandledning 
För att stärka evidensen i utformningsförslaget diskuterades skissen med Krister 
Aldenholt från Arkitekthuset. På detta sätt användes erfarenhet och expertis för att 
utveckla förslaget utifrån flera perspektiv. 
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2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Insamling av litteratur 
Insamling av teori skedde genom sökning och bläddring. Sökning är en effektiv metod 
när man kan precisera söktermer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I detta fall 
användes exempelvis; "aktivitetsbaserat kontor", "activity based office, "efficiency” 
och "utformning kontor" i olika databaser. Sökorden användes i databaserna 
ScienceDirect, Emerald Insight och Google Scholar. Vidare innebär bläddring att man 
hoppar från en webbsida till en annan för att få fram information (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). Även fysiska böcker var nödvändigt, på biblioteket står 
böckerna uppdelat i ämne vilket underlättar sökningen på plats.  
Litteratursökningen genomfördes löpande under arbetet i de ovannämnda databaserna. 
Sökningen har begränsats till huvudsakligen forskning ifrån de senaste fem åren, 2013–
2018. Undantag gjordes för Emirald Insight där det krävdes större tidsspann för att få 
tillräckligt med träffar. När sökningen resulterade i mer än 50 träffar begränsades den 
ytterligare med fler sökord. Se Tabell 1 för en redovisning av några sökningar som 
gjordes. Alla källor har inte kunnat användas men sökningen gav ett första urval. Endast 
de artiklar som hålls inom denna rapportens satta ramar presenteras i det teoretiska 
ramverket.  

 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning, 2018-05-17. 

Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Antal 
träffar 

ScienceDirect 2013–2018 ”Activity based office” Titel, 
sammanfattning, 
nyckelord 

187 

  ”Activity based 
office”+ ”efficiency” 

Titel, 
sammanfattning, 
nyckelord 

10 

Goolge Scolar 2013–2018 ”Activity based 
office”+ ”efficiency” 

- 164 

  ”Aktivitetsbaserat 
kontor”+”effektivitet” 

- 91 

  ”Aktivitetsbaserat 
kontor”+”effektivitet”+
”utformning” 

- 47 

Emirald 
Insight 

2011–2018 ”Activity based office” - 12 

  
Rapportens nyckelord återkommer i denna del av arbetet då de är ord som förekommer 
i sökningen och i den litteratur som valts ut. Vid benämning av begreppen kontrolleras 
betydelsen i sitt sammanhang för att endast undersöka litteratur som ligger inom ramen 
för denna rapport. Exempelvis finns olika definitioner av effektivitet och det är viktigt 
att de stämmer överens med denna rapports definition för att hålla oss till det satta 
effektivitetsfokuset. Detta uppnås genom att läsa den insamlade teorin i sin helhet innan 
bedömning görs om den bör användas eller inte.  
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2.4.2 Intervju 
En semistrukturerad besöksintervju genomfördes med projektansvariga för kontorsflytt 
på byggföretaget NCC. Besökets syfte var att ge bakgrundsinformation om företaget, 
dess lokaler samt personalstyrkan, med andra ord; behoven som bör beaktas vid 
framtagning av skiss.  

Besöket bokades via telefon några veckor innan besöket där Andreas Saltin och Fredrik 
Skiöld informerades om vad intervjun skulle innefatta. När frågorna till intervjun 
skapades gjordes det med utformningen i åtanke. 
Under intervjun var båda författarna närvarande och förde anteckningar. Frågor inom 
fem olika områden ställdes:  arbetsrollsfördelning, interaktion, lokalanvändning, 
kontorskoncept och övergångsprocess (se Bilaga 1 för att se hela intervjun). Intervjun 
spelades in för att efteråt transkriberas och sammanfattas för att sedan skickas till 
respondenterna för godkännande.  

2.4.3 Observation 
För att få en inblick i hur verksamheten fungerar och en grund till utformningsförslaget 
genomfördes också en ostrukturerad observation på en timme. Det som studerades var 
hur medarbetarna integrerade med varandra och hur lokalen användes.  Vi utgick ifrån 
en punktlista som förberetts innan observationen med några huvudområden att studera: 
ljudnivå, utformning, lokalanvändning och interaktion. Vi valde att gå runt på kontoret 
för att få en helhetsbild. Korta meningar antecknades direkt på plats för att i efterhand 
skrivas utförligt på datorn.  

2.4.4 Utformningsprocess  
Skapandet av det evidensbaserade utformningsförslaget innebar framtagning av olika 
figurer och tabeller som innehåller information som speglar det evidens som samlats in. 
Men dessa som underlag skapades en skiss med NCC:s befintliga kontor i form av en 
IFC-fil som underlag, se Figur 2. Byggnadens stomme behölls och interiören rensades 
bort för att få plats med det nya kontorskonceptet.  
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Figur 2. NCC:s befintliga cellkontorsmiljö (Arkitekthuset 2016). 

 
Det evidensbaserade utformningsförslaget skapades genom tio olika steg, se Tabell 2, 
dessa steg är i ordningen de genomfördes.  

 
Tabell 2. Utformningsprocessens olika steg. 

 
1. Analysering av faktan från 3. 
Teoretiskt Ramverk och 4. Empiri 
2. Tabell med faktorer att beakta 

3. Flödesschema 

4. Fokusområden 

5. Utformning av ABW i Autodesk 
Revit 
6. Första arkitekthandledningen 

7. Bearbetning av synpunkter från 
arkitekthandledningen 
8. Andra arkitekthandledningen 

9. Bearbetade synpunkterna från 
andra arkitekthandledningen 
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10. Slutgiltigt utformningsförslag 

 
För en utförlig beskrivning av utformningsprocessen, se kapitel 3.4 Evidensbaserad 
utformning.  

2.4.5 Arkitekthandledning  
För utveckling av den evidensbaserade skissen genomfördes två workshops med 
representant ifrån Arkitekthuset där förbättringsförslagen dokumenterades. Vid dessa 
tillfällen gavs feedback och kommentarer på det framtagna förslaget. Utefter dessa 
kommentarer gjordes ändringar på förslaget. Se kapitel 4.4 Arkitekthandledning för 
hela processen. På detta sätt utnyttjades deras erfarenhet och expertis inom utformning 
för att bidra till ett bättre förslag ur flera perspektiv. 

2.5 Trovärdighet 
Det viktigaste kravet på ett mätinstrument är validitet, det definieras som ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avses (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
För att fastställa validitet i denna studie har triangulering använts vid datainsamling; 
litteraturstudie, observation samt intervju. Detta gav en fyllig bild.		För intervjun i denna 
studie krävs specifika och utvalda intervjufrågor som skapats med mål om att samla 
data för att kunna skapa evidensbaserad utformning (se Bilaga 1). 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2011). Litteraturstudien får sin trovärdighet ifrån de 
vetenskapliga källor som använts. Vidare ses intervjun som trovärdig då reliabilitet 
uppnås genom att båda författarna närvarat vid besöket. Hela intervjun spelades in och 
transkriberades för att sedan skickas till respondenter för godkännande. Det som 
samlats in vid observationen innehar begränsad reliabilitet då det är författarnas 
upplevda bild av situationen och lokalen.   
 
Arkitekthandledningen gav verklighetsanknytning men trovärdigheten i datan är 
begränsad. SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (2016) har 
skapat ett evidensbaserat graderingssystem för att bedöma evidensens trovärdighet. I 
detta fall har endast en arkitekts uttalande tagits i beaktande. Därför beskrivs denna data 
som Begränsat vetenskapligt underlag. Fall av denna grad bygger på studier med hög 
eller medelhög kvalitet med kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning 
(SBU, 2016). De försvagande faktorerna av trovärdighet är att endast en arkitekt 
tillfrågats samt nivån av struktur i genomförandet. 
 
 
 



Teoretiskt ramverk 

10 

3 Teoretiskt ramverk 
Kunskap har huvudsakligen hämtats ifrån teoriområdena utformning för ett effektivt 
ABW, övergångsprocessens påverkan och evidensbaserad utformning för att besvara 
frågeställningarna.  

3.1  Koppling mellan frågeställningar och område 
Samband mellan problem och område inom teoretiskt ramverk illustreras i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och område. 

3.2 Utformning för ett effektivt ABW 

3.2.1 Effektivitet i ett ABW 
För att stödja produktiviteten i dagens kontorsarbete uppkom ABW. Appel-
Meulenbroek et al. (2011) har gjort en undersökning på hur kontorsanvändare upplever 
ABW-konceptet. Genom undersökningen har Appel-Meulenbroek et al. (2011) kunnat 
beskriva vad som utmärker effektivt arbete. Tanken är att öka produktiviteten genom 
att stimulera kommunikation och samarbete mellan medarbetarna och även reducera 
lokalkostnaderna. Med denna innovation diskuteras två humana mekanismer: 
integritetsbehov som är behovet av att få vara själv och ostörd och interaktionsbehov 
som innebär att man vill samverka med andra människor (Appel-Meulenbroek et al., 
2011). Interaktion och kommunikation är en mycket viktig verksamhet i dagens 
kontorsarbete och beskrivs som den aktivitet som länkar alla andra aktiviteter samman. 
Men Appel-Meulenbroek et al. (2011) beskriver också att en del människor behöver 
mer personligt utrymme för att prestera.  

Haynes (2007) menar att de faktorer som gör att man jobbar effektivt också är de 
faktorer som gör att man jobbar mindre effektivt. Exempelvis att jobba med människor, 
han menar att interaktion med andra människor gör att man jobbar mer effektivt medan 
distraktion från andra gör att man jobbar mindre effektivt. Haynes (2007) förklarar att 
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det utifrån ett effektivitetsperspektiv är bra för ett kontorslandskap att ha olika zoner. 
Haynes (2007) menar också att man bör uppmana personalen att gå runt och etablera 
olika sociala dynamiker. 

Förlust i effektivitet kan ske som konsekvens av att ABW-konceptet inte används som 
avsett. Även attityd och personliga preferenser påverkar arbetet (Appel-Meulenbroek 
et al., 2011).  
Bruina et al. (2016) har kommit fram till att faktorer som påverkar arbetseffektivitet 
exempelvis är möjligheten att jobba utan att bli störd, att det finns lämpliga utrymmen 
för spontanmöten, god ergonomi, bra förvaring, ljus och olika typer av kontorsplatser 
på arbetsplatsen (Appel-Meulenbroek et al., 2011).  

3.2.2 Utformningens påverkan  
Enligt Ching och Binggeli (2012) finns det fyra kriterier som definierar bra utformning;  

• Funktion och syfte: utformningen bör tillfredsställa den avsedda funktionen.  
• Användbarhet och ekonomi: utformningen bör bidra till nytta, ärlighet, 

ekonomi och hållbarhet i materialval.  
• Form och stil: utformningen bör vara estetiskt tilltalande för ögon och andra 

sinnen.  
• Bild och mening: utformningen bör projektera en bild och förmedla 

anknytningen till personerna som använder och upplever designen.  
Dahlberg, Leander och Savegård (2014) beskriver hur man skall gå till väga när man 
utformar ett kontor. Dahlberg et al. (2014) gjorde en litteraturstudie för att undersöka 
vad den tidigare forskningen visar. Den visar att det är viktigt hur man placerar rummen 
i förhållande till varandra samt att möta de anställdas önskemål.  
Ett mål för utformningen i ett ABW är att skapa en flexibel och effektiv lösning som 
har olika utrymmen för olika typer av aktiviteter och faser; öppna utrymmen för 
grupparbete, tysta platser för uppdrag som kräver koncentration, platser för ostörda 
telefonsamtal och plats för både formella och informella mötesområden (Lahtinen et 
al., 2015). Bruina et al. (2016) menar att rumsdesignen har inverkan på användandet av 
ytan. Vidare beskriver Appel-Muelenbroek et al. (2011) att felaktigt använda ytor sker 
som en konsekvens av ogenomtänkt möblering. Den relativa placeringen av en 
arbetsplats har inverkan på de aktiviteter som kan utföras där (Appel-Meulenbroek et 
al., 2011). Att vara nära projektpartners eller andra användbara verktyg bidrar till 
effektivitet. Aspekter som att ha en vy utanför och antalet förbipasserande kan också 
påverka medarbetarna (Appel-Meulenbroek et al., 2011). 

Enligt en studie av van der Voort (2004) kan medarbetare i ABW uppleva att de förlorar 
integritet, då de byter arbetsplats varje dag. För att motverka detta skall man enligt van 
der Voort (2004) utforma kontorslokalen på ett färgindelat sätt. Exempel på hur man 
kan dela in lokalen är: tysta zoner, matplats, vardagsrum, mötesrum och 
kommunikationsytor där varje del skall ha sin egen färg.  

3.2.3 Yteffektivitet 
Yteffektivitet är ett begrepp som uppkommit i samband med högre lokalhyror och 
mindre plats i städerna. Begreppet mäts i hyrd lokalarea som sedan delas in i 
verksamhetsarea, gemensam area för personal samt korridorsarea (Bodin Danielsson, 
2014). Verksamhetsarean sätts ofta i relation till antalet medarbetare. Tanken om att ha 
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liten yta till kontoret för att spara pengar får inte gå så långt att det går på arbetets 
bekostnad. Exempelvis upplevs små entréer som ovälkomnande och mindre 
kommunikationsytor leder till störande spring i verksamhetsytorna (Bodin Danielsson, 
2014). 
Bodin Danielsson (2014) beskriver också hur ett för yteffektivt kontor innebär mindre 
flexibilitet. Vidare minskar möjligheten till bra rumsliga lösningar när ytorna minskas, 
och nödvändig funktionsseparering kan gå förlorad vilket stör arbetet (Bodin 
Danielsson, 2014). Med ambition om ett yteffektivt kontor strävar man efter att minska 
den ”onödiga” ytan. I flera fall har denna inställning bidragit till bättre medarbetarflöde 
i de ytor som finns, mer fokus på gemensamtsytors utformning och placering av dessa 
så att personer från flera avdelningar samlas och interagerar (Bodin Danielsson, 2014). 
Nyare forskning tyder på att effektivitet och funktionalitet ses som viktigare än bara 
yta; ”Detta synsätt på effektivitet leder till frågor som: Hur mycket får vi ut av en 
arkitektonisk lösning jämfört med en annan? Hur mycket flexibilitet finns inbyggd i 
denna kontorslösning?” (Bodin Danielsson, 2014, s. 66).  

3.3 Övergångsprocessens påverkan 
Användning och personliga preferenser påverkas av övergångsprocessen och 
förberedelsetiden inför kontorsbyte (Appel-Meulenbroek et al., 2011). Medarbetarnas 
möjlighet att påverka utformningen bidrar till både nöjdhet och effektivitet. 
Rolfö et al. (2017b) beskriver planeringsprocessen som ett viktigt fenomen för ett lyckat 
byte av kontorskoncept. I studien (Rolfö et al., 2017b) beskrivs resultatet efter grundlig 
planeringsprocess mot ett ABW. De aktiviteter som genomfördes i fallet involverades 
medarbetarna under hela processen, vilket gynnade samspelet inom organisationen. 
Övergångsprocessen innehöll bland annat en välformulerad enkät (Rolfö, 2016) som 
undersökte medarbetarnas behov. Processen i detta fall (Rolfö et al., 2017b) varade i 
två och ett halvt år, vilket gjorde att medarbetarna gavs tid att vänja sig vid tanken och 
goda möjligheter att påverka. Även ambitioner och tydliga mål tros vara en faktor till 
den goda inställningen. 

I det ovan nämnda fallet skapades aktiviteter utifrån tre generella mål, se Tabell 3.  
Tabell 3. Planeringsaktiviteter uppdelade i olika mål (Rolfö et al., 2017b). 

 

Rolfö et al. (2017b) beskriver att det första stadiet handlar om att förstå medarbetarnas 
behov beträffande utformningen. Grupper med representanter från de olika rollerna på 
företaget bildades med olika ansvar för funktioner inom den nya organisationen.  
I analysarbetet användes workshops, fokusgruppintervjuer, enkäter och 
dagboksförande (Rolfö et al., 2017b). Utifrån resultatet skapade arkitekterna ett 

Arbetsanalys (bas för att 
bestämma kontorstyp) 

Utformning av den 
fysiska miljön 

Utformning av den 
organisatoriska och 
sociala miljön 

Workshops 
Fokusgruppintervjuer 
Dagböcker 
Frågeformulär 

Utvärdera dokument 
(medarbetare och externa 
experter) 
Studiebesök 
Inspirationsvägg 
Modell 
Workshops 

Workshops 
(uppförandekoder samt 
oroligheter och problem) 
Fokusgruppintervjuer 
Första spadtaget-ceremoni 
Föreläsning i att ge kritik 
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flödesschema som tillgodosåg medarbetarnas behov och önskemål. Detta godkändes 
sedan av medarbetarna.  
För att behandla den andra fasen krävdes studiebesök och en inspirationsvägg där alla 
fått vara delaktiga. Ritningar och modell blev granskades av både medarbetare och 
experter inom olika områden (Rolfö et al., 2017b). 

Tredje och sista fasen behandlade den sociala miljön. Här gavs tid för workshops och 
fokusgrupper där oroligheter och problem diskuterades. Ämnen som integritet och 
lokalanvändning dök upp (Rolfö et al., 2017b). I slutskedet deltog alla medarbetare i 
första spadtaget av bygget och avspark där regler sattes upp. Här bestämdes exempelvis 
vilka ytor som var för interaktion, var telefonsamtal var förbjudet och hur det var med 
att sätta sig vid samma arbetsplats flera dagar i rad (Rolfö et al., 2017b).  

Medarbetarnas upplevda prestation var högre och distraktionen lägre efter flytten från 
traditionellt kontor till ett ABW, se Figur 4. Vidare visar studien (Rolfö et al., 2017b) 
att ABW uppfattades som inspirerande, trevligt, lugnt och välordnat.  
 

 
Figur 4. Produktivitetsuppskattning före och efter kontorsbytet (Roflö et al., 2017b). 

1-5 i x-led står för de 5 undersökningstillfällen som genomförts med ungefär ett 
halvårs mellanrum.   

 
Van der Voort (2004) gjorde en liknande studie där han jämförde produktiviteten och 
nöjdheten före och efter en flytt från traditionellt kontor till ett ABW. Vid en 
undersökning med medarbetarna efter flytten var det ytterst få som ville flytta tillbaka 
till ett öppet kontorslandskap. Van der Voort (2004) menar dock att en kritisk faktor till 
detta resultat är att det behövs noggrann uppföljning efter flytten.      

I andra studier har kontorsbyte resulterat i kritisk personal, med oro både för 
arbetsplatsutvecklingen och deltagandeprocessen (Lahtinen et al., 2015). Vikten av 
tydliga, gemensamma förändringsmål och öppen kommunikation betonas. Dessutom 
påverkar ledningens roll utgången av processen, dessa bör vara mer aktiva i sitt 
ledarskap och jobba för att höja användardeltagandet.  

3.4 Evidensbaserad utformning 
Vid presentation av frågeställning två, hur ska ett aktivitetsbaserat kontor utformas för 
att skapa effektivt arbete enligt evidensbaserad fakta? krävdes ett bearbetat 
utformningsförslag. Denna process är baserad på den funna faktan ifrån 3.2 Utformning 
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för ett effektivt ABW, 4.2 Intervju och 4.3 Observation. Utifrån dessa formulerades en 
tabell för att tydlig avgöra vilka faktorer som bör förekomma för att skapa ett effektivt 
ABW. Denna information förs in i tabellen för att användas till utformningsförslaget 
och bidra med evidens. Tabell 4 visar dessa faktorer utan inbördes ordning. 

Tabell 4. Faktorer att beakta vid utformning av ett effektivt ABW. 
Interaktion 
Integritet 
Funktion och syfte: lokal används som avsett 
Möjlighet att jobba ostört 
Lämpliga platser för informella och formella möten 
Ergonomi 
Flexibilitet 
Valbarhet: olika typer av kontorsplatser 
Tillfredställande för ögon och sinnen 
Möta medarbetarnas önskemål 
Genomtänkt rumsplacering enligt funktion 
Öppna utrymmen för grupparbete 
Tysta platser för uppdrag som kräver koncentration 
Plats där man kan ta telefonsamtal ostört 
Närhet till projektpartners 
Få förbipasserande 
Ljuddämpning 
Lagom mycket och genomtänkt möblering 
Olika arbetszoner färgindelade 

Denna tabell kan med författarnas uppskattning översättas till konkreta och 
genomförbara punkter och aktiviteter, se höger sida i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Faktorer att beakta för ett effektivt ABW samt hur det kan se ut i praktiken. 

Interaktion Platser där man kan jobba i 
grupp 

Integritet Platser där man kan jobba 
enskilt 

Funktion och syfte: lokal används 
som avsett 

Tydliga 
fokusområdesindelningar 

Möjlighet att jobba ostört Tysta områden 
Lämpliga platser för informella och 
formella möten 

Flertalet grupprum och 
projektytor 

Ergonomi Bra och varierad möblering 
Flexibilitet Olika sorters platser 
Valbarhet: olika typer av 
kontorsplatser 

Möjlighet att flytta runt 

Tillfredställande för ögon och sinnen Tavlor/färger/växter etc. 
Möta medarbetarnas önskemål Lyssna vid intervju 
Genomtänkt rumsplacering enligt 
funktion 

Flödet i lokalen gör det 
smidigt att ta sig runt 

Öppna utrymmen för grupparbete Projektytor 
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Med hjälp av Tabell 5 gjordes en bedömning på vilka aktiviteter det bör finnas och hur 
de kopplas ihop med varandra. För att presentera detta upprättades ett flödesschema, se 
Figur 5. Denna bidrar till genomtänkt rumsplacering och flöde och att punkterna i 
Tabell 5 tillgodoses.  

 

Figur 5. Flödesschema över funktionerna i lokalen. 
Utifrån Figur 5 påbörjades processen med att utforma det evidensbaserade 
utformningsförslaget. Detta gjordes under två månader för att kunna bearbeta evidensen 
på bästa sätt. Tidigt i denna process utvecklades tre olika fokusområden, detta för att 
kunna integrera ABW-konceptet med de olika faktorerna från Tabell 5 som beskriver 

Tysta platser för uppdrag som kräver 
koncentration 

Stängda arbetsplatser 

Plats där man kan ta telefonsamtal 
ostört 

Telefonrum  

Närhet till projektpartners Projektytor och smidig 
gångväg mellan arbetsytor 

Få förbipasserande Arbetsytor längs fasad och 
samlingsyta centrerat 

Ljuddämpning Ljuddämpande ytor och 
avskiljande väggar 

Lagom mycket och genomtänkt 
möblering 

Möbler som visar var och 
hur man ska använda lokalen 

Olika arbetszoner färgindelade Golv/väggar/möbler i färg 
enligt fokusområde 
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effektivt arbete. Vid framtagandet av det evidensbaserade förslaget har det arbetats med 
varierande fokusnivåer för kontorets olika delar. Detta för att hjälpa medarbetare och 
besökare att förstå hur man bör bete sig vid olika områden på kontoret. Fokusområden 
delades upp enligt förteckningen i Figur 6.  

 
Figur 6. Förteckning av de tre fokusområden som finns i lokalen. 

Nästa steg i utformningsprocessen bestod av att rita i Autodesk Revit. När det ritades 
ut väggar och sattes ut möbler var alltid beskrivna villkor i bakhuvudet: faktorerna i 
tabell 5, flödesschemat och fokusområdena. Se Figur 7 för ett tidigt skede av 
utformningsprocessen.  

 
Figur 7. Tidigt skede i utformningsprocessen. 

Sedan fortsatte arbetet med planlösningen tills den första arkitekthandledningen 
skedde, se Figur 8. Utformningsprocessen bestod av att författarna såg till faktorerna i 
Tabell 5, flödesschemat och fokusområdena. Detta gjordes för att inte tappa fokus från 
ett evidensbaserat utformningsförslag.  
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Figur 8. Utformningsförslag till första arkitekthandledningen. 

 
Efter första arkitekthandledningen bearbetades arkitektens synpunkter för att ge ett 
verklighetsbaserat utformningsförslag. Detta bearbetades i en vecka för att sedan visa 
planlösningen igen för den andra arkitekthandledningen, se Figur 9. De markerade 
rutorna visar de områden där ändringar gjorts.  
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Figur 9. Planlösning till andra arkitekthandledningen med ändringar. 

 

Efter den andra och sista arkitekthandledningen bearbetades arkitektens synpunkter och 
åsikter för att sedan få fram ett slutgiltigt evidensbaserat utformningsförslag. Se 
slutgiltigt utformningsförslag med tillhörande ändringar i Figur 10. Se också kapitel 4.4 
Arkitekthandledning för detaljerad beskrivning av ändringar vid arkitekthandledningen.   
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Figur 10. Slutlig utformning med ändringar.  
 
 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Teoretiska ramverket som ligger till grund för rapporten har delats upp i områden som 
hanterar de olika frågeställningarna (se Figur 3). För att skapa det evidensbaserade 
utformningsförslaget kommer kapitel 3.2 Utformning för ett effektivt ABW att ligga till 
grund. Detta område bevisar att det som skapar effektivitet i ett ABW är bland annat 
möjlighet till både integritet och interaktion. Här kan utläsas att utformningen på 
kontoret påverkar användandet och därmed utgången av effektiviteten.  Här beskrivs 
även begreppet yteffektivitet som hänger ihop med utformningen av ett effektivt kontor 
eftersom definitionen är hur ytan används på ett effektivt sätt. Nästa område beskrivs i 
kapitel 3.3 Övergångsprocessens påverkan. Här presenteras ett fall med positiv utgång 
av övergångsprocessen till ett ABW och dess aktiviteter som bidragit. Vikten av 
noggrann förberedelse och delaktighet bland medarbetarna för att skapa effektiv 
kontorsmiljö framgår också. De två sistnämnda områdena kan kopplas samman då båda 
beskriver hur de anställda påverkas samt hur effektivitet skapas. I kapitel 3.3 
Övergångsprocessens påverkan utvärderas även hur delaktigheten bland medarbetare 
och förberedelserna bör se ut för goda resultat. Sista delen 3.4 Evidensbaserad 
utformning beskriver processen för att nå evidensbaserad utformning. Här ges en 
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överblick av de steg som genomförts för att nå evidens och den sammanställda empirin 
översätts till något konkret.  Se Figur 11 för kopplingarna mellan teorierna och 
projektets mål.  

 
 Figur 11. Koppling mellan valda teorier och projektets mål. 
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4  Empiri  
Ordet empiri kan översättas till erfarenhet, det är den kunskap som man får fram genom 
att erfara omvärlden (Patel & Davidson, 2014). I detta kapitel följer resultaten av 
genomförd datainsamling och litteratursökning.  

4.1 Kontorstypernas prestation  

4.1.1 Cellkontor 
Kontorstypen cellkontor återfinns i denna rapport under kategorin ”traditionellt 
kontor”. Cellkontor beskrivs som enskilda kontorsrum som är utrustade med teknisk 
utrustning som gör kontorsrummen till oberoende celler, då många av arbetsuppgifterna 
kan göras direkt ifrån kontorsrummet (Ödmark, 2010). 
Malm och Strömbäck (2015) menar att ett cellkontor kan påverka arbetsmoralen, att 
personalen kan uppleva att cheferna anser sig vara bättre än andra och spela på att de 
har mer makt eftersom cheferna sitter i sina egna enskilda rum, där personalen inte 
känner sig välkomna. 
Med det enskilda rummet har man möjlighet till avskildhet genom att stänga en dörr 
och själv kunna bestämma när man vill vara med i den sociala arbetsmiljön. Med fasta 
platser ökar individuella lösningar, men samtidigt försvinner den snabba 
kommunikationen och den sociala gemenskapen som man får i andra kontorslösningar 
(Ödmark, 2010).  

Enligt Prevent (u.å.-a) bidrar kontorsrummens avskildhet till att personalen i helhet är 
mer belåtna med kontoret. Detta kan reflekteras i varför majoriteten av alla 
kontorsmiljöer i Sverige är just cellkontor (Bodin Danielsson, 2014). Anställda verkar 
föredra det avskilda kontorsrummet för att ljudmiljön är lägre i enskilda rum än i öppna 
kontor, och att man i ett öppet kontorslandskap måsta tänka på att anpassa sig socialt 
(Prevent, u.å.-a). 

4.1.2 ABW 
I ett ABW står aktiviteten i fokus för utformningen av kontoret. Grundidén är att 
medarbetare ska kunna välja att jobba vid olika arbetsstationer och miljöer utifrån de 
behov som finns för stunden (Bodin Danielsson, 2014). Bruina et al. (2016) menar att 
en av de positiva faktorerna med ett ABW är att medarbetarna har frihet på arbetsplatsen 
genom att själv kunna välja vilken plats de vill ha. 

I dessa kontor finns både enskilt och gemensamt arbete och möten av olika slag. Ofta 
erbjuds ”vanliga” arbetsplatser till knappt 75% av personalstyrkan eftersom mycket 
arbete beräknas ske hemifrån eller från andra platser utanför kontoret. Detta gör att 
personliga tillhörigheter som jacka, väska och arbetsmaterial måste ha en plats, ofta 
finns därför skåp eller rullhurts (Bodin Danielsson, 2014).  

En nackdel med detta kontorskoncept är en förlust av identitet, det vill säga möjligheter 
till personifiering av arbetsplatsen och känslan att höra hemma någonstans (Appel-
Muelnbroek et al., 2011).  
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4.1.3 Öppet kontorslandskap 
Öppet kontorslandskap i denna rapport ingår också i kategorin ”traditionellt kontor”. 
Öppet kontorslandskap beskrivs som en arbetsplats där varje anställd har sin egen fasta 
arbetsplats (Ödmark, 2010). 
Denna kontorstyp kan variera i storlek, den kan rymma allt från fyra till flera hundra 
medarbetare, beroende på storleken av lokalen. Därför är denna kontorstyp enkel att 
anpassa efter verksamhetens behov, jämfört med cellkontor. Vilket kan speglas i att 
denna lösning är yteffektiv. (Prevent, u.å.-b).  
En nackdel med att jobba i öppna kontorslandskap är att de anställda upplever att de 
störs av ljud omkring arbetsplatsen. Forskarna Pejtersen, Feveile, Christensen och Burr 
(2011) har undersökt vad som gör att personalen inte trivs i öppet kontorslandskap och 
de har kommit fram till några tänkbara scenarion: bullret som framkommer i delade 
kontor, risken att man smittar varandra och även den psykosociala arbetsmiljön, att det 
inte finns någon möjlighet att vara privat. Pejtersen et al. (2011) konstaterar att 
anledningen till varför det öppna kontorslandskapet har blivit populärt är för att det 
underlättar kommunikationen.  

4.1.4 Kombikontor 
Även kombikontor går under kategorin ”traditionellt kontor” i denna rapport. I 
praktiken benämns kombikontor som ett kontor där man kombinerar fördelarna med 
cellkontor och öppet kontorslandskap, i kombikontoret får man då arbetsplatser som 
både enskilda rum och öppna landskap (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Fördelar är bland annat att man har sin egen yta, man vet vad som är sitt eget jämfört 
med i ett ABW. Men det sociala kontoret behålls då man inte blir lika avskärmad från 
sina kollegor som man lätt kan bli i ett cellkontor (Piraja, 2016). 
Men det finns även nackdelar med denna kontorstyp. I en intervju med Christina Bodin 
Danielsson (Larsson, 2015) fastslås att konflikter uppstår mer i ett kombikontor då man 
oftast jobbar i team. Bodin Danielsson menar att man har betydligt större chans att råka 
ut för konflikter om man sitter i ett kombikontor jämfört med i ett öppet 
kontorslandskap (Larsson, 2015). 

4.2  Intervju  
Den 20 februari 2018 genomfördes en semistrukturerad besöksintervju med Andreas 
Saltin, affärschef och Fredrik Skiöld, specialistchef på NCC som båda varit delaktiga i 
kontorsbytet som organisationen genomgick 2016. Det som framgick i intervjun 
presenteras i löpande text i detta kapitel, för att läsa intervjun i helhet se Bilaga 1. 
Svaren på frågorna delas in i fem olika områden:  arbetsrollsfördelning, interaktion, 
lokalanvändning, kontorskoncept och övergångsprocess.  

4.2.1 Arbetsrollsfördelning 
Saltin och Skiöld beskrev de arbetsroller som finns representerade, bland annat kalkyl, 
inköp, administratörer, projektchefer och entreprenadingenjörer. För fördelningen av 
arbetsroller se Tabell 6.  
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Tabell 6. Fördelning av arbetsroller på NCC i Jönköping 
Anbudsingenjör 6pers 
Entreprenadigenjör 5pers 
Inköp 5pers 
Projektchefer 5pers 
Administration 4pers 
Personal/HR/utbildning 4pers 
Avdelningschefer 2pers 
Ekonomi  2pers 
Produktionschefer 2pers 
Projekteringsledare 2pers 
Specialistchefer 2pers 
Digitalt byggande -VDC 2pers 
Arbetsingenjör 1pers 
Installationsledare 1pers 
IT 1pers 
Planeringsspecialist 1pers 
Totalt: 45pers 

 

Medarbetare är placerade i lokalen efter arbetsroll trots att de arbetar mycket i projekt.  

4.2.2 Interaktion 
På frågan om hur samarbetet på arbetsplatsen fungerar svarade de båda att det fungerar 
bra och beskriver vikten av de många grupprum och konferensrum som finns i lokalen. 
Det är också vanligt att medarbetare integrerar genom att gå in till varandras rum för att 
samtala. Grupprummen används flitigt i projekteringsstadiet när man möter 
projektpartners och tar upp frågetecken tillsammans, Saltin och Skiöld menar att detta 
bidrar till mindre fel.  

4.2.3 Lokalanvändning 
Lokalen ger möjlighet att kommunicera vid olika träffpunkter i korridorer och 
lunchrum. Saltin och Skiöld betonade hur viktigt det är med gemensamma platser att 
kunna ses och samtala vid, speciellt när man har enskilda rum.  

4.2.4 Kontorskoncept 
Majoriteten av medarbetarna har ett eget rum, några har gemensamt, men fortfarande 
stängt rum. Någon dag i veckan kommer nästan alla in, berättade Saltin.  Men eftersom 
de har ungefär 30 projekt igång samtidigt och många jobbar ute vid dessa projekt står 
flertalet kontorsrum tomma. Varför just cellkontor fungerar bra för NCC tror Saltin och 
Skiöld är för att de pratar mycket i Lync/Skype som kräver enskildhet. Dessutom 
arbetar de med fysiska ritningar och papper som de vill slippa plocka fram och tillbaka.  

4.2.5 Övergångsprocess 
Båda berättar att en enkät skickades ut till medarbetarna när det nya kontoret skulle 
utformas (se Bilaga 2). I denna ställdes frågan om de kunde tänka sig att sitta i ett 
mindre kontorslandskap eller liknande. Svaret gav att endast en kunde tänka sig detta. 
De bildade en mindre grupp på sex-sju medarbetare som ville vara med och påverka 
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hur kontoret skulle bli efter flytt. Det gick ut information och utställningar till personal 
för att förbereda dem.  
Det har inte gjorts någon undersökning på hur det fungerar med det nya cellkontoret 
men de har fått positiva kommentarer från medarbetarna. Det var bara lite gnälligt de 
första tre månaderna, en omställningsperiod, berättade Saltin och Skiöld.  

4.3 Observation 
Observationen genomfördes den 20 februari på NCC:s kontor på Vasagatan i 
Jönköping. När vi kom in i lokalen möttes vi av en reception, därefter öppnade sig det 
stora lunchrummet. Vi välkomnades klockan 10.00 med frukost och ett tiotal 
medarbetare som satt i det stora lunchrummet som samtalade och åt. Efter en timmes 
intervju med ansvariga för kontorsflytten påbörjades observationen som delats upp i 
fyra olika områden; 

4.3.1 Ljudnivå 
Vi uppmärksammade den dämpade ljudnivån, det enda som hördes var radion i 
lunchrummet som spelade musik på låg nivå. Telefonsamtalen togs i de avskilda 
cellkontoren, där de inte stör någon annan.  

4.3.2 Utformning 
Lunchrummet var cirka 180 kvadratmeter och utformat med olika sorters sittgrupper 
och ståbord. Några med ljuddämpande avskärmning. Hela kontorslokalen var 
färgkoordinerad i NCC:s färger; lila, grönt och blått och alla dessa färger möttes i 
lunchrummet. I lunchrummet finns det ett stort takfönster där det kommer in mycket 
ljus. I korridorerna tas det även in dagsljus från taken så att de inte blir mörka. Det är 
även mycket glasväggar i kontoret, allt för att kunna sprida dagsljuset vidare genom 
den relativt djupa lokalen. I kontorslokalen fanns det även ett vilorum och två "vanliga" 
skrivarrum vid två olika platser samt ett större skrivarrum för A1 ritningar. Det fanns 
vidare tre kaffemaskiner i lokalen. 

4.3.3 Lokalanvändning 
Av de 45 fasta kontorsrummen var 22 tomma vilket motsvarar ungefär 49%. Vid 
intervjun fick vi höra att detta berodde på de många projekt som är igång och att många 
arbetar ute på fält. Därav observerades inte så mycket rörelse i lokalen.  

Det fanns ungefär elva mötesrum, knappt hälften användes under vår 
observationstimme. Informella möten skedde oftast när man gick in till en kollegas 
cellkontor.  

4.3.4 Interaktion 
Vi såg dock inte mycket rörelse mellan kontoren. Även i korridorerna fanns det 
träffpunkter i form av mindre möbelgrupper. Dessa ytor användes inte när 
observationen genomfördes, personalen valde att sätta sig i lunchrummet när de skulle 
diskutera. Det stora konferensrummet med kapacitet för 40 personer såg halvfullt ut, i 
pauserna kom en del ut och satte sig i lunchrummet för att samtala.  
Under observationen var det ingen som verkade störa sig på kontorstypen. När vi 
frågade en av medarbetarna hur hon upplevde cellkontoret tyckte hon att det var bra 
och skönt att ha ett eget ställe. 
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4.4 Arkitekthandledning 
Den första workshopen genomfördes den 18 april 2018 på Arkitekthuset kontor i 
Jönköping med byggnadsingenjör Krister Aldenholt. Mötet inleddes med en kort 
beskrivning av arbetets innehåll. Vad projektet handlar om, hur datainsamlingen har 
gått till och hur detta blivit till ett evidensbaserat förslag presenterades. De renderade 
bilderna fanns som stöd för att förstå väsentliga delar av planlösningen. Presentationen 
i Figur 12 motsvarar det som diskuterades och visades upp vid detta tillfälle.  

 

 
Figur 12. Planlösningsförslag till workshop 1 (Carlsson & Selse, 2018). 

Efter en dialog på en halvtimme om hur utformningen är tänkt och upplagd tog 
Aldenholt fram dessa punkter som kan förbättras: 

• Sparad yta kan göras större och behöver inte ta fasadyta. 
• Dimensionera arbetsplatser efter 75% och då endast 34 platser. 
• Lägg till skrivare i nedre högra hörnet för att slippa gå för långt.  
• Förvaring bör ändras till rullhurts så medarbetarna inte låser sig till ett visst 

område.  
• Klädhängare vid varje område bör finnas så man kan ha koll på sin jacka. 
• Fundera över avskärmning vid sittrappa.  

Den andra workshopen genomfördes den 26 april 2018 och ägde också rum på 
Arkitekthuset i Jönköping med Aldenholt. Vid mötet genomfördes ingen introduktion 
av projektet utan beskrevs vad som hade ändras i planlösningen sedan sist. Exempelvis 
gjordes förvaringslösningen om för att göra det lättare för personalen att variera 
arbetsplatser i större utsträckning. Det nya förslaget diskuteras och presenterades 
utifrån Figur 13, även denna workshop varade en halvtimme.  
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Figur 13. Planlösningsförslag till workshop 2 (Carlsson & Selse, 2018). 

Aldenholt gav följande förslag till förbättringar:  

• Skärma av kopiering vid de avskärmade arbetsplatserna.  
• Ta bort dörren till kopieringen i högra hörnet och lämna det öppet, detsamma 

gäller till det tredje kopieringsrummet. 
• Tänk om loungedelen till fasaden vid det stora mötesrummet, gör en 

lågfokusyta. 
 

Efter arkitekthanledning kunde följande punkter läggas till i tabell för faktorer som 
bör förekomma vid utformning av effektivt ABW, se Tabell 7. 
 

Tabell 7. Faktorer som kan läggas till i Tabell 4 efter arkitekthandledningen. 
Avskärmning av högljudda platser 
Utspridd förvaring 
Sprid ut fokusområden 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 

4.5.1 Kontorstypernas prestation 
I Kontorstypernas prestation presenteras de fyra aktuella kontorstyperna. Här redogörs 
exempelvis att det som utmärker ett cellkontor är dess avskildhet, i ett ABW står 
aktivitet och flexibilitet i fokus och det öppna kontorslandskapet skapar interaktion. 
Vidare beskrivs kombikontoret som en blandning av cellkontoret och det öppna 
landskapet men kommer med fler konflikter. Här skapas förståelse för funktion och 
fördelar och nackdelar presenteras.  
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4.5.2 Intervju 
I intervjun med ansvariga vid kontorsflytt på NCC framgick det vilka arbetsroller som 
finns representerade i organisationen samt hur arbetet ofta ser ut. Förståelse för vikt av 
de olika utrymmena i lokalen framgick också.   

4.5.3 Observation 
Observationen gav större förståelse för helheten av lokalen och dess användning. 
Huvudsakliga intrycket var lugnt, tyst och outnyttjat. Delar av det som sagts i intervjun 
har kunnat bekräftas i observationen, exempelvis de tomma rummen. 

4.5.4 Arkitekthandledning 
Genom arkitekthandledning blev det evidensbaserade förslaget verklighetsförankrat då 
branschkunnig hjälpte till att se över förslaget. Arkitekthandledningen gav insikt om 
fördelar med avskärmning för högljudda platser, utspridd förvaring och varierade 
fokusområden.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Vilka kontorstyper finns i dagsläget och hur presterar 
dessa?  

De kontorstyper som finns i dagsläget är cellkontor, öppet kontorslandskap, 
kombikontor och ABW (Toivanen, 2015). I utredningen av de olika kontorstypernas 
prestation visade sig tydliga skillnader mellan de representerade koncepten. ABW är 
baserat på vilken arbetsuppgift man har för dagen, cellkontor är uppbyggd av stängda 
rum, öppet landskap har öppna arbetsplatser och kombikontor är en kombination av 
cellkontor och öppet kontorslandskap.  Det som tagits fram med hjälp av 
litteratursökningen är hur de olika kontorstyperna presterar och hur de jämförs med 
varandra. 
Som tidigare nämnts är cellkontor den vanligaste kontorstypen i Sverige, vilket bevisar 
att många arbetar bra i detta koncept (Bodin Danielsson, 2014). Den huvudsakliga 
faktorn som bidrar till den positiva inställningen är att man har sin egen yta och 
möjlighet att skärma av sina kollegor.  Men forskningen beskriver också att många inte 
trivs i enskilda rum, då man är avskild från den sociala delen av sitt arbete (Prevent, 
u.å.-a). Det som även påverkar cellkontoret negativt är att problem med arbetsmoralen 
kan uppstå när cheferna sitter i egna avskilda rum där personalen upplever att de inte 
känner sig välkomna (Malm & Strömbäck, 2015). Om man även ser över 
yteffektiviteten tar cellkontor den största yta av alla kontorstyper.  

Öppet kontorslandskap ses som motsatsen till cellkontor. Det är en yteffektiv lösning 
då man får plats med mer personal på mindre yta, jämfört med i ett cellkontor (Prevent, 
u.å.-b). Men här finns det medarbetare som helst inte arbetar bland andra och tycker det 
är krävande att anpassa sig socialt på kontoret (Pejtersen et al., 2011). Störande moment 
i öppet kontorslandskap beskrivs som ljudnivån, ventilationen och smittrisken. Den 
höga smittrisken bidrar till hög sjukfrånvaro och lägre effektivitet (Pejtersen et al., 
2011). Men trots detta är öppet kontorslandskap en populär kontorstyp som företag 
använder sig av då det är fokus på yteffektivitet och kommunikation. 

Kombikontoret kombinerar som sagt de positiva faktorerna med cellkontor och öppet 
kontorslandskap. Några signifikanta fördelar med detta kontorslandskap är att man 
behåller det sociala kontoret samtidigt som man är avskärmad från andra medarbetare 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Däremot bör inte konflikträdda sitta i detta kontor då det har 
visats att kombikontor är den kontorstyp där det uppstår flest konflikter (Larsson, 2015). 
Företag som ofta jobbar i team bör därför inte använda sig av kombikontor.  

ABW är den nyaste kontorstypen av de undersökta. Tanken bakom ABW är att 
medarbetare skall kunna välja den plats som passar deras arbetsuppgifter och egna 
behov (Bruina et al., 2016). Denna kontorstyp är den mest yteffektiva lösningen som 
undersökts då kontoret endast dimensioneras för 75% av företagets personalstyrka då 
många väljer att jobba utanför kontoret. Det som däremot är en nackdel med detta 
koncept är att en del upplever förlust av identitet på arbetsplatsen, att man inte har 
möjlighet att personifiera arbetsplatsen. (Appel-Muelnbroek et al., 2011). Detta kan 
påverka effektiviteten negativt.  

Resultatet säger inte att den ena kontorstypen är bättre än den andra, forskningen om 
de olika kontorstyperna visar att de presterar olika. Olika företag har olika behov och 
det finns inte ett enkelt svar på vad som fungerar bäst. Vid jämförelse av cellkontoret 
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och det öppna kontorslandskapet ser vi hur det sociala och kommunikativa tas till vara 
på i det öppna kontorslandskapet medan dessa bitar helt uteblir i cellkontoret.  ABW är 
den kontorstyp som skiljer sig ifrån de andra typerna. I ett ABW finns möjlighet till 
variation och förutsättningar att lyckas med arbetsutgifterna på ett effektivt sätt 
eftersom kontorsutformningen speglar de uppgifter och behov som finns för 
medarbetarna. Detta är svårare att uppnå i ett traditionellt kontor eftersom samma 
valmöjligheter inte finns i utformningen och för att det traditionella inte alltid funkar 
för den uppgift som ska utföras.  Prestationen av ett ABW kan vidare ses som ett mer 
skräddarsytt koncept än de andra kontorstyperna. Där finns möjlighet att töja på 
gränserna och skapa en miljö som är flexibel utifrån organisation och önskemål.  
 

5.2 Hur ska ett aktivitetsbaserat kontor utformas för att skapa 
effektivt arbete enligt evidensbaserad fakta?  

Utifrån den funna teorin och insamlad empiri gjordes en sammanställning av faktorer 
som står som underlag till den evidensbaserade utformningsskissen, se Tabell 8.  
Faktorerna presenteras utan inbördes ordning och utformningsförslaget har baserats på 
dessa punkter i helhet.  
 

Tabell 8. Funktioner att ha i åtanke vid utformning. 
Interaktion 
Integritet 
Funktion och syfte: lokal används som avsett 
Möjlighet att jobba ostört 
Lämpliga platser för informella och formella möten 
Ergonomi 
Utspridd förvaring 
Flexibilitet 
Valbarhet: olika typer av kontorsplatser 
Tillfredställande för ögon och sinnen 
Möta medarbetarnas önskemål 
Genomtänkt rumsplacering enligt funktion 
Öppna utrymmen för grupparbete 
Tysta platser för uppdrag som kräver koncentration 
Plats där man kan ta telefonsamtal ostört 
Närhet till projektpartners 
Få förbipasserande 
Ljuddämpning 
Lagom mycket och genomtänkt möblering 
Olika arbetszoner färgindelade 
Avskärmning av högljudda platser 
Utspridd förvaring 
Sprid ut fousområden 

 
Med dessa faktorer kan man vidare översätta resultatet till hur det ser ut i praktiken. 
Exempelvis kan interaktion skapas via öppna ytor med möjlighet till grupparbete. 
Funktion och syfte är något som bör finnas i övergångsprocessen där medarbetare får 
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möjlighet att sätta interna regler och lära känna de olika zonerna. För att tillgodose 
integritet, möjlighet att jobba ostört samt att kunna ta telefonsamtal kommer avskilda 
områden med hjälp av möblering och stängda rum att finnas i lokalen. 

Följande analys av arbetsrollsfördelningen, som presenterades i Tabell 6, ligger också 
som underlag till det evidensbaserade utformningsförslaget. Flertalet arbetar ofta i 
projekt och kräver grupprum alternativt samlingsplatser och projektytor. Både stora och 
små möten kommer att äga rum i lokalen. För denna verksamhet kan både tekniska 
hjälpmedel och bord vara nödvändiga för att diskutera ritningar. Roller inom inköp, 
ekonomi och IT är delaktiga vid flera projekt samtidigt och bör finnas synliga. Vid den 
sortens koncentrationsarbete är också tystnad och lugn nödvändigt. Gemensamt för alla 
är behovet av ergonomiskt genomtänkta lösningar, variation och stimulerande estetik. 
Med detta i åtanke tillgodoses funktionerna bland alla medarbetare.  
Slutligen togs ett evidensbaserat utformningsförslag fram, se Figur 14 även Bilaga 3. 
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Figur 14. Det evidensbaserade utformningsförslaget.  

 

Vid det framtagna evidensbaserade utformningsförslaget dimensioneras kontoret, 
liksom andra ABW efter 75% av arbetsstyrkan. Yteffektiviteten med detta koncept har 
bidragit till att 260m2 mindre lokalyta har använts i förhållande till dagens cellkontor, 
som behöver alla 1500m2. Denna yta motsvarar 17 % av hela lokalen.  

Innan det slutgiltiga evidensbaserade utformningsförslaget togs fram genomfördes två 
workshops. Dessa genomfördes för att få in en branschkunnigs expertis och göra 
utformningsförslaget verklighetstroget. Under 4.4 Arkitekthandledning beskrivs 
ändringarna i utformningen mellan workshop 1 och workshop 2. Från sista workshopen 
till det slutgiltiga resultatet har följande ändrats; avskärmning vid kopiering, ”döda 
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ytor” har blivit möblerade, zoner har blivit utspridda samt har avskärmningen vid 
arbetsplatser utvecklats.  
Eftersom det är ett aktivitetsbaserat kontor lämnar man inte sina personliga 
behörigheter framme över natten, utan lämnar dem i förvaringsskåpen. I detta fall finns 
en låda för personlig förvaring som hämtas på morgonen vid entrén och tas med till den 
arbetsplats som önskas för stunden. Vid varje arbetsplats finns det klädhängare och 
plats där man kan förvara sin låda. Vid hemgång tas lådan med och placeras i avsatta 
skåp vid entrén. 
Det framställda resultatet kan ses som ett exempel på hur kontorsutformning för 
effektivt arbete kan se ut. Detta förslag består av 20 öppna arbetsplatser, 16 tysta öppna 
arbetsplatser, fyra stängda arbetsplatser och nio mötesrum. Sedan finns det även flera 
lounge- och projektytor.  
 

5.3 Hur bör den praktiska övergångsprocessen från ett 
traditionellt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor se ut för att 
skapa effektivitet? 

Av litteraturstudien som genomförts framgår vikten av förberedelsetid och god 
planering. I fallet där Rolfö et al. (2017b) undersökte bytet till ett ABW konstateras det 
att medarbetarna arbetade mer effektivt än vad de gjorde i det traditionella kontoret. 
Övergångsprocessen tog två och ett halvt år i fallet där Rolfö et al. (2017b) noggrant 
följde processen. Enligt Rolfö et al. (2017b) bör man för en lyckad övergångsprocess 
utgå ifrån tre generella mål; 1) Bestämma kontorstyp och arbetsanalys. 2) Designa den 
fysiska miljön. 3) Designa den organisatoriska och sociala miljön.  

Resultatet av frågeställningen är att förstå medarbetarna, möta deras behov och låta 
personalen känna sig hörda. Detta kan uppnås genom enkäter, workshops, ceremonier 
och fokusgrupper. För att få en bra grund inför planeringsarbetet bör en välformulerad 
enkät genomföras, exempelvis Enkät för kontorsutformning (Rolfö, 2016) som 
användes för att specificera medarbetarnas behov.  
För att lyckas i den nya kontorsmiljön bör man i tidigt skede etablera regler att förhålla 
sig till på arbetsplatsen (Rolfö et al., 2017b). Dessa kan innehålla exempelvis om det är 
okej att lämna föremål på arbetsplatsen och var telefonsamtal tas.  

Alla steg i övergångsprocessen är viktiga, det gäller inte bara att vara väl förberedd vid 
starten utan även att ha en noggrann uppföljning av flytten och övergångsprocessen 
(Van der Voort, 2014). En framgångsfaktor är att informera de anställda väl om vad ett 
ABW innebär och att ledningen är aktiva i processen (Lahtinen et al., 2015). Vilket gör 
de anställda trygga i det nya konceptet.  

Studien som Rölfö et al. (2017b) genomförde kan ses som ett lyckat exempel på hur 
övergångsprocessen bör se ut. Den samlade teorin har sammanställts i Tabell 9. De 
beskrivna aktiviteterna bör alla genomföras i övergångsprocessen till ABW för att få en 
effektiv arbetsmiljö. Aktiviteterna presenteras utan inbördes ordning. 
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Tabell 9. Aktiviteter att genomföra vid övergångsprocessen till ett nytt ABW.  

 
Gott om förberedelsetid 
Enkäter 
Involvera medarbetare 
Informera om ABW 
Aktiv ledning 
Gemensamma mål 
Dagboksförande  
Workshops 
Föreläsningar 
Studiebesök 
Flödesschema 
Inspirationsvägg 
Utforma den fysiska miljön 
Definiera användning av ytor 
Diskutera oroligheter och problem 
Utforma den organisatoriska och sociala miljön 
Regler 
Uppföljning 

 

Utifrån arbetet med den evidensbaserade utformningen, framgår det hur viktig 
förundersökningen är. Detta krävs för att få en framgångsrik övergångsprocess. Om 
man applicerar resultaten av teorin, i form av aktiviteterna från Tabell 9, och kopplar 
det till vikten av en grundlig förundersökning får man fram en effektiv 
övergångsprocess som kan användas vid flytt från ett traditionellt kontor till ett ABW. 

5.4 Koppling till målet 
Målet var att utvärdera hur en effektiv ABW-miljö skapas. För att nå detta 
undersöktes övergångsprocessen från en traditionell kontorstyp till ett ABW och hur 
den bör genomföras. Vidare utvärderades hur utformningen kan se ut med 
evidensbaserade resultat som underlag.  
Frågeställningarna har bidragit till att besvara målet genom att undersöka 
kontorsmiljöer på tre olika sätt. Detta ger en bred uppfattning om ämnet och dess nytta. 
Frågeställning ett beskriver prestationen hos de olika kontorstyperna för att ge läsaren 
en grund inför övriga frågeställningar och för att lyfta det som fungerar bra hos de olika 
koncepten. Frågeställning två besvarar hur effektivitet och utformning hänger ihop samt 
ger en konkret evidensbaserad skiss för ett ABW. Frågeställning tre beskriver vad som 
bör utföras i övergångsprocessen till ett ABW för att få ett önskvärt resultat. Studien är 
en fallstudie och kan därför antas vara generell för branschen. Alla resultat ses som 
nödvändig kunskap för att nå ett effektiv ABW.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Det genererade resultatet kan i teorin ses som generellt för liknande fall då det är en 
fallstudie. Genom deduktion av den undersökta teorin nås generaliserbarhet och 
trovärdighet. Den empiri som samlats in kan dock endast kopplas till den undersökta 
verksamheten. Det gör inte resultaten mindre användbar men vid andra organisationer 
bör liknande data samlas in för att motsvara med det aktuella behovet. 
Övergångsprocessen är utvärderad utifrån företag med blandad verksamhet, men 
mestadels IT-företag, vilket möjligen innebär att en viss sorts människor arbetar där. 
Den framtagna informationen om hur övergångsprocessen bör utformas gäller dock alla 
organisationer då det handlar mer om konceptets effektivitet och verkan efter en flytt 
än om vilka uppgifter och människor som faktiskt kommer att finnas där. 
Frågeställningarna står tillsammans för nödvändig kunskap för utvärdering av ett 
effektivt ABW. Bland kontorsarbete är effektivitet ofta en svår sak att mäta då direkt 
resultat saknas. Men i den forskning som ligger till grund för resultaten i rapporten 
bevisas effektivt arbete som följd av en viss utformning eller övergångsprocess. Detta 
kan speglas i att det finns ett bevisat samband mellan trivsel och produktivitet.  

De grundläggande frågorna är relativt preciserade för att inte gå utanför ramen för det 
satta målet. Det har varit nödvändigt att se till flera branscher och kontorskoncept vid 
litteraturstudien för att erhålla tillräckligt med teori. Ändå är den funna informationen 
begränsad och en djupare litteraturstudie alternativt breddning av området hade 
förmodligen höjt arbetet ytterligare.  
Vid första anblick ifrågasätts möjligtvis första frågeställningen, med undran om vad 
man får ut som kan bidra till ny information och hur kopplingen till resten av rapporten 
ser ut. Till denna rapport är en introduktion om hur de olika kontorstyperna presterar 
och fungerar nödvändigt för förståelse av ämnet samt för att kunna ta med lärdomar om 
vad som fungerar bra till de andra frågeställningarna. Frågeställningen bevisar även att 
ABW inte är den bästa kontorstypen för alla organisationer.  
Eftersom ingen av författarna har erfarenhet av utformning av kontorslandskap kan 
resultatet av det evidensbaserade förslaget mist sin trovärdighet och 
verklighetsuppfattning. För att kompensera för detta har branschkunnig givit sin 
expertis inom området och därav givit förslaget större validitet. Det kan även diskuteras 
om hur förslaget skulle sett ut om erfarna arkitekter istället hade gjort 
utformningsförslaget. Kanske hade förslaget blivit mer verklighetsbaserat, däremot kan 
det antas att vanliga arkitekter inte gör den grundliga undersökningen av teori inför 
skapandet av utformningsförslag som författarna av denna rapport gjort. 

Vidare kan resultatets trovärdighet diskuteras då datainsamlingen till viss del varit 
begränsad då observationen bygger på författarnas uppfattning som är personlig och 
delvis bygger på tidigare upplevelser på hur ett kontor ser ut. Även trovärdigheten i 
arkitekthandledningen är bristfällig och kunde blivit starkare om fler resurser från 
branschen gett feedback.  

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen för denna rapport är litteraturstudie, intervju, observation och handledning. 
Utifrån resultatet anser vi att det var ett rimligt tillvägagångsätt. Litteraturstudien är den 
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största och viktigaste delen i rapporten och en noggrann litteraturstudie sätter grund till 
rapportens kvalitet. Det som däremot kan ses som mindre viktigt är den intervju som 
genomfördes. Med intervjun fanns en önskan om att få fram bakgrundsfakta till 
utformningsförslaget. Det hade möjligtvis varit tillräckligt att samla in den typen av 
data på annat lättare sätt.  

För att inspireras och få en verklighetsuppfattning genomfördes två studiebesök. Detta 
är ingen metod för att nå det satta målet utan en utveckling på författarnivå. Vid dessa 
besök har lyckade aktivitetsbaserade kontor undersökts genom ögon och sinnen samt 
genom att prata med ansvariga för kontorsflytten på plats. Detta har hjälpt med idéer 
och tankar hur både övergångsprocess och utformning kan skapas.  
Vi anser också att tillämpningen av dessa metoder har varit korrekta. Innan 
datainsamlingen påbörjades lästes det på om varje metod för att kunna utföra dem 
korrekt.  

6.3 Begränsningar 
De satta begränsningarna som presenterades i början av rapporten har visat sig vara ett 
måste för denna rapport och även en rimlig avgränsning för andra liknande arbeten. Det 
som däremot hade varit intressant at diskutera är hur arbetet skulle sett ut om hänsyn 
hade tagit till ekonomi. Möjligtvis hade utformningsförslaget varit mer 
verklighetsbaserat då man hade utgått från en budget. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Denna rapport är ett steg i rätt riktning mot mer kunskap och bevis för hur man ska 
genomföra övergångsprocessen till ett ABW för att få ett effektivt och önskvärt resultat. 
Som tidigare nämnts i 1.2 Problembeskrivning finns ett samband mellan effektivitet 
och hur en arbetsplats är utformad och att problemet är att det saknas information om 
hur detta ser ut i praktiken. Därför är det aktuellt att lägga fram utformningsförslag med 
forskning inom ABW och effektivitet som grund. Då det inte finns mycket praktisk 
teori om hur man utformar ett ABW ur ett effektivitetsperspektiv är förslaget som tagits 
fram genom denna rapport en av de första inom denna kategori. Resultatet bidrar till att 
lösa det undersökta problemet genom framställning av både listor, teori samt 
utformningsskiss som behandlar forskningens luckor inom ämnet. Vår förhoppning är 
att arbetet kan vara till användning vid utformning och byte till ett ABW i verkliga fall.  

Slutsatsen av kontorstypernas prestation är att alla koncept kommer med både fördelar 
och nackdelar. Cellkontoren är ofta välfungerande men gynnar inte samarbete, öppet 
landskap är yteffektivt men kommer med smittrisk och kombikontoret har fördelarna 
av de två nämnda koncepten men bidrar också till konflikter. Men även att prestationen 
av ett ABW kan ses som ett mer anpassbart koncept än de andra kontorstyperna. Där 
finns möjlighet att skapa en miljö som är flexibel utifrån organisation och önskemål. 

En annan slutsats av arbetet är att det krävs både god planering och genomtänkt 
utformning för att ett ABW ska prestera effektivt. Hur de bör se ut beror delvis på 
organisationen, men huvudsakligen har kontorsarbetare samma behov och önskemål 
för att nå goda resultat oavsett var de arbetar. Det finns samband mellan utformning 
och effektivitet, det finns en del framstående faktorer till vad som skapar en effektiv 
arbetsmiljö, exempelvis möjligheten till avskildhet, närhet till projektpartners och 
tydlig zonindelning.  
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I utvärderingen av övergångsprocessen är slutsatsen hur viktigt det är med en gedigen 
process där medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga och välinformerade om 
konceptet och dess inverkan. I denna process bör det genomföras flertalet aktiviteter 
där den framtida arbetsmiljön hanteras.  
Avslutningsvis vill författarna framföra att de personligen tror att alla arbetsplatser i 
framtiden kommer att vara aktivitetsbaserade, mer eller mindre. Det finns oändligt 
många olika lösningar och något som passar alla. Det aktivitetsbaserade arbetssättet är 
för alla, en flexibel miljö där allas olikheter tillgodoses.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna rapport behandlar ABW med generella antaganden om vilken organisationstyp 
som kan ta åt sig av resultaten. Förslag till vidare forskning är att utreda vilka 
organisationer som passar för ABW, eftersom det inte behagar alla. Är ett ABW aktuellt 
om man har ett företag som behandlar mycket sekretess, eller är det mer passerbart för 
ett företag där man ofta jobbar i projektgrupper? 

Vidare bör det som Lahtinen et al. (2015) beskriver, införas nya metoder för att 
analysera arbetsbehov och förbättra kommunikationen mellan utformare och 
medarbetare. 
För att utveckla studien kan även det som anses vara problematiskt med ABW 
fastställas. Förslagsvis genom intervjuer med de som inte trivs med kontorstypen eller 
är kritiska mot den. Men den informationen kan vidare förbättringsmöjligheter mot en 
effektiv och välfungerande ABW-miljö tas fram.  
Vi hoppas att arbetet kan vara till användning vid utformning och byte till ett ABW och 
att vi har krattat manegen för framtida studier och kontorsarbetare. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1- Intervju med Anderas Saltin och Fredrik Skiöld, NCC  
Semistrukturerad besöksintervju på NCC den 20 feb 2018 med: Andreas Saltin och 
Fredrik Skiöld  
Roller på företaget: Affärschef, Building respektive specialistchef, Infrastructure 
Antal anställda på avdelningen: Totalt 45 personer som har rum  
 

Vilka arbetsroller finns representerade?   
– Kalkyl, inköp, administratörer, projektchef, produktionschef, regionchef, 
projekteringsledare, entreprenadingenjör, ekonomi, HR... I princip alla eftersom vi 
är ett avdelningskontor.  

Affärsområdena NCC Building och NCC Infrastucture finns båda representerade på kontoret i 
Jönköping.   

 
Placerade i samma område?   
– Placering efter funktion, blandat hus och anläggning.  
 

Hur fungerar samarbetet?   
– Bra! Mycket konferensrum och möten. Projektstudie på kontoret i startskede kräver dessa 
möte, ute på projekt sedan sitter de tillsammans. Mycket mindre fel i projektering när man tar 
upp frågor tillsammans. Stort K1 för 40 personer finns tillgänglig.  
 

Används grupprummen/konferensrum?   
– Ja ganska flitigt.  
 

Hur funkar samarbetet mellan kontoren?   
– Vanligt att man går in till varandras rum=kommunikation mellan kontoren. Finns även 
naturliga och viktiga träffytor i korridorerna och den öppna ytan där man kan samtala. 
 

Arbete i grupp vanligt?   
– Ja i mötesrum samt fikarummet, öppna ytorna viktigt för samarbetet.  

 
Har varje person egen arbetsplats? Behövs det?   
– Nästan alla har eget, några har gemensamt. Någon dag i veckan kommer nästan alla in. 
Står dock alltid tomma rum.  
   

Hur fungerar det med cellkontor så som ni har det idag? Gjort någon undersökning 
sedan flytt?  
– Inget resultat men vi har hört att många av medarbetarna är nöjda. Positiva kommentarer. 
Gnälligt för småsaker första tre månaderna, omställningsperiod.  
 



Bilagor 

40 

 Hur gick valet/metoden när nytt kontor skulle utformas?   
– Skickade ut enkätundersökning till medarbetarna och det var bara en som kunde tänka 
sig att byta till mindre kontorslandskap. Vi gick ut med mycket information och utställningar. 
Städning och after work för att förbereda för flytt och mindre rum. Arbetsgrupp på 6-
7 personer med personer som ville vara med och påverka. Bra att de finns ute bland 
personal när det dök upp frågor eller önskemål.  
 

 Varför just cellkontor? Hur kom ni fram till att det var det bästa alternativet?   
– Mycket Lync/Skype som kräver enskildhet och att datorn är med. Fortfarande ritningar, 
anteckningar och grejer att plocka fram och tillbaka. Oro för stökighet.  
 
Något mer vi bör känna till inför utformning?   
– Personalrummet i mitten viktigt för att träffas och trivas. Dagsljus svårt i djup lokal, takljus 
en förutsättning. Flexibla modulväggar för att kunna ändra och expandera. Ungefär 30 projekt 
samtidigt och flera bollar i luften för alla. Flertalet tomma rum på grund av stora projekt ute.  
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Bilaga 2 – Enkät som skickades ut på NCC 

 
Utformning av den enskildes 
arbetsplats  

Kommentar: 

Tex. 
Utformning skrivbord: 
 
Antal hyllor, skåp: 
 
Besöksstol: 
 
Belysning: 
 
Arbeta i mindre kontorslandskap eller 
enskilda rum? 
 
mm  

 

Allmänna rum: Fika rum Kommentar: 
Tex. 
Placering stolar, bord, soffa ? 
 
Kaffeautomater, diskmöjligheter,  
 
Möjligheter att värma mat. 
 
Discokula i taket ? 
 
mm 

 

Allmänna rum: 
Skrivarrum/kopiatorrum 

Kommentar: 

Tex. 
Möjlighet att skriva ut stora ritningar. 
 
Antal kopiatorer/Skrivare 
 
Gångavstånd till skrivare. 
 
mm 

 

  
  
Allmänna rum: Konferensrum Kommentar: 
Utrustning i rummet, TV/Skärm/kanon 
 
Storlek på rum, antal 
 
Behövs fast telefoni? 
 
mm 
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Allmänna rum: Arkiv/förråd Kommentar: 
Behövs några mindre arkiv/förråd 
 
Stort arkiv 
 
 

 

Allmänna rum: Biblioteksutrymme Kommentar: 
Behövs det? 
 
 

 

Reception Kommentar: 
  

Placering i rum Kommentar: 
Ska vi placeras efter arbetskategori i 
närheten av varandra eller? 
 
 

 

Toaletter/Duschmöjligheter/Vilrum Kommentar: 
 
 
 

 

Möjlighet till utevistelse? Kommentar: 
 
 

 

Parkeringar Kommentar: 
 
 

 

Övrigt Kommentar: 
 
 
 

 

 



Bilagor 

43 

Bilaga 3 – Slutgiltigt evidensbaserat utformningsförslag 


