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Problemformulering: Vilka förväntningar har de anställdas inför implementeringen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats   

 

Syfte: Få en djupare förståelse av de anställdas förväntningar inför implementeringen av 

aktivitetsbaserad arbetsplats  

 

Metod: Då tidigare forskning saknas om anställdas förväntningar inför implanteringen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats har denna studie antagit ett induktivt förhållningssätt. För att kunna 

besvara syftet med vår studie på bästa sätt har vi valt ett intensivt upplägg i form av en fallstudie. 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer med anställda inom en organisation, där organisationen är i 

processen att övergå till att en bli helt aktivitetsbaserad arbetsplats.   

 

Empirisk insamling: Den insamlade empirin består av två ostrukturerade intervjuer, två 

semistrukturerade intervjuer, samt en slutlig gruppintervju   

 

Slutsats: De slutsatser som vi har kommit fram till är att anställda inom vår undersökta organisation 

har förväntningar att arbetsmiljön i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kommer vara ny, fräsch och 

anpassad efter de anställdas behov, flexibel och rörlig, högljudd, utan fasta platser vilket gör att de 

anställda tvingas sitta med kollegor från andra enheter, samt att de ergonomiska förutsättningarna 

kommer vara sämre. De anställda förväntar sig att arbetssättet kommer påverkas på följande sätt: de 

anställda får större möjlighet till att arbeta på distans, de kommer att lättare kunna samarbeta över 

enheter, anställda kommer att störa varandra i större grad, den individuella prestationen kommer att bli 

sämre, samt att de anställda kommer sitta på samma platser. Den djupare förståelse som vi har fått är 

att de anställdas förväntningar har en stark koppling till information. Den information som de anställda 

har fått av organisationen har påverkat deras förväntningar, och således är information en 

underliggande faktor som går att använda för att styra förväntningar.    

 

 

 

  



Abstract: 

 

Title: You do not sit next to a stranger on the bus, why would you do it in the office? 

 

Subtitle: An examination of expectations for the implementation of an activity-based workplace 
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Question: What expectations have the employees for the implementation of an activity-based 

workplace? 

 

Purpose: Get a deeper understanding of the employees' expectations before implementation of 

activity-based workplace 

 

Method: Since previous research lack employees’ expectations before implantation of an activity-

based workplace, this study has adopted an inductive approach. In order to be able to answer the 

purpose of our study in the best way, we have chosen an intensive approach in the form of a case 

study. The study is based on qualitative interviews with employees within an organization, where the 

organization is in the process of moving to becoming a fully activity-based workplace. 

 

Empirical framework: The collected empirical data consists of two unstructured interviews, two 

semi-structured interviews, and a final group interview 

 

Conclusion: The conclusions that we have reached are that employees in our investigated 

organization have expectations that the work environment in the activity-based workplace will be new, 

fresh and adapted to the needs of the employees, flexible and mobile, loud, without fixed places which 

means that the employees are forced to sit with colleagues from other units, and that the ergonomic 

conditions will be worse. Employees expect the way of working will be affected as follows: 

employees will have a greater opportunity to work remotely, they will be able to cooperate more easily 

over units, employees will interfere to a greater extent, the individual performance will be worse, and 

that the employees will sit in the same places. The deeper understanding we have gained is that the 

employees' expectations have a strong connection to information. The information that the employees 

have received from the organization has affected their expectations, and thus information is an 

underlying factor that can be used to control expectations. 
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Begrepp och definitioner 

Cellkontor Ett cellkontor motsvarar ett enskilt arbetsrum, där det finns möjlighet för självständigt och 
koncentrerat arbete. Oönskade ljud kan undvikas genom att stänga om sig och det medför en 
risk att denna kontorstyp leder till färre spontana kontaktmöjligheter mellan kollegor 
(Toivanen, 2015). 

Aktivitetsbaserad 
arbetsplats 

  

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är zonindelade utifrån verksamhetens huvudaktivitet. För att 
komplettera huvudaktiviteten finns det många typer av olika zoner och ytor som är anpassade 
utefter andra arbetsuppgifter. Det ska gå att arbeta individuellt, i grupp och finnas möjlighet 
till ostört koncentrerat arbete. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bygger på att 
medarbetare arbetar en relativt stor del av sin arbetstid utanför kontorets väggar, då 
dimensioneringen av kontoret gör att det enbart finns skrivbord för ungefär 75 procent av 
den totala arbetsstyrkan (Toivanen, 2015). 

  

Förväntningar I vår studie kommer vi använda oss av Simon Winters (1994) syn på begreppet förväntningar. 
Att vi tänker oss förväntningar som något som har med framtiden att göra, och vad vi 
förväntar oss av den. Vidare har vi valt att dela upp förväntningar i två andra begrepp: 
förhoppningar och farhågor. Dessa begrepp visar på hur och om förväntningarna har en 
positiv eller negativ laddning. Förhoppning är en förväntning där antagandet inför en framtida 
händelse är positiv. Farhåga är en negativ förväntning som ger en känsla av oro och tvivel 
inför en framtida händelse. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse att organisationer förändrar sig i riktning mot den 
trendiga aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare beskrivs aktivitetsbaserad arbetsplats och 
dess betydelse för kontorsmiljö och anställda. Vi belyser problemet när förväntningar och 
upplevd verklighet inte stämmer överens utifrån Olivers (1980) expectancy disconfirmation 
theory. Vidare argumenterar vi för att förväntningar är relevant att undersöka utifrån ett HR-
perspektiv. Vilket leder till studiens syfte som berör anställdas förväntningar inför 
implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

1.1 Den populära trenden inom kontorsdesign: Aktivitetsbaserad 
arbetsplats 

Under det senaste seklet har kontorsdesign och dess användningsmönster genomgått olika 
grad av experiment och förändring (Parker, 2016). Enligt The Fifth Estate (2018) framkallar 
kontorsdesign blandade och ibland starka känslor. Dessa designbeslut baseras ofta på 
tradition eller trender som följs entusiastiskt, men utan bevis för att backa besluten (The Fifth 
Estate, 2018). Ett av de mest populära fenomenen inom kontorsdesign, användning och 
ledning har enligt Parker (2016) varit aktivitetsbaserad arbetsplats. Trenden bland 
organisationer pekar mot att allt fler och fler avlägsnar de enskilda kontoren med individuella 
skrivbord och transformerar kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser (Previa, 2019). För 
medarbetarna innebär detta att deras privata kontor eller skrivbord inte längre finns att tillgå, 
då hela arbetsplatsen är utformad och avgränsad i olika zoner som stödjer specifika typer av 
aktiviteter (Toivanen, 2015). Idén med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att arbetsmiljön 
ska vara anpassad till tänkbara arbetsuppgifter snarare än att medarbetarna ska anpassa sig 
till arbetsmiljön (Chefstidningen, 2019). Enligt Brunia, De Been och van der Voordt (2016) finns 
det både för- och nackdelar med att arbeta aktivitetsbaserat, exempelvis är en fördel att kunna 
välja arbetsmiljö efter arbetsuppgift. En nackdel är att det kan vara osäkert om en önskad plats 
är ledig och finns att tillgå (Brunia et al., 2016). Hur medarbetare förväntas uppleva nya 
kontorslokaler beror förutom fysiska faktorer också till stor del på hur förändringsprocessen 
och övergången hanteras (Brunia et al., 2016). 
 
Microsoft och Skanska i Sverige väljer att visa upp sina kontor och sina synsätt på 
aktivitetsbaserad arbetsplats via kortare filmklipp uppladdade på Youtube (Microsoft Sverige, 
2013; Skanska Sverige, 2013). I dessa videoklipp nämner nyckelpersoner involverade i 
förändringarna till aktivitetsbaserad arbetsplats att: 
 
 ”Det skapar ett helt annat sätt att arbeta, så det är väldigt spännande och annorlunda mot vad 
jag hade förväntat mig.” (Julie Améen, Microsoft Sverige, 2013). 
 
 ”Hur hanterade man folks förväntningar?” (Liam Coughlan, Skanska Sverige, 2013). 
 
Utvecklingschef Liam Coughlan (Skanska Sverige, 2013) menar att organisationer på något 
sätt hanterar anställdas förväntningar. Vilket med andra ord betyder att organisationer är 
medvetna om att de anställda har förväntningar inför implementeringen av aktivitetsbaserad 
arbetsplats och försöker hantera och kontrollera förväntningarna. Om vi då utgår från vad 
försäljningschef Julie Améen (Microsoft Sverige, 2013) tidigare nämnde så kan vi anta att 
förväntningarna på aktivitetsbaserade arbetsplatser inte stämmer överens med hur den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen senare upplevs. Vi tycker oss se en problematik när 
förväntningar och upplevd verklighet inte stämmer överens. 
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1.2 När förväntningar och upplevd verklighet inte stämmer överens 

Utforska Sinnet (2016) menar att förväntningar skapas när vi antar något och när vi tror att 
något bör vara på ett visst sätt. Många gånger går dock våra förväntningar inte i linje med den 
upplevda verkligheten och det kan leda till frustration (Utforska Sinnet, 2016). Sambandet 
mellan förväntningar och upplevelse kan även förklaras med stöd av Olivers (1980) 
expectancy disconfirmation theory. Ursprungligen är Olivers (1980) teori inriktad mot ett annat 
område, men då den behandlar förväntningar kopplat till upplevelser anser vi att den är 
applicerbar även här. Enligt denna teori så blir individen tillfredsställd om upplevelse och 
förväntningar stämmer överens, eller om upplevelsen är bättre än förväntningarna (Oliver, 
1980). Skulle däremot upplevelse och förväntningar inte stämma överens, och upplevelsen är 
sämre än förväntningarna, kommer individen att bli missnöjd (Oliver, 1980).  
  
Under tidiga internetsökningar kring aktivitetsbaserade arbetsplatser kunde vi identifiera att 
forskning, av bland annat De Been, Beijer och Den Hollander (2015) och Hoendervanger, De 
Been, van Yperen, Mobach och Albers (2016), fokuserade på anställdas upplevelser av 
arbetsplatsen efter implementering av det aktivitetsbaserade konceptet. Det var i detta skede 
som vi identifierade ett kunskapsgap, att det saknas forskning på förväntningar inför 
implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats. Om man sätter det som Julia Améen 
(Microsoft Sverige, 2013) säger, att hennes upplevelse inte motsvarade hennes förväntning, i 
relation till Oliver (1980) expectancy disconfirmation theory, om förväntning och upplevelse 
inte stämmer överens kan det leda till missnöje, anser vi det vara relevant att undersöka vårt 
kunskapsgap. Detta för att en organisation ska kunna minska avståndet mellan förväntningar 
och upplevd verklighet vid framtida implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats.  
 
Det blir även relevant att undersöka anställdas förväntningar utifrån ett HR-perspektiv. Enligt 
Bolman och Deal (2019) bygger HR-perspektivet på flera grundläggande antaganden. Ett av 
dessa antaganden är att organisationen finns till för att uppfylla de anställdas behov (Bolman 
& Deal, 2019). Vi anser här att organisationer har som uppgift att tillgodose de anställdas 
behov av en tillfredsställande arbetsmiljö. Ett sätt att eftersträva att detta behov uppfylls är att 
undersöka de förväntningar som de anställda har på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 
Genom att synliggöra de anställdas förväntningar kan organisationen antingen förändra de 
anställdas förväntningar, alternativt ändra på den upplevda verkligheten. För att på så sätt 
skapa ett långsiktigt hållbart och harmoniskt förhållande mellan anställd och organisation, där 
förväntningar och upplevd verklighet stämmer överens. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om anställdas förväntningar inför 
implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats. 
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2 Metodologi 
I detta kapitel presenterar vi först vårt hermeneutiska förhållningssätt. Detta förhållningssätt 
möjliggör att vi kan på kan studera de anställdas förväntningar på individnivå, vilket är mest 
lämpligt utifrån studiens syfte. Vidare argumenteras för valet av induktiv ansats då tidigare 
forskning saknas om förväntningar kopplat till aktivitetsbaserad arbetsplats. Då varje 
organisations implementeringsprocess ser olika ut har en fallstudie genomförts, och således 
kan studiens upplägg ses som vad Jacobsen (2002) kallar ett intensivt upplägg. Slutligen har 
det genomförts en kvalitativ studie för att kunna samla in och tolka data på ett så detaljrikt sätt 
som möjligt.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Hermeneutik 

Då syftet med vår studie är att skapa djupare förståelse för anställdas förväntningar inför 
implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats, ställer detta krav på att det empiriska material 
vi samlar in beaktar förståelsen på individnivå. Utifrån vårt syfte har vi således ett 
hermeneutiskt förhållningssätt vilket enligt Jacobsen (2002) förutsätter att det inte finns en 
objektiv social verklighet. Utan att den verklighet som vi lever i är konstruerad av människor 
och för att förstå verkligheten måste man därför undersöka hur människor upplever den 
(Jacobsen, 2002). Inom hermeneutiken är fokus på att studera individers subjektiva tolkning 
av verkligheten, vilket innebär att forskaren måste få insyn i individers tankevärld för att kunna 
förstå ett fenomen (Jacobsen, 2002). Detta förhållningssätt möjliggör att vi kan studera det 
unika och säregna i de anställdas individuella förväntningar till implementeringen av 
aktivitetsbaserad arbetsplats och ger oss även möjligheten till att få en djupare förståelse. 
Således passar det hermeneutiska förhållningssättet bättre än det positivistiska 
förhållningssättet eftersom Jacobsen (2002) menar att inom positivismen är det fokus på det 
generella utifrån en objektiv verklighet. Ett positivistiskt förhållningssätt hade därför inte tagit 
hänsyn till att anställda kan ha olika förväntningar och risken finns att vi inte kan få den djupa 
förståelsen som är syftet med studien.  

2.2 Induktiv ansats 

I vår studie har vi även utgått från en induktiv ansats vilket enligt Blomkvist, Hallin och Lindell 
(2018) innebär att forskaren genomför en empirisk studie baserad på det problem som har 
identifierats, och därefter använder sig av teorin för att utveckla en bättre förståelse för 
resultaten. Det finns tidigare forskning och teorier inom forskningsområdet: förväntningar, men 
inte i relation till implementeringen av aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta är ett outforskat 
område som vi har valt att undersöka på djupet, utan att låta tidigare forskning inom 
förväntningar påverka den empiriska datainsamlingen. Vårt hermeneutiska förhållningssätt, 
tillsammans med induktiv ansats, möjliggör att vi till allra största grad kan utforska vårt 
identifierade kunskapsgap på djupet och skapa en förståelse utan att låta tidigare forskning 
påverka den data vi samlar in. Skulle vi istället valt en deduktiv ansats, som enligt Blomkvist 
et al. (2018) innebär att tidigare forskning inom ämnet används för att skapa hypoteser som 
sedan verifieras eller falsifieras utifrån den empiriska data som forskaren samlar in, finns risken 
att vi låter tidigare forskning påverka vår datainsamling i den grad att vi inte kan se på 
fenomenet med ett öppet synsätt. Tidigare forskning kommer således att påverka den data 
som vi samlar in och vi kan inte skapa den djupare förståelse som är syftet med studien. Detta 
påstående stärks av Jacobsen (2002) som menar att kritiken mot den deduktiva ansatsen är 
att den data som forskaren får fram riskerar att vara starkt begränsad, och präglad av att vara 
självuppfyllande profetior då forskaren bara finner det den letar efter.  
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2.3 Fallstudie 

Jacobsen (2002) menar att en central fråga forskaren måste ställa sig är huruvida man vill att 
studien ska ha ett extensivt eller intensivt upplägg. Det intensiva upplägget enligt Jacobsen 
(2002) utmärks av att forskaren väljer att undersöka ett fåtal enheter på djupet för att förklara 
ett fenomen. Ett intensivt upplägg skapar möjligheter för oss att undersöka varje enskild enhet 
på djupet och tolka det unika för varje fall utifrån deras förväntningar, detta för att få en så klar 
bild som möjligt. Således innebär ett intensivt upplägg för vår studie att vi samlar in en mindre 
mängd förväntningar som vi sedan har möjlighet att undersöka djupare. Skulle vi valt ett 
extensivt upplägg, vilket enligt Jacobsen (2002) betyder att forskaren istället väljer att 
undersöka flera enheter, hade vår studie fått mer bredd än djup. Vilket hade gjort vi hade 
samlat in data från fler anställda och därmed fått ett större antal förväntningar. Detta hade gjort 
att det extensiva upplägget inte gett oss samma möjlighet att undersöka varje förväntning 
djupare. Det extensiva upplägget hade passat bra för vår studie om vi velat kartlägga vilka 
förväntningar som finns, men då vi utifrån studiens syfte söker efter djupare förståelse anser 
vi att det intensiva upplägget passar vår studie bäst. 
  
De vanligaste undersökningsmetoderna inom det intensiva upplägget menar Jacobsen (2002) 
är att forskaren antingen väljer att genomföra en fallstudie eller små-N-studie. Enligt Bryman 
och Bell (2017) innebär en fallstudie att forskaren undersöker endast ett fall. Det fall som 
forskaren väljer att undersöka kan i denna mening exempelvis vara en organisation, plats, 
person eller en specifik händelse (Bryman & Bell, 2017). För att kunna få djupare förståelse 
om anställdas förväntningar inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats är 
fallstudie passande sett till vårt syfte, då en fallstudie enligt Blomkvist et al. (2018) skapar 
möjligheter att generera en detaljrik empiri där verklighetens komplexitet fångas och att 
forskaren har möjlighet att upptäcka nya dimensioner av ett problem. Den stora skillnaden 
mellan fallstudie och små-N-studie enligt Jacobsen (2002) är att en fallstudie fokuserar på ett 
fall eller ett fenomen, medans en små-N-studie undersöker flera små fall för att sedan jämföra 
fallen. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv anser vi att jämförelse mellan olika fall inte leder till 
djupare förståelse. Detta eftersom en små-N-studie hade fokuserat på att jämföra skillnader 
av förväntningar mellan de olika fallen och inte på tolkningarna av de individuella 
förväntningarna. Då varje implementeringsprocess av aktivitetsbaserad arbetsplats skiljer sig 
från fall till fall, och varje aktivitetsbaserad arbetsplats är utformad på olika sätt så anser vi att 
en jämförelse inte leder till djupare förståelse av de anställdas förväntningar. Utan att en 
jämförelse av fall, där både implementeringsprocess och informationsflöde är olika, hade med 
stor sannolikhet enbart givit oss ett bredare spektrum av förväntningar. Vi anser, utifrån 
studiens syfte och vårt hermeneutiska förhållningssätt, att den bäst lämpade 
undersökningsmetoden för vår studie är fallstudie.  

2.4 Kvalitativ studie 

När det kommer till vilken sorts data som ska samlas in så har forskaren två olika sorters av 
information att välja mellan, antingen siffror eller ord (Jacobsen, 2002). För att kunna skapa 
en djupare förståelse av anställdas förväntningar är det viktigt för oss att respondenterna har 
möjligheten att uttrycka sig fritt med ord. Således passar en kvalitativ metod oss bäst, eftersom 
det enligt Jacobsen (2002) skapar möjlighet för forskaren att samla in detaljrik och unik 
information från varje respondent. Det är även lämpligt att använda kvalitativ metod när 
forskaren vill utveckla nya teorier och hypoteser (Jacobsen, 2002). På samma sätt kan man 
säga att insamling av kvantitativ data inte är lika lämplig då den kvantitativa metoden är en 
relativt sluten ansats där forskaren definierar vilka variabler och värden som är relevanta 
(Jacobsen, 2002). Insamling av kvantitativ data skulle begränsa respondenternas möjlighet att 
kunna uttrycka de förväntningar som de känner inför implementeringen av aktivitetsbaserad 
arbetsplats. 
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Efter att vi har samlat in data från respondenterna har vi sedan valt att genomföra en kvalitativ 
analys. Den kvalitativa analysen tillsammans med vårt hermeneutiska förhållningssätt gör det 
möjligt för oss att se på den data som vi samlat in med öppna ögon och tolka det unika i varje 
respondents svar. I vår induktiva ansats är det centralt att analysen gör det möjligt för oss att 
kunna dra slutsatser som sedan tolkas med hjälp av teori. Den kvalitativa analysen möjliggör 
detta och fyller syftet med studien på bästa sätt. Vi anser att valet av fallstudie tillsammans 
med kvalitativ forskning gör att vi får precision i våra insamlade förväntningar om 
aktivitetsbaserad arbetsplats.  
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3 Metod  
Syftet med vår studie är ett resultat av ett identifierat kunskapsgap som vi fått fram genom att 
utföra en skrivbordsundersökning. För kunna få den djupare förståelse som vi söker efter har 
vi valt att samla in data i med hjälp av tre kvalitativa metoder i en väl definierad ordning. Detta 
började med att vi genomförde ostrukturerade intervjuer, som sedan följdes upp av 
semistrukturerade intervjuer, och slutligen avslutades med en gruppintervju. Efter insamlingen 
av data har vi valt att utföra en kvalitativ dataanalys av tematisk karaktär. Den tematiska 
analysen möjliggjorde att vi kunde kategorisera data baserat på likheter och utifrån dessa 
skapa teman. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och hur vi har gått tillväga i vår studie 
med hänsyn till forskningsetiska principer. 

3.1 Skrivbordsundersökning  

Vårt intresse för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen väcktes när vi under tidigare kurser haft 
gästföreläsare som visat på fördelar med vad de menar är framtidens arbetsplats. Dock har 
även kritik mot den aktivitetsbaserade arbetsplatsen uppmärksammats och konceptet har i 
media speglats som något tvivelaktigt. Vi började med att studera tidigare forskning kring 
aktivitetsbaserade arbetsplatser för att skapa vår egen bild av fenomenet. För att hitta denna 
forskning började vi först söka med nyckelordet aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi 
uppmärksammade relativt snabbt att vi blev begränsade av det svenska språket och valde 
därför att utöka vår sökning med den engelska översättningen activity-based working. 
 
Det var under dessa tidiga internetsökningar som vi kunde identifiera att den forskning vi fann 
kring ämnet var utförd på fall där aktivitetsbaserad arbetsplats redan var implementerad. 
Forskningen fokuserade således på upplevda skillnader efter byte av kontorstyp och 
utformning av lokal. Det var i detta skede som vi hittade början på vårt kunskapsgap, det 
saknades forskning innan själva implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats blivit 
genomförd. Eftersom tidigare forskning har fokuserat på upplevelser efter implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats, ville vi fokusera på ett tidigare stadium. Innan en upplevelse 
finns det en förväntning, alltså hur man tror en upplevelse kommer att bli, och därför blev det 
aktuellt för oss att undersöka detta vidare. För att bekräfta vårt kunskapsgap valde vi att addera 
ordet förväntning, och dess engelska översättning expectancy, till våra tidigare nyckelord. På 
så sätt kunde vi säkerställa att denna forskning inte tidigare hade blivit genomförd. 

3.2 Urval  

Utifrån tidigare val att genomföra en kvalitativ fallstudie innebär detta att vi behöver ett fall att 
undersöka. Fallet i denna studie är en organisation som är processen att övergå till att bli en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Inom denna organisation valde vi ut respondenter som inte 
tidigare har arbetat aktivitetsbaserat, men har blivit informerade om övergången till 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta för att respondenterna skulle ge oss relevanta 
förväntningar utifrån vår studies syfte. 

3.2.1 Urval av fall och fallbeskrivning 

I vår studie har vi valt att undersöka anställdas förväntningar inför implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats. För att kunna göra denna undersökning var ett krav att finna en 
organisation som är i processen att övergå till att bli en aktivitetsbaserad arbetsplats. 
  
Den organisation som vi valde att undersöka hittade vi genom en nära bekant, som är anställd 
inom organisationen. Vi blev informerade av vår bekant (personlig kommunikation, 21 februari, 
2019) att organisationens huvudkontor inom en tvåårsperiod ska byta lokaler och i samband 
med bytet av lokaler övergår organisationen till att bli en helt aktivitetsbaserad arbetsplats. 
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Vår valda organisation är regeringens expertmyndighet inom två olika områden och har ett 
samlat sektorsansvar över specifika övergripande delar av dessa områden. Det innebär bland 
annat att de följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom 
näringarna, samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. Myndigheten har 
sin verksamhet utspridd i flera delar av Sverige och har cirka 1600 anställda. Data som vi 
samlade in vid en första kontakt med vår första respondent (personlig kommunikation, 21 
februari, 2019) hjälper oss att beskriva organisationen på följande sätt: 
  
Inom organisationen har majoriteten av de anställda på huvudkontoret egna cellkontor och är 
placerade utifrån tillhörighet av enhet. Beslutet att övergå till en aktivitetsbaserad arbetsplats 
är en följd av att många cellkontor upplevdes stå tomma under stora delar av arbetsdagen. 
Många anställda arbetar antingen delvis på distans eller reser mycket i tjänsten, vilket gör att 
de inte har behov av fasta platser på kontoret. För att få en mer kostnadseffektiv arbetsplats 
vill organisationen minska antalet kvadratmeter per anställd och öppna upp lokalerna för att 
maximera utnyttjandet av lokalyta. En pilotstudie användes som en första undersökning för att 
se om det aktivitetsbaserade konceptet passade organisationen. I pilotstudien omformades 
delar av huvudkontoret till aktivitetsbaserad arbetsplats där anställda fick möjlighet att välja 
arbetsyta efter aktivitet. Efter pilotstudien beslutades det att låta ett fåtal handplockade enheter 
att fortsätta arbeta i den aktivitetsbaserade miljön. Detta för att under den resterande tiden 
innan byte av lokaler kunna samla information och feedback för att underlätta både den 
framtida övergången till, men även utformningen av, den aktivitetsbaserade arbetsplatsen (R1, 
personlig kommunikation, 21 februari, 2019). 

3.2.2 Urval av respondenter 

När det kommer till att samla in data menar Blomkvist et al. (2018) att forskaren tvingas göra 
ett urval av population att undersöka, eftersom det inte är möjligt att undersöka hela 
populationen. I den kvalitativa metoden undersökts oftast ett fåtal personer då insamling och 
analys av data oftast är tidskrävande (Jacobsen, 2002). Organisationen som vi har valt att 
undersöka har cirka 1600 anställda och därför blev det en nödvändighet för oss att göra ett 
urval av populationen innan insamlingen av data. För att vi ska kunna få relevant data från 
respondenterna i vår studie har vi två kriterier som våra respondenter måste uppfylla för att få 
delta: 

1. De behöver veta om att de inom en snar framtid ska arbeta aktivitetsbaserat 
2. De får inte redan arbeta aktivitetsbaserat 

  
Vårt urval kan beskrivas som en trestegsprocess och började med att vi tog kontakt med vår 
bekant inom organisationen som vi sedan tidigare kände väl. Vi förklarade syftet med vår 
studie och frågade om det fanns intresse till att delta. Personen i fråga tackade ja till att delta 
och blev således vår första respondent (R1). Det andra steget i vår urvalsprocess var att efter 
att intervjun hade ägt rum med första respondenten så frågade vi om personen kunde 
rekommendera några andra anställda som skulle kunna tänkas vilja delta i vår studie. Detta 
resulterade i att vi fick ytterligare tre anställda, som efter att vi kontaktat dem, visade intresse 
till att delta i vår studie. Två av dessa kom att bli studiens andra (R2) och tredje (R3) 
respondent. Vi fick i detta tidiga skede ett bortfall (B1) av en anställd som visat intresse till att 
delta, eftersom personen i fråga vid närmare eftertanke, inte trodde sig ha tid att delta i en 
intervju. Det tredje och sista steget i vår urvalsprocess gick till så att vi även frågade R2 och 
R3 efter intervjuerna om de kunde rekommendera någon mer person. Detta gjorde att vi kunde 
komma i kontakt med ytterligare en fjärde respondent (R4) som kom att medverka i vår studie. 
Detta sätt att använda sig av tidigare respondenter för att komma i kontakt med ytterligare 
respondenter är vad Blomkvist et al. (2018) kallar ett snöbollsurval. Vi har valt att illustrera vår 
urvalsprocess i figur 1. 
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Figur 1. Modell över snöbollsurval. 
  
Kritiken mot ett snöbollsurval enligt Blomkvist et al. (2018) är att det är en form av icke-
slumpmässigt urval, vilket innebär att slutsatserna från undersökningen inte nödvändigtvis 
representerar andra än de organisationer eller personer som ingår i studien. Då vi i vår studie 
inte söker efter den bredd som krävs för att kunna generalisera resultaten anser vi att kritiken 
mot snöbollsurval inte är relevant sett till vår studie. Vårt val av urvalsmetod gjorde att vi på ett 
smidigt sätt kunde komma i kontakt med anställda inom organisationen som inte redan arbetar 
aktivitetsbaserat och som är delaktiga i samma implementeringsprocess av aktivitetsbaserad 
arbetsplats. Vi presenterar information om våra respondenter i tabell 1.  
  

Tabell 1. Studiens respondenter 

Respondent Chefsroll Antal år i organisationen Enhet 

R1 Nej 35 - 40 år X 

R2 Nej 20 - 25 år Y 

R3 Nej 10 - 15 år X 

R4 Ja 10 - 15 år Z 

3.3 Insamling av kvalitativ data 

När det kommer till val av metod för insamling av data menar Blomkvist et al. (2018) att detta 
val bör vara baserat utifrån studiens syfte. Då syftet med denna studie är att få en djupare 
förståelse av anställdas förväntningar anser vi det vara väsentligt att studera den enskilde 
anställdes förväntningar. Utifrån vårt hermeneutiska förhållningssätt har vi valt att samla in 
kvalitativ data som möjliggör att vi kan beakta varje anställds förväntningar på individnivå. Den 
kvalitativa insamlingsmetod som vi har valt att använda oss av är intervju. Detta val baseras 
utifrån studiens syfte då Blomkvist et al. (2018) menar att intervju som insamlingsmetod lämpar 
sig om forskaren är intresserad av att få en djupare förståelse för ett fenomen eller vill upptäcka 
nya dimensioner av det som studeras. 
  
Utgångspunkten för studiens syfte är att vi söker en djupare förståelse, och för att kunna 
uppfylla denna del av syftet har vi utvecklat en kombination av kvalitativa metoder för 
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datainsamling. Vi har valt att göra en kombination av tre intervjutekniker till en intervjuprocess 
i tre steg, där ordningsföljden av intervjuteknikerna är central för att vi ska kunna nå djupare 
förståelse av anställdas förväntningar. Första steget i vår intervjuprocess började med att vi 
genomförde ostrukturerade intervjuer för att få en informationsgrund av anställdas 
förväntningar. Denna informationsgrund har vi sedan preliminärt analyserat för att hitta 
förväntningar att fördjupa oss i. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer i nästa 
steg kunde vi således undersöka dessa förväntningar djupare. Återigen genomförde vi en 
preliminär analys av vår insamlade data, där vi kunnat urskilja teman i förväntningarna. För att 
gå ännu djupare i de anställdas förväntningarna har vi i sista steget låtit deltagarna, från de 
tidigare intervjuerna, diskutera dessa teman i en gruppintervju. Varvid vi gjort en sista 
preliminär analys där vi letat likheter och skillnader mellan de tidigare analyserna. Figur 2 
presenterar ordningsföljden av intervjuprocessen. 

 

  

Figur 2. Modell över metoder för datainsamling. 

3.3.1 Ostrukturerad intervju 

Den ostrukturerade intervjun enligt Blomkvist et al. (2018) skapar möjligheter att få nya 
dimensioner av ett fenomen och göra oväntade upptäckter. Vidare menar Blomkvist et al. 
(2018) att det är en god idé att genomföra intervjuer i början av uppsatsprocessen, då det 
möjliggör att närmare kunna precisera det problem som studien handlar om. Eftersom vårt 
identifierade kunskapsgap saknar gedigen tidigare forskning har vi valt en induktiv ansats vilket 
passar bra med valet att genomföra ostrukturerade intervjuer. Vår induktiva ansats tillät oss 
att genomföra intervjuerna utan att tidigare forskning påverkade intervjuernas utveckling och 
vi kunde koncentrera oss på respondenternas svar, samt leda intervjun utifrån det med en 
öppen syn.  
 

3.3.1.1 Innan intervju  

Tabell 2. Presentation av ostrukturerade intervjuer 

Respondent Tid 

R1 37 minuter 

R2 40 minuter 

  
Den inledande fasen bestod till största del av att hitta anställda inom organisationen som ville 
delta i vår undersökning och inte hade erfarenhet av att arbeta aktivitetsbaserat. Då vi sedan 
tidigare kände en anställd inom organisationen började vi med att kontakta den personen och 
undersökte om intresse av att delta i studien fanns. Förberedelserna inför de ostrukturerade 
intervjuerna bestod av upprätta ett informationsblad (bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 
2) utifrån mallar av Bryman och Bell (2017). Dessa dokument behandlade syftet med 
forskningen och innehöll information som säkerställer att vår studie förhåller sig till 
forskningsetiska principer. Informationsbladet skickades ut innan intervjun, varav 
samtyckesformuläret togs med till intervjun. 
  



10 
 

En ostrukturerad intervju liknar mest en dialog och vi hade innan intervjun enbart bestämt ett 
tema som dialogen skulle behandla. Temat vi bestämde var förväntningar inför implementering 
av aktivitetsbaserad arbetsplats. Då intervjuerna var av öppen karaktär ansåg vi att det är av 
allra största vikt att respondenten kände sig bekväm med intervjusituationen för att kunna 
uttrycka sig bekymmerslöst. Detta har vi tagit hänsyn till från första kontakt, då vi ämnade att 
skapa förtroende och engagemang i förhållande till respondenten för att skapa vad Alvesson 
(2011) kallar för varm situation. En varm situation innebär att intervjupersonen har frihet att 
uttrycka sig autentiskt och kan tala både öppet och förtroendefullt (Alvesson, 2011). Detta är 
en förutsättning för att kunna utforska intervjupersonens idéer, känslor, tankar och uppleva 
sociala verklighet för att nå en djupare och fullständig föreställning om de förväntningar som 
vi är intresserade av att förstå (Alvesson, 2011). 
  
Intervjuerna planerades att genomföras på de anställdas arbetsplats, i både kontor och mindre 
mötesrum. Dessa miljöer är det som Jacobsen (2002) kallar naturliga miljöer vilket innebär att 
de är platser som är välbekanta för respondenterna. Att genomföra intervjuer i 
respondenternas naturliga miljöer kommer att påverka innehållet i intervju då det minskar 
kontexteffekten, vilket innebär att respondenter tenderar att ge mer konstlade svar i onaturliga 
miljöer (Jacobsen, 2002). 
 

3.3.1.2 Under intervju 

Alla intervjuer har vi valt att genomföra ansikte mot ansikte. Detta val motiveras med hjälp av 
Jacobsen (2002) som menar att en intervju ansikte mot ansikte ger större möjlighet att ge ett 
givande och öppet samtal, samt att det ger högre tillförlitlighet jämfört med en intervju som inte 
sker ansikte mot ansikte.  
  
Intervjutillfällena började med att vi presenterade oss på ett personligt plan för att minska 
känslan av en ensidig utfrågning, och skapa förutsättning för att ha en öppen dialog mellan 
jämlika individer. Vidare förklarades syftet med studien och vi gick tillsammans med 
respondenterna igenom informationsbladet, samt att respondenterna fick underteckna 
samtyckesformuläret. Vi erbjöd även respondenterna kopior av de signerade 
samtyckesformulären. Precis innan vi började dialogen om vårt förutbestämda tema bad vi 
respondenterna att ge en introduktion av sig själva, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. 
Denna del av samtalet valdes att inte spelas in, då den inte ger undersökningen något värde 
och att vår undersökning är anonym. Introduktionen har fungerat som en inledande del av att 
mjuka upp respondenterna, främja kommande dialog och minska nervositet. 
  
Själva intervjun började med att respondenterna fick tala fritt om sina idéer, tankar, känslor 
och upplevda sociala verklighet kopplat till förväntningar inför implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Utifrån respondenternas förväntningar följde vi upp med 
följdfrågor för att få en tydligare och djupare förståelse av vad respondenten verkligen menade. 
De följdfrågor som vi utgick från är presenterade i tabell 3 och är framtagna av Blomkvist et al. 
(2018). 
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Tabell 3. Exempel på följdfrågor till ostrukturerade intervjuer (Blomkvist et al. 2018) 

Inledande Kan du berätta om…? 
Kan du beskriva…? 

Sonderande Kan du ge ett exempel…? 
Kan du beskriva hur du menar? 

Tolkande Menar du alltså…? 
Skulle man kunna säga att…? 

Specificerande Vad gjorde du då? 
Hur reagerade du då? 

 
När vi märkte att respondenternas svar inte längre gav ny information valde vi att visa upp ett 
förutbestämt videoklipp. Detta videoklipp var ett komplement till temat och visade hur en dag 
på en aktivitetsbaserad arbetsplats kunde se ut för en anställd (Martela Group, 2015). I 
videoklippet får vi följa en anställd på en aktivitetsbaserad arbetsplats, där personen under 
arbetsdagen använder olika arbetsytor i olika zoner, vid arbete både individuellt och i grupp. 
Videoklippet gav nytt liv i intervjun då respondenterna under videons gång gav kommentarer 
på vad som visades. Intervjun avslutas när samtalen naturligt dog ut och vi hade uppnått en 
informationsmättnad. 
  

3.3.1.3 Efter intervju inklusive preliminär analys 

Efter vi avslutat intervjuerna frågade vi om feedback från våra respondenter för att få insikter 
om hur intervjuerna har upplevts, hur vi som forskare hade upplevts och om vi kunde ha agerat 
på ett annorlunda sätt. Den feedback vi fick har varit positiv och respondenterna har tyckt att 
intervjuerna har gjort att de kunnat reflektera över vad de egentligen förväntar sig. 
Respondenterna har poängterat att de upplevt oss som forskare som professionella. 
  
Slutligen frågade vi om respondenterna kände någon ytterligare anställd som vi kunde 
intervjua och vi bjöd in respondenterna till gruppintervju. Efter varje genomförd intervju valde 
vi att sätta oss ner och transkribera direkt efter intervjutillfället. Vi valde att använda oss av full 
transkribering, då det enligt Blomkvist et al. (2018) kan underlätta när det kommer till analys 
av data. 
  
Vi har sedan gjort en mindre noggrann preliminär analys av datan, där vi letade efter och 
hittade teman. En preliminär analys av de ostrukturerade intervjuerna tillät oss att urskilja 
teman av de förväntningar som respondenterna hade inför implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Det var med hjälp av denna data som vi sedan utformade de 
förbestämda frågor som vi använde i intervjuguiden till de semistrukturerade intervjuerna. De 
teman som vi kunde urskilja från den preliminära analysen var: 

1. Respondenterna ansåg att aktivitetsbaserad arbetsplats är en trend 
2. Arbetsmiljön kommer att påverkas 
3. Organisationens skäl till byte till aktivitetsbaserad arbetsplats är att minska kostnader 
4. Tror inte att de anställda kommer att anamma konceptet 
5. Tycker att informationen om bytet har varit bristfällig 

 

3.3.2 Semistrukturerad intervju 

Tillvägagångssättet innan, under och efter de semistrukturerade intervjuerna påminde i stora 
drag om samma tillvägagångssätt som de ostrukturerade intervjuerna. Därför har vi nedan valt 
att enbart presentera de skillnader eller tillägg som vi gjort för semistrukturerade intervjuer. 
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3.3.2.1 Innan intervju   

Tabell 4. Presentation av semistrukturerade intervjuer 

Respondent Tid 

R3 43 minuter 

R4 40 minuter 

 
För att få den djupare förståelse som vi söker efter valde vi att gå på djupet med de 
förväntningar som respondenterna uttryckt i de ostrukturerade intervjuerna. Med de 
preliminära analyserna som grund från de ostrukturerade intervjuerna utformades en 
intervjuguide som vi använde i de semistrukturerade intervjuerna. Genom att använda oss av 
intervjuguide kunde vi säkerställa att det som respondenterna diskuterade omfattade 
förväntningar inom samma teman. I utformningen av intervjuguiden lades stor vikt vid att 
frågorna var av öppen karaktär och saknade negativ eller positiv laddning. Således skulle 
respondenterna få utrymme att uttrycka sina förväntningar fritt utan att frågans utformning 
varken begränsade eller påverkade respondenternas svar. Vår induktiva ansats gjorde även 
att vi under de semistrukturerade intervjuerna kunde vara öppna för alternativa förväntningar 
som inte kommit fram vid de ostrukturerade intervjuerna. Den intervjuguide vi har utgått ifrån 
finns bifogad som bilaga 1. 

3.3.2.2 Under intervju 

De ostrukturerade intervjuernas samtal har haft karaktärsdrag av att vara en dialog, men vid 
användandet av en intervjuguide påverkades samtalets karaktär till att mer likna en ensidig 
utfrågning. Detta resulterade i att respondenternas svar blev mindre spretiga och mer 
fokuserade kring våra teman. Som forskare behövde vi i denna situation fokusera på att ställa 
öppna följdfrågor för att minska påverkan på respondenternas svar. Vi har haft stöd av samma 
följdfrågor av Blomkvist et al. (2018) som vid de ostrukturerade intervjuerna, men vi upplevde 
det svårare att vara objektiv och inte rikta följdfrågorna mot antingen positiv eller negativ 
laddning i de semistrukturerade intervjuerna. Exempelvis framkom det att arbetsmiljön kunde 
påverkas negativt i de ostrukturerade intervjuerna och då var det naturligt omedvetet att ställa 

en fråga som, istället för att vara neutral, var negativt laddad.   

3.3.2.3 Efter intervju inklusive preliminär analys 

Efter intervjuerna har vi använt ett snarlikt tillvägagångssätt som de ostrukturerade 
intervjuerna. Det som skiljer är att vi har transkriberat och gjort mindre noggranna preliminära 
analyser av intervjuerna direkt efter att var och en av dem var genomförda. De preliminära 
analyserna av de semistrukturerade intervjuerna var till grund för en kommande gruppintervju 
och därmed spelade det inte någon roll att vi genomförde de preliminära analyserna av de 
intervjuerna var för sig. I analyserna har vi letat efter teman som skulle vara till grund för 
diskussion i gruppintervju. De teman som vi fann kunde i vissa fall kategoriseras under ett 
övergripande huvudämne och blev således ett undertema. De teman där vi inte kunde se en 
övergripande gemensam nämnare har fått bli egna huvudämnen. De huvudämnen och 
underteman som vi fann var: 

 
1. Arbetsmiljö 

a. Störningsmoment 
b. Ergonomi 
c. Ljudnivå 
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2. Arbetssätt 
a. Digitalisering 
b. Effektivitet 

3. Aktivitetsbaserad arbetsplats som koncept 
4. Information och informationsbrist 

  

3.3.3 Gruppintervju 

Efter att ha genomfört både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer valde vi att 
använda oss av en slutlig gruppintervju för att få en alternativ och djupare förståelse av de 
anställdas förväntningar. Gruppintervju som insamlingsmetod lämpar sig enligt Jacobsen 
(2002) när forskaren vill få ny kunskap och vill ha gruppsynpunkter istället för individuella 
synpunkter. Genom att först genomföra individuella intervjuer med respondenterna kunde vi 
få en förståelse av respondenternas enskilda förväntningar och genom att komplettera med 
en gruppintervju kunde vi istället nå synpunkter på gruppnivå.  
 
En viktig sak att påpeka är att vi valde att använda oss av samma respondenter i gruppintervjun 
som i de individuella intervjuerna. Detta för att låta respondenterna få möjlighet att diskutera 
de förväntningar som tidigare framkommit och vidareutveckla dem djupare i en gruppintervju. 
Om vi hade använt oss av andra respondenter i gruppintervju finns risken att vi istället når 
bredd på bekostnad av djup. 

3.3.3.1 Innan intervju 

Inför gruppinervjun valde vi att förbereda ämneslappar. Detta för att minimera det som 
Jacobsen (2002) menar är en risk vid gruppintervju, nämligen att gruppen tappar fokus och 
diskuterar områden som inte är relevanta för studien. Dessa ämneslappar var i A4 format och 
bestod av rubrikerna: arbetsmiljö, arbetssätt, aktivitetsbaserad arbetsplats som koncept, samt 
information och informationsbrist. Rubrikerna motsvarade våra tidigare identifierade 
huvudämnen, vilka var baserade på de tidigare preliminära analyserna och behandlade de 
förväntningar som mest frekvent uppkommit.  
 
Till gruppintervjun valde vi att ta med fika för att dels visa uppskattning för respondenternas 
deltagande, men även underlätta för samtal och skapa en varm situation.  

3.3.3.2 Under intervju 

Vi började gruppintervjun med att introducera deltagarna med en ämneslapp. Till 
gruppintervjun hade vi tagit med post-it lappar i färgerna grön och röd. Post-it lapparna 
fungerade symboliskt, där grön stod för positiva förväntningar och röd för negativa 
förväntningar. Utifrån ämneslappen fick deltagarna tid på sig att skriva ner sina förväntningar 
på post-it lapparna och sedan fästa på ämneslappen. När ämneslappen var täckt med varje 
deltagares post-it lappar började vi diskutera. Tanken med post-it lapparna var att de skulle 
synliggöra, på ett smidigt sätt, de förväntningar som varje deltagare hade till ämnet. 
  
Vår roll som forskare var att agera moderator och säkerställa att diskussionen inte spårade ur 
samt att den fokuserade på rätt områden. Om någon av deltagarna blev passiv, hade vi som 
moderatorer möjlighet att involvera respondenten i diskussionen genom att ställa frågor direkt 
till respondenten baserat på vad den skrivit ned. Så fort som vi märkte att diskussionen började 
avta eller tappa fokus bytte vi ämneslapp. För att på så sätt ge ny energi till samtalet och för 
att deltagarna skulle få något nytt att fokusera på. Dock ansåg deltagarna och vi själva i ett 
tidigt skede att post-it lapparna var överflödiga och inte behövde användas. Tillsammans kom 
vi överens om att detta ansågs vara tidskrävande och deltagarna, i denna gruppkonstellation, 
inte hade några problem att dela med sig av sina synpunkter och förväntningar. 
Gruppintervjuns tidsomfång motsvarade 67 minuter.  
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3.3.3.3 Efter intervju inklusive preliminär analys 

Efter intervjun har vi frågat om lov att få återkomma vid frågor och oklarheter och vi tackade 
så mycket för respondenternas deltagande i studien. I tät sammankoppling till gruppintervjun 
transkriberade vi inspelningen av den. 
  
Slutligen genomfördes en mindre noggrann preliminär analys, denna analys skiljer sig mot 
tidigare preliminära analyser då den inte skulle användas till någon vidare intervju. I denna 
analysen har vi kort letat efter skillnader och likheter med övriga analyser. Vi har jämfört vad 
respondenterna tidigare har sagt i deras individuella intervjuer, mot vad de uttryckte i 
gruppintervjun. 

3.4 Empirisk dataanalys 

Vid insamling av kvalitativ data genom intervjuer menar Jacobsen (2002) att det är hög risk att 
den mängd data som forskaren fått fram efter transkribering är alldeles för stor för att forskaren 
ska kunna göra något vettigt med den. Således är det viktigt i analysprocessen att reducera 
mängden data som forskaren har samlat in genom att förenkla och strukturera för att kunna få 
en överblick (Jacobsen 2002). Vi har därför valt att reducera den mängd data som vi samlat in 
genom att använda oss av tematisk analys. Den tematiska analysen är enligt Blomkvist et al. 
(2018) ett vanligt sätt att analysera empiri och innebär att forskaren med hjälp av teman 
besvarar syfte och frågeställningar. Forskaren använder sina teman för att hitta mönster och 
vilka kan vara intressanta för det fenomen som studeras (Blomkvist et al., 2018). 
  
I den tematiska analysen menar Blomkvist et al. (2018) att det finns många olika sätt att urskilja 
vilka teman som ska användas. Vi har hittat våra teman genom att strukturerat leta efter 
likheter i det empiriska materialet. De tidigare tre preliminära analyser är vad vi har utgått ifrån 
och de tillsammans ligger till grund för en tematisk analys. Vi illustrerar detta i figur 3. 
  

Figur 3. Modell över sambandet mellan preliminära analyser och tematisk analys  

Genomförandet av vår tematiska analys inleddes med att vi uppmärksammade att alla 
respondenternas förväntningar kunde kategoriseras som realistiska. Vidare kunde vi 
identifiera att respondenternas förväntningar kunde särskiljas utifrån om de var positivt och 
negativt laddade. För att skilja förväntningarna åt har vi valt att kalla förväntningar som var 
positiva för förhoppningar och de som var negativa för farhågor. Vi fann likheter inom både 
förhoppningar och farhågor som vi kunde gruppera inom två övergripande teman: arbetssätt 
och arbetsmiljö. Detta resulterade i vi kunde upprätta matris 1 där vi sorterade vår data utifrån 
identifierade likheter. 
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Matris 1. Sortering och kodning av data 
  
Under reduceringsprocessen har det empiriska materialet successivt blivit reducerat om det 
varit för spretigt i form av att sakna likheter med övriga material eller inte kunnat placerats i vår 
matris. Utifrån det material som inte passade i matrisen har vi kunnat urskilja likheter i data 
som behandlade orsaker till varför förväntningarna fanns. Denna data har vi kategoriserat som 
information och informationsbrist. 

3.5 Studiens kvalitet 

Syftet med vår studie är ett resultat av ett identifierat kunskapsgap som vi fått fram genom att 
utföra en skrivbordsundersökning. För kunna få den djupare förståelse som vi söker efter har 
vi valt att samla in data i med hjälp av tre kvalitativa metoder i en väl definierad ordning. Detta 
började med att vi genomförde ostrukturerade intervjuer, som sedan följdes upp av 
semistrukturerade intervjuer, och slutligen avslutades med en gruppintervju. Efter insamlingen 
av data har vi valt att utföra en kvalitativ dataanalys av tematisk karaktär. Den tematiska 
analysen möjliggjorde att vi kunde kategorisera data baserat på likheter och utifrån dessa 
skapa teman. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och hur vi har gått tillväga i vår studie 
med hänsyn till forskningsetiska principer. 

3.5 Studiens kvalitet 

Vetenskaplighet enligt Frostling-Henningsson (2017) handlar om att ge tillräckligt goda skäl för 
att något ska påstås vara sant. Detta ställer krav på att påståenden och slutsatser i en studie 
motiveras med hjälp av argument som är tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet) (Frostling-
Henningsson, 2017). Nedan presenteras studiens validitet och reliabilitet. 

3.5.1 Validitet 

Validitet enligt Jacobsen (2002) handlar om studiens giltighet och relevans vilket innebär att 
forskaren faktiskt mäter det som han eller hon önskar mäta, och att det som forskaren har mätt 
uppfattas som relevant. Då det saknas gedigen tidigare forskning inom vårt kunskapsgap, i 
kombination med vår induktiva ansats, gör det svårt att bedöma om den data som vi samlat in 
verkligen avser mäta det som vi faktiskt mätt. Det var en av de stora utmaningarna som vi 
ställdes inför när vi skulle börja genomföra våra ostrukturerade intervjuer. Eftersom de 
ostrukturerade intervjuerna saknade förbestämda frågor kunde vi på förhand inte garantera att 
den data som vi fick in från respondenterna skulle vara relevant till vår forskning. 
  
För att den data som vi samlade in genom de ostrukturerade intervjuerna skulle ha så hög 
relevans som möjligt började vi varje intervju med att förklara syftet med vår studie. Under 
intervjuerna så visade vi även en video om hur en dag på en aktivitetsbaserad arbetsplats kan 
se ut. Detta gjordes dels för att se om respondenterna ändrade sina svar efter de sett 
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videoklippet, men också för att säkerställa att alla respondenterna var väl medvetna om vad 
aktivitetsbaserad arbetsplats innebär. Då vi har valt att genomföra intervjuer både individuellt 
och i grupp menar Jacobsen (2002) att chanserna är större för att vår interna validitet har ökat. 
Med detta syftar Jacobsen (2002) på att om flera olika metoder används för insamling av data 
så kan metoderna komplettera, kontrollera och kontrastera mot varandra och vi kan få en 
större helhetsbild av fenomenet som undersöks. 

3.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menar Jacobsen (2002) på huruvida ett resultat från en studie kan 
generaliseras även till andra kontexter än den ursprungliga. Vår externa validitet är låg, då 
varje implementeringsprocess av aktivitetsbaserad arbetsplats ser olika ut. Därav kan det vara 
svårt att göra några generaliseringar, däremot kan vår studie användas som bakgrund för att 
visa på vilka förväntningar som kan finnas inför en implementering av en aktivitetsbaserad 
arbetsplats. 

3.6 Forskningsetiska principer 

När en forskare arbetar med en studie finns det vissa etiska huvudkrav som alla forskare måste 
förhålla sig till när man samlar in data för att ingen ska ta skada av arbetet (Blomkvist et al., 
2018). De fyra huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. I vår forskning har vi samlat in 
data från respondenter och således måste vi ta hänsyn till dessa huvudkrav för att kunna säga 
att vi har följt forskningsetiska principer. Hur vi har gått tillväga och vad varje huvudkrav innebär 
kommer att kort presenteras nedan. 
  
Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi i flera steg tagit hänsyn 
till under vår forskningsprocess. Redan i första kontakten med personer som skulle kunna vara 
intressanta för vår undersökning gav vi en kort introduktion av vår studie, dess syftet, samt 
varför vi kontaktade dem. På så sätt gav vi personen initialt en möjlighet att avgöra om han 
eller hon i fråga var relevant för vår studie och om det fanns något intresse att delta. Under det 
första intervjutillfället förklarades syftet med studien två gånger. Dels första gången muntligt 
av oss, men även skriftligt på det informationsblad om undersökningen (bilaga 1) som 
respondenten fick tilldelad till sig. Det informationsblad som respondenten blev tilldelad är 
skriven utifrån en mall framtagen av Bryman och Bell (2017) och innehåller viktig information 
till respondenten utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Vidare lät vi även respondenten fylla i 
ett formulär om samtycke till medverkan där respondenten bekräftade att han eller hon tagit 
del av den information som tilldelas. Vi valde även att lämna intervjurummet efter det att 
informationsbladet och samtyckesformuläret blivit tilldelad respondenten. Detta för att 
respondenten skulle få ensam, i lugn och ro, kunna läsa igenom dem och signera utan att 
känna sig stressad av vår närvaro. 
  
Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har själv rätt att bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet om samtycke har vi tagit hänsyn bland annat 
under de delar som handlade om informationskravet. Detta betyder att vi dels fått samtycke 
från respondenten genom vår första kontakt när vi presenterade studiens syfte och frågade 
om han eller hon var intresserad att medverka. Vidare har vi även fått samtycke genom det 
formulär som respondenten fyllde i innan intervjun började. Vi förklarade innan intervjun, i 
informationsbladet och samtyckesformuläret, de rättigheter som respondenten har vid 
medverkan vilket bland annat innefattar att respondenten har möjlighet att avbryta intervjun 
om så önskas utan några negativa följder. 
  
Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ge 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 



17 
 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har vi tagit hänsyn till 
detta krav genom att inte presentera några namn på de respondenter som medverkade i våra 
intervjuer. Vi har i vår studie inte behandlat någon etisk känslig information och har därför inte 
valt att signera något kontrakt med tystnadsplikt gentemot respondenterna. Vi har även valt att 
lagra all data från intervjuerna på våra lösenordskyddade datorer och mobiler som endast vi 
har tillgång till. 
  
Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som vi har samlat in från våra intervjuer 
har endast använts till vår forskning och således anser vi att detta krav har uppfyllts. Vi har 
inte heller behandlar några personuppgifter på de respondenter som medverkat i vår studie. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel börjar vi med att argumentera för ett perspektiv utifrån intern marknadsföring, 
där relationen mellan anställd och organisation kan ses som en relation mellan kund och 
tjänsteleverantör. Vidare visar vi på hur förväntningar relaterar till tjänstekvalitet och redogör 
hur förväntningar kan hanteras eller styras genom förväntningsdynamik. Vi presenterar de 
anställdas förväntningar under arbetsmiljö eller arbetssätt beroende på vad förväntningen 
behandlar för område. Slutligen visar vi att information är ett underliggande tema som påverkar 
förväntningar. 
 

4.1 Intern marknadsföring och förväntningar 

Organisationen som vi har undersökt är i övergångsprocessen av att byta från en arbetsplats 
med cellkontor till att bli aktivitetsbaserade. Detta anser vi vara en stor förändring och för att 
lyckas med denna förändring behöver organisationen visa på fördelar med det 
aktivitetsbaserade konceptet till sina anställda. Med stöd av Grönroos (2015) väljer vi att se på 
detta som intern marknadsföring och utifrån detta kan vi göra två antaganden: 

1. Organisationen fungerar som en tjänsteleverantör som försöker sälja en tjänst till de 
anställda. 

2. De anställda har en roll som kund till organisationen och som kund har de anställda en 
relation till organisationen som tjänsteleverantör. 

  
Kundernas förväntningar utgör, enligt Grönroos (2015), en viktig faktor som påverkar den 
upplevda tjänstekvaliteten. För att förstå hur tjänstekvalitet kan upplevas under en pågående 
relation behöver man förstå att förväntningar utvecklas under tid, samt förstå hur utvecklingen 
av förväntningarna ser ut under relationens gång (Grönroos, 2015). Detta menar Grönroos 
(2015) är viktigt av tre olika skäl: 

1. För det första behöver kundernas förväntningar hanteras så att de inte antar något som 
är orimligt. 

2. För det andra är det avgörande att förstå att kunderna inte ovillkorligen förväntar sig 
samma kvalitetsaspekter i ett sent stadium av relationen som ett tidigt stadium av 
relationen, samt förstår varför en sådan förändring kan äga rum. 

3. För det tredje behövs kunskap om de processer som styr förväntningarnas dynamik för 
att kunna hantera och styra förväntningarna. 

  
Ojasalo (1999) pekar på en förväntningsdynamik som är giltig för alla slags tjänster i 
kundrelationer. På längre sikt menar Ojasalo (1999) att det går att urskilja tre olika typer av 
förväntningar:   
  

1. Oklara förväntningar existerar när kunder förväntar sig att tjänsteleverantören ska lösa 
ett problem, men inte har klart för sig vad som bör göras. 

2. Uttalade förväntningar är tydliga i kunders medvetande och går att dela upp i realistiska 
och orealistiska förväntningar. 

3. Underförstådda förväntningar syftar på element som är självklara för kunderna, att de 
inte behöver tänker på dem utan betraktar som självklarheter. 

  
Förväntningar kan vara dynamiska på olika sätt, antingen avsiktligt eller oavsiktligt (Ojasalo, 
1999). Avsiktlig dynamik är vad Ojasalo (1999) menar när någon hanterar och styr 
förväntningar. Oklara och underförstådda förväntningar kan med avsiktlig dynamik bli uttalade 
förväntningar och bland uttalade förväntningar kan orealistiska förväntningar avsiktligt 
hanteras att bli realistiska förväntningar. Uttalade förväntningar kan med oavsiktlig dynamik 
leda till att bli underförstådda förväntningar. Ojasalo (1999) menar att beroende på vilka typer 
av förväntningar kunden har så kan de hanteras på olika sätt. För oklara förväntningar används 
fokusering, vilket leder till att oklarheter får precision. Underförstådda förväntningar kan bli 
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avslöjade och återvända till att bli uttalade förväntningar. Orealistiska förväntningar kan 
kalibreras till att bli realistiska förväntningar. Det som avsiktlig dynamik eller 
förväntningshantering gör är att fokusera, avslöja och kalibrera förväntningar för att på lång 
sikt leda till ökad tjänstekvalitet (Ojasalo, 1999). 

4.2 Förväntningar: Arbetsmiljö 

I detta avsnitt presenterar vi respondenternas förväntningar som behandlar arbetsmiljö, samt 
sätter förväntningarna i relation till tidigare forskning. Vi delar upp förväntningarna efter deras 
positiva eller negativa laddning under förhoppningar och farhågor. De förhoppningar vi har 
kunnat urskilja är: nya och fräscha lokaler anpassade efter anställdas behov och flexibel och 
rörlig arbetsplats. De farhågor vi har identifierat är: hög ljudnivå, tvingas sitta bred anställda 
från andra enheter, samt sämre ergonomi. 

4.2.1 Förhoppningar 

4.2.1.1 Nya och fräscha lokaler anpassade efter anställdas behov 

Under våra individuella intervjuer har samtliga respondenter varit entusiastiska till att få arbeta 
i ett helt nytt kontor. Det de syftar på här är att de ser fram emot att byta till lokaler som är 
öppet utformade och således slippa trånga och mörka korridorer. R3 (personlig 
kommunikation, 12 mars, 2019) visar på detta genom följande citat: 
  
“Mina förhoppningar är att det blir en trevlig atmosfär att vistas i. Vi har ju ganska gamla lokaler 
som vi sitter i just nu. Jag känner också att det kan kännas roligt att det blir nytt, fräscht och 
ljusare - trendigt helt enkelt.” 
  
Den förhoppning om R3 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) uttrycker gällande fysisk 
arbetsmiljö stämmer överens med resultatet av en studie som De Been et al. (2015) genomfört. 
I studien uppgav en majoritet av respondenterna att de mest positiva aspekterna med en 
aktivitetsbaserad arbetsplats är arkitekturen och kontorets interiör. Respondenterna menar att 
inredningsdesign och färgschema bidrar till en varm och trevlig atmosfär, och de uppskattar 
den stora mängden ljus som den öppna planlösningen bidrar med (De Been et al., 2015). 
  
Under vår gruppintervju diskuterades detta varmt och gruppen ansåg att detta blev en positiv 
sidoeffekt av den naturliga övergången när de går från dagens cellkontor till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Gruppintervjun gav både oss och respondenterna en djupare 
bild av vad de nya lokalerna kunde erbjuda. Utöver att det skulle bli nytt, fräscht och trendigt, 
så kunde lokalerna även bidra med nya möjligheter. Detta uttryckte R4 och R1(personlig 
kommunikation, 21 mars, 2019) på ett mycket inspirerande sätt med ett positivt tonläge. 
  
“Den fysiska arbetsmiljön som vi kommer att få är en sprillans ny lokal med massor av 
potential. Nya, moderna och fräscha möteslokaler som förhoppningsvis är anpassade efter 
våra behov. Jag hoppas att detta öppnar upp för många nya möjligheter.” (R4, personlig 
kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
“Jag tror att, finns förutsättningarna och att man lyssnar på människors behov, deras verkliga 
behov, inte rädslor utan verkliga behov och att de tillgodoses tror jag att det finns 
förutsättningar för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön skulle kunna bli mycket bättre.” 
(R1, personlig kommunikation, 21 mars 2019). 
  
Skillnaden mellan de individuella intervjuerna och gruppintervjun var att istället för att enbart 
fokus låg på att arbetsplatsen skulle bli ny och fräsch, blev diskussionen djupare och handlade 
om hur nya lokaler kunde tillgodose anställdas förutsättningar och behov. 
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Att lyssna på de anställdas behov är viktigt enligt Morrell (2005) som menar att arbetsplatsens 
utformning måste balansera, utifrån de anställdas behov, möjligheterna att kunna 
kommunicera med varandra och att kunna arbeta koncentrerat. Våra respondenter menar att 
om organisationen lyssnar på deras behov, så kommer de bli mer nöjda med arbetsplatsens 
utformning. Denna faktor kan vara viktig då de anställdas belåtenhet med den fysiska 
arbetsmiljön har direkt koppling till ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse (Veitch, 
Charles, Newsham, Marquardt, & Geerts, 2003) och indirekt till andra organisatoriska resultat 
såsom engagemang, avsikten att lämna och sjukfrånvaro (Veitch, Charles, Fairley, & 
Newsham, 2007; Rashid & Zimring, 2008). 
  
När vi gick djupare i denna förväntning framkom det att arbetsplatsen även kunna vara 
anpassad utefter de behov som finns inom organisationen. Det som våra respondenter uttryckt 
om att arbetsplatsen kommer att bli ny, fräsch och ljus ser vi egentligen ingen direkt koppling 
till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen i sig. Även om forskning bekräftar denna förhoppning, 
att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen motsvarar detta, så anser vi inte att detta är 
anledningen till att respondenterna har denna förväntning. Denna förväntning tror vi istället 
beror på att de ska flytta till ett helt nytt kontor. Den enda delen av denna förväntning som 
egentligen speglar det aktivitetsbaserade konceptet är att arbetsplatsens utformning kan ge 
nya möjligheter och uppfylla behov som finns inom organisationen. Dock saknar 
respondenterna information som berör hur deras egentliga arbetsplats kommer att se ut, så 
denna förväntning bygger egentligen på hur en aktivitetsbaserad arbetsplats skulle kunna 
utformas och inte hur de faktiskt tror att deras arbetsplats kommer att vara utformad. 
  

4.2.1.2 Flexibel och rörlig arbetsplats 

Ett vanligt förekommande ämne under våra intervjuer behandlade en av grunderna inom 
aktivitetsbaserad arbetsplats, att det kommer saknas fasta arbetsplatser för varje anställd. 
Förväntningarna var att varje dag som de stämplar in på kontoret först behöver fundera och 
överväga över vad de ska arbeta med, för att sedan bestämma var på kontoret som denna 
arbetsuppgift bäst kan utföras. Respondenterna förväntade sig också att detta skulle leda till 
att arbetsplatsen kommer att bli mer flexibel och rörlig, i form av att de anställda utifrån 
arbetsuppgift kan välja vilken plats på kontoret de vill arbeta på för stunden. Vilket leder till att 
anställda kommer att utnyttja flera olika platser, och röra sig runt bland stora delar av kontoret. 
R4 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) menar att en rörlig och flexibel arbetsplats skulle 
ge möjligheter att kunna dra sig undan vid behov. 
  
“Det som är bra med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att jag kan själv välja var jag vill 
sitta. I dagsläget sitter jag i mitt fasta kontor och störs av den där skuggan som går förbi varje 
jävla gång. Men utan fasta platser kanske man kunde välja plats själv. Vill jag inte bli störd och 
banne mig bli klar innan jag går hem så sätter jag mig i det här hörnet. Att få den möjligheten 
tycker jag skulle kännas ganska skönt.” (R4, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Enligt Becker (2014) finns det 13 egenskaper som påverkar en hälsosam arbetsmiljö varav 
endast tre av dessa egenskaper är direkt kopplade till den fysiska arbetsmiljön. Dessa är 
avskildhet, naturligt ljus och naturlig ventilation. Becker (2014) menar att även om det bara är 
tre av 13 egenskaper med direkt koppling till fysisk arbetsmiljö, så betyder inte det att den 
fysiska arbetsmiljön är mindre viktig utan att varje egenskap kan ha olika stor betydelse i olika 
sammanhang. Toivanen (2015) menar att möjligheter att kunna dra sig undan och vara enskild 
är faktorer som pekar på en sund och frisk arbetsplats. Att R4 (personlig kommunikation, 12 
mars 2019) skulle uppskatta möjligheten att kunna dra sig undan och vara enskild ser vi då se 
en direkt koppling till en förhoppning av att en aktivitetsbaserad arbetsplats präglas delvis av 
god fysisk arbetsmiljö. 
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Det som våra respondenter förväntar sig med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att den 
saknar fasta platser för de anställda och erbjuder istället anställda att utefter arbetsuppgift välja 
plats att arbeta på. Respondenterna tycker det är bra att kunna kunna välja plats att arbeta på 
efter arbetsuppgift, för då finns möjligheter att kunna dra sig undan om de inte vill bli störda. 
Möjligheten att välja arbetsyta efter arbetsuppgift menar Toivonen (2015) är ett av 
fundamenten med aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Således kan vi anta att deras 
förhoppningar till en flexibel och rörlig arbetsplats kommer att bli besannade och motsvara 
deras upplevda verklighet av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Våra respondenters 
förhoppning baseras till stor del på det pilotprojekt som genomförts inom organisationen, samt 
att de har blivit informerade om att det är såhär arbetssituationen kommer att se ut i framtiden. 
Vi antar att det är med hjälp av den här informationen som organisationen har försökt att sälja 
in det aktivitetsbaserade konceptet till sina anställda. 
  

4.2.2 Farhågor 

4.2.2.1 Hög ljudnivå 

En av de farhågor som respondenterna uttryckte i de individuella intervjuerna var att den 
generella ljudnivån i den aktiva zonen skulle bli högre jämfört med ljudnivån som råder i dagens 
cellkontor. Respondenterna ansåg att de förhöjda ljudnivåerna i detta fallet skulle vara en 
konsekvens av den öppna planlösningen i den aktiva zonen. De uttryckte att den öppna 
planlösningen saknar de fördelar som de befintliga cellkontoren har vad gäller att stänga in 
eller ut ljud. Detta innebär att spridningen av ljud, såsom telefonsamtal och diskussioner mellan 
kollegor, kan i cellkontor begränsas med hjälp av en dörr och fyra väggar. Detta visar R1 
(personlig kommunikation, 7 mars, 2019) på genom följande citat: 
  
“Jag förväntar mig att det överlag kommer att bli högre ljudnivåer i en öppnare kontorsmiljö. 
Det kan även bli högre ljudnivå i lunchrummet när vi övergår till ett stort gemensamt lunchrum, 
istället för flera små mysiga som det är i dagsläget.” 
  
Det som R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 2019) förväntar sig har bekräftas av De Been 
et al. (2015) som menar att det är en av svagheterna med den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen. Detta har även visat sig i en studie av Smith-Jackson och Klein (2009) och de 
poängterar att det är den öppna planlösningen som resulterar i höga ljudnivåer. 
  
Under gruppintervjun utvecklade R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) sin förväntning 
genom att addera orsaker till högre ljudnivåer: 
  
“Det som jag tror den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kommer leda till är en generellt högre 
ljudnivå. Det är telefoner som ringer och anställda överröstar varandra till både höger och 
vänster. Utöver det så tror jag också att ljudnivån kommer påverkas av att människor springer 
runt och letar lediga platser.” 
  
Vi kunde urskilja en skillnad mellan det som R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 2019) 
uttryckte på sin individuella intervju och det som R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) 
utvecklade i gruppintervjun. Till en början har R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 2019) sett 
till lokalens utformning utifrån hur organisationen arbetar i dagsläget. I det senare skedet har 
R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) visualiserat hur det skulle se ut om 
organisationen arbetat aktivitetsbaserat. Därav är skillnaden att R1 (personlig kommunikation, 
21 mars, 2019) har fördjupat sin förväntning och på så sätt kopplat samman det 
aktivitetsbaserade arbetssättet med en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. I detta fallet kan vi anta 
att R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) menar att om anställda behöver byta 
arbetsbänk efter aktivitet skapas mer rörelse på arbetsplatsen och således mer ljud. Denna 
förväntning har bekräftats av De Been et al. (2015) som menar att en av anledningarna till att 
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högre ljudnivåer i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att människor rör mellan olika 
arbetsytor. 
 

4.2.2.2 Tvingas sitta bredvid anställda från andra enheter 

Vid de individuella intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde obehag gällande att 
sitta bredvid anställda från andra enheter. Respondenterna förväntade sig att utan fasta 
platser, och med mindre antal skrivbord, skulle de tvingas sitta bredvid anställda från andra 
enheter. Beroende på vilka platser som utnyttjades för tillfället så fanns risken att man 
tvingades sitta bredvid en obekant. Denna farhåga har R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 
2019) uttryckt med följande ord:   
  
“Man är som person lite som ett flockdjur. Jag skulle ha jättesvårt att sätta mig bredvid en 
obekant som arbetar med något som jag inte har något gemensamt med. Det hade känts 
konstigt att sitta bredvid och jobba då, om det inte finns tillräckligt med lediga platser. Det är 
lite som när man åker buss. Man sätter sig inte bredvid en främling på bussen, varför skulle 
man då göra det på kontoret?” 
  
Det som R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 2019) säger är farhågan att tvingas arbeta 
bredvid främlingar när det inte finns tillräckligt många platser lediga. En av de största 
anledningarna till missnöje i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen enligt De Been et al. (2015) 
är att vissa arbetsytor är mer populära än andra, vilket resulterar i att de anställda tvingas sitta 
där det finns plats. Detta visade sig speciellt i de fall när anställda anlände sent till 
arbetsplatsen och många arbetsbänkar redan var upptagna (De Been et al., 2015). 
  
När bristen på arbetsplatser kom på tal i gruppintervjun reflekterade deltagarna över att denna 
brist även kunde påverka de enheter som de i dagsläget arbetar i. Om de inte kunde hitta 
platser så att de satt tillsammans som en grupp, så kunde det påverka deras arbetssituation 
negativt. R1 och R3 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) säger i följande citat: 
  
”Så som vi sitter idag gör att man ibland kan höra vad en kollega pratar om i telefon. Dessa 
samtal kan innehåll information som jag kan dra nytta av i mitt arbete. Risken är att detta går 
förlorat om någon sitter på våning ett, någon annan sitter på våning sju, och en tredje sitter på 
mittplan” (R1, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
”Jag kan känna att man gärna vill sitta tillsammans i vårt team. Möjligheten att bolla idéer och 
tankar med varandra finns inte längre om det inte finns lediga platser att sitta tillsammans” 
(R3, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Wohler och Hertel (2016) menar att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte kan garantera 
att enheter kan sitta nära varandra när arbetar, eftersom arbetsplatser kan vara ockuperade 
av andra anställda utanför enheterna. Detta leder till att enheter blir utspridda över kontoret 
och som följd kan det vara svårt som individ att lokalisera var andra individer ur enheten 
befinner sig (Wohler & Hertel, 2016; van der Voordt, 2004). Att inte kunna lokalisera var andra 
individer ur sin egen enhet befinner sig vad van der Voordt (2004) menar är ett 
kommunikationsproblem. 
  

4.2.2.3 Sämre ergonomi 

Ergonomi är det område som tidigt dykt upp i samtliga individuella intervjuer. Att arbetsmiljön 
ska vara ergonomisk ser våra respondenter som en självklarhet, men en uttryckt farhåga var 
att den ergonomiska situationen skulle bli försämrad vid övergången till en aktivitetsbaserad 
arbetsplats. Anledningarna till att respondenterna trodde att de ergonomiska förutsättningarna 
skulle bli sämre på den nya arbetsplatsen grundar sig till stor del av en förändring mot ett mer 
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digitalt arbetssätt. Organisationen är i dagsläget på väg att bli mer digitala men respondenterna 
arbetar fortfarande bland annat med pärmar, vilket ger ett naturligt avbrott från datorskärmen 
när de tvingas resa på sig och leta efter en pärm. Det vi kunde urskilja när respondenterna 
diskuterade ergonomi i de individuella intervjuerna var att det kom att handla om deras egna 
ergonomiska situationer. R1 (personlig kommunikation, 7 mars, 2019) visar på detta i följande 
citat: 
  
“Sitta vid en dator åtta timmar om dagen, är det optimalt? Idag måste jag resa på mig, gå till 
skrivaren och hämta pärmar. Jag tror att det kommer att bli mer stillasittande arbete när vi blir 
mer digitala och går över till aktivitetsbaserat. Nu har jag mitt skrivbord och min stol som är 
inställd, då måste man ju ställa in stolen när man kommer - för vi alla är olika byggda. Såna 
saker tänker jag på med, men det kanske också är så för man är äldre. Ungdomar tänker nog 
inte oftast så, men vi tänker så som har jobbat länge och som kanske har lite ont i axlarna. 
Just att man har en bra arbetsplats och arbetsmiljö vad det gäller ergonomin, det måste man 
också tänka på.” 
  
I gruppintervjun kom R2 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) att utvidga detta själviska 
synsätt på ergonomin och diskuterade även hur det kunde påverka anställda som har behov 
av ergonomiska hjälpmedel. 
  
“Det finns ju många människor på en arbetsplats som har specifika hjälpmedel såsom stolar 
och skrivbord, men även andra ergonomiska hjälpmedel vid datorn. Dessa måste man även 
ha i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö och det är inte helt enkelt att flytta med sig dessa 
hjälpmedel.” (R2, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Respondenternas farhåga att ergonomin på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ska bli 
sämre talar mot vad forskning visar. Forskning av bland annat Bodin Danielsson (2008) visar 
att anställdas hälsa varken påverkas positivt eller negativt av att arbeta på kontor av den 
flexibla typen. Foley, Engelen, Gale, Bauman, och Mackey (2016) har undersök vidare 
orsakerna till att anställda uppvisar generell god hälsa på aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det 
Foley et al. (2016) kom fram till, och som påverkade hälsan positivt, är att de anställda de 
arbetade aktivitetsbaserad regelbundet skiftade mellan stående och sittande arbetsposition. 
Vidare menar Appel-Meulenbroek, Groenen, och Janssen (2011) att många anställda tycker 
att ergonomi är viktigt, och därför justerar stolar och bord efter individuella preferenser varje 
gång ett byte av arbetsyta sker på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

4.3 Förväntningar: Arbetssätt 

I detta avsnitt presenterar vi respondenternas förväntningar som behandlar arbetssätt, samt 
sätter förväntningarna i relation till tidigare forskning. Vi delar upp förväntningarna efter deras 
positiva eller negativa laddning under förhoppningar och farhågor. De förhoppningar vi har 
kunnat urskilja är: gränslöst arbete och samarbete över enheter. De farhågor vi har identifierat 
är: rädsla att störa andra kollegor, sämre individuell prestation, samt anställda sitter på samma 
platser. 

4.3.1 Förhoppningar 

4.3.1.1 Gränslöst arbete 

Temat gränslöst arbete diskuterades både i de individuella intervjuerna och i gruppintervjun. I 
detta tema vi inte kunnat få en djupare bild av förväntningarna eftersom förväntningarna varit 
detsamma mellan intervjuformerna. Respondenterna ansåg att det aktivitetsbaserade 
arbetssättet skulle öppna upp möjligheterna att arbeta mer hemifrån. Ett viktigt medel i detta 
ansågs vara digitaliseringen som möjliggjorde att allt arbetsmaterial gick att nå via en dator. 
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Dock har respondenterna olika förväntningar till det gränslösa arbetet där R2, R3, och R4 
uttryckte förhoppningar till temat. 
  
“Jag hoppas att det aktivitetsbaserade arbetssättet skapar möjligheter för distansarbete i och 
med att vi tvingas bli mer digitala än vad vi är. Idag är det bara några som har möjlighet att 
jobba på distans, men alla har inte den möjligheten. Digitaliseringen kan då göra att fler får 
möjligheter till distansarbete, förutsatt att de vill det.” R3 (personlig kommunikation, 12 mars, 
2019). 
  
Respondenternas förhoppningar om att få möjlighet att arbeta på distans stämmer överens 
med det som Volker och van der Voordt (2005) menar är ett av målen med aktivitetsbaserad 
arbetsplats: autonomi. Med autonomi menar Vos och van der Voordt (2002) att de anställda 
får möjligheten att planera sina egna arbetsuppgifter, samt i vilken miljö dessa ska utföras. I 
en studie av De Been et al. (2015) framkom det att 50% av deltagarna såg möjlighet till 
distansarbete som en positiv aspekt efter byte till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Appel-
Meulenbroek et al. (2011) bekräftar detta och adderar att anställda på aktivitetsbaserade 
arbetsplatser känner sig mer produktiva om de arbetar hemifrån, ifall det är mycket folk på 
kontoret. 
  
R1 höll delvis med övriga respondenter om gränslöst arbete, men var däremot inte lika positivt 
inställd och menade att det är viktigt att kunna skilja på arbetsliv och privatliv.    
  
“Jag vet att många här tar med sig arbetet hem och läser mailen när de har lagt barnen. Det 
tror jag kan bli mer utav sånt när man jobbar på distans, och att man lätt kommer in på sånt 
mer frekvent. Jag tror att vissa tycker sånt är bra, men för egen del tycker jag att det är bäst 
att skilja på jobb och fritid.” R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Den farhåga som R1 (personliga kommunikation, 21 mars, 2019) uttrycker är att gränserna 
mellan arbetet och privatlivet suddas ut, vilket R1 ser som två helt olika saker och helst 
separerar. Detta kan förklaras av Languilaire (2017) som menar att individer kan välja att 
antingen segmentera (smälta samman) eller separera (dela upp) olika livssfärer för att få 
livspusslet att gå ihop. För att kunna hantera gränsdragningen mellan de olika sfärerna 
använder sig individer av sju olika aspekter, där plats och tid är två av dessa (Languilare, 
2017). Kopplat till det som R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) uttrycker så kan man 
anta att R1 som person föredrar att separera sitt arbete i både plats- och tidsaspekten. Således 
vill R1 ha en tydlig gränsdragning mellan var arbete utförs och privatliv, samt vilken tid på 
dygnet som ägnas åt arbete och privatliv. På samma sätt kan man anta R3 (personlig 
kommunikation, 12 mars, 2019) förhoppning till att arbete på distans visar på att R3 är mer 
öppen för att segmentera platsaspekten av arbete och privatliv.     

4.3.1.2 Samarbete över enheter 

Respondenterna har under intervjuerna varit samstämmiga om att ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt kan underlätta för samarbete över enhetsgränser. R4 (personlig kommunikation, 11 
mars, 2019) menar att deras organisation är en expertorganisation med mycket kunskaper, 
som dock aldrig möts eller får möjlighet utbytas på grund av vad R4 kallar för stuprör. 
  
“När det kommer till effektivitet tror jag att det skulle kunna öppna upp möjligheter med att hitta 
de där kontaktpunkterna som jag har svårt att se idag mellan enheter. Det finns en större 
möjlighet att hitta de gemensamma punkterna på ett annat sätt. På något sätt ser man att: 
‘Aha, de gör så!’, man springer förbi och får en idé av någon som man inte annars hade träffat 
om de skulle sitta i en korridor lite längre bort där jag aldrig passerar. På kontoret blir man 
ganska hemmablind när man sitter och arbetar inom sitt expertområde. Detta skulle vara ett 
sätt att bryta upp de gamla stuprören som vi har idag” (R4, personlig kommunikation, 21 mars, 
2019). 
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Den förhoppning som R4 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019) har angående samarbete 
över enhetsgränser går i linje med studier inom socialpsykologi och som visar på att en 
arbetsplats arkitektur och fysiska layout väsentligt kan påverka variabler såsom 
kommunikationsmönster och social interaktion (Oldham & Brass, 1979). Senare forskning av 
Gerdenitsch, Korunka och Hertel (2018) visar att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
underlättar för interaktion och kommunikation mellan olika avdelningar och team. Wohlers och 

Hertel (2016) menar även att en aktivitetsbaserad arbetsplats uppmuntrar till kunskapsutbyte, 
utveckling av förtroende och samarbete mellan olika grupper. Anledningen till att samarbete 
mellan olika enheter ökar på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan förklaras av Wohlers 
och Hertel (2016). De menar att kollegor inom enheter sprids ut och blandas med övriga 
anställda, som en följd att det saknas fasta platser och lokalernas öppna utformning (Wohlers 
& Hertel, 2016). Avsaknaden av närhet till de närmsta kollegorna leder till spontana och 
oplanerade konversationer med övriga anställda, därav ökar chanserna för samarbete och 
kunskapsutbyte över enhetsgränser (Brennan, Chugh & Kline 2002; De Been et al., 2015).      

4.3.2 Farhågor 

4.3.2.1 Rädsla att störa andra kollegor 

En av de farhågor som respondenterna nämnde under de individuella intervjuerna var rädslan 
att störa andra kollegor. Under intervjuerna framkom det att respondenternas arbetsdag går 
till stor del ut på att svara på inkommande telefonsamtal från allmänheten. Dessa samtal 
handlar om komplicerade fall, som sträcker sig över flera olika områden. Då medlemmarna i 
enheterna är experter inom olika områden behöver de ofta diskutera ärenden sinsemellan för 
att kunna ge ett så bra svar som möjligt. Detta arbetssätt gör att respondenterna anser att 
deras enheter kan upplevas som högljudda. R2 (personlig kommunikation, 11 mars, 2019) 
visar på detta i följande citat: 
 
“Jag inser att min enhet, som jag jobbar i, kommer att påverka arbetsmiljön. Vi är en sån grupp 
som tar mycket plats, vi hörs mycket när vi jobbar, vi har mycket telefon, vi diskuterar mycket 
och är överlag väldigt högljudda. Om vår grupp skulle etablera sig där inne och börja jobba så 
som vi gör idag, hade det nog uppfattats som störande och inte varit så uppskattat av de andra 
som sitter där inne.” 
  
Respondenternas farhåga är att deras arbetssätt kan komma att störa andra inom 
organisationen bekräftas av Van der Voordt (2004) som menar att ljud, speciellt i form av 
telefonsamtal, på aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara störande för kollegor och försvåra 
koncentration. En studie genomförd av Appel-Muelerbroek et al. (2011) visar på att 55% av 
deltagarna, som arbetade aktivitetsbaserat, upplevde att att de lätt förlorade koncentrationen 
när andra människor i närheten hade en konversation. 
   
Under gruppintervjun vidareutvecklade respondenterna denna farhåga att störa andra 
medarbetare. De kopplade farhågan till att om andra anställda hör deras arbetsrelaterade 
telefonsamtal och diskussioner, så kommer de även höra deras privata samtal som 
förekommer under arbetsdagen. Detta ansåg R1 och R4 kan upplevas som konstigt och på ett 
sätt som inkräktar på deras personliga integritet. 
  
“Jag var ju nere i pilotprojektet och skulle hämta biobiljetter. Man kan köpa det hos en som 
sitter där nere. Och då så snett emot så satt det en från personal och pratade väldigt högt om 
privata ärenden. Jag hörde precis vad hon sa. Det kändes väldigt konstigt. Så jag viskade: Jag 
ska bara hämta biobiljetterna. Jag tror det är såhär det kommer vara för oss alla när vi byter 
till aktivitetsbaserat.” R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
“Jag kan också känna att det är konstigt att alla hör vad man säger, vare sig man vill det eller 
inte.” R4 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
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Flera studier uppmärksammat att anställda, som har bytt från cellkontor till aktivitetsbaserade 
arbetsplatser, har klagat över att det saknas möjligheter att kunna dra sig undan och i 
avskildhet hantera privata angelägenheter (Gorgievski et al., 2010; van der Voordt & van der 
Klooster; 2008; Volker & van der Voordt, 2005). Avsaknaden av möjligheter till avskildhet kan 
förklaras med en studie av De Been et al. (2015) där många av deltagarna kände sig 
obekväma att ha konfidentiella konversationer eller telefonsamtal på öppna ytor. Detta 
berodde dels på att de kände att det inkräktar på deras integritet, men även en rädsla att störa 
andra (De Been et al., 2015). Dock menar Lee och Brand (2010) det motsatta och hävdar att 
anställda som har möjligheten att välja arbetsyta bör känna en högre känsla av personlig 
kontroll. 
  
Om vi utgår från det som Lee och Brand (2010) säger så bör de anställda i vår studie inte oroa 
sig över deras integritet i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, eftersom de bör ha möjligheten 
att välja arbetsyta fritt. Dock i vårt fall är det stora problemet för respondenterna att de inte vet 
när ett telefonsamtal kan komma under dagen, vilket gör att de tror sig behöva sitta mestadels i 
den aktiva zonen av arbetsplatsen. Således kommer de att behöva besvara de inkommande 
samtalen där det befinner sig mest och vi anser därför att deras farhågor att störa andra, samt 
att de kan få brist på avskildhet, som relevanta.  

4.3.2.2 Sämre individuell prestation 

Under våra intervjuer har respondenterna nämnt att deras individuella prestationsförmåga 
skulle påverkas negativt av att dels behöva oroa sig över att störa andra, men även att de 
själva skulle bli störda. R2 (personlig kommunikation, 11 mars, 2019) förväntar sig att det 
aktivitetsbaserade arbetssättet generellt leder till att effektiviteten och produktiviteten bland de 
anställda minskar. 
  
“Jag kan tänka mig att man blir mindre effektiv när man arbetar på en aktivitetsbaserad 
arbetsplats. Jag tror att det till stor del beror på att man blir mycket distraherad. När man sitter 
och arbetar framför sin dator och ett samtal pågår i närheten så försöker man fokusera på om 
samtalet berör en eller inte. Då tappar man fokus när man lyssnar in och så håller det på under 
dagarna, vilket gör att man får mindre presterat” (R2, personlig kommunikation, 11 mars, 
2019). 
  
En av de negativa aspekterna av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen enligt van der Voordt 
(2004) är att de anställda behöver tid till att organisera sitt arbete på ett annat sätt än på en 
arbetsplats med fasta platser. När fasta platser saknas behöver de anställda spendera tid på 
att justera möbler, hålla rent efter sig, samt installera sig mellan valda arbetsbänkar (Van der 
Voordt, 2004). De Been et al. (2015) menar att ett återkommande irritationsmoment bland 
anställda är att de under arbetsdagen aktivt måste söka för en ledig arbetsbänk där de kan 
utföra arbete, vilket betyder att mycket av de anställdas tid och koncentration går åt att 
organisera sitt arbete istället för att utföra det. På samma sätt menar Kim och de Dear (2013) 
att de anställdas kognitiva kapacitet påverkas i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen när de 
tvingas hantera distraktionsmoment och avbrott i deras arbete. 
  
Under gruppintervjun kom respondenterna att diskutera effektivitet och produktivitet vidare i 
ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Som tidigare nämnt ansågs den individuella 
prestationsförmågan att bli sämre när de arbetar aktivitetsbaserad. Dock kom diskussionen att 
ta en ny vändning och respondenternas började uttrycka förhoppningar till att enheterna skulle 
kunna utnyttja tiden mer effektivt, då mindre tid kunde spenderas på att organisera arbete och 
mer på att utföra det.    
  
“Om vi skulle arbeta aktivitetsbaserat tror jag att vi kan bli mer effektiva på ett sätt. ‘Vi sätter 
oss här och jobbar idag för nu är det så tajt, och så behöver vi ha med R1 också, skulle du 
kunna rulla med din stol så sitter vi här.’ Så jag tänker att det kan bli om man har konceptet. 
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Har jag istället min fasta plats så börjar jag skypa med alla som jag behöver interaktion med, 
istället blir det då att man gör det svårare för sig än vad det egentligen skulle behöva vara.” 
R4 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 

4.3.2.3 Anställda sitter på samma platser 

I våra intervjuer har det framkommit att alla respondenter delar oron att de anställda kommer 
att informellt skapa sina egna fasta platser i den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. De menar 
att de har observerat i organisationens pilotstudie att det verkar finnas en informell struktur, då 
många av de anställda alltid sitter på samma platser. 
  
“När jag går igenom pilotprojektet redan nu, att jag vet att har jag gått där tillräckligt många 
gånger, så vet jag ungefär i vilket hörn som jag kan leta efter den personen som jag letar efter. 
Så jag tror att man landar i att om man har liknande arbetsuppgifter, vi är ju såna som 
människor att vi tar samma fikastol för då har vi suttit in den.” R3 (personlig kommunikation, 
12 mars, 2019) 
  
“Jag är rädd för att vi, som gamla byråkrater, inte kommer att anamma det aktivitetsbaserade 
konceptet på rätt sätt och så som det är tänkt att fungera. Utan att vi istället dag in och dag ut 
hamnar på samma stolar i samma hörn” (R4, personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Våra respondenters förväntning stämmer överens med Hoendervanger, De Breen, Van 
Yperen, Mobach och Albers (2016) och Qu, Zhang, Izato, Munemoto och Matsushita (2018) 
som betonar att anställda på aktivitetsbaserade arbetsplatser byter sällan eller aldrig plats 
utifrån deras arbetsuppgift, utan stannar på en vald plats under hela arbetsdagen. Detta 
påstående har bekräftats och utökats av De Been et al. (2015) som hävdar att de anställda 
inte bara stannar på vald plats under en arbetsdag utan att det kan handla om hela 
arbetsveckan. Ett sätt att för de anställda att kunna använda samma plats flera gånger och 
som visat sig i en studie av Appel-Muelenbroek (2011) är att lägga personliga tillhörigheter på 
platsen när den inte används. I samma studie svarade även 35% av deltagarna att de helst 
undvek en plats som de visste en kollega brukade använda (Appel-Muelenbroek, 2011). Vi har 
inte kunnat identifiera någon skillnad i djup av förväntningarna mellan de individuella 
intervjuerna och gruppintervjun inom detta område, då förväntningarna har varit liknande eller 
detsamma. 

4.4 Information och informationsbrist 

Ett bakomliggande tema som har kommit fram under hela vår datainsamlingsprocess har varit 
information. Information är ingen förväntning men är starkt förknippat med våra respondenters 
svar eftersom de i stor del bygger på information, eller brist på information, från organisationen 
angående aktivitetsbaserad arbetsplats. Till en början när vi frågat våra respondenter om de 
skulle vilja delta i vår studie, så har samtliga respondenter ifrågasatt om vi verkligen ska 
intervjua dem. Respondenterna har pekat på att de inte alls vet hur det kommer att bli när de 
övergår till en aktivitetsbaserad arbetsplats, och att den information de har fått har handlat om 
vad aktivitetsbaserad arbetsplats innebär. Vi har under intervjuerna noterat att de 
förhoppningar som respondenterna uttryckt bygger på den information som de har blivit 
tilldelade och vilket stämmer överens med hur det aktivitetsbaserade konceptet säljs in. På 
samma sätt har vi även kunnat se att respondenternas farhågor bygger till stor del på att 
information om hur deras egna arbetssituation påverkas har varit bristfällig. 
  
“Jag tänker att det finns ju en hel hemsida med information där det står att vi kommer få en ny 
uteplats och en extra bänk på ett ställe. Det blir fel sorts information och man når inte det som 
jag tror vi är intresserade av ända ner. Vi borde ha en annan strategi för att hela tiden flöda 
information. Kommunikation är ju jättesvårt men jag tror att det är synd för det skapar så 
mycket oro. Eller hur? Man skapar sig föreställningar och till slut så kanske det blir sanningar 
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av det när man inte vet själv varför det har blivit så här. Det är risken om man får för lite 
information. Man har frågat efter behov, men man får inte återkoppling i kommunikationen och 
därmed vet inte vi hur det här kommer att bli för oss.” R4 (personlig kommunikation, 12 mars, 
2019). 
  
“Jag tycker också att vi även saknar rätt så mycket information med saklig grund som påverkar 
min vardag. Jag kan leva med att ha en taskig uteplats, bara jag har en bra arbetssituation. 
Information finns det en ambition med men den är bristfällig på den nivån som man kan behöva 
för att förstå vad det verkligen innebär för mig.” R1 (personlig kommunikation, 21 mars, 2019). 
  
Det som R4 (personlig kommunikation, 12 mars, 2019) menar att man utifrån förväntningar 
skapar föreställningar som till slut blir sanningar. Detta förklarar Winter (1994) och menar att 
vi som människor är intresserade av att de förväntningar vi har ska vara sanna och motsvara 
verkligheten, för i många fall har vi förväntningar som bygger på andra förväntningar. Om 
någon av våra förväntningar plötsligt rycks undan så kan vi uppleva det svårt att reparera den 
upplevda verkligheten så att den hänger samman tillräckligt. Detta gör att vi hellre förändrar 
verkligheten än att ge upp någon av våra grundläggande förväntningar, som vi kanske har 
byggt upp många andra förväntningar på (Winter, 1994). 
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5. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras och argumenteras det för vad vi anser vara djup förståelse. Utifrån 
vår definition av djupare förståelse argumenterar vi uppfyllt studiens syfte. Detta då vi visar 
på information som ett underliggande tema som styr förväntningar. Vidare argumenterar vi 
för lärande och att vårt kunskapsgap har blivit uppfyllt, då det tidigare saknats forskning om 
förväntningar kopplat till aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi använder ett 
marknadsföringsperspektiv för att visa på vikten av att styra och hantera förväntningar, samt 
hur detta kan leda till att minska avståndet mellan förväntningar och upplevd verklighet. De 
rekommendationer vi ger till praktiken är att en organisation bör tillgodose de anställda med 
rätt information på rätt sätt. Våra identifierade begränsningar med studien är att vi har ett 
smalt urval och att vi utfört undersökningen i enbart en organisation. Slutligen presenterar vi 
förslag till vidare forskning: replikera studien i ett annat fall, longitudinell studie, samt bekräfta 
förhållandet mellan information, informationsbrist och förväntningar 

5.1 Djupare förståelse 

Då syftet med vår studie är att få en djupare förståelse av anställdas förväntningar inför 
implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats har vi antagit ett hermeneutiskt 
förhållningssätt för att kunna få de anställdas subjektiva tolkningen av verkligheten. Vi har valt 
en induktiv ansats för att kunna utforska vårt ämne med ett så öppet synsätt som möjligt. 
Vidare har vi valt att genomföra en intervjuprocess i tre steg som ska ge oss förutsättningar att 
få en djup förståelse. För att kunna förstå vad vi menar är djup förståelse måste vi bryta ner 
begreppet och börja med vilken förståelse vi har fått. I vår studie har vi fått förståelse över de 
anställdas förväntningar genom att först kartlägga vilka förväntningar som de anställda har. 
För att sedan undersöka de anställdas anledningar till att förväntningarna finns. 
  
Om vi utgår från de teman vi har identifierat så har vi kunnat se att de anställda har 
förhoppningar att de kommer att få en ny, fräsch och trendig arbetsmiljö som är flexibel, rörlig 
och anpassad efter organisationens behov. Det nya arbetssättet på den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen kommer öppna upp möjligheter till distansarbete och främja samarbete över 
enhetsgränser. Anledningarna till dessa förhoppningar hos de anställda beror på att de anser 
att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen präglas av öppen karaktär med modern utformning 
och färgglad interiör. Dessa tre egenskaper bidrar till en ljus och trevlig atmosfär för de 
anställda att arbeta i. Utan fasta platser i kombination med en öppen planlösning kommer 
organisationens anställda att naturligt blandas och de anställda kommer att komma i kontakt 
med personer från olika enheter, vilket både underlättar och främjar samarbete mellan olika 
enheter. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kräver ett digitalt arbetssätt och de anställda 
hoppas att detta medför större möjligheter till distansarbete. 

 

 
De farhågor som de anställda uttryckt är att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kommer vara 
högljudd med många störningsmoment, vilket gör att individen kommer att prestera sämre. 
Utöver att bli störd är våra respondenter oroliga över att deras egna arbete kan vara ett 
störningsmoment och själva störa andra anställda. Våra respondenter tror också att ergonomin 
kommer att påverkas negativt, då den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bygger på att de ska 
byta platser efter aktivitet och då behöver justera bord, stolar och ergonomiska hjälpmedel. 
När det saknas fasta platser och de anställda byter plats efter aktivitet kommer de ibland 
tvingas sätta sig bredvid anställda från andra enheter, som kan kännas konstigt. Dock 
motsäger denna farhåga deras förväntan att de anställda kommer att sitta på samma platser i 
stor utsträckning. På samma sätt som våra respondenter anser att ergonomin kommer att bli 
sämre när man tvingas byta arbetsyta efter aktivitet, tror även våra respondenter att de 
anställda inte kommer att byta arbetsyta utan att de till stor del kommer att sitta på samma 
platser. Deras farhåga att anställda kommer att sitta på samma platser motiveras utifrån 
observationer av pilotstudien som genomförts inom organisationen. 
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Under studiens gång har vi fått förståelse över de anställda förväntningar, inom denna 
förståelse har vi strävat efter att nå ett djup. Detta har fått oss att ställa oss frågan: Vad är 
egentligen djup i förståelse? Svaret vi kom fram till i denna studie är att djup förståelse av 
anställdas förväntningar är att förstå bakomliggande faktorer som styr de anställdas uttryckta 
förväntningar. Vi har i vår studie kunnat se ett förhållande mellan information, informationsbrist 
och våra anställdas förväntningar. Alla förhoppningar som de anställda har beror på hur de 
blivit informerade om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. De har fått övergripande 
information som hanterar ytligt hur en aktivitetsbaserad arbetsplats ser ut och fungerar i teorin. 
Det är därför som förhoppningarna inte behandlar deras egna arbetssituationer, för den 
övergripande informationen behandlar inte hur deras specifika arbetssituation kommer att 
påverkas. Vi kan därför se en koppling mellan avsaknad av information och farhågor. Ett 
exempel på hur information kan leda till förhoppningar och informationsbrist till farhågor är att 
våra respondenter fått information om att den aktivitetsbaserad arbetsplats har en öppen 
planlösning utan fasta platser. Denna information skapar förhoppning på en ljus och flexibel 
arbetsplats. Samtidigt saknas information om hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
kommer att påverka respondenternas specifika arbetssituation. Detta leder till att 
respondenterna skapar oklara förväntningar om hur det kommer att bli när deras organisation 
flyttar in i den teoretiska arbetsplatsen. Vi menar således att respondenterna har skapat en 
farhåga över att det kommer bli en hög ljudnivå på arbetsplatsen, då de utgår från att deras 
arbetsuppgifter tillför mycket ljud. Respondenterna har reflekterat över hur deras specifika 
arbetssituation skulle se ut i en öppen planlösning och har kommit fram till en slutsats att det 
leder till höga ljudnivåer.  
 

Matris 2. Samband mellan respondenternas förväntningar och information    

 

 
Förhållandet mellan förväntningar och information har en viss koppling till avsiktlig och 
oavsiktlig dynamik inom vad Ojasalo (1999) kallar för förväntningsdynamik. Vi påstår att i vårt 
fall leder information till avsiktlig dynamik, som menar att någon hanterar och styr 
respondenternas förväntningar. Informationsbrist leder å andra sidan till oavsiktlig dynamik, 
där det saknas hantering och styrning av förväntningar. Utifrån HR-perspektivet är ett 
grundläggande antagande att organisationer ska uppfylla anställdas behov (Bolman & Deal, 
2019), där vi har fokuserat på de behovet av en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi kan av vår 
undersökning se att organisationer har möjlighet att genom information påverka 
förväntningsdynamiken på så sätt att oavsiktlig dynamik minskar och avsiktlig dynamik ökar. 
Egentligen påverkar inte, i vårt fall, informationen hur tillfredsställande den fysiska arbetsmiljön 
kommer att bli, utan det handlar om den psykologiska arbetsmiljön där anställda känner 
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obehag av att de gör antaganden att den fysiska arbetsmiljön inte kommer vara 
tillfredsställande. Detta obehag går att påverka genom att minska distansen mellan 
förväntningar och upplevd verklighet.  
 
Vi anser oss se de bakomliggande faktorerna som styr de anställdas förväntningar, detta 
genom att ha identifierat förhållandet mellan förväntningar och information. Således anser vi 
att vi har skapat en djupare förståelse över anställdas förväntningar inför implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats, och därmed uppfyllt syftet med denna studie. 

5.2 Lärande och kunskapsgap 

I vår studie har vi identifierat de förväntningar som anställda inom en organisation har inför 
implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats, de upplevda anledningarna till att 
förväntningarna finns, samt den bakomliggande faktor som styr de anställdas förväntningar. 
Därmed anser vi att det kunskapsgap som vi identifierade, att det saknades forskning på 
anställdas förväntningar inför implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats, har blivit 
uppfyllt. 
  
Den kunskap som vår studie har bidragit med kan vara användbart för organisationer som är 
antingen är i processen att implementera det aktivitetsbaserade konceptet på sin arbetsplats, 
eller som funderar över att implementera konceptet. Vi har valt att se på en implementering av 
aktivitetsbaserad arbetsplats ur ett marknadsföringsperspektiv, där organisationen är 
tjänsteleverantör och de anställda är kunder. Enligt Grönroos (2015) utgör kundernas 
förväntningar en viktig faktor som påverkar upplevd tjänstekvaliteten. Om vi sätter Grönroos 
(2015) antagande i relation till implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer  
de anställdas förväntningar vara en viktig faktor för att de anställda ska känna sig nöjda med 
organisationen efter implementeringen. Vidare är det viktigt att hantera och styra de anställdas 
förväntningar, då det på lång sikt leder till ökad tjänstekvalitet (Ojasalo, 1999) och för att de 
anställda inte ska anta något som är orimligt (Grönroos, 2015). Det som vår studie bidrar med 
i detta sammanhanget är att vi har kunnat se ett förhållande mellan information och 
förväntningar. En organisation kan med information hantera och styra de anställdas 
förväntningar. Genom att informera de anställda kan oklara förväntningar få precision, 
underförstådda förväntningar kan bli avslöjade och orealistiska förväntningar bli realistiska. 
Detta skulle kunna göra att anställdas förväntningar motsvarar den senare upplevda 
verkligheten bättre. Att förväntningarna inte är sämre än den upplevda verkligheten är enligt 
expectancy disconfirmation theory (Olivier, 1980) viktigt för att individen inte ska känna 
missnöje. Således är det viktigt att en organisation styr de anställdas förväntningar inför 
implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket vi i vår forskning menar är möjligt 
genom information.   

5.3 Rekommendation till praktiken 

Utifrån våra slutsatser som vi har kommit fram till så kan vi se att inom vår undersökta 
organisation så är information en stark bidragande faktor som påverkar de anställdas 
förväntningar inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Således skulle våra 
rekommendationer till organisationer, och till praktiken, att skapa ett kontinuerligt 
informationsflöde så att de anställda vet om hur den nya arbetsplatsen kommer att vara, samt 
hur det kommer att påverka deras arbetsmiljö och arbetssätt. Detta för att de anställda inte 
ska skapa egna förväntningar som inte sedan inte överensstämmer med den upplevda 
verkligheten.  

Det som våra respondenter även diskuterat i våra intervjuer, kopplat till information, är att vissa 
av våra respondenter inte haft kännedom om var de kan hitta den information organisationen 
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publicerat gällande bytet till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Med detta som grund anser vi 
även att en rekommendation skulle vara att säkerställa att de anställda har kännedom om var 
informationen publiceras någonstans. Det spelar ingen roll om organisationen informerar rätt 
saker om de anställda inte har kännedom om hur de kan ta del av denna information.  

En sammanställning av våra rekommendationer är att en organisation bör tillgodose de 
anställda med rätt information på rätt sätt.   

5.4. Begränsningar 

En begränsning som vi har identifierat med vår studie är att vi har gått till djupet av 
förväntningar utifrån två ostrukturerade intervjuer. De förväntningar som vi samlade in under 
dessa två ostrukturerade intervjuer har sedan styrt innehållet och varit grunden till våra 
semistrukturerade intervjuer och slutliga gruppintervju. Denna smala grund kan ha gjort att vi 
missat, vad en majoritet inom organisationen, anser vara viktiga förväntningar.  
 
En ytterligare begränsning med vår studie är att vi enbart valt att undersöka en organisation, 
under en väldigt tidsbegränsad tidsperiod, för att samla in vår data från. Vi har argumenterat 
för vårt val av att bara undersöka en organisation, att alla implementeringsprocesser ser olika 
ut och skulle ge olika och fler förväntningar. Även om vi inte hade kunnat gå till djupet med 
flera organisationer, så hade vi eventuellt kunnat identifiera en större mängd förväntningar och 
som kunde ge stöd åt en ännu starkare koppling mellan information, informationsbrist och 
förväntningar. 

5.5 Vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet förväntningar och aktivitetsbaserad arbetsplats föreslår vi 
följande: 

  
1. Replikera studien i ett annat fall - Som vi tidigare har nämnt kan 

implementeringsprocess av aktivitetsbaserad arbetsplats se olika ut för olika 
organisationer. De resultat och de slutsatser som vi har fått fram går att koppla till den 
organisation som vi har undersökt. Således kan vidare forskning vara att undersöka 
andra organisationer med andra implementeringsprocesser för att se om vårt resultat 
även går att bekräfta. 

2. Longitudinell studie - På grund av tidsbegränsning har vi i vår studie vi samlat in data 
från anställda på en given tidpunkt. Som tidigare nämnt så ändras förväntningar under 
tid och vi anser därför anser vi det vara intressant att genomföra en longitudinell studie. 
Denna studie således genomföra upprepade mätningar av anställdas förväntningar 
inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta för att se om, och i 
så fall hur, dessa förväntningar ändras under implementeringsprocessens gång. 

3. Bekräfta förhållandet mellan information, informationsbrist och förväntningar - I vår 
studie har vi funnit ett samband mellan de anställdas förväntningar och den information 
som de anställda fått gällande den nya arbetsplatsen. Vi anser det vara intressant att 
undersöka detta vidare och på ett deduktivt sätt testa hypotesen att anställdas 
förväntningar påverkas av information.    
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Bilaga 1 - Informationsblad 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 
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Bilaga 3 Intervjuguide – Semistrukturerade intervjuer 
 

1. Introduktion om oss 
2. Förklara studien och syftet 
3. Berätta varför just vi vill intervjua dig 
4. Säga vilka rättigheter som respondenten har: 

1. Du har rätt att avbryta intervjun när du vill och i så fall kommer vi inte att 
använda oss av det material som vi samlat in från dig 

2. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun men om du inte är bekväm med det eller 
vill att delar du säger inte ska spelas in så stoppar vi inspelningen. 

3. Anonymitet 
5. Introduktion av respondent 
6. Börja med intervjun 

1. Vad är ABA för dig? 
2. Hur tror du att dina arbetsuppgifter passar för ABA (team)? 
3. Hur har ni blivit informerade om ABA (tillräcklig)? 
4. Visa video 
5. Efter att ha sett videon, stämmer det överens med det du trodde? 
6. Varför byter ni till ABA? 
7. Vad tänker du om att det blir mindre yta på samma antal medarbetare? 
8. Vilka tror du ABA lämpar sig för? 
9. Hur tror du ABA kommer påverka effektiviteten för dig och andra? 
10. Hur tror du att ABA kommer att påverka arbetsmiljön (ergonomi, ljudnivå, 

störningsmoment)? 
11. Tror du folk kommer att ta till sig ABA-konceptet? 
12. Tror du att ABA är här för att stanna eller ser du det bara som en trend? 

7. Avsluta intervjun med att fråga: 
1. Vill du lägga till eller ändra något till vad som tidigare sagts? 
2. Vill du komplettera med något som vi inte har diskuterat eller som du inte fått 

möjlighet att beröra? 
 

Följdfrågor av Blomkvist et al. (2018) 
Inledande  Kan du berätta om...? 

Kan du beskriva…? 

 

Sonderande  Kan du ge ett exempel? 

Kan du beskriva hur du menar? 

 

Tolkande  Menar du alltså...? 

Skulle man kunna saga att...? 
 

Specifierande Vad gjorde du då? 

Vad tänkte du då? 

Hur reagerade du då? 

 


