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Abstract 
 

Purpose: Nowadays it is more common to use activity based work offices, known as 

ABW-offices. One of the reasons why it is getting more popular is because of the space 

efficiency. ABW-offices are often designed for less people than number of employees. 

The problem with many of today’s activity based work offices is that it is not suitable 

for every type of work environment and its needs. The reason is lack of communication 

during the design process. That can lead into less information about the working 

environment for the architect. The goal with the case study has been to produce a user-

friendly communication tool so the architect has a better base to start the design process. 

 

Method: The study is a qualitative survey with case studies, interviews and document 

analysis. The largest data collection has been semi structured interviews with architect 

and employees. The document analysis is based on the layouts of the different work 

offices. These data collection methods could thereafter be analyzed and generate 

answers to the questions of the case study. 

 

Findings: The study showed that there has been a lack of communication during the 

design process in every ABW-office. One of the three offices involved the employees 

during the design process, and the employees seemed to be happy with how the office 

turned out. The interviews gave information about what factors that can be most 

important to make the ABW-office as suitable as possible for the work office. After 

analyzing the empiricism a checklist was created for architect, client and employees. 

The checklist can be used during the design process to fill the client and the employees 

need to make a suitable working environment. 
 

Implications: A conclusion of this study is that all ABW-offices are not suitable 

enough for the work office. All the employees did not get fully involved during the 

design process which, after research, are the best way to get the ultimate result. 

Therefore, the architect needs to get as much information as possible from the 

employees to make a good and suitable layout for plan views. A recommendation is to 

improve the checklist and make it digitized so bigger companies can use the checklist 

too.  

 

Limitations: The study has been delimited to make a research about three different 

companies with different types of organizations, economy, IT and marketing. People 

that has been interviewed have all been a part of the exchange to an ABW-office. The 

checklist is mostly suitable for smaller companies to use since the checklist is in shape 

of paper. Too many checklist can lead to a less effective designprocess. The methods 

are chosen in consideration to time and extent of the study. The study would have 

strengthen if more interviews with for instance the responsible architects of the chosen 

ABW-offices were made.  

 

Keywords: ABW, Activity based work office, Communication tool, Design process. 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av 

aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att 

kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare 

än vad verksamheten har anställda. Problemet med många av dagens aktivitetsbaserade 

kontor är att utformningen inte är rätt anpassad till verksamhetens behov. Detta grundar 

sig i att det finns en kommunikationsbrist i utformningsprocessen vilket medför att 

arkitekten inte får den information om verksamheten som behövs. Målet med arbetet 

har varit att komma fram till ett hjälpmedel som kan undvika kommunikationsbristen 

för att i framtiden ge arkitekter ett bättre underlag för att utforma ABW-kontor. 

 

Metod: Studien har bestått av en kvalitativ undersökning där fallstudier, intervjuer och 

dokumentgranskning använts. Studiens största datainsamling består av 

semistrukturerade intervjuer med arkitekt och personer som arbetat hos de tre 

verksamheterna under utformningsprocessen. Utöver detta utfördes en 

dokumentgranskning av planlösningarna hos verksamheterna. Dessa 

datainsamlingsmetoder kunde därefter analyseras och generera svar på studiens 

frågeställningar. 

 

Resultat: Undersökningen visade att det funnits en kommunikationsbrist i samtliga 

utformningsprocesser hos de tre verksamheterna. En av verksamheterna hade använt 

sig mer av medarbetarna i utformningsprocessen vilket kan kopplas till att de anställda 

var nöjda med kontoret. Från intervjuerna framgick det vad i kontorets utformning som 

var viktigt för att kontoret skulle bli så anpassat till verksamhetens behov som möjligt. 

Utifrån den här informationen skapades en checklista för arkitekt, beställare och 

anställda. Checklistan kan användas i utformningsprocessen för att få ett bra underlag 

till att anpassa kontorets utformning till verksamhetens behov. 

 

Konsekvenser: En slutsats av den här studien är att alla ABW-kontor inte är anpassade 

efter verksamhetens behov. Under utformningsprocessen involveras inte alla 

medarbetarna tillräckligt mycket vilket har visat sig vara nödvändigt för ett fungerande 

resultat. För att ge en arkitekt möjlighet att utforma ett aktivitetsbaserat kontor så bra 

som möjligt behövs information från medarbetarna som förklarar deras arbetssätt och 

behov. En rekommendation utifrån resultatet är att göra checklistan digitaliserad så att 

större företag kan använda sig av den också. 

 

Begränsningar: Studien har avgränsats till att undersöka tre verksamheter med olika 

typer av organisationer, ekonomi, IT och marknadsföring. Antalet intervjuer på de olika 

verksamheterna har även avgränsats till att intervjua personer som endast varit med 

under bytet till ABW-kontor. Den resulterande checklistan är lämpad att användas i 

små företag eftersom checklistan är i pappersform. För stor insamling av checklistor 

kan minska effektiviteten i utformningsprocessen. Metodvalen är anpassade för 

studiens omfattning men arbetet hade stärkts om intervjuer även utförts med arkitekter 

som utformat de valda ABW-kontoren. 

 

Nyckelord: ABW, Aktivitetsbaserat kontor, Kommunikationsverktyg, 

Utformningsprocess. 
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1 Inledning 
Den här studien har genomförts i samband med högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning med arkitektur. Arkitekthuset AB 

har varit en samarbetspartner för studien och därmed gett en inblick i 

utformningsprocessen ur en arkitekts synvinkel. Arbetet består av en kandidatuppsats 

på 15 högskolepoäng som ingår i kursen Examensarbete inom byggnadsteknik vid 

Jönköping University.  

1.1 Bakgrund 
Idag blir det allt mer vanligt att implementera ABW-kontor. Begreppet ABW-kontor 

står för Activity based work offices vilket översätts till aktivitetsbaserade kontor. Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) kännetecknas ett aktivitetsbaserat kontor som en öppen 

planlösning där de anställda inte har fasta platser under dagen och där zonindelningen 

består av samtalszoner, tysta zoner och helt tysta zoner. Aktivitetsbaserade kontor är ett 

övergripande begrepp där aktiviteten bestämmer utformningen på kontoret (Bodin 

Danielsson, 2014). 

 

En stor anledning till att ABW-kontor slagit igenom den senaste tiden är för att det 

möjliggör besparingar på yta vilket leder till lägre kostnader för hyra. ABW-kontor 

utformas nämligen för ett mindre antal medarbetare än vad som faktiskt finns på 

kontoret. Statistik visar att det finns sittplatser med tillhörande skrivbord för 75 % av 

de totala antalet anställda. Detta beror på att antalet anställda som befinner sig på 

kontoret samtidigt är färre än de totala anställda på organisationen (Toivanen, 2015). 

En annan betydande anledning till varför ABW-kontor blivit allt mer populärt är 

teknikens framsteg. Tiden är mer mogen för den här typen av kontor då många har 

möjlighet att koppla upp sig på trådlöst internet samt att det i sin tur lett till ökad 

användning av digitala hjälpmedel i form av exempelvis bärbara datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner (Bodin Danielsson, 2014). 

 

Svårigheten med att implementera ABW-kontor är att det skiljer sig beroende på vilken 

verksamhet som bedrivs. En kontorstyp som inte passar alla verksamheter eller 

arbetsuppgifter kan i slutändan leda till oönskade resultat (Hultberg, 2018). Ytterligare 

en svårighet med att utforma ABW-kontor är att bemästra arbetsmiljömässiga 

nackdelar. ABW-kontor består av öppna utrymmen som inte stödjer 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter, medarbetares behov av integritet eller 

möjligheten att dra sig undan som på ett cellkontor (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Cellkontor innebär att personer har en fast arbetsplats i ett kontorsrum (Bodin 

Danielsson, 2017). Att dela kontorsplats kan bryta mot psykologiska behov då personer 

inte kan sätta sin personliga prägel på sin arbetsplats. Ofta är kontorets medarbetare 

tillfredsställda med arbetsmiljöfaktorer såsom kontorets estetik, funktionalitet och den 

sociala interaktionen, medan de ofta är missnöjda med förvaringsutrymmen. ABW-

kontor används heller inte alltid som det först var tänkt, utan mer som ett vanligt 

kontorslandskap där personal inte är bundna till en och samma arbetsplats 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Det förekommer även att personer som inte trivs i 

kontorsformen protesterar genom att komma till arbetsplatsen tidigt för att ta den mest 

omtyckta plasten eller lämna kvar objekt under sin frånvaro (Van der Voordt, 2003). 
 

Kommunikation är ett begrepp som innebär informationsöverföring via ett fysiskt 

medel som exempelvis kroppen, datorn eller papper (Nationalencyklopedin, 2019). 



Inledning 

2 

Norouzi et al. (2015) säger att kommunikationsbrist är vanligt inom byggvärlden, inte 

minst mellan arkitekt och beställare. Möjligheterna att kommunicera inom den här 

branschen är dock större än tidigare tack vare dagens teknik. Det går att kommunicera 

via mejl, mobil, video och andra visuella hjälpmedel. Trots att det går att kommunicera 

uppstår det ändå missförstånd och missnöje. Det kan grunda sig i att beställaren och 

andra delaktiga inte är tillräckligt insatta i arkitektens arbete och saknar därför lämplig 

information. För att det ska kunna förbättras hade det varit bra om utvecklingen 

möjliggör användarnas deltagande i varje steg i designprocessen (Norouzi et al., 2015).  

1.2 Problembeskrivning 
Idag är det inte alla verksamheter som har rätt anpassade ABW-kontor. Det här 

problemet kan grunda sig i att verksamheter och organisationer skiljer sig från varandra. 

Det medför att utformningen och indelningen av ytor kommer att se olika ut beroende 

på verksamheten.  

 

Det finns ett kommunikationsproblem mellan medarbetare och arkitekt i 

utformningsprocessen. I ett fall tog inte arkitekten hänsyn till medarbetarnas åsikter 

gällande utformningen av ett ABW-kontor. Medarbetarna hade även svårigheter att 

förstå arkitektens fackspråk vilket försvårade processen med framtagandet av 

kontorslayouten (Lathinen, Ruohomäki, Haapakangas, Reijula, 2015). Det behövs 

därför ytterligare åtgärdsmodeller inom arbetsplatsförändringar samt inom 

designmetoder där deltagande medarbetare är involverade. Kommunikationsluckorna 

mellan designteamet och användarna är också en av de stora utmaningarna för ett lyckat 

projekt. Enligt forskning finns det alltså ett behov av att skapa ett gemensamt 

kommunikationsverktyg mellan dessa parter som skulle förenkla utformningsprocessen 

vid framtagandet av ABW-kontor (Lathinen et al., 2015). 
  

Framgångsrika fall har ofta gemensamma faktorer som påverkar resultatet, likaså med 

mindre framgångsrika fall. En väldigt stor del av resultaten är kopplade till arkitekturen, 

utformningen samt planlösningen. Öppna ytor, indelning av olika ytor samt antalet 

arbetsstationer är viktiga faktorer som resulterar till ett högre mått av användarnas 

tillfredsställande. Fungerar inte de här aspekterna tenderar resultatet att bli mindre bra. 

Med det sagt är det viktigt att involvera användarna under designprocessen för att 

tillsammans utforma goda förutsättningar för en tillfredsställande arbetsmiljö (Brunia, 

De Been & Van Der Voordt, 2016). 

 

Forskning visar att om medarbetarna är med under utformningsprocessen blir resultatet 

av ett ABW-kontor bättre och mer anpassat för verksamheten (Rolfö, 2018).  
Forskningen visar även hur pass nöjda medarbetarna på verksamheterna är och sedan 

analyseras mätningen samt jämförs med designprocessen som pågått under införandet 

av ABW-kontoret. Resultatet visar att organisationer med medarbetare som är mest 

nöjda var delaktiga i utformningsprocessen och hade därför en god kommunikation med 

beställare och arkitekt (Rolfö, 2018). 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett kommunikationsverktyg som kan vara 

användbart för arkitekt, beställare och medarbetare i utformningsprocessen av ett 

ABW-kontor. Kommunikationsverktyget är tänkt att vara ett framtida hjälpmedel för 

arkitekten och beställaren för att från första början anpassa utformningen till just den 

specifika verksamheten och medarbetarnas behov. 
 

Frågeställningarna som är valda att bryta ner den här målformuleringen i är följande:  

1. Vad påverkar medarbetarnas tillfredsställelse i ABW-kontorets utformning?  

2. Hur väl är ABW-kontor anpassade för verksamheter idag?  

3. Hur kan kommunikationen mellan arkitekt, beställare och de anställda förbättras 

med ett användarvänligt hjälpmedel? 

1.4 Avgränsningar 
Den här studien har avgränsats till att undersöka tre verksamheter med olika typer av 

organisationer, ekonomi, IT och marknadsföring. Antalet intervjuer på de olika 

verksamheterna har även avgränsats till att intervjua personer som endast varit med 

under bytet till ABW-kontor. En annan avgränsning har varit att inte intervjua de 

ansvariga arkitekter som utformade de olika ABW-kontoren då fokus har legat på 

medarbetarna. Det har även gjorts en avgränsning till att bara intervjua en arkitekt och 

en lokalplanerare om den generella uppfattningen om ABW-kontor.  

1.5  Disposition 
Rapporten börjar med en inledning som är uppdelad i underrubriker där bakgrund 

problembeskrivning, mål, frågeställningar och avgränsningar ingår. Sedan tar metod 

och genomförande vid som är uppdelat i undersökningsstrategi, koppling mellan 

frågeställningar och metoder för datainsamling, valda metoder för insamling, 

arbetsgång samt trovärdighet. Därefter fortsätter rapporten med teoretiskt ramverk som 

är uppdelat i koppling mellan frågeställningar och teori, verksamheterna och 

sammanfattning av valda teorier. Det fjärde kapitlet består av empirin där det står 

beskrivet om varje intervju för respektive verksamhet samt intervjuer med en arkitekt 

och en lokalplanerare. Fortsättningsvis följer resultat och analys där frågeställningarna 

besvaras. Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser där underkategorierna är 

resultatdiskussion, metoddiskussion, begränsningar, slutsatser, rekommendationer 

samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar studiens metoder och dess koppling till frågeställningarna. Därefter 

beskrivs arbetsgången samt studiens trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Metoden som använts i studien är kvalitativ, vilket innebär en tolkning och en förståelse 

för den sociala verkligheten (Patel & Davidsson, 2014). Valet av inriktning faller 

naturligt då undersökningsproblemet handlar om att tolka och förstå medarbetarnas 

upplevelser. Studien består av fallstudier, intervjuer och dokumentgranskningar. En 

fallstudie innebär att en mindre avgränsad grupp undersöks. Det kan röra sig mellan att 

studera en individ till att studera en eller flera organisationer (Patel & Davidsson, 2014). 

För den här studien har tre olika verksamheter undersökts där alla har ett ABW-kontor. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där ljudinspelningar bearbetats. Efter att 

intervjuerna genomförts har de transkriberats (se Bilaga 1-3). Utöver intervjuer ingår 

även bearbetning av text av exempelvis vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt 

granskning av planritningar för respektive verksamhet. 

2.2  Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan visas kopplingen mellan frågeställningar och metoder för datainsamling (se 

Figur 1). I följande underrubriker beskrivs kopplingen mer utförligt. 

 

Figur 1. Visar koppling mellan frågeställningar och metoder. 
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2.2.1 Vad påverkar medarbetarnas tillfredsställelse i ABW-kontorets 
utformning? 
Den här frågeställningen ska kunna besvaras med hjälp av svaren från intervjuerna från 

varje verksamhet. Här kan också dokumentgranskning i form av planlösning komma 

till användning för att tydliggöra svaren från intervjuerna. 

2.2.2 Hur väl är ABW-kontor anpassade för verksamheter idag?  
Först och främst kan egna tolkningar från fallstudier tillsammans med svar från 

intervjuerna ge en uppfattning om hur väl anpassat ABW-kontoret är för verksamheten. 

Sedan kan planlösningen genom dokumentgranskning på respektive verksamhet också 

ligga till grund för om medarbetarnas svar stämmer överens med deras nuvarande 

kontor.  

2.2.3 Hur kan kommunikationen mellan arkitekt, beställare och de 
anställda förbättras med ett användarvänligt hjälpmedel? 
Frågan kan kopplas till intervjuer med medarbetarna då de fick berätta om sina 

erfarenheter gällande utformningsprocessen och deras ABW-kontor. Intervju med 

arkitekt gav information om kommunikationsproblemen och andra eventuella brister i 

utformningsprocessen. Frågeställningarna ovan är även utformade för att ge ett 

underlag till att ta fram kommunikationsverktyget. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan följer en genomgång av studiens valda metoder. 

2.3.1       Fallstudie 
En fallstudie handlar om att undersöka exempelvis en individ eller organisation 

noggrant genom att analysera och beskriva ett enskilt fall. Det finns inget intresse av att 

generalisera, dock kan varje fallstudie vara ett komplement till en mer generell 

beskrivning. Fallstudie är en väl vald metod när processer och relationer ska studeras 

då de är komplexa och oftast kräver att små nyanser ska uppfattas (Lindstedt, 2019). 
För den här studien utfördes tre fallstudier: En på Aspia, en på JSC och en på 

Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet.  

2.3.2       Intervju 

Intervjuer bygger på samtal med andra människor vilket kräver planering och 

förberedelser. Det finns olika typer av intervjuer, öppna och mer strukturerade. I en 

öppen intervju styr informationsgivaren målet och berättar så fritt som möjligt om 

ämnet i undersökningen. I en strukturerad intervju förbereder personen som ska 

intervjua frågor som informationsgivaren svarar på. Här är det personen som samlar in 

information som styr intervjun (Lindstedt, 2019). 

 

I den här studien användes halvstrukturerade intervjuer, även kallat semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade innebär att frågorna som ställts är förutbestämda och 

ställs i samma ordningsföljd. Personen som intervjuas har dock en frihet att forma 

svaren som den vill (Trost, 2010).  

2.3.3       Dokumentgranskning 

Dokumentgranskning är en form av kvalitativ innehållsanalys. Fokus ligger på att 

undersöka vad som finns i materialet. Det finns många olika typer av dokument såsom 

domstolsprotokoll, bouppteckningar, bilder, inspelningar och mycket mer. Gemensamt 

vid analys av dokument är att det går att utgå ifrån frågorna hur?, var?, vem?, vad?,  
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och när?. Det är syftet och frågeställningarna som styr vilket material som ska samlas 

in och bearbetas (Lindstedt, 2019). I den här studien utfördes en dokumentgranskning 

av planlösningar för respektive verksamhet som besöktes. 

2.4 Arbetsgång 
I följande kapitel redogörs hur studiens valda metoder har genomförts. 

2.4.1       Insamling av litteratur  
Under arbetets gång har litteratur samlats in både genom sökta vetenskapliga artiklar 

på nätet men också genom fysiska böcker. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har 

olika databaser som Primo, Diva och Scopus använts. De vetenskapliga artiklarna som 

använts i rapportens teori är max fem år gamla för att få så aktuell fakta som möjligt. I 

andra delar av rapporten har undantag gjorts där det anses att en äldre artikel inte 

påverkar informationens trovärdighet. Sökorden har varit “ABW”, “aktivitetsbaserade 

kontor”, “activity based workplaces” och ‘’effective communication’’. I vissa databaser 

blev sökträffarna för många vilket medförde att ytterligare sökord som ‘’office’’ och 

‘’architect’’ fick tilläggas. Vid insamlingen av litteratur har bläddring också använts. 

Bläddring innebär att ytterligare information kan fås genom att ta sig vidare från en 

webbsida till en annan (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För den här studien har 

det använts genom att när en passande artikel har hittats så har det funnits förslag på 

liknande artiklar på samma sida som också har varit relevant för arbetet. 

2.4.2       Intervjuer 
För att besvara frågeställningarna och uppnå målet har semistrukturerade intervjuer 

utförts på verksamheter som har ABW-kontor samt på ett arkitektkontor som planerar 

och gestaltar bland annat ABW-kontor. Verksamheterna är utvalda efter företagets 

inriktning, storlek och om det är statligt eller privat. Inför intervjuerna gjordes tre olika 

frågeformulär som var riktade till arkitekt, chef och medarbetare (se Bilaga 1-3). Det 

var totalt 13 frågor i frågeformuläret till arkitekten. De delades upp i underkategorierna: 

allmän information, arbetsprocessen samt erfarenhet av resultat. Tanken med frågorna 

var att få en inblick i arkitektens arbete vid utformning av ABW-kontor. Frågeformulär 

till chef och medarbetare delades upp i underkategorier: allmän information, 

utformningsprocessen, upplevelse efter byte till ABW-kontor samt erfarenhet av 

kontorsformen ABW. Det var totalt 24 frågor till cheferna och 22 frågor till 

medarbetarna. Syftet med frågeformulären var att ta reda på hur utformningsprocessen 

sett ut för att sedan kunna koppla svaren till resultatet av verksamheternas ABW-kontor. 

 

Innan intervjuerna utfördes även testintervjuer för att se ungefär hur lång tid varje 

intervju kunde ta. Alla intervjuer som sedan gjordes spelades in med hjälp av en 

applikation i mobiltelefonen. De intervjuer som utfördes transkriberades för att 

underlätta analysen. Alla intervjuer genomfördes på plats vilket även möjliggjorde en 

rundvandring på varje kontor. Nedan redovisas all datainsamling av intervjuerna (se 

Tabell 1).  
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Tabell 1. Tabell över datainsamling av intervjuer. 

 

2.4.3       Dokumentgranskning 

Det samlades in en planlösning för varje verksamhet. De användes för att analysera 

ABW-kontorets utformning tillsammans med den övriga insamlade empirin. Analysen 

utgjorde en bild av hur väl utformningen av ABW-kontoren anpassade sig till 

verksamheterna. 

2.5 Trovärdighet 
Validitet är ett viktigt krav på exempelvis datainsamling och databearbetning för 

studien. God validitet innebär att det som förväntas att undersökas faktiskt undersöks. 

Ett applicerbart begrepp i det här sammanhanget är triangulering. Det kan exempelvis 

vara att flera olika datainsamlingar och metoder används för att utgöra en god validitet 

(Patel & Davidsson, 2014). I den här studien har väl utvalda och formulerade frågor 

inför intervjuerna tillsammans med en noggrann dokumentgranskning av planlösningar 

gett en bred bas. I studien har det även genomförts möten med olika slags personer, 

platser och tidpunkter vilket också är en form av triangulering (Patel & Davidsson, 

2014). 
 

Reliabilitet innebär att undersökningen som gjorts är tillförlitlig (Patel & Davidsson, 

2014). I den här studien skulle det kunna uttrycka sig i att intervjuerna som har spelats 

in hanteras på ett korrekt sätt. I det här fallet kan det betyda att personen som ska 

intervjuas har blivit förberedd på att intervjun ska spelas in men också att intervjun 

senare transkriberats korrekt. Studien blir också tillförlitlig om referenser som använts 

och angetts är vetenskapliga artiklar och avhandlingar som inte är mer än fem år gamla. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel ges en vetenskaplig grund till problemet i studien. Det här kapitlet 

ligger till grund för att besvara frågeställningarna och komma fram till ett resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna och uppnå målet har vetenskapliga referenser 

anknutits till teorierna: Kommunikationsbrist under utformningsprocessen av ett ABW-

kontor, Trivselfaktorer hos medarbetare som arbetar på ett ABW-kontor samt Svagheter 

och Styrkor i utformningen av ett ABW-kontor. Nedan visas kopplingen mellan de 

olika teorierna och frågeställningarna (se Figur 2). 

Figur 2. Visar koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.1.1    Kommunikationsbrist under utformningsprocessen av ett ABW-
kontor 
Studien fördjupar sig i kommunikationsbristen mellan arkitekt, beställare och 

medarbetare vid framtagande av ABW-kontor. I ett projekt inför ett byte till ABW-

kontor kände medarbetare oro och osäkerhet inför att förlora ens privata plats. Det fanns 

även en rädsla över att inte kunna arbeta lika bra som i ett cellkontor på grund av 

störningar och avbrott i ett ABW-kontor. Under utformningsprocessen upplevde 

medarbetarna att de inte fick sin röst hörd. När en undersökning senare gjordes om 

kontorets ombyggnation var åsikterna om arbetsmiljöns funktionalitet även rätt 

pessimistisk, medarbetarna önskade att det hade varit en mer aktiv förändringsprocess 

för att främja öppenheten till ABW-kontor (Lathinen et al., 2015). 

Brunia et al. (2016) visar bland annat vad det är som tyder på att ett ABW-kontor inte 

har blivit lyckat utformat, men också när det har lyckats. Artikeln kan därför ge 

inspiration till vad som kan vara nyckeln till ett bra kommunikationsverktyg och på så 

vis även besvara frågeställning 3. Rolfö (2018) beskriver hur kommunikationen varit 
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på olika verksamheter under utformningsprocessen av ett ABW kontor och hur det 

slutliga resultatet i sin tur blivit. Ett metodiskt tillvägagångssätt i kombination med att 

det lagts stor vikt vid medarbetarnas delaktighet har relaterats till de goda utfallen 

(Rolfö, 2018). Detta kan även kopplas till frågeställning 3. 

Kommunikationsbristen under utformningsprocessen kan också kopplas till 

frågeställning 2. Där kan det ske en koppling mellan svaren från intervjuerna och 

dokumentgranskning av planlösningarna. Den kopplingen kan visa om medarbetarnas 

behov togs i beaktning eller inte. 

3.1.2   Trivselfaktorer hos medarbetare som arbetar på ett ABW-kontor 

Det finns även vetenskaplig fakta om trivselfaktorer som kan ligga till grund för ett 
lyckat ABW-kontor. Hur medarbetarna inom de olika organisationerna trivs på 
arbetsplatsen kan kopplas till frågeställning 1 där kontorets utformning som exempelvis 
indelning av tysta respektive kommunikativa ytor kan påverka medarbetarnas 
tillfredsställelse i ABW-kontoret. Även antalet arbetsstationer i förhållande till antalet 

anställda ger upphov till en ökad trivsel hos medarbetarna (Rolfö, 2018). 

Det finns annan forskning som styrker och kompletterar trivselfaktorer hos 

medarbetare. Brunia et al. (2016) menar att det är en stor del av medarbetarnas trivsel 

som handlar om arkitekturen, utformningen samt planlösningen. Det finns ett antal 

områden så som öppna ytor, indelning av olika ytor samt antalet arbetsstationer som är 

betydande för medarbetarnas trivsel (Brunia et al., 2016). Även detta kan kopplas till 

frågeställning 1. 

3.1.3   Svagheter och styrkor i utformningen av ett ABW-kontor 

För att hitta svagheter och styrkor behövs det tas reda på fördelar och nackdelar med ett 

ABW-kontor. Wohlers & Hertel (2017) beskriver bland annat att ett öppet landskap kan 

på ett sätt vara fördelaktigt för teamarbete men kan samtidigt bli ett landskap med 

mycket ljud som kan sprida sig runt om i ett kontor. Ett öppet landskap kan på så vis 

vara fördelaktigt för ökad kommunikation och gemenskap kollegor emellan. Det kan 

också bidra till att nya arbetskonstellationer med andra kollegor uppkommer. Förutom 

ljud som kan störa kan andra nackdelar vara att tryggheten att ha en egen arbetsplats 

försvinner och det kan påverka välbefinnandet hos den anställda (Wohlers & Hertel, 

2017). Det här kan då kopplas till frågeställning 2.

3.2   Verksamheterna 

Nedan följer en presentation av varje verksamhet som har undersökts samt en 

presentation om studiens samarbetspartner. 

3.2.1   Aspia 

Aspia är ett nystartat bolag som startades 1 juli 2018. Innan var Aspia en del av bolaget 

PwC som ville öka fokuseringen på revision och kvalificerad rådgivning. Beslutet togs 

att sälja Business Services som arbetar inom affärsområden som redovisning och 

lönetjänster (Aspia, 2019). 

Det nya bolaget Aspia tillhandahåller 71 kontor i Sverige. Kontoret som varit med i den 

här undersökningen är placerat i Jönköping och har cirka 30 anställda. Aspia hjälper 
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företag med redovisning, lönehantering, styrelsecoaching och skatterådgivning (Aspia, 

2019). Aspias ledning har bestämt att alla deras kontor som genomför en ombyggnad 

eller flyttar sina kontor skall medföra att kontorsformen ABW implementeras. 

3.2.2   JSC 

JSC är ett värderingsstyrt bolag som startades år 1999 och är placerat i Nässjö. Det är 

ett IT-företag som har egen serverhall där moln och drifter bedrivs. Grundidén med JSC 

är verksamhetsutveckling, det vill säga att hjälpa företag att tänka smartare när det 

kommer till deras IT. Det är ungefär 60 personer anställda på kontoret och företaget 

omsätter ungefär 100 miljoner kronor. Företaget består av en platt organisation vilket 

betyder att det inte finns någon form av hierarki. JSC kom fram till att en nybyggnation 

var aktuellt i samband med bytet till ABW-kontor. Ett av ägardirektiven var att JSC 

skulle bli Sveriges bästa arbetsplats, och då ville de skapa en attraktiv arbetsplats (JSC, 

2019).  

3.2.3   Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet är en statlig myndighet med placering i både Växjö och Kalmar. 
Avdelningen som har besökts är universitetets kommunikationsavdelning i Växjö. Det 

är sammanlagt 35 personer som arbetar på avdelningen varav ca 20 personer har sin 

”basarbetsplats” i Växjö. De anställda har olika arbetsuppgifter relaterat till intern och 

extern kommunikation med specialistkompetens inom evenemang, medieproduktion, 

översättning, grafisk produktion och webb. Tidigare arbetade de anställda på 

avdelningen i cellkontor på andra delar av Campus. Hösten 2016 flyttade de in i det 

nuvarande ABW-kontoret där det också finns plats för kollegor från Kalmar 

(Linnéuniversitetet, 2019). 

 

3.2.4   Arkitekthuset 
Arkitekthuset grundades år 1944 och har idag 24 stycken medarbetare. Kontoret finns 

i Jönköping och tillhandahåller tjänster inom arkitektur. Det är ett av de större 

arkitektkontoren i regionen. Arkitekthuset är samarbetspartner i det här examensarbetet 

och bidrar med sin expertis för att stödja studien mot sitt mål (Arkitekthuset, 2019). 

3.3 Sammanfattning av valda teorier 
Första teorin, 3.1.1 Kommunikationsbrist under utformningsprocessen av ett ABW 

kontor, är kärnan till studien. Vetenskaplig fakta visar att när medarbetare inte varit 

delaktiga i förändringen till ett ABW-kontor är det inte så många som är nöjda med det 

i efterhand. Det kan kopplas samman till andra teorin, 3.1.2 Trivselfaktorer hos 

medarbetare som arbetar på ett ABW kontor, som kan visa att trivseln på arbetsplatsen 

kan bero på kommunikationsbrist i tidigt stadie inför bytet till ABW-kontor. Den här 

teorin kan sedan kopplas till tredje teorin, 3.1.3 Svagheter och styrkor i utformningen 

av ett ABW kontor. Efter platsbesök och intervjuer kan trivseln kopplas till hur 

utformningen är på kontoret. Det kan kopplas till ljud- och ljusförhållanden, avståndet 

mellan kommunikativa och tysta zoner eller valda material. För att kunna ge stöd till 

dessa teorier har tre olika verksamheter. Verksamheterna har ingen koppling till 

varandra, alla arbetar med olika inriktningar. Aspia arbetar med ekonomi, JSC arbetar 

med IT och Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet arbetar med 

marknadsföring. Trots att de skiljer sig åt har de valt att ha samma typ av arbetssätt och 

det är där det finns en koppling. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet beskrivs all insamlad data som genomförts i den här studien. 

4.1 Aspia 
Kontoret är uppdelat i två zoner, en kommunikativ zon där det är accepterat att prata 

och en tyst zon för att arbeta ostört. Receptionen är placerad mitt framför kontorets 

entré. Tanken är att kunna bemöta kunderna direkt när de kommer in på kontoret, där 

av är de större mötesrummen även placerade i anslutning till receptionen. 

Arbetsstationer är likadana och varje zon har tillgång till två telefonrum. Zonerna är 

olika stora, den kommunikativa zonen har 24 platser och den tysta zonen har åtta platser 

(se Figur 3). 

 

 

Figur 3. Planlösning av Aspias kontor. Skrafferad del tillhör ej kontoret. 

4.1.1   Intervju 1 
Första personen som intervjuades arbetade med försäljning. Arbetet är självständigt 

med mycket kundkontakt i form av möten och telefonsamtal. På ABW-kontoret 

behöver han därför gå in till telefonrum ofta. I början ansåg han att chefen borde tagit 

hänsyn till hans arbetsuppgifter inför flytten till ABW-kontoret, eftersom de skiljer sig 

mycket från de andra medarbetarna. I slutändan togs ingen hänsyn till honom men han 

tycker det fungerar bra ändå. Han upplever inte att arkitekten som utformat kontoret har 

haft en dialog med medarbetarna utan att kommunikationen skett via chefen som i sin 

tur överförde informationen till medarbetarna. Han medger att medarbetarna fick se en 

skiss av ABW-kontoret och komma med mindre ändringsförslag. Medarbetarna var 
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även delaktiga i en workshop där de fick komma överens över vilka regler som skulle 

följas i det nya ABW-kontoret. Något som blivit annorlunda än vad som först var tänkt 

är att den kommunikativa zonen ofta är väldigt tyst och att det pratas mer i “stör ej” 

zonen, som egentligen är tänkt att vara tyst. Han tycker att ett konferensrum skulle 

kunna bytas ut till ett workshop-rum för grupparbeten. Om han själv fick önska skulle 

han tycka det vore roligt om det funnits plats för en lounge-del med exempelvis 

pingisbord (se Bilaga 4). 

4.1.2   Intervju 2 

Den andra personen som intervjuades arbetade som chef och var överlag nöjd med 

ABW-kontoret. Kvinnan hade tillsammans med en arkitekt utformat kontoret och hela 

ombyggnadsprocessen tog tre månader. Inför bytet var hon på studiebesök på andra 

ABW-kontor. Eftersom det var tidspressat fanns ingen tid att involvera medarbetarna, 

dock anordnades det workshops där de fick komma med åsikter om mindre ändringar. 

De bestämde att de skulle bland annat använda sig av ”free seating”, som innebär att de 

anställda inte har en fast plats på kontoret, och ”clean desk”, som innebär att personliga 

ting måste vara undanplockat vid byte av arbetsplats. Det fördes även gemensamma 

diskussioner om spelreglerna inför det nya ABW-kontoret. Det var egentligen Aspias 

ledning som hade gett direktiv att de skulle ha ett ABW-kontor, kvinnan tyckte att det 

passade företaget eftersom de går mot en mer digitaliserad verksamhet. Aspia har två 

zoner, en tyst zon som kallas för “stör ej” zon och en kommunikativ zon. “Stör ej” 

zonen har dock blivit mer pratsam än tänkt och i den kommunikativa zonen är det ofta 

väldigt tyst. En nackdel som uppstått på kontoret är att de erfarna medarbetare väljer att 

sitta i den tysta zonen, vilket skapar en liten barriär för de nyanställda som behöver 

handledning i början. I efterhand anser kvinnan att det hade varit roligt med ett pausrum 

med roliga aktiviteter. De saknar även förvaringsutrymmen och fler antal telefonrum 

(se Bilaga 5). 

4.1.3   Intervju 3 
Den tredje personen arbetar mycket självständigt och sitter ofta på samma plats hela 

dagarna. Han berättade att varken han eller medarbetarna var delaktiga i 

utformningsprocessen. Det var bestämt sedan innan att det skulle bli ett ABW-kontor 

och det kunde ingen säga till om. De fick dock se en skiss på kontorets planlösning som 

medarbetarna accepterade och han var även med där det diskuterades om vilka regler 

som skulle gälla på kontoret. Överlag var han nöjd med kontoret men han tyckte att 

zonerna inte riktigt fungerade som de skulle eftersom båda zonerna var tysta. Han ansåg 

att det var positivt att alla arbetsstationer på kontoret ser likadana ut. Troligtvis hade 

det blivit mer favorisering av platserna om de såg olika ut (se Bilaga 6). 
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4.2 JSC 
Enligt JSC är kontoret uppdelat i en “pulszon” och i en “fokuszon”. I den gröna delen 

är pulszonen och där finns bland annat entré, kök och ett “vardagsrum” där TV-spel 

och annat nöje finns till hands. I den röda delen är fokuszonen där det är tänkt att alla 

ska kunna fokusera på sitt arbete. Det finns lika många arbetsplatser som antalet 

anställda. Det finns också en övervåning som ännu inte är byggd, där det ska finnas yta 

för fler arbetsplatser (se Figur 4). 
 

 

Figur 4. Planlösning och bilder av kontoret tilldelat av JSC. 

4.2.1   Intervju 1 
Första intervjun var med en person som var delaktig i en grupp om fem personer som 

hade hand om utformningsprocessen från cellkontor till ett nybyggt ABW-kontor. De 

ställde sig frågan “Vad är arbete?” och alla tyckte att deras arbetssätt tillslut ”rimmade” 

med ABW-kontor. Utöver hans grupp skapades en “ambassadörs-grupp” där han valde 

ut en person från varje avdelning på kontoret som skulle ta emot och föra vidare 

information till övriga anställda om bytet till ett ABW-kontor. Under 

utformningsprocessen ansåg han att arkitekten var duktig och att det fanns ett genuint 

intresse i att hjälpa JSC att få ett så bra anpassat ABW-kontor som möjligt. Den enda 

synpunkten som fanns hos honom gentemot arkitekten var att hon inte hade en 

ekonomisk medvetenhet då viss inredning blev väldigt dyr trots att billigare inredning 

med samma kvalitet kunde hittas. Det här ABW-kontoret passar honom väldigt bra 

eftersom han arbetar både självständigt och i team samt att han åker ut mycket på möten. 

Han störs inte av det konstanta “surret” utan ser det som en fördel att kunna lösa 

problem med kollegor snabbare än innan. Får han välja sitter han helst i fokuszonen för 

där känner han att han kan diskutera saker med andra. När fullt fokus krävs bokas ett 

mindre grupprum eller så väljer han att sitta hemma. Det som han tycker saknas på 

ABW-kontoret är fler mindre grupprum med whiteboards för “brainstorming” (se 

Bilaga 7). 
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4.2.2   Intervju 2 
Andra intervjun var med en person som arbetar som säljare och affärsstöd till de 

affärsansvariga. Hon arbetar självständigt men cirka 30 % av tiden består av möten. 

Hon var delaktig i besluttagandet om att byta till ett ABW-kontor där hon fick rollen 

som inredningsansvarig. För att få med allas åsikter om färg och form sattes en 

moodboard upp på det förra kontoret där anställda fick komma med idéer. Arkitekten 

som ansvarade för ritningen tittade på moodboarden för att ta till sig medarbetarnas 

önskan. Under processens gång pågick kontinuerliga rapporteringar där de anställda 

kunde tycka till om planlösningen. Hon ansåg att arkitekten var duktig och driven. Hon 

berättar att hon var positivt inställd till ett nytt ABW-kontor, en av anledningarna var 

att hon blev störd väldigt ofta på det förra kontoret eftersom hennes cellkontor låg precis 

vid entrén. På det nya kontoret ansvarar alla för sina egna besök. Nackdelen med det 

nya kontoret är att när konsulter är på besök tas ingen hänsyn till spelreglerna och då 

kan det bli stimmigt. Folk har också hittat sin favoritplats trots att tanken är att flytta 

runt. Om hon får välja sitter hon helst i den privata zonen, för att inte bli störd, eller i 

fokuszonen. Det som hon tycker kan förbättras med kontoret är att helpdesk sitter för 

tajt och att hon saknar vilorum och arbetsrum med rolig inredning (se Bilaga 8). 

4.3 Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet 
ABW-kontoret ligger i närheten av Universitetsbiblioteket och deras cellkontor. I 
början av ABW-kontoret är den kommunikativa delen med lounge-del och öppna 
arbetsplatser. Längre in i kontoret är de tysta zonerna placerade samt ett projektrum. I 
kontoret finns även en studio för personer som sysslar med inspelningar (se Figur 5). 
 

 

Figur 5. Planlösning av kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet. 

Skrafferad del tillhör ej kontoret. 

4.3.1   Intervju 1 
Första personen som intervjuades fick reda på att de skulle byta till ett ABW-kontor av 

deras dåvarande chef som hade beslutat sig om det med ledningen. Enligt kvinnan som 

intervjuades fick de tycka till om vilka som var för och emot men att cheferna egentligen 

inte lyssnade för att det redan var bestämt. Det som hon och hennes kollegor fick tycka 

till om var inredning och kontorsmöbler. Hon erkänner att hon försökte tänka positivt 
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till en början men under loppets gång när hon arbetat i ABW inser hon att hennes 

arbetsuppgifter inte passar för den här typen av kontor. Även om hon sitter mycket vid 

datorn får hon många samtal varje dag, och alla samtal tar olika lång tid. Enligt henne 

är det svårt att beräkna om hon behöver koppla ifrån sig från sin plats och byta till ett 

skyperum eller om hon kan lämna sina grejer. Hon tycker även att hon stör andra när 

telefonen ringer så pass mycket. Hon upplever att det är stressande att arbeta i ett ABW-

kontor och att hon blir trött i huvudet av allt “surr” runt omkring. Hon anser också att 

skyperummen är byggtekniskt dåligt ljudisolerade och att det ekar i korridorerna (se 

Bilaga 9). 

4.3.2   Intervju 2 

Den andra personen som intervjuades var väldigt negativt inställd till ABW-kontor och 

tyckte inte att det fungerade bra för hans arbetssätt. Hans arbetsplats var inte mer 

aktivitetsbaserad nu än vad den var innan skiftet till ABW-kontor. Han är fundersam 

om deras ABW-kontor verkligen är mer yteffektivt än om det hade varit ett cellkontor. 

Han upplevde att de personer som haft hand om utformningsprocessen inte tog hänsyn 

till hans åsikter gällande det nya kontoret. De gav medarbetarna möjlighet att ge åsikter 

om ABW-kontorets utformning men han påstår att de inte tog till sig det här åsikterna. 

Han menar att dessa möten anordnades endast för att det ska kunna påstås att 

medarbetarna har fått tycka till. Eftersom han kände sig ignorerad protesterade han 

medvetet emot kontorets regler genom att inte plocka undan sina saker om han 

exempelvis gick iväg på möten. Han nämner även att kontoret innehåller mycket ytor 

som inte används, som exempelvis workshopen som han dessutom tycker är för nära 

den tysta zonen. Han tror att kontoret hade fått ett bättre resultat om medarbetarna fått 

delta mer i utformningsprocessen och att cheferna faktiskt lyssnade på deras åsikter (se 

Bilaga 10). 

4.3.3   Intervju 3 
Den tredje personen som intervjuades arbetar som kontaktperson till en av fakulteterna 

på Linnéuniversitetet och har suttit i cellkontor i 15 år tidigare. Större delen av dagen 

arbetar hon självständigt, hennes team är placerat i Kalmar, vilket resulterar i många 

telefonsamtal varje dag. Hon beskriver att ett ABW-kontor egentligen är som hemma, 

om hon ser det ur ett positivt perspektiv. Där finns det, på samma sätt som i ett ABW-

kontor, olika rum beroende på vilken aktivitet som ska utföras. När hon fick frågan om 

hur hon fick reda på att de skulle byta till ett ABW-kontor svarade hon att cheferna 

smög in det till en början. Först blev de omorganiserade vilket ledde till att de hamnade 

i en tråkig och mörk korridor. Sedan berättade cheferna att de antagligen skulle flytta 

någonstans mycket bättre. Det var sedan innan bestämt av ledningen att det skulle bli 

ett ABW-kontor, det kunde ingen säga till om. Det visades endast ritningar, kvinnan 

ansåg att det hade varit lättare för vissa att ta till sig ritningen om det även fanns något 

visuellt vid sidan av. Kvinnan arbetar bäst i ett tyst rum men eftersom hon har en ny 

dator kan hon inte sitta överallt vilket blir ett problem. Om något kunde förbättras i 

efterhand anser hon att IT:n kan förbättras, övergångarna till de olika zonerna kunde 

vara tydligare och mer textilier för att dämpa ljudet (se Bilaga 11). 
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4.3.4   Intervju 4 
Den fjärde personen som intervjuades arbetade som lokalplanerare på 

Linnéuniversitetet på en annan avdelning som heter Lokal och service. Frågorna var 

riktade till henne likt till en arkitekt. Hon har varit med och planerat ABW-kontor på 

Linnéuniversitetet. Generellt tycker hon inte att det är så många som är lockade av att 

arbeta på ett ABW-kontor, kanske för att människor är rädda för förändring eller att de 

fått fel uppfattning om vad ABW egentligen är. Hon medger att det är svårt att veta hur 

arbetet med en ombyggnad faktiskt ska börja. Alla personer som har fått byta till ABW-

kontor på Linnéuniversitetet har inte blivit helt nöjda. Svaret som fås av henne är att 

det inte går att prata med varje anställd. Det tar för mycket tid, men om det fanns ett 

verktyg som kunde involvera alla på verksamheten och få hennes skissningsarbete att 

dra igång hade det varit av intresse. Sedan anmärker hon att cheferna måste se till att få 

med sig personalen från början, annars kan de anställda känna sig svikna och bli 

negativa över bytet (se Bilaga 12). 

4.4    Arkitekthuset 

På Arkitekthuset har det gjorts en intervju med en arkitekt för att samla information om 

hur de arbetar med ABW-kontor. Det har därför inte skett någon form av analys 

gällande deras kontor.  

4.4.1   Intervju 1 
Personen som intervjuades har varit med i ett flertal projekt där ABW-kontor har ritats. 

Han anser att det i framtiden kommer att ritas fler ABW-kontor då det är 

kostnadseffektivt och erbjuder ett flexibelt arbetssätt. Han ifrågasätter dock den mentala 

hälsan, alla kanske inte trivs med att ha en icke stationär arbetsplats. Som arkitekt är 

det därför viktigt att veta hur företaget ställer sig till ABW-kontor. Han erkänner att det 

kan vara svårt att veta vad kunden faktiskt är i behov av. Är de villiga med hela ABW-

konceptet eller har verksamheten specifika behov som måste tillgodoses? Han berättar 

om ett projekt han var med i där chefen för verksamheten föreslog idén om att rådfråga 

två representanter från varje avdelning om planlösningen för det nya ABW-kontoret, 

likt en “workshop”. Ett nytt skisspapper drogs fram för varje person vilket resulterade 

i att nya saker togs upp som chefen tidigare inte nämnt men som han nu höll med om 

var viktig. Slutsatsen som kan dras från det här fallet är att involvering av medarbetare 

ger ett bättre och mer anpassat resultat för verksamheten i fråga.  
 

Arkitekten berättar dock att det också är viktigt som arkitekt att komma in med nya 

ögon och våga ifrågasätta en verksamhets arbetssätt. Utmaningen för en arkitekt kan 

också vara att rita något som verksamheten inte visste att de ville ha. För att resultatet 

ska bli lyckat anser han även att det är viktigt med regelbunden kommunikation via 

telefon, mejl och personliga möten. Det är därför vanligt att en ritning kan ändra 

riktning under processens gång. Det är inte lika vanligt att en verksamhet helt ändrar 

sig men händer det beror det på att medarbetarna blivit involverade för sent i projektet 

(se Bilaga 13).  
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Det finns en hel del som skiljer verksamheterna åt. Först och främst är 

Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet statligt till skillnad från JSC och 

Aspia som är inom den privata sektorn. JSC valde även nybyggnation medan de övriga 

verksamheterna fick bygga om befintliga lokaler. Både Kommunikationsavdelningen 

och Aspia kände att de var begränsade eftersom de var tvungna att förhålla sig till en 

befintlig yta, där av fanns det inte möjlighet att utforma kontoret på samma sätt som om 

det varit en nybyggnation. Det var även en skillnad i hur lång tid bytet till ABW tog. 

För Aspia var det en snabb process på endast tre månader medan det tog cirka två år för 

JSC och Kommunikationsavdelningen. Verksamheterna hade olika tillvägagångssätt 

för att engagera medarbetarna. Exempelvis så använde JSC en moodboard där alla som 

ville kunde dela med sig utav sina idéer. Utöver det fanns det även en “ambassadörs-

grupp” där en person från varje avdelnings representerade de övriga medarbetarna. På 

kommunikationsavdelningen var det bestämt sedan innan av ledningen att de skulle 

byta till ett ABW-kontor. Det fanns möten där medarbetarna fick komma med åsikter. 

Medarbetarna upplevde dock att deras åsikter inte togs hänsyn till. På Aspia var det 

chefen som var involverad i ombyggnadsprocessen mest på grund av tidsbrist. När det 

kommer till arbetsplatser fanns det mest variation hos JSC och därefter 

Kommunikationsavdelningen, Aspia hade samma typ av arbetsplatser överallt på 

kontoret. 
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin att analyseras tillsammans med det 

teoretiska ramverket för att kunna besvara studiens frågeställningar och därmed komma 

fram till ett resultat. 

5.1 Påverkan av medarbetarnas tillfredställelse i ABW-
kontorets utformning 

Forskning visar att lyckade utformningsprocesser har gemensamma faktorer när alla 

har haft en omfattande implementering av ABW-kontor. Medarbetarna har deltagit i 

exempelvis workshops för att informera arkitekten om deras arbetssätt så att ABW-

kontoret ska bli så anpassat till verksamheten som möjligt (Brunia et al., 2016). Detta 

stämmer överens med verksamheterna som har undersökts i studien eftersom alla som 

har intervjuats har tagit upp ämnet. De som har varit involverade i 

utformningsprocessen upplever att deras kontor är utformat efter deras arbetssätt men 

de som inte varit involverade önskar att de varit det. 

 

För att besvara första frågeställningen “Vad påverkar medarbetarnas tillfredsställelse 

i ABW-kontorets utformning?” har en lista utformats utifrån insamlad empiri. Listan 

utgår från viktiga aspekter som har varit gemensamt för alla verksamheter som har 

analyserats i den här studien.  

 

Lista på de viktigaste områdena för tillfredsställelse hos medarbetare: 

 Att arkitekten tar hänsyn till verksamhetens behov 

 Flexibel planlösning som möjliggör justering av rum vid exempelvis 

expandering  

 Tydlig zon-indelning för att inte skapa förvirring 

 Rätt sorts zoner för verksamheten  

 Naturliga material- och färgval  

 De kommunikativa zonerna och de tysta zonerna ska vara separerade från 

varandra 

 Det ska inte vara för långt avstånd till nödvändiga rum som exempelvis 

telefonrum och kopieringsrum 

 Dämpad ljudmiljö vid behov av koncentration 

 Rätt dimensionering av ytor som telefonrum, mötesrum etc 

 Rätt dimensionerat antal arbetsplatser 

 Varierade former av arbetsstationer till olika arbetsuppgifter 

 

Det finns även faktorer efter implementeringsprocessen som påverkar medarbetarnas 

tillfredsställelse vilket verksamheten ansvarar för och inte arkitekten: 

 Fungerande teknik som innebär att medarbetare kan koppla upp sig på alla 

enheter 

 Uppföljning för att få reda på om kontoret uppnått förväntningar 

 Tydliga kontorsregler som alla följer och respekterar 
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5.2 ABW-Kontorets anpassning för verksamheten 
För att ta reda på andra frågeställningen ”Hur väl är ABW-kontor anpassade för 

verksamheter idag?” utgick studien från tre verksamheter, Aspia, JSC och 

Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet. Nedan visar en bedömning utifrån 

intervjuerna genom ett poängsystem (se Tabell 2). Kategorierna är utformade efter vad 

som anses vara viktigt, enligt insamlad empiri, för att ABW-kontoret ska ses som 

lyckat. Ett poäng gavs för varje uppfylld kategori och sedan har ett medelvärde räknats 

ut för varje verksamhet. Ett ABW-kontor kan max få tio poäng vilket anses vara ett 

lyckat kontor då alla kategorier är uppfyllda (se Tabell 2). 
 

Tabell 2. Sammanställning av svaren från intervjuerna för varje verksamhet. 

 

5.2.1   ABW-kontorets anpassning till Aspia  
Eftersom Aspia är en ombyggnation har verksamheten fått anpassa sig till en begränsad 

yta. Det var även en väldigt kort utformningsprocess på endast tre månader vilket 

medförde att medarbetarna inte involverades. Enligt Rolfö (2018) kan detta medföra en 

risk att kontorets utformning inte anpassas efter medarbetarnas behov. Trots att 

medarbetarna på Aspia inte involverades var de som intervjuades nöjda med ABW-

kontorets resultat. Efter platsbesök och genomförda intervjuer kan en slutsats dras att 

majoriteten av medarbetarna hade lika arbetssätt. Kontoret är även dimensionerat för 

32 personer vilket innebär att chefen lättare kan ha varit medveten om de anställdas 

behov än om antalet anställda skulle varit fler. Dokumentgranskningen av 

planlösningen visar att zonindelningen är tydlig. Entrén är placerad i mitten av kontoret 

i direktkontakt med receptionen. I samma mittendel är mötesrum, hall, toaletter och kök 

placerade. Mittendelen distanserar den kommunikativa zonen och den tysta zonen. Det 

här medför att ljud från den kommunikativa zonen inte sprider sig till den tysta zonen. 

Om kunder är på besök kan de bemötas i mittendelen och slippa behöva störa de 

anställda i kontorslandskapen. Trots en välplanerad planlösning finns en del brister 

vilket utöver dokumentgranskningen även påvisades från intervjuerna. Det finns för få 

telefonrum, det kunde planerats in mer förvaring och det saknas ett aktivitetsrum med 

rolig inredning. Planlösningen visar även att arbetsplatserna ser likadana ut överallt 

vilket inte stämmer överens med definitionen av ett ABW-kontor där det ska finnas 

varierande arbetsplatser för att stimulera olika arbetssätt. Utifrån intervjuerna fanns det 

endast ett arbetssätt vilket gör att detta egentligen inte blir ett problem för Aspia.  

 

Enligt den här studien kan det konstateras att kontoret hos Aspia är anpassat till 

verksamheten. Däremot stämmer inte kontoret överens med definitionen av ABW-
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kontor eftersom kontoret inte erbjuder ett varierat arbetssätt även fast de använder sig 

av ”free seating” och ”clean desk”. 

5.2.2   ABW-kontorets anpassning till JSC  
JSC är en nybyggnation vilket medförde att de inte behövde ta hänsyn till en befintlig 

lokal. Resultatet visar att JSC är mest nöjda med deras ABW-kontor (se Tabell 2). 

Intervjuerna gav information om att de involverat deras medarbetare under 

utformningsprocessen. Från att ha satt upp en moodboard på förra kontoret dit alla 

kunde sätta upp förslag, till att skapa en ambassadörs grupp med representanter från 

varje avdelning och sedan göra utvärdering efter resultatet. Detta är ett tillvägagångssätt 

som ofta genererar ett bra resultat (Rolfö, 2018). Till skillnad från de andra 

verksamheterna ställde sig JSC frågan “Vad är arbete?” och det ledde sedan till att 

ABW-kontor matchade deras arbetssätt. Den ansvariga arkitekten var också väldigt 

insatt i vad som innebär med ett ABW-kontor. Hon gick bland annat på föreläsningar 

för att få mer kunskap om den sortens kontor. Efter platsbesök och dokumentgranskning 

är JSC ett exempel på ett bra ABW-kontor. Det finns en tydlig uppdelning mellan 

fokus-zon och puls-zon. Det finns även många olika typer av arbetsstationer som 

möjliggör olika sätt att arbeta. Inredningen är också genomtänkt och kreativ.  
 

Utifrån intervjuerna fick vi information om att det dock har ändrats lite på kontoret 

sedan planlösningen utformades. De som arbetar med kundtjänst satt tidigare utspritt 

likt resten av de anställda men sitter nu samlade på en plats i fokus-zonen. Under 

platsbesöket lades det märke till att ljud från kundtjänst spred sig över hela kontoret. 

Även från entré och kök spreds ljud. Efter att ha analyserat planlösningen skulle 

kundtjänst kunna flytta till puls-zonen alternativt till övervåningen som är planerad att 

byggas. För att ljud från puls-zonen inte ska sprida sig till fokus-zonen skulle dörrar 

kunna sättas upp mellan zonerna. Detta skulle medföra att fokus-zonen blir mer 

dämpad. Intervjuerna gav dock ett svar på att JSC inte var i behov av att ha det helt tyst 

i fokus-zonen eftersom det finns rum att boka för det.  

 

Enligt den här studien kan det konstateras att kontoret hos JSC är anpassat till 

verksamheten. Under den tiden som de anställda har arbetat i ABW-kontor har det dock 

skett utveckling i företaget som har medfört att bland annat helpdesk har ökat i antalet 

anställda. Kontorets planlösning gör det dock möjligt för ommöblering samt att det 

finns en övervåning som kan inredas. Detta betyder att kontoret inte bara är utformat 

enligt verksamheten utan även för deras möjliga expandering.    

5.2.3   ABW-kontorets anpassning till Kommunikationsavdelningen  
Likt Aspia var även Kommunikationsavdelningen en ombyggnation av en befintlig 

lokal. ABW-kontoret fick därför anpassas till den befintliga ytan. På 

Kommunikationsavdelningen var personerna som intervjuades missnöjda med hur 

övergången till ABW-kontoret gick till. De kände att deras dåvarande chefer inte 

lyssnade eller tog vidare deras åsikter. Resultatet av det här har gjort att fler har varit 

negativt inställda till ABW-kontoret. Detta är en stor anledning till att de fick lägst 

poäng (se Tabell 2). Forskning visar att om medarbetarna inte får sin röst hörd under 

utformningsprocessen leder det till att de blir negativt inställda till ABW-kontoret 

(Lathinen et al., 2015). Intervjuerna visade att arbetssättet var så pass varierat att ett 

ABW-kontor egentligen hade passat deras arbete enligt teorin. Problemet grundar sig 

snarare i att cheferna inte tog hänsyn till de anställdas åsikter och att de därefter blev 

negativt inställda till kontorsformen. Efter platsbesöket och dokumentgranskningen har 
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det konstaterats att det fanns en del byggtekniska fel. Exempelvis är telefonrum och 

skyperum inte tillräckligt ljudisolerade. Ljudabsorbenter har fått sättas upp i efterhand 

för att dämpa ljudnivån. Arkitekten hade därför kunnat använda ett mer ljuddämpande 

material på exempelvis golven i dessa ytor. Det fanns även brister i planlösningen som 

att lounge-delen där de anställda fikar var för liten, workshopen var placerad intill de 

tysta rummen vilket medförde att de anställda kunde bli störda. Det var även en otydlig 

zonindelning vilket medförde att de anställda och besökare inte visste hur de skulle 

förhålla sig till kontorets regler. 

 

Enligt den här studien kan det konstateras att kontoret hos 

Kommunikationsavdelningen inte är anpassat för verksamheten. Enligt teorin borde 

deras verksamhet och arbetssätt stämma väl överens med ett ABW-kontor. Alla på 

kontoret har olika arbetsuppgifter som i sin tur genererar olika arbetssätt. Deras arbete 

är dessutom flexibelt vilket innebär att inte alla är på plats hela tiden. Varför kontoret 

inte är anpassat beror på att medarbetarna inte kände att de fick vara med i 

utformningsprocessen vilket har lett till en negativ inställning för ABW-kontor 

generellt. Kontoret har också byggnadstekniska brister som bidrar till de anställdas 

negativitet. 

5.3 Ett användarvänligt hjälpmedel för att förbättra 
kommunikationen mellan arkitekt, beställare och anställda 

Under studien har det kommit fram att kommunikationen mellan arkitekt, beställare och 

de anställda har fungerat på olika sätt hos de olika verksamheterna. På JSC, som enligt 

undersökningen var den verksamhet som hade mest nöjda medarbetare, använde de sig 

av workshops. Under en workshop deltog representanter från olika avdelningar som 

förde fram medarbetarnas åsikter. Detta anses vara en bra metod men istället för att 

information ska gå via en representant skulle det vara mer fördelaktigt om 

informationen går direkt mellan medarbetare och arkitekt. Det här skulle kunna öka 

chanserna att medarbetarnas åsikter faktiskt kommer fram till arkitekten. Det är dock 

tidskrävande för arkitekt eller chef att prata med varje anställd om övergången till 

ABW-kontor. För att få ut den här informationen på ett mer effektivt sätt har svaret på 

den här frågeställningen resulterat i en checklista (se Figur 6). Den är tänkt att vara ett 

användarvänligt hjälpmedel till arkitekten för att förbättra kommunikationen med 

beställare och de anställda vid utformningsprocessen av ett ABW-kontor. Det här 

hjälpmedlet kommer inte bara leda arkitekten i rätt riktning i ett tidigt skede utan även 

möjliggöra att ABW-kontoret blir rätt anpassat till verksamhetens behov. Tanken med 

checklistan är att den fungerar som ett komplement till exempelvis workshops eller 

andra informationsmöten. Den kan delas ut till alla anställda för att sedan ges till 

arkitekten som då får ett underlag att utgå från. Syftet med checklistan är att information 

kan komma fram som annars inte anges av endast chef eller representanter. Efter 

intervju med en arkitekt på Arkitekthuset framkom det att det är vanligt förekommande 

att ny, relevant information ges av att prata med fler medarbetare. Detta är något som 

styrker syftet med att använda checklistan. 
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Checklista: 

 

Hur många timmar spenderar du på kontoret en vanlig vecka? (Med utgångspunkt att 

du arbetar 40 tim/vecka) 

 

 0-10 tim 11-20 tim  21-40 tim 

 
Ungefär hur stor del av din arbetstid under en dag består av självständigt arbete? 

 

 0 tim  2 tim  4 tim  6 tim  8 tim 

 

Ungefär hur stor del av din arbetstid under en dag kräver en verbal konversation med 

kollegor på plats? 

 

 0 tim  2 tim  4 tim  6 tim  8 tim 

 

 

Ungefär hur stor del av din arbetstid under en dag kräver full koncentration? 

 

 0 tim  2 tim  4 tim  6 tim  8 tim 

 

Om fler än 0 timmar: Förklara vad som behövs för att du ska upprätthålla den 

koncentrationsnivån? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Om du reflekterar över dina arbetsuppgifter, vilka av följande arbetsstationer skulle du 

kunna tänka dig att arbeta vid? Gradera enligt skalan 1-7, där 1 är mest viktigt och 7 är 

minst viktig. 

 

 Tyst landskap (Ett öppet landskap där det är tänkt att vara tyst och respektera andras 

koncentration) 

 

 Kommunikativt landskap (Ett öppet landskap där det är okej att föra konversationer) 

 

 Tyst rum (Ett rum för 2 eller flera där ingen får bli störd) 

 

 Workshop (Ett rum som är tänkt för grupparbeten där kreativa hjälpmedel finns) 

 

 Lounge (En del i ett öppet landskap där det är tänkt att sitta bekvämt) 
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Om du upplever att du inte har arbetsro i ett öppet landskap, kan du förklara varför? 

(Hoppa över den här frågan om du tror att du kommer uppleva arbetsro i ett öppet 

landskap) 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

På ett ABW-kontor är det lätt att den personliga prägeln försvinner eftersom det inte 

längre finns fasta sittplatser. Har du några förslag på hur er personliga prägel kan 

vidhållas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Förklara hur dina möten ut på kontoret ser ut? (Behovet av digital uppkoppling, är det 

många eller få deltagare etc) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Förklara vad det är som krävs för att du ska kunna prestera bra i dina olika 

arbetsuppgifter? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Vad för typ av arbetsmedel använder du på kontoret? (Dator, stora pappersark, stort/ 

litet omfång av fysiska dokument etc) 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Hur ofta på en dag behöver du prata i telefon? 

 

 0-3 ggr  4-7 ggr  Fler än 7 ggr  

Figur 6. Resultat i form av en checklista. 
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5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att ta fram ett kommunikationsverktyg som kan vara användbart 

för arkitekt, beställare och medarbetare i utformningsprocessen av ett ABW-kontor. 

Kommunikationsverktyget var tänkt att underlätta arkitektens arbete. För att besvara 

målet delades studien upp i tre frågeställningar; 1. Vad påverkar medarbetarnas 

tillfredsställelse i ABW-kontorets utformning? 2. Hur väl är ABW-kontor anpassade för 

verksamheter idag? 3. Hur kan kommunikationen mellan arkitekt, beställare och de 

anställda förbättras med ett användarvänligt hjälpmedel? Första frågeställningen 

besvarades utifrån intervjuerna där personerna fick svara på frågor (se Bilaga 1, 2 & 3). 

Intervjuerna gav svar på vad som var viktigt att tänka på vid utformning av ett ABW-

kontor från arkitekt, chef och medarbetares synvinkel. Den andra frågeställningen 

besvarades dels genom intervjuer (se Bilaga 4-13) samt genom platsbesök hos varje 

verksamhet i kombination med dokumentgranskningen av planlösningarna. Detta 

visade vad medarbetarna hade för åsikter om resultatet av deras ABW-kontor samt hur 

utformningsprocessen sett ut. För att besvara den tredje frågeställningen användes 

samma empiri som besvarat de första frågeställningarna men även intervjuer med 

arkitekt. Detta resulterade i ett kommunikationsverktyg i form av en checklista (se 

Bilaga 14). 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel ges en kort sammanfattning av resultatet. Vidare diskuteras resultatet 

och de valda metoderna för studien. Slutligen redovisas studiens begränsningar, 

slutsatser och förslag till vidare forskning.    

6.1 Resultatdiskussion 
Forskning har visat att det finns brister i kommunikationen vid utformning av ABW-

kontor vilket resulterar i att kontoret inte blir anpassat till verksamheten. För att ta reda 

på vad som grundar sig i kommunikationsbristen behövdes det en undersökning om 

olika verksamheters ABW-kontor och kopplingen till deras utformningsprocess. 

Studien har god validitet eftersom att detta faktiskt studerades på tre olika 

verksamheter. Studien anses även ha god validitet då flera datainsamlingar genomförts. 

Totalt har tre fallstudier, tio intervjuer och dokumentgranskning av tre planlösningar 

utförts. Utöver detta har även rundturer på de olika verksamheterna givit en inblick i 

arbetssättet. Rundturerna gav även chans att analysera kontorets utformning utifrån 

tidigare kunskaper.  
 

Studien har resulterat i en checklista som ska fungera som ett användarvänligt 

hjälpmedel för arkitekt, beställare och medarbetare vid framtagande av ABW-kontor 

(se Bilaga 14). Anledningen till varför det blev en checklista var efter insamlad empiri 

som visade på att det behövdes ett kompletterande hjälpmedel utöver workshops och 

andra personliga möten. Checklistan utesluter inte att andra hjälpmedel kan fungera. 

Efter den här studien har det dock kommit fram att det finns ett behov av att varje 

medarbetare får sin röst hörd. Checklistan kan även effektivisera 

informationsöverföringen mellan arkitekt och medarbetare. Genom checklistan kan 

arkitekten samla in behövd information utan att behöva lägga tid på att prata med varje 

medarbetare. Förutom att samla in information från verksamheterna är det också viktigt 

att arkitekten förstår sig på vad ett ABW-kontor är. Den kunskapen kan skilja sig från 

arkitekt till arkitekt. Därför är det viktigt att sätta sig in i ämnet innan 

utformningsprocessen börjar. 

 

Resultatet anses vara trovärdigt då en grundlig undersökning av tre verksamheter gjorts. 

Om undersökningen skulle gjorts större så hade ännu fler verksamheter undersökts och 

då hade resultatet troligtvis ökat reliabiliteten. Checklistan anses vara användbart 

eftersom resultatet från insamlad empiri stämmer överens med forskning att 

medarbetare bör involveras för ett bättre resultat. Det har dessutom sagts av intervjuad 

arkitekt och lokalplanerare att detta skulle vara ett bra komplement till att få ut den 

informationen som behövs för rätt anpassat ABW-kontor för verksamheten. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som valdes för studien var fallstudier, intervjuer och dokumentgranskning. 

Det lämpade sig att använda dessa metoder på grund av kursens omfattning och frågor 

som skulle besvaras. Mycket fokus låg på att intervjuerna skulle bidra med mycket 

information. Där av arbetades det mycket med utformningen av frågorna så att svaren 

skulle bli så utförliga som möjligt. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade svarade 

alla på samma typ av frågor samtidigt som intervjuerna till viss del kunde formas utifrån 

intervjuarens svar. Hade kursen varit av större omfattning hade exempelvis 

observationer kunnat läggas till som metod för en mer grundlig analys av varje 

verksamhets arbetssätt. 
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6.3 Begränsningar 
Resultatet kan anses vara generellt giltigt på så sätt att checklistan kan användas vid 

utformning av ABW-kontor oavsett vilken verksamhet det är. Däremot kan det vara 

mest fördelaktigt att använda i små företag där inte antalet anställda är för många då 

insamling av alla medarbetares åsikter kan minska effektiviteten för arkitektens arbete 

eftersom checklistan är i pappersform. Om checklistan hade gjorts till ett digitalt 

verktyg hade det varit lättare att implementera även för större företag. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problemet som den här studien grundar sig i är att alla ABW-kontor inte verkar vara 

anpassade till alla verksamheter. Efter en djupdykning i ämnet visade det sig att 

forskning styrker det här problemet, och i alla tre verksamheter som har studerats är det 

kommunikationen som på något sätt brister. Studien resulterade i ett kommunikativt 

hjälpmedel i form av en checklista som ska hjälpa arkitekten att utforma ett så 

välanpassat ABW-kontor som möjligt för just den specifika verksamheten.  
 

Checklistan bidrar med att: 

 Arkitekten leds in i rätt riktning från början i skissnings-arbetet 

 Alla i verksamheten känner sig delaktiga i utformningsprocessen 

 Alla i verksamheten får vara med att påverka deras framtida ABW-kontor 

 Den blir ett komplement till andra informationsgivande metoder 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vilka verksamheter som egentligen 

passar bäst för ABW-kontor. Det skulle även kunna vara att utforma checklistan som 

ett digitalt verktyg vilket skulle förenkla insamlingen av informationen för arkitektens 

arbete. Det skulle kunna bidra till att större kontor med fler anställda kan använda sig 

av checklistan om resultatet i slutändan kunde automatiskt samlas till ett medelvärde. 

Vidare forskning skulle också kunna vara att undersöka ansvariga arkitekters kunskap 

om ABW-kontor för att se om det kan påverka resultatet.   
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuunderlag till medarbetare. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Allmän information  

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, lunch 

osv) 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som hade 

hand om organisationens utformning? 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade tillräckligt 

med information om ert arbetssätt? 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, dagsljus 

osv) 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
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Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 
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Bilaga 2 Intervjuunderlag till chefer. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (cheferna) 

Allmän information  

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, lunch 

osv) 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat kontor? 

Utformningsprocessen 

Hur kom det sig att ni tog beslutet att byta till ett ABW-kontor? 

Hur fördes den informationen om att ni skulle byta till ett ABW-kontor vidare till dina 

anställda? 

Gav du möjligheten till dina anställda att diskutera med dig och varandra om bytet till ABW-

kontoret? 

Fick dina anställda prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som hade hand om 

organisationens utformning? 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade tillräckligt 

med information om ert arbetssätt? (platsbesök, diskussion med anställda osv) 

Har du något mer att tillägga gällande utformningsprocessen för ert ABW-kontor? 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Upplever du någon skillnad på dina anställda efter att ha bytt till ABW-kontor när det 

kommer till produktivitet och välmående? 

Upplever du att dina medarbetare trivs på kontoret? 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
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Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, dagsljus 

osv) 

Erfarenhet av kontorsformen 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (Trivs du?) 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på verksamhetens arbetsuppgifter? 

Hur tycker att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Är det något du tycker som saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 
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Bilaga 3 Intervjuunderlag till arkitekter. 

Intervjufrågor till arkitekt 

Allmänt 

Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat kontor? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med ett ABW-kontor? 

Vad ser du för svårigheter gällande utformningen av ABW-kontor? 

Vad anser du är viktigt att tänka på gällande planlösningen av ett ABW-kontor? 

Anser du att det är många beställare som är intresserade av att ändra kontorsform till ett 

ABW-kontor? 

Arbetsprocessen 

Vad behöver/vill du veta i början av utformningsprocessen för att hamna i rätt riktning? 

Hur fungerar din kommunikation med berörda parter under designprocessen? 

Vad anser du är viktigt när du planerar ett kontor för att det ska passa verksamheten så bra 

som möjligt? 

Hur vanligt anser du att förslaget av ett kontor ändrar riktning under processens gång? 

Om det är vanligt, vad tror du den riktningsändringen beror på? 

Erfarenhet av resultat 

Upplevs det som att tid har gått till spillo under processens gång? 

Anser du att det är svårt i början av utformningsprocessen att veta vad verksamheter är i 

behov av? 

Vi arbetar med att ta fram ett kommunikationsverktyg för att underlätta designprocessen, tror 

du det skulle gynna dig i ditt arbete vid utformning av ABW-kontor? 
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Bilaga 4 Transkriberad intervju 1 Aspia. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 1 från Aspia i Jönköping. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 
Jag har arbetat just på det här kontoret sedan augusti förra året, det vill säga att jag var med 

om övergången från det gamla kontoret där jag arbetade där innan. 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 
För mig ser det lite annorlunda ut om man jämför med de andra på kontoret eftersom jag inte 

jobbar med leveranser och bokslut. Jag arbetar med försäljning och tar in nya uppdrag. Jag har 

mycket möten både här i kontorets konferensrum men också ute hos kunder. Under 

eftermiddagarna brukar det bli mycket telefonkontakt. Man kan säga att jag rör mycket på mig 

under min arbetsdag och sitter sällan på samma plats.  

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 
Jag jobbar för det mesta självständigt. Dock ingår jag mycket i team då vi är mellan 2-3 

medarbetare i varje uppdrag. Men det är mest likt självständigt arbete. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 
Ja. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Min beskrivning av ABW kontor är att man väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgift. Det är ett 

kontor som är anpassat för både teamwork och leverans. Där man kan sätta sig i en sådan 

miljö där man kan leverera på bästa möjliga sätt. 

Utformningsprocessen 

Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor? 

Ja det har jag. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 
Det var i samband med att det tidigare bolaget vid namn PwC delades upp i två olika bolag. 

Under vilken fas vi fick informationen kommer jag faktiskt inte ihåg. Men vi fick se en skiss 

på det tänkta kontoret och fick vara delaktiga i en workshop där vi fick komma med lite 

’’input’’ vad vi tyckte. Vi hade även en workshop där vi diskuterade lite husregler. Under 

mötena var det lite blandad respons eftersom vi tidigare suttit i cellkontor och nu skulle vi 

sitta öppet.  

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 
Ja, dock var skissen redan klar så vi kunde inte komma med några ändringar som att vi skulle 
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ha egna cellkontor. Vi fick föra fram våra åsikter men vi medarbetare tyckte det såg bra ut. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 
Det tror jag, dock var det chefen som förde den processen. Jag tycker dock att chefen har varit 

transparant mot oss medarbetare med information. Men vilken information arkitekten har 

samlat in har jag inte koll på.  

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 
Höga förväntningar eftersom chefen sa att det skulle bli så fint vilket det har blivit.  

Men utöver det nej. Jag hade fått lite information från andra kollegor som tidigare arbetat i 

öppna landskap som tyckte det var bra. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 
Jag är bara positiv till det. Vi skall jobba digitalt. Tidigare hade vi mycket papper, pärmar och 

stökigt. Nu har alla en låda med dator, lite pennor etc. Så jag tycker det är skönt. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Det är nästan för tyst inne på vårt kontor. Det är väldigt mycket ljuddämpning, så arbetsro 

finns. Det skulle säkert vara annorlunda om det var 25 stycken säljare som satt här. Men nu så 

jobbar alla tyst och respekterar husreglerna med telefonrum etc. 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 
Ja, innan arbetade vi i cellkontor. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Jag pratar väldigt mycket i telefon, det var skönt att bara kunna ringa eller ta emot ett samtal 

utan att behöva tänka på sin omgivning. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
Det är inte jättejobbigt att behöva resa på sig för att ta sig till ett telefonrum, det är ett väldigt 

litet problem på så vis. En annan fördel är att man känner en annan närhet till sina kollegor nu 

än vad jag gjorde innan. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Jag tycker det är jättebra eftersom det stödjer vårt nya arbetssätt mot en digital verksamhet. 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Ja det tycker jag. Vi har några platser över så det finns möjlighet att växa. 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 
Bra tycker jag. Sedan kan man diskutera om det är någon som avviker från gruppen, om den 

ska ha ett eget kontor om den behöver det. Men för min del skulle det fungera att använda mig 
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utav ett konferensrum en eftermiddag om jag skulle behöva koncentrera mig lite extra. Det 

var en fråga jag tog upp under workshopen men det var ingen som tog hänsyn till det, det 

tycker jag dock inte man ska behöva göra då vi är så många. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 
Bra tycker jag. Dock skulle den tysta zonen inte behövas då den kommunikativa zonen är så 

pass tyst redan. Det beror ju på att vi som jobbar här arbetar så pass tyst. Den tysta zonen 

fungerar mer som en stör ej zon. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc.) 

Vi har lite begränsad yta, men det skulle vara trevligt att ha någon yta som ersatte ett 

konferensrum som inte är lite formellt. Lite mer likt en workshop som man skulle kunna 

arbeta lite mer tillsammans i grupp. Det skulle också vara trevligt att ha någon form av en 

feelgood hörna med pingisbord eller dylikt. Hade jag varit med och fått bestämma hade jag 

nog försökt införa det. Man skulle kanske kunna byta ut ett utav konferensrummen då det inte 

alla används så mycket. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 
Läs ovanstående svar. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 
Jag tycker kontoret är träffsäkert i förhållande till den ytan vi har. Men det är det jag nämnde 

innan som skulle kunna förbättras. 



Bilagor 

37 

Bilaga  5 Transkriberad intervju 2 Aspia. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (cheferna) 

Intervjuperson 2 från Aspia i Jönköping. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

Jag har arbetat på PwC i 20 år innan en del utav PwC ändrades till att bli Aspia. 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 

Mycket möten med kunder och medarbetare. Min vardag är väldigt ryckig och jag far fram 

och tillbaka väldigt mycket. Jag sitter aldrig på en och samma plats en hel dag. Till skillnad 

från de andra på kontoret som sitter mer stilla på samma plats så utnyttjar jag verkligen alla 

kontorets ytor. 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Vi arbetar mycket i team där jag är ytterst ansvarig i alla ärenden. Det är dock inte så att vi 

arbetar i grupparbeten utan alla på kontoret sitter självständigt och arbetar. 

Säkert 80 procent av min tid handlar om ledningsfrågor vilket sker självständigt. 

Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat kontor? 

Nu har ju jag bara erfarenhet av vårat kontor. Men innan vi införde ABW kontor hos oss var 

jag på studiebesök hos ett kontor i Stockholm. Det här kontoret är ganska så litet så jag vet 

inte hur pass aktivitetsbaserat det är egentligen, vi har inte några aktivitetsrum där man kan gå 

undan och exempelvis spela pingis. Vi använder oss dock av principen ”clean desk” och ”free 

seating”. Men jag skulle beskriva aktivitetsbaserat kontor som en arbetsplats där det finns 

olika miljöer man kan välja att jobba i. Det tycker jag vi har då vi har en tyst yta och en 

kommunikativ yta. Dock hade det kontoret jag hade studiebesök på fler olika miljöer som 

personalen kunder välja att sitta i. Det är dock en kontorsform som är väldigt yteffektiv och 

ekonomisk. Som när det andra bolaget vi köpte upp kom så fick vi plats med 12 st 

medarbetare till. Detta skulle inte vara möjligt om vi inte hade ett ABW kontor. 

Utformningsprocessen 

Hur kom det sig att ni tog beslutet att byta till ett ABW-kontor? 

Den här processen gick extremt fort, jag tror inte att någon har byggt om ett kontor så fort 

som vi. Vi fick reda på att PwC skulle sälja den delen som idag är Aspia och samtidigt höll 

hyreskontraktet på att gå ut. Då bestämde vi att göra en större ombyggnad för att skilja PwC 

och Aspia från varandra och inte dela lokal. Men för att få plats med all personal togs ett 

beslut högre upp i Aspia att vi skulle använda oss av ABW-kontor. Från början var jag 

väldigt skeptisk till det här med ”free seating” men det var en standard som Aspia skulle 

införa på alla deras kontor. 
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Hur fördes den informationen om att ni skulle byta till ett ABW-kontor vidare till dina 

anställda? 

Först informerade vi om processen att gå från PwC till Aspia. Informationen ändrades mycket 

under tiden. Först fick jag information uppifrån i Aspia att vi bara skulle ha en vägg mellan 

PwC och Aspia fast dela fika-rum etc. Så det blev så att jag gav information till de anställda 

som sedan ändrades då vi efter ett tag fick information om att bli ett helt eget kontor.  

Men överlag hade vi väldigt mycket möten men tillslut dela jag informationen om hur 

kontoret faktiskt skulle bli. Där fanns det ingen möjlighet att göra större ändringar på. 

Gav du möjligheten till dina anställda att diskutera med dig och varandra om bytet till 

ABW-kontoret? 

Jag var på studieresa i Stockholm där jag undersökte lite fallgropar man skulle undvika vid 

införandet utav ABW-kontor. Jag fick också mycket inspiration till hur man skulle göra med 

spelregler på kontoret. Detta delade jag med mig mycket om under de workshops som vi 

hade. Där fick även medarbetarna vara med och diskutera spelregler som dom tyckte var 

viktiga. Ett stort problem som vi hade var tiden. Vi hade ca tre månader på oss att göra en 

total ombyggnation och införa ett helt nytt kontorskoncept. 

Fick dina anställda prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som hade 

hand om organisationens utformning? 

Inte så mycket som jag kanske velat, dock fick de anställda fick vara med och bestämma vilka 

spelregler vi skulle förhålla oss till här på kontoret. De fick dock inte vara med och bestämma 

utformningen på kontoret då tiden inte fanns. Vi hade som sagt tre månader på oss att bygga 

om kontoret, detta ledde till att tiden inte fanns att involvera de anställda i 

utformningsprocessen utan det var jag som var med och bestämde. Man skulle kunna säga att 

det nästan var lite diktatur och de anställda fick bara finna sig i det. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Från början var jag skeptisk men efter jag varit på lite platsbesök på andra kontor kunde jag 

ändå se det positiva med just ABW-kontor. Och nu skulle jag aldrig kunna gå tillbaka till ett 

vanligt cellkontor. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? (platsbesök, diskussion med anställda osv) 

Jo arkitekten var ju här, men vi hade ju en specifik yta som vi fick förhålla oss till. Arkitekten 

fick ju inte arbeta utifrån ett tomt blad. Det var jag som berättade för arkitekten vad jag ville 

ha på kontoret som ett stort konferensrum, två öppna kontorslandskap, reception och ett eget 

kök. Det var väldigt mycket fasta förutsättningar som jag gav. Men det är klart att arkitekten 

var delaktig men det gick ju väldigt snabbt. Jag minns att arkitekten sa att det nästan var 

omänskligt att utföra en ombyggnation på denna korta tid. Det skulle säkert vara skillnad om 

man hade 500 kvm och man sa att arkitekten fick komma med sina idéer. Men i det här fallet 

hade jag väldigt klar bild av vad jag ville ha, det här med tyst och öppet landskap var en viktig 

del för mig till exempel.  

Har du något mer att tillägga gällande utformningsprocessen för ert ABW-kontor? 

Jag tror att även om man inte involverar medarbetarna i utformningsprocessen så är det viktigt 

att man i alla fall kommunicerar med dem och förklarar hur det går och hur det ligger till. Om 

det blir några ändringar etc. Jag tror också det är viktigt att man gör en uppföljning efteråt och 
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utvärderar resultatet. För våran del skulle vi nog behöva lite mer förvaringsutrymmen, vi har 

fått tillägga ett arkiv nere i källaren som är väldigt otillgänglig då hissen inte går ända ner. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Upplever du någon skillnad på dina anställda efter att ha bytt till ABW-kontor när det 

kommer till produktivitet och välmående? 

Jag tycker att man kan känna skillnad på personalens välmående, men jag vet inte om det 

enbart har att göra med att vi bytt kontorsform eller om det har mycket med att vi gjort om 

bolaget. Men jag tycker i alla fall att vi kommit varandra mycket närmre och lärt känna 

varandra över gränserna. Så har det i alla fall blivit för mig. Min närhet som chef har i alla fall 

blivit mycket närmre idag. I början var det dock vissa som tyckte det var jobbigt eftersom det 

var nytt, framförallt ljudnivån då det stora landskapet kunde bli väldigt högljudt eftersom det 

är 24 platser där. Men idag är det väldigt tyst på kontoret och den tysta avdelningen uppfyller 

inte riktigt sitt syfte längre eftersom det ibland är högre ljudnivå där inne.   

Upplever du att dina medarbetare trivs på kontoret? 

Vad jag vet så trivs de flesta. I början tror jag att flertalet var lite rädda för det nya arbetssättet 

och att de blev av med sitt cellkontor. Men jag tror att alla trivs nu när de kommit in i 

arbetssättet. 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Jag har jobbat på PwC sedan jag gick ut högskolan, där har jag enbart suttit i ett cellkontor. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Jag tycker bara att det finns fördelar med det nya kontoret om jag ska vara ärlig. Eftersom det 

främjar digitaliseringen och man slipper alla papper och pärmar. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
Se ovan. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Lite olika, vissa dagar känner jag att jag blir mer störd än andra. Ibland kan det vara så att 

någon tar ett samtal som pratar ganska högt, det leder i sin tur att nästa person pratar högre 

och så fortsätter det. Men över lag så är det så fint, snyggt och dämpat här så på något sätt så 

vårdar vi alla den här miljön. Kort sagt så tycker jag att koncentrationen är lika bra som innan. 

Och behöver man tystare omgivning så kan man ju gå in i den tysta zonen. Det blir även 

väldigt trevligt eftersom alla städar i ordning efter sig varje dag tillskillnad får det tidigare 

kontoret.   

Erfarenhet av kontorsformen 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (Trivs du?) 

Mina personliga åsikter är goda eftersom jag är väldigt nöjd med vår eget kontor. Dock finns 

det andra större kontor som har ett betydligt mera aktivitetsbaserat kontor som är lite roligare 

utformat. I vårat kontor använder vi oss av vissa principer från ett ABW-kontor men vi var 

tvungna att hålla oss till en specifik yta vilket hindrade oss att ta ut svängarna. Men jag trivs 

absolut att arbeta aktivitetsbaserat. 
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Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Ja vi har 32 platser och vi är ca 30-32 anställda. Flera är föräldralediga. Kontoret är 

dimensionerat utefter så många anställda som vi är. Dock saknas det lite förvaringsutrymmen. 

Jag tycker inte att vi behöver mer yta per person men det skulle kanske behövas ca 20 kvm till 

för lite andra saker. Anledningen till att vi har så många arbetsplatser är för att vi maxade den 

ytan så mycket som vi kunde.  

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på verksamhetens 

arbetsuppgifter? 
Väldigt bra eftersom vi går mot en mer digital verksamhet. Även om vi har mycket arbeten 

som det är sekretess på så ser jag dock inte det som ett problem, eftersom vi har en kollektiv 

tystnadsplikt på kontoret. Om det är som i mitt fall att jag jobbar med viss känslig information 

som sjukskrivningar eller vissa lönefrågor så kan jag sätta mig hemma eller boka ett 

konferensrum.  

Hur tycker att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 
Den tysta zonen fungerar inte riktigt som det var tänkt. Det har blivit så att vissa personer ofta 

går in och sätter sig där för att dom trivs att sitta med varandra och just i det rummet. De 

personerna har också skapat sina egna husregler över vad som gäller i det rummet. Eftersom 

vi jobbar mycket med att handleda nya medarbetare har det även varit ett problem att vissa 

mer erfarna sätter sig i den tysta zonen och inte riktigt är tillgängliga för de nya medarbetarna 

som behöver hjälp. Jag skulle nog vilja att zonerna låg lite närmre varandra så att just 

handledningen skulle fungera bättre. 

Är det något du tycker som saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? 

Jag tycker att det saknas telefonrum i den kommunikativa zonen och förvaringsutrymmen. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Själva placeringen på zonerna tycker jag är helt optimalt planerat då vi kan ta emot våra 

kunder direkt när kunderna kommer in i entrén. Då slipper vi att kunderna springer omkring i 

de öppna landskapen. Det kanske skulle behövas mer telefonrum i den stora öppna ytan då det 

är så många som sitter där. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Lite mer förvaringsutrymmen, kanske haft ett rum för mer aktivitet som träningscykel eller 

pingisbord etc. Det finns inget vilorum eftersom det inte fanns något krav att vi behövde det i 

en sådan här lokal. Det finns mängder med grejer men samtidigt så hade vi en begränsad yta. 

En annan sak som skulle vara skönt är om vi kunde få ljus in i köket då det ligger långt ifrån 

fasaden. 
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Bilaga 6 Transkriberad intervju 3 Aspia. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 3 från Aspia i Jönköping. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 
Jag började här ca två månader innan vi bytte till ABW-kontoret. 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 
Personligen har jag inte så mycket möten, jag sätter mig på en plats där jag sitter nästan hela 

dagen. Jag försöker cirkulera mellan lite olika platser från dag till dag. Det blir ju att man har 

sina platser man cirkulerar emellan.  

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 
Vi arbetar i team men vi sitter inte och diskuterar under arbetet. Jag som är 

redovisningsassistent utför mitt jobb först som sedan granskas i två led. 

Kort sagt arbetar vi alltid självständigt men självklart kan man fråga om det är något som man 

undrar. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 
Ja. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 
Det är ett kontorslandskap på en öppen yta, inte massa rum där man sitter ensam i. 

Man har ett skåp där man förvarar sina saker och man kan sätta sig på vilken plats man vill. 

Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 
Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 
Eftersom jag började här ganska sent så fick jag nog reda på det efter de andra medarbetarna. 

Jag tror dom gick ut med bra information till medarbetarna. Vi hade även en workshop där vi 

fick framföra lite åsikter om skissen som tagits fram. På workshopen tog vi även fram vilka 

husregler som skulle användas. De skickade även ut mejl om det blev någon uppdatering 

gällande det nya kontoret. 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 
Det fick vi på workshopen. Väldigt många var skeptiska till ABW först men nu tror jag de 

flesta är nöjda. Under workshopen fick vi föra fram våra åsikter om allt möjligt. 
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Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 
Jag har sett arkitekten här några gånger. Dock pratade hon inte med oss medarbetare utan med 

chefen. Chefen har ju dock i sin tur pratat med oss vilket hon i sin tur framför till arkitekten 

med frågor kring vad vi vill ha för stämning på kontoret. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 
Nja, jag tyckte att det skulle bli lite trevligare att man ser varandra som man inte gjorde förut. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

Spelar ingen roll. I början kände jag att det hade varit skönt att ha sin egen plats, där man 

kunde ha sina saker vid ett eget skrivbord. Nu tycker jag att det är ganska skönt. Det blir 

aldrig någon hets om att man ska få den bästa platsen då alla arbetsstationer är likadana. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Min arbetsro fungerar bra. Är det så att man skulle behöva sitta mer koncentrerat kan vi gå in 

i den tysta avdelningen. Det kan vara lite ljust ibland med då kan vi dra ner markiser på 

utsidan. Det finns vissa personer som har fått som vana att alltid sitta i den tysta zonen, detta 

ska vi dock inte göra då det kan missuppfattas att dom inte vill bli störda. 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja, under praktiken var jag på cellkontor. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Fördelen med att ha sitt egna kontor vara att man hade tillgång till pärmar etc i sitt egna rum 

istället för att behöva gå till ett arkiv. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
Fördelarna med ABW-kontoret är det jag nämnde innan med att man oftast har tillgång till en 

kollega man kan ställa en snabb fråga, det är alltid rent o snyggt på arbetsplatserna eftersom 

man måste plocka undan sina saker varje dag. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Jag tycker det är jättebra då man får en annan kontakt med sina kollegor. Man ser även vilka 

som är på plats då det är vanligt att man är ute hos kunder i det här yrket. 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Jag tycker det finns plats för alla. Aspia köpte nyligen upp ett anat bolag vilket medförde att 

det kom 12 nya personer. Det innebär att alla platser är upptagna men jag upplever att det 

alltid finns platser som står tomma då många är ute på möten etc. 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Bra. Det är skönt att kunna bolla idéer med kollegan. Vi alla arbetar med liknande uppgifter 
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hela tiden. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Jag tycker att våra båda zoner fungerar som tysta zoner. I den kommunikativa zonen är det 

accepterat att prata med varandra men oftast är det väldigt tyst. Det är ofta tystare i den 

kommunikativa zonen än vad det är i den tysta zonen. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc.) 

Jag tycker att dom har utformat det är väldig bra, personerna som har haft hand om 

utformningen har frågat oss vad vi vill ha. Jag tycker inget saknas som jag känner att jag 

måste ha. Jag anser inte heller att det skulle behöva olika typer av arbetsplatser då 

arbetsplatserna i dagsläget är identiska. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Nej, jag tycker att zonerna fungerar bra för mig. Jag använder dock bara den kommunikativa 

delen som till största delen är väldigt tyst. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Jag kommer inte direkt på något, jag tycker att det här kontoret är bra då det finns många 

platser att välja mellan. Om det skulle finnas olika typer utav arbetsstationer som hade olika 

egenskaper tror jag att det hade blivit så att personer hade hittat sin favoritplats. 
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Bilaga 7 Transkriberad intervju 1 JSC. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 1 från JSC i Nässjö. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

7 år. Jag arbetar som kundansvarig nu, vilket innebär att jag tar hand om de stora kunderna. 

Under utformningsprocessen arbetade jag som projektledare för interna och externa projekt. 

Jag var administrativt ansvarig, likt en verksamhetschef. Jag hade exempelvis hand om alla 

fastigheter, bilar, försäkringar osv. Min roll har ändrats lite beroende på hur bolaget har sett 

ut. Jag har mer en samordningsroll nu där jag håller dialoger med avtalspartners. Det skiljer 

sig från de andra på kontoret där majoriteten har en IT-roll.  

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 

Jag lever efter min kalender, allt är strukturerat med olika möten. Antingen är jag här på JSC, 

hos kund eller hemma. Jag flänger runt rätt mycket, det jag behöver är min mobil och dator. 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Jag jobbar både självständigt och i team, det är 50/50. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 

Ja, eftersom jag har varit med och utformat vårt kontor. Men jag visste inte vad det var innan, 

då var det ganska nytt. Vi bestämde hösten 2013/våren 2014 att byta till ett ABW kontor och 

då var vi rätt ensamma om att bygga ABW kontor. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Man nyttjar dem miljöerna som man har behov av just nu, så länge det finns miljöer som 

stödjer det. 

Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 

Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 

Jag var med i processen. Jag, ägaren och två andra pratade ihop oss om det först. Vi hade i 

början tänkt på att bygga ut vår befintliga fastighet. Jag och en till ställde oss sedan frågan 

”Vad är arbete?”. Tillslut började diskussionerna leda till hur mycket det skulle kosta att 

bygga helt nytt istället och då tog vi reda på den kostnaden.  

Vi hade en grupp som kallades för ”ambassadörsgruppen” där det fanns en person som 

representerade sin grupp som man arbetade tillsammans med. Jag handplockade de som jag 

tyckte representerade de olika grupperna bäst och de fick vara med i ”ambassadörsgruppen.” 
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Det skulle inte fungerat om allihopa var delaktiga i projektet. Nu blev det att de personerna 

som var med i ”ambassadörsgruppen” tog vidare information till deras enskilda grupp. Frågan 

”Vad är arbete?” ledde oss till diskussioner om vårt arbetssätt på JSC. Här på kontoret ser vi 

inte att arbete är från kl:8.00 till kl:17.00. Istället för att titta på arbetstimmar per dag kan vi 

titta på arbetstimmar per vecka. Vi kom fram till att ABW rimmade helt enkelt med vad vi 

ville göra. Det passade vår verksamhet. 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 

Ja. Den viktigaste faktorn var att alla i personalen ville att vi skulle göra detta. Personalens 

tyckande var det som var det viktigaste, det var punkt nummer 1. Så det var en jättestor del i 

det hela, annars hade vi inte fått det att fungera. Vi började med att förändra arbetssättet på det 

förra kontoret sakta men säkert. Våra platser blev aktivitetsbaserade, helt plötsligt gjorde vi 

exempelvis att mitt kontor var till för alla. Bytet till ABW var något som diskuterades väldigt 

mycket på möten, i fikarum osv så det var inget som var hemligt på något sätt. Det är dock 

svårt att informera på rätt sätt, jag kan inte ha ett föredrag i två timmar per vecka för att 

berätta för alla hur planerna går. 

Är det något man ska ha stor respekt för är det andra människors känslor var det gäller 

arbetsro och trygghet. Det är mycket psykologi, därför är det bra att ta saker och ting i rätt 

steg. Jag är väldigt förändringsbenägen själv så för min del var det inte ett problem. I 

efterhand har vi också utvärderat bytet till ABW efter processen, och det var det som Linda 

Rolfö kollade upp kontinuerligt med djupintervjuer med varje anställd för hennes avhandling. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 

Ja, det tyckte jag. Det verkade finnas ett egenintresse hos arkitekten att prova på något nytt. 

Hon var till och med iväg på föreläsningar för att ta reda på vad ABW innebär, så att hon 

kunde vara med på vår planhalva. Hon var också på plats och tittade på hur alla arbetade. Hon 

har skapat den här fastigheten efter våra behov. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Om man ser bort från att jag var projektledare i gruppen så hade jag nog förväntningar på en 

väldigt cool arbetsplats, frihet under ansvar. Att gå från något bra till något bättre. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

För mig passar det bra, jag kan ta vägen vart jag vill beroende på vilket humör jag är på. 

Jag sitter nog helst i ”fokuszonen”, där får man ”tjöta”, ”gnabba” och sånt. Där trivs jag bäst. 

När jag gör avtal måste jag vara fullt fokuserad. Då tar jag och bokar något av de mindre 

mötesrummen eller väljer helt enkelt att sitta hemma. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Jag störs varken av ljud eller ljus, i början hade vi problem med ljuset eftersom vi har många 

fönster som går från golv till tak. Dit har vi satt persienner och gardiner för nu så det är inget 

problem vi längre. När det kommer till ljudet så kan jag styra det själv, vill jag inte ha ljud så 

går jag någonstans där det är tyst.  
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Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja, jag har bara arbetat i cellkontor innan.  

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Fördelen med ett cellkontor är att man alltid kan stänga en dörr. Däremot behöver inte det 

betyda att en stängd dörr är ”stör ej”. Folk kunde ju knacka på ändå. För att möta det med det 

nya kontoret måste vi kunna göra likadant fast på ett annorlunda sätt. Är vi i ett tyst rum nu 

eller i en ”stör ej” zon så blir vi inte störda på samma sätt. Nackdelen med att arbeta i ett 

cellkontor var att jag missade information som vi nu lättare kan ta till oss genom att vi sitter 

mer öppet. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 

Det som är bra är ”surret” där man kan hämta information ifrån, jag snappar upp småsaker här 

och var som jag missade innan när jag satt själv i mitt egna kontor. Det som var mindre bra 

var att helpdesk inte hade någon specifik plats från början vilket gjorde att deras 

kommunikation sinsemellan blev problematisk eftersom alla satt på olika platser. För att lösa 

det bestämde vi för att de skulle sitta tillsammans. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

För mig passar ABW-kontor riktigt bra, jag behöver ha det där surret runtomkring mig. De 

där korta mötena man får när man går förbi någon är viktiga och informativa.  

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Ja det tycker jag. Vi har 211 sittplatser, ca 60 stycken är arbetsplatser vilket är lika många 

som antalet anställda. Vi har ju dock skapat en ”nödraket” av en anledning, får vi inte plats 

med det vi har så har vi möjlighet att bygga ut på övervåningen. 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Det fungerar väldigt bra eftersom jag ofta inte sitter på en och samma plats utan är iväg på 

olika möten. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

De fungerar bra. Det finns något som heter den tysta zonen som jag tycker är tyst, men jag 

sitter nästan aldrig där. Vill jag sitta själv så väljer jag att sitta i ett mindre mötesrum istället. 

Den tysta zonen handlar egentligen inte om att vara tyst utan den zonen är mer en ”stör ej” 

zon. JSC är inte i behov av att det ska vara tyst utan mer att ibland inte bli störd. Jag upplever 

dessutom att produktiviteten har blivit högre sen vi bytte till ett ABW-kontor. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 

Fler rum där man kan vara själv i. Även fler mindre mötesrum för ca fyra personer. Om man 

är tex två personer som måste gå igenom något, då är de rummen klockrena. I ett av rummen 

som vi har finns det en whiteboard-vägg. Det är verkligen spot-on. Ska vi bygga till något i 

efterhand så blir det nog fler sådana mindre mötesrum. En annan sak som jag tyckte saknades 

under utformningsprocessen var en god kommunikation mellan byggarbetarna, arkitekten och 

mig som projektledare. Jag ställde en dum fråga en gång som löd ”Vad händer om vi flyttar 

den här väggen dit istället?”, svaret jag fick var att ”Ja, då sparar vi nog 3-4 miljoner kronor 

på att göra det”. Om inte jag skulle frågat det skulle troligtvis ingen reagera på den 
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prisskillnaden. Det hade varit bättre om det fanns en ekonomisk medvetenhet hos arkitekten. 

Exempelvis gav hon ett förslag på att installera fagerhults-belysning. Den var ju dock svindyr 

så vi bytte fabrikat och sparade 400 000 kr. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Nej, egentligen inte. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Placerat helpdesk rätt från början och utformat fler mindre mötesrum än vad vi har idag. 
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Bilaga 8      Transkriberad intervju 2 JSC. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 2 från JSC i Nässjö. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

Jag jobbar som kundansvarig säljare och affärsstöd till de affärsansvariga och jag hjälper dem 

att driva deras affär inom deras område.  

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 

En del möten, kanske 30 % möten och sedan en del telefonsamtal och mejl. Eget arbete som 

inte kräver så mycket fokus i tysta rum. 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Jag jobbar ganska mycket självständigt med eget arbete. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 

Ja det vet jag. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Ett kontor med olika miljöer som stödjer olika typer av arbete. 

Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 

Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 

Jag kommer ihåg att vi diskuterade om att göra någon slags förändring av vårat kontor. Sedan 

var jag en av de som var med och beslutade om att det faktiskt skulle bli ett ABW-kontor. Det 

var nog i ett möte, ’’face to face’’. Det var en process som vi kom fram till gemensamt på 

kontoret, det var alltså ingen ledning som var inblandad. 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 

Alla medarbetare fick möjlighet att vara med och påverka. Sedan ställde vi mycket frågor 

utåt. Vi hade exempelvis en moodboard på vårat förra kontor där alla kunde få sätta upp 

inspirationsbilder på något de gillade. Där var det fullt med bilder! Arkitekten som ansvarade 

för nybygget tittade på moodboarden för att ta till sig vad medarbetarna tyckte var passande 

och snyggt. Sedan hade vi alltid kontinuerliga rapporteringar under processens gång där 

medarbetarna kunde tycka till om planlösningen till exempel.  
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Mitt ansvarsområde under utformningsprocessen inredningen och möblerna. Jag hade rätt 

nära kontakt med arkitekten men även en annan tjej som sålde möbler. Jag är ju väldigt 

designintresserad och gillar detaljer. Arkitekten har ju gjort de stora penseldragen men sedan 

har vi fått tycka till. Vi på JSC har verkligen velat vara med och styra vad det blir för 

golvmaterial, tapeter och liknande. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 

Ja, det tyckte jag. Arkitekten var väldigt insatt och engagerad i arbetet. Hennes arbete fick ta 

den tiden som behövdes, det tog nästan två år innan byggnaden stod på plats från att 

planeringen började. Däremot så tyckte jag inte likadant om Stockholmsarkitekterna från 

Murman som gjorde flödesanalysen. Nu i efterhand uppfattar jag det som att den 

flödesanalysen kan appliceras på vilket företag som helst egentligen. Den var inte riktigt 

skräddarsydd enligt oss, den var lite för allmän. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Jag hade nog höga förväntningar av att det skulle bli bra. Att det skulle bli modernt och 

samtidigt stödja vårt arbetssätt som vi har idag. Jag skulle inte vilja backa bandet och gå 

tillbaka till ett cellkontor kan jag säga, det skulle jag inte göra. Jag har jobbat i cellkontor i ca 

5 år tidigare men jag var ändå positivt inställd till att arbeta i ABW-kontor. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

För mig och mina arbetsuppgifter fungerar det bra. Jag sitter antingen i den privata zonen 

bakom skynket, eller i den öppna fokuszonen.  

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

De allra flesta dagar är det arbetsro även utanför skynket, i den öppna delen. Vissa dagar när 

vi är väldigt många på kontoret eller till och med alla på kontoret. Då kan den delen bli lite 

stökig och då flyttar jag gärna på mig. Det är ju olika hur man funkar som person men jag är 

nog gärna den som drar mig undan lite och vill hellre vara ifred och arbeta. Jag sitter också en 

hel del hemma, men det handlar nog mer om att det är praktiskt eftersom jag har en liten hund 

att ta hand om. Annars arbetar jag helst på kontoret om jag får välja. 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja, jag har bara arbetat i cellkontor innan i ca 5 år. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

På det förra kontoret satt jag väldigt nära ytterdörren, där var det mycket folk som kom och 

gick. En del kollegor som alltid gick förbi frågade hur det var med mig och så. Sedan kom det 

besökare ibland och då skulle man visa vägen för dem. Ibland kom det paketleverans också 

och då blev man avbruten av det. Jag blev störd av mycket då. Det är mycket bättre nu, tex 

med ”besöksappen”. Ingen ska bli avbruten på grund av besök om det inte är ens egna besök 

vill säga. I det förra kontoret hade jag inte heller full koll på vad de andra gjorde, utan då var 

man lite mer isolerad. Jag var inte så ofta och hejade på supporten till exempel. 
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Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 

Som sagt, bra med ”besöksappen” som tidigare nämnt, sedan att det är så pass öppet att man 

träffar på fler människor. Det blir en mer samhörighet nu. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Jag gillar förändringar och har nog väldigt lätt för att ta till mig det nya om jag förstår syftet 

och nyttan med det. Jag är väldigt nyfiken och öppen som person. Jag är nog väldigt positivt 

inställd till ABW-kontor. Jag är till och med ambassadör så jag tar emot studiebesök och 

föreläser om det här då och då. 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Ja det upplever jag faktiskt att det är, efter de justeringar som har gjorts så är det rätt 

dimensionerat. 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Jag hade inte velat byta till cellkontor, det kan jag säga. Eftersom jag inte bär runt så mycket 

förutom min väska så lämpar sig kontorsformen väl till mitt arbete. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Det är ett konstant surr men jag tycker inte det är så jobbigt. Vi som jobbar där för jämnan har 

lärt oss spelreglerna, men när det kommer in konsulter så bryts lite regler. Då flyttar jag på 

mig eftersom det blir lite för stimmigt. Tyvärr har det även blivit så att vissa personer sitter på 

sina favoritplatser, det har liksom blivit ”Lasses plats”, det ska jag inte sticka under stolen 

med. Men egentligen är inte det ett så stort problem. Om jag själv skulle sitta på ”Lasses 

plats” skulle jag inte få onda ögat direkt. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 

Ja vi hade behövt ett vilorum med en säng. Det är egentligen lag på det. Vi hade en tanke om 

det men rummet blev för litet. Fler workshop-rum där det finns whiteboards för brainstorming 

hade vi också behövt. Det här skulle vi kunna förutspått men det var något vi valde bort för att 

vi inte hade plats till det helt enkelt. 

Vikväggen i det stora konferensrummet var egentligen till för att skriva på, så där hade det 

kunnat bli ett workshop-rum. Det blev dock en miss i början så allt som skrevs på vikväggen 

fastnade, nu har vi dock fixat det men det är ändå inte så många som sitter där.  

Det hade också varit kul att ha ett ”skojrum” till konferensrum med t ex pilatesbollar som 

stolar istället för en vanlig kontorsstol. Vi har ju varit på Microsofts kontor och där har de 

sådana roliga saker. Men vi fick stryka det för att få funktion istället. Vi frågade oss själva hur 

mycket sådana rum egentligen skulle användas. Det är ju häftigt att ha men man har inte råd 

med det om vi inte tror att det skulle användas så pass mycket. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Vår helpdesk har ju vuxit, den kanske är lite underdimensionerad just nu. De sitter lite för tajt. 

Men det kanske kan gå att justera om vi nu kanske kommer att bygga till. Vi har också fått 
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feedback på att helpdesk ligger lite för nära fokusdelen så att det hörs mer än vad det kanske 

ska göra egentligen. Vi har tittat på åtgärder kring det, och då skulle det kunna vara att lägga 

till fler ljudabsorbenter. Jag vet dock inte om det skulle kunna hjälpa så mycket. Helpdesk har 

ju hamnat där och det var inte tänkt från början, det har skett efter att ABW-kontoret 

implementerades. Fler vanliga arbetsplatser hade kanske varit bra för att slippa sitta så tajt. I 

dagsläget behövs inte heller så stora skrivbord som vi har på en del av kontoret. Hade vi haft 

mindre skrivbord hade det kanske gett lite mer luft. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Jag tycker vi har ett träffsäkert kontor. Sedan att verksamheten ändras och vi växer är en sak 

som har kommit fram i efterhand. Men då är det ju bara bra att ha en flexibel planlösning så 

att det inte är för mycket väggar överallt. Vi har också en yta som eventuellt kommer att 

byggas till. 
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Bilaga 9 Transkriberad intervju 1 Kommunikationsavdelningen. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 1 från Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

Allmän information  

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

2-3 år. Det var någonstans där började vi på ABW-kontoret.

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 

Det är ju väldigt olika. Vissa dagar har jag mycket möten och sitter knappt här alls, ibland 

sitter jag här hela dagen. Oftast har jag ett eller två möten per dag. Jag trivs att sitta ganska 

tyst och lugnt. I början satt jag mycket i de tysta rummen, men jag kan sitta i den öppna delen 

fast nära den tysta avdelningen. Jag jobbar mycket i projekt. Så jag har mycket telefonmöten, 

skypemöten osv. Jag får hoppa mycket in och ut ur skyperum så av den anledningen hade det 

varit skönt att ha en egen arbetsplats. 

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Jag jobbar väldigt mycket självständigt, arbetar jag i team jobbar jag med människor som inte 

arbetar här på kontoret.  

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 

Ja. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Tanken med det är att hoppa runt under dagen och sitta på olika ställen. Men jag skulle inte 

kunna sitta och arbeta framför en bärbar dator hela tiden. Jag behöver en stor skärm att titta 

på, annars får jag jätteont i ögonen. Jag har allt i min ryggsäck, och då tar jag den. Innan 

behövde jag flytta över grejer från väska till verktygslådan och det var inte så smidigt.  

Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 

Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 

Det var vår dåvarande chef som hade beslutat sig om det här och då kallade hon oss på lite 

möten där hon presenterade lösningen. Från början var det för trångt i våra gamla lokaler, så 

vi behövde större utrymme. Så då kom den här ABW-lösningen upp som ett alternativ. Vi fick 

tycka till om det, vissa var för och andra emot. Men det var ju redan bestämt att vi skulle testa 

den här lösningen.  
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Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 

Ja vi fick föra fram åsikter, men det var ju redan bestämt att vi skulle ha en ABW-lösning. Vi 

fick säga vad vi tyckte men de tog inte till sig så mycket av det. Däremot fick vi tycka till med 

höj och sänkbara skrivbord, om vi skulle ha projektrum eller inte osv. Så det har vi varit med 

om. Sedan har vi sagt vad vi tycker funkar sämre men då har de fixat det någorlunda, så då 

har de lyssnat. Men de lyssnade inte på oss om vi ville ha ABW överhuvudtaget. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 

Det har jag ingen uppfattning om. Vi fick en skiss att ”såhär är det tänkt” och sedan kunde vi 

väl lämna lite åsikter på det. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Jag hade inga direkta förväntningar, men mer positivt i alla fall. Jag tänkte att vi skulle testa 

detta för att se hur det går. Jag har försökt att tänka positivt inför detta. Men så givetvis 

märker man vad som funkar mindre bra och vad som funkar mer bra. Exempelvis att jag 

måste ta många samtal och får springa mycket.  

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

Jag tycker väl att det funkar men det skulle vara skönt att ha en egen arbetsplats som är ens 

egen så man slipper plocka ihop sina grejer varje gång. Det är väl alltid trevligt med en privat 

arbetsplats, jag föredrar nog det. Det är lite jobbigt med ”bruset” så det är ju det tysta jag vill 

åt. Hade vi haft rum så skulle man ju kunna låna ut det till varandra om man inte är på plats. 

Det är lite jobbigt att sitta i ett tyst rum med andra på plats och veta att min mobil kan ringa 

närsomhelst. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Jag blir mycket mer störd här än när jag arbetade i ett cellkontor. Det är mer stressande att 

jobba i ett sådant här landskap. Jag kan känna det när jag går hem från dagen, att alla ljud och 

brus som är runt omkring gör att hjärnan blir trött. Sedan är det inte lång sträcka att störa 

varandra. Varje gång någon blir störd så har jag en ny ställtid för min arbetsuppgift. Vi har 

inga direkta spelregler men vi har ju diskuterat om hur vi ska förhålla oss till varandra. 

Fördelen är ju att vi blir närmre varandra.   

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja, i cellkontor.  

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Det som var bra var att man kunde stänga dörren och få det tyst. Det som var mindre bra att 

man inte överhörde information som kunde vara användbart. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 

Det som är mindre bra är som sagt ”bruset” som gör en trött i huvudet, det som är bra är 

kontakten man får med kollegorna. 
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Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Generellt så tror jag inte att det är något att rekommendera på arbetsplatser i första hand. Men 

samtidigt finns det ju en del positiva saker, men det beror väl på arbetsuppgifter och 

verksamheter. Jag har ju hört av vänner som arbetar i öppna landskap att de inte är så nöjda 

med deras arbetssituation. Däremot skulle man kanske kunna ha mer cellkontor kombinerat 

med öppet landskap. Det finns ändå flera personer som gillar att sitta i det öppna landskapet. 

Det skulle vara bra med en kombo. Är inte jag på plats vid mitt skrivbord kan jag låna ut det 

till någon annan. Det hade varit bra med mindre tysta rum. Jag märker att om man kommer till 

jobbet för sent är de bästa platserna tagna. 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Ja men det tror jag, jag upplever aldrig att det är fullt så att jag inte hittar någon plats. 

Eftersom alla har möten och ibland är vi på annan ort så är det aldrig fullt. Det är inte så ofta 

vi känner att det är tomt heller.  

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Jag är inte helt övertygad, jag hade uppskattat ett eget rum. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

De tysta zonerna fungerar bra, om man bortser att man störs av telefoner som ringer. De 

kommunikativa zonerna har blivit bättre, den öppna zonen längst bort är det rätt tyst. När det 

är helt öppet utan skärmar öppnar det för mer samtal än om det finns dämpade skärmar. Vi 

har haft diskussioner om att ha en glasdörr in till den riktigt öppna kommunikativa ytan, men 

den idén las lite på is eftersom vi inte visste om det skulle bli krabbigt med en dörr in och 

liknande. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 

Jag har inget direkt att jämföra med, men fler tysta rum där man kan vara själv. Som ett 

cellkontor man kan boka. Skyperummen blir alltid kalla så där kan man inte vara så länge, det 

är rätt mörkt också. Skyperummen är ju inte till för att ockupera vid. Hade vi haft en större yta 

hade det varit välkommet att få in något roligt pausrum av något slag. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Skyperummen är inte byggtekniskt ljudisolerade, det hörs ut vad man pratar om. Jag tycker att 

det ekar lite i korridoren också.   

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Involverat oss medarbetare mer. 
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 Bilaga 10 Transkriberad intervju 2 Kommunikationsavdelningen. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 2 från Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö.  

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 
Jag har varit jättelänge på just universitetet, sedan 90-talet. Men för ca 2-3 år sedan fick vi 

besked om att vi skulle flytta till den här nya avdelningen. Så jag har varit anställd på den här 

avdelningen under hela tiden som det varit ett ABW-kontor. 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 
En vanlig arbetsdag för mig ser ut så här, jag kommer på morgonen och plockar ut mina saker 

ur mitt skåp och väljer min plats där jag sitter hela dagen. Det brukar vara något möte lite då 

och då men den mesta kommunikationen sker via epost och ibland telefon. Mötena är ibland i 

mindre rum eller via Skype. Om man går iväg på möten ska man egentligen ta med sina saker 

från platsen för att ge möjlighet till andra medarbetare att kunna sätta sig på min plats, det är 

dock något som jag inte gör. Det gör jag medvetet för att protestera mot reglerna.   

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 
Det mesta av mina arbetsuppgifter är självständigt, de kan dock ingå i ett större arbete som 

fler personer är involverade i och försöker nå ett större mål. Det kan vara att min uppgift är att 

göra en webbsida medan någon annans uppgift är att boka lokaler etc. Man skulle kunna säga 

att vi delar upp ett större grupparbete. Min största arbetsuppgift brukar vara att göra 

webbsidor men även lite annat. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 
Ja, ett modernt kontor. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 
Hehe jaa. Det låter väldigt fint med aktivitetsbaserat. Själva iden med aktivitetsbaserade 

kontor kan jag tycka låter väldigt bra, att man väljer sin platts att arbeta utifrån sina 

arbetsuppgifter för dagen. Men jag tycker att det fungerar dåligt för mig på den här 

arbetsplatsen. Jag tycker att jag satt lika mycket aktivitetsbaserat i mitt förra cellkontor som 

jag sitter nu. Skillnaden med det nya kontoret är att det är så mycket mera osmidigt då jag 

måste gå till ett telefonrum så fort jag får ett telefonsamtal. Då måste jag även ta med mig 

mina saker till telefonrummet eftersom jag ofta måste ha tillgång till min dator samtidigt. Kort 

och gott kan man säga att jag tycker att det är väldigt rörigt och osmidigt samt att det inte har 

någon funktion för mitt arbetssätt eller mina arbetsuppgifter. 
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Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 
Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 
Det hela började med när universitetet i Växjö och Kalmar slogs ihop. Detta medförde att vi 

blev många fler än innan och universitetet behövde då göra något åt lokalerna. 

Universitetsledningen började då diskutera fram lösningar på problemet med de för små 

lokalerna. Ledningen hade fått inspiration från andra statliga myndigheter som hade infört 

ABW-kontor för att spara yta under ombyggnationerna. Själva informationen att vår 

avdelning skulle bli ett ABW kontor kom direkt från ledningen. Först hade vi möten om 

vilken kontorsform som skulle användas men jag anser att det var ’’fakeade möten’’. Med det 

menar jag att ledningen redan bestämt att vi skulle bli ett ABW-kontor. De hade många möten 

då de beskrev att ABW-kontor var så bra etc för att övertyga oss medarbetare. 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 
Det fanns möjlighet att säga vad man tyckte, att säga sin åsikt. Dock tycker jag inte att dessa 

möjligheter gavs i ett läge där man kunde få vara med och påverka någonting. Möjligheten för 

att yttra oss kom alldeles för sent då beslut redan hade tagits. Jag tycker inte att de brydde sig 

så mycket om våra åsikter. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 
Jag vet inte riktigt. Det var några som var med i en projektgrupp som fick vara med och tycka 

till om lite saker som färgsättning och möblering. Jag var dock inte med eftersom jag inte var 

så engagerad i detta på grund av att jag inte tyckte om idén om att övergå till ett ABW-kontor. 

Jag kan inte svara på om arkitekten var här och undersökte saker. Men vi fick se ritningar på 

hur det skulle bli, då fick vi även komma med vissa synpunkter. 

Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 
Jag hade inte mycket förväntningar. Jag tyckte inte att det var en bra ide. Det har nog mycket 

med hur jag är som person, då jag vill ha mitt egna utrymme. Jag behöver inte mitt egna 

kontor men jag känner mig trygg med att ha min egen plats. Eftersom det inte togs någon 

hänsyn till mig så slutade jag istället att bry mig om hela processen eftersom jag kände att 

mina åsikter var meningslösa. 

Upplevelse efter byte till ABW-kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

Jag gillar den inte som jag nämnde innan, det känns otryggt att hela tiden behöva hitta en plats 

att arbeta vid. Jag protesterar väldigt mycket genom att alltid välja samma plats och inte flytta 

på mina saker när jag ska på möten etc. Emellanåt måste jag försvinna en stund under dagen 

om bra gå runt i byggnaden för att komma bort från miljön på kontoret. Men man finner sig i 

att leva med saker man inte tycker om. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW-kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Ibland kan jag det och ibland inte. Om jag behöver mer fokus skulle jag kunna sätta mig i 
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tysta zonen men jag fungerar inte så. Om jag verkligen behöver koncentrera mig väljer jag att 

sitta någon annanstans som hemma exempelvis. Dock störs jag inte så mycket av ljudnivån 

men ibland har man bara mycket att göra. Men jag gillar inte surret att folk rör så mycket på 

sig och byter platser och det händer saker jag inte har koll på etc. 

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja lite olika kontorsformer med för det mesta eget kontor. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Att jag hade min egen plats, en kombination av att kunna stänga in mig och att jag hade mitt 

eget där jag bestämde. Ibland kunde man spela lite musik om man ville det etc. 

Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 
Jag tycker inte det finns några fördelar för min del. Men jag kan förstå fördelarna om man 

jobbar mycket i grupparbeten etc. Jag skulle kunna tänka mig att det i vårt kontor skulle bli 

bättre om vissa grupper av människor hade sitt område. Även om alla här jobbar med 

kommunikation så arbetar vi med olika typer utav kommunikation. Så om de personer som 

jobbar inom samma område hade sitt egna område skulle det nog bli bättre. Då hade man 

kunnat få ut mer av varandra istället för att alla är utspridda över hela kontoret och de närmsta 

personerna runt om arbetar med något helt annat. Det skulle inte behöva vara så att man hade 

sin egen plats i området men bara känslan av att här håller vi till och där sitter den personen. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Jag tycker idén är bra men att det är svårt att få till det i praktiken. Just jag trivs inte i denna 

kontorsform men samtidigt kan jag förstå att den passar för andra typer utav verksamheter. 

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

Nja, de säger ju att det är så effektivt ekonomiskt då det ska vara så yteffektivt. Men på det 

här kontoret så finns det så mycket ytor som inte används. Som workshopen tillexempel, den 

används ca en gång per år och det är ett jättestort rum. Men alla som arbetar här får plats osv 

men jag tycker som borde tänkt till lite från början. Som det är nu tror jag inte att den här 

kontorsformen är mer yteffektiv en det vi hade innan. 

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Just för mina arbetsuppgifter tycker jag inte att denna kontorsform ger någon effekt. Det kan 

ha att göra att mina personliga åsikter om ABW inte är så bra.  

Men det skiljer sig mycket på kontoret, vissa tycker ABW är jättebra medan andra tycker som 

jag. 

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Jag sitter sällan i den tysta zonen. Det finns ganska få platser där och jag vet att det finns folk 

som behöver sitta där mer än mig. Men jag är lite förvånad över att det faktiskt är så tyst där 

inne som det faktiskt är. Vissa dagar fungerar sämre än andra men det beror på vem det är 

som sitter där. Alla respekterar inte reglerna och är mer högljudda. 

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 
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Inte direkt, i början skulle vi dela fikarum med en annan avdelning men så har det inte blivit. 

Och den nya ytan där vi fikar är väldigt liten. Jag skulle beskriva det som att arkitekten hade 

en tanke med vart vi skulle sätta oss och fika men sen när det blir verklighet anpassar vi oss 

till ett sätt som vi vill ha det på. Lite som om man sneddar över gräsmattan även fast tanken 

inte var så när man planerade gångvägen. Det kanske skulle behövas lite mer rum som man 

kunde stänga in sig i och arbeta självständigt (som ett cellkontor). Det skulle även kunna vara 

lite mer utsmyckat med växter och roligare inredning etc. Nu tycker jag att det är väldigt 

tråkigt faktiskt. Från början sa de att det skulle bli så mysigt osv men det har det inte blivit. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Ne inte vad jag kommer på. Det är ganska smart kan jag tycka att ju längre in man kommer i 

kontoret desto tystare blir det. Dock är det lite otydliga gränser mellan zonerna som skapar 

lite förvirring om man får prata där eller inte. Jag skulle även kunna tänka mig att workshopen 

är lite fel placerad eftersom den ligger bredvid den tysta zonen. De få gånger som den 

används så springer folk mycket ut och in vilket jag kan tänka mig stör personerna i tysta 

zonen. 

Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW-kontor för er 

verksamhet? 

Att från början involvera oss som faktiskt skulle arbeta här och lyssna på våra åsikter. De gav 

oss möjligheter att lämna åsikter med då var det redan försent.  
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Bilaga 11 Transkriberad intervju 3 Kommunikationsavdelningen. 

Intervjufrågor till de olika verksamheterna (medarbetarna) 

Intervjuperson 3 från Kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

Allmän information 

Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 

Vi flyttade in i oktober 2016 i det nya kontoret. 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret för dig? (sittplats kopplat till arbetsuppgift, möten, 

lunch osv) 

Jag kommer hit och sen går jag till mitt skåp där dator och jobbtelefon finns. I datorfodralet 

har jag pennor, sladdar och lite sånt som kan behövas när jag kopplar upp mig. Ibland 

kommer jag in en annan ingång och då brukar jag ställa ner min kaffetermos på vägen för att 

”boka” en arbetsplats. Men lite funderar jag på vad jag ska göra under dagen, om jag ska iväg 

eller sitta någonstans där det är ostört eller inte. Då försöker jag hitta någon plats snabbt. Då 

kör jag igång och jobbar vid arbetsplatsen. Jag kollar mejlen, funderar på om jag behöver 

ringa någon eller om jag ska iväg på något möte. Om jag behöver ringa någon så får jag tänka 

efter att jag kanske måste flytta mig om jag inte tagit ett rum som det är ok att ta telefonsamtal 

i. Mötena kan se väldigt olika ut, ibland är de på kontoret, ibland kan det vara via skype och

några gånger behöver jag gå till en annan del av LNU. Vet jag hur dagen kommer att se ut så

kan jag få dagen att flyta lite bättre om jag sätter mig på en lämplig plats.

Hur ser din fördelning ut mellan självständigt arbete kontra att arbeta i ett team? 

Jag jobbar ju i ett team men de flesta i mitt team jobbar i Kalmar. Jag jobbar ganska mycket 

självständigt men vi jobbar med ganska lika saker i mitt team. Jag kontaktar dem i Kalmar rätt 

många gånger. När man blir anställd på kommunikationsavdelningen får man välja vilken ort, 

och nu har det blivit så att många har valt att arbeta i Kalmar fast då får de åka hit ibland. Jag 

är ju en kontaktperson till en av fakulteterna. Ofta är det jag som får skicka vidare information 

till andra. 

Vet du vad ett ABW-kontor (aktivitetsbaserat kontor) är? 

Ja. 

Hur skulle du beskriva ett ABW-kontor? 

Egentligen, om man vill tänka positivt så kan man tänka att det är som hemma. Att man går 

till vardagsrummet om man vill titta på TV, man kanske går till sovrummet om man vill 

läsa/slappa lite, och vill kan ha något att äta eller dricka går man till köket. Om man ska tänka 

positivt så är det att man går till olika ställen beroende på vad det är man ska göra, om man 

inte bor i en liten etta. Men annars så tänker jag att ett ABW är just beroende på vad du ska 

göra, så väljer du, och då kan man tänka att det är som i ett hem. Om man är hemma i ett hus 

så tänker man ju inte ”Åh, vad störigt att behöva gå till köket för att hämta en kopp kaffe”, då 

är man ganska naturlig med att gå till olika rum beroende på vad det är man behöver att göra. 

Lite så, har jag tänkt. 
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Utformningsprocessen 

(Har du arbetat på kontoret under skiftet till ett ABW-kontor?) 

Ja. 

Hur fick du reda på att er organisation skulle byta till ett ABW-kontor? 

De smög verkligen med det. Först blev vi omorganiserade, sedan kom vi till en väldigt tråkig 

korridor där det var mörkt. Sedan säger dem ”Jo, men vi ska nog flytta upp på tredje våningen 

vid universitetsbiblioteket med balkong och grejer, vi bara funderar på att vi inte får plats alla 

där så isåfall får de bygga om”. Sedan fortsatte de att ”smyga in det”. Exempelvis så kopplade 

de upp sig till en hipp inredningsarkitekt.  

Det här var egentligen inte i samband med ombyggnadsprocessen men jag och några 

medarbetare var på Niagara i Malmö för att se deras ABW-kontor. Det är känt för att det är 

dåligt, men vi visste inte hur dåligt det var. Vi ville väl helt enkelt se hur ett ABW-kontor 

kunde bli. Informationen vi fick från cheferna om det nya ABW-kontoret skedde etappvis 

under möten. 

Fick du eller dina kollegor prata och/eller föra fram era åsikter till projektgruppen som 

hade hand om organisationens utformning? 

Det här är ju ett tag sedan, men jag tror att man kunde göra det i viss mån. Man visade 

ritningar och det var då de kopplade på fler skyperum när det var någon som hade 

kommenterat att det var för få sådana avgränsade ytor. Sedan är det inte alla som har så lätt 

för att tyda en ritning så alla kanske inte såg det visuella. De visade att det skulle vara mer 

platser än vad vi var anställda för att visa på att det skulle bli rymligt. Men man förstår ju att 

själva grejen är att de ska spara kostnaden. När jag tidigare satt i cellkontor, då kanske man 

hade höger eller vänstersvängda skrivbord, så fort någon nytt beställdes om var det mycket att 

’’fixa och dona’’ i ens egna kontorsrum. Sedan vet jag nu att man standardiserar cellkontor 

allt mer nu, det funkar inte i längden att hålla på att byta skrivbord, bokhyllor och sådant.  

Vi fick endast föra fram våra åsikter under ritningsstadiet. Men om det var någon som sa att 

”jag kan inte se mig själv jobba såhär” – då kunde de inte säga eller göra något åt det. Så var 

det. Svaret blev mer ”det ska nog bli bra”. De ställde frågan om vi skulle ha cellkontor eller 

byta till ett ABW-kontor men frågan ställdes på ett sådant sätt att ABW lät mycket bättre. 

Upplevde du att arkitekten som ansvarade för planlösning och utformning samlade 

tillräckligt med information om ert arbetssätt? 

Jag är lite osäker på det… vi hade möten med våra chefer som visade planlösningen och 

sedan så tog de vidare våra åsikter. Men jag hade inget separat möte med den personen som 

skulle rita. Vi har ju en grafisk profil med färgerna svart och gult, och sen accentfärger som är 

rosa och limegrönt. Sedan när inredningen kom till plats så var det färger som exempelvis 

orange, vilket vi inte tyckte passade in alls. Det kändes lite konstigt, hur de hade fått ihop det. 

Vi tyckte att det skulle speglat mer vår logotyp på något vis. Sedan när det kommer till 

arbetssättet…jag vet att det var en diskussion om skåpen, att vi ville ha med en del grejer. 

Som exempelvis en del referensmaterial, jag vet att vissa var oroliga över att kläder skulle 

hänga öppet och inte kunna låsa in. Det var nog flera som sa att vi inte arbetade så mycket i 

team utan mer självständigt.  
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Vad hade du för förväntningar inför implementeringen av det nya kontoret? 

Kanske att man hade fått göra något mer studiebesök så att man fick se hur ett ABW-kontor 

var utformat. Jag vet att vi besökte Niagara men det var i samband med en annan aktivitet 

som vi hade i närheten. Jag vet att cheferna åkte iväg på ganska mycket sånt där men inte vi 

anställda. Men vi som skulle jobba i det fick inte så mycket inblick i redan befintliga ABW-

kontor. Kommunikationen var mer emellan arkitekten och cheferna. Det var 

kommunikationschefen och projektledare på LOS (lokal & service).  

Upplevelse efter byte till ABW kontor 

Hur upplever du känslan av att inte ha en bestämd plats att arbeta vid? 

Det finns värre saker i livet. Jag har jobbat i 17 år i cellkontor, det har sina fördelar och 

nackdelar. Nu har jag jobbat i lite drygt 2 år i ABW och det har också sina fördelar och 

nackdelar. Alltså, fördelen är ju att som sagt när man kan man lösa ett problem väldigt snabbt 

för att man råkar överhöra vad andra har sagt. Nackdelar är när man lyssnar på någon och 

råkar skriva deras grejer istället för ens egna. Eller när någon tar alldeles för många samtal. Vi 

hade också en högljudd kollega, som inte är kvar längre, hon kunde ju börja med att ropa vad 

en person är för någonstans och då stör hon alla. Nä men alltså, människan är ganska 

anpassningsbar. Sen kan jag tycka att de som egentligen borde jobba med det här är lärarna. 

De har oftast rätt stora tjänsterum och de är ju inte där hela tiden. Vi är ju rätt mycket på plats, 

men det är ändå vi som ska ha ABW. Men jag kommer ihåg när vi var i Kalmar på ett möte 

och vi såg hur folk hade gamla kaffekoppar, sallader och annat skräp vid sina skrivbord. Hos 

oss är det ju inget skräp alls och det kan jag känna är väldigt skönt. Det var en del som hade 

lite farhågor om ergonomi. Vi har exempelvis ståmattor och stolarna är väldigt 

anpassningsbara. Då menar dem på att man egentligen ska röra på sig rätt mycket, att det inte 

kommer att behövas. I början tyckte cheferna också att man måste byta sin plats vid lunch, det 

var en regel som fanns. Det behöver vi inte längre. Så, vid lunch låser jag in min dator men 

jag kan låta mina sladdar och anteckningar vara kvar. För kortare fika eller möten är det ingen 

som lämnar sin plats heller. Det är okej nu att sitta på en plats hela dagen, förut fick man sura 

kommentarer om man lät sina grejer ligga kvar över lunch. Man kan ju liksom inte flytta bara 

för flyttandets skull. Det måste finnas en anledning till det. 

Hur upplever du din arbetsro på ABW kontoret? (koncentration, ljudnivå, lampor, 

dagsljus osv) 

Jag tror att jag kan koncentrera mig bäst efter kl: 15.00. Ibland kan jag sitta kvar till kl: 18-19, 

då får jag väldigt mycket gjort. Då sitter jag gärna i ett tyst rum, det är nog min favoritplats. 

Annars sitter jag i ’’fyran’’ eller i ’’åttan’’. Jag kan inte sitta vid alla arbetsplatser eftersom att 

jag har den nyaste Mac-datorn. Men hela avdelningen går på wifi.  

Har du arbetat på ett annat sorts kontor tidigare? 

Ja, cellkontor i 17 år. 

Om JA, vad var bra respektive mindre bra med att arbeta på det kontoret? 

Man samlar ju på sig för mycket, det blir stökigt och man är lite mer själv. Men när jag 

jobbade i cellkontor satt jag bland olika yrkesgrupper, nu arbetar ju alla i ABW-kontoret med 

kommunikation.  
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Vad är bra respektive mindre bra med att arbeta på ditt nuvarande kontor? 

Att man kan jobba i team och att fler problem kan lösas snabbare men ibland är det ju att man 

vill ha lite mer lugn och ro. Det var någon gång förra veckan som jag behövde sitta tyst och 

då fanns det bara plats i ett litet skyperum där lampan inte funkade. Det är dessutom kallt för 

det är ingen värme därinne. Den dagen var det så fint väder också så det var ju lite tråkigt att 

sitta där hela dagen. Det gäller att ta en plats tidigt för annars kan man få en dålig plats. 

Erfarenhet av kontorsformen ABW 

Vad är dina personliga åsikter om aktivitetsbaserade kontor? (trivs du på kontoret) 

Jag kan tycka att det är lite vansinnigt att en person ska ha ett rum men det är ju både och. 

Den här störningen kontra gemensamma arbeten. Men jag tror att om man bara bestämmer att 

vi ska ha ABW måste man verkligen kolla vad det är för verksamhet som ska ha det. Till 

exempel om det är ett gäng som sitter med kundservice och några som inte gör det, då måste 

man anpassa planlösningen för det. Men jag tror inte på lösningen av ett kombi-kontor. Att 

det är några som har cellkontor och andra inte. Ett problem är att det är för få toaletter till en 

allt för stor avdelning, det finns bara två toaletter och båda var upptagna nu.  

Tycker du att arbetsplatsen är rätt dimensionerad för antal anställda på din avdelning? 

För det mesta funkar det, fast inte fikaplatsen, där är det för få platser. Förra chefen hade för 

sig att vi skulle beblanda oss med UB men de har haft det där fikarummet i 15 år så de ville 

inte beblanda sig med oss.  

Hur tycker du att kontorsformen lämpar sig med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Vissa dagar funkar det bättre, andra sämre. Jag kan inte riktigt bestämma när folk ringer eller 

när man behöver mejla. Det är lätt att slarva bort laddare och sånt. Det är viktigt att man har 

allt ljudlöst när man sitter i tysta rum.  

Hur tycker du att de tysta respektive de kommunikativa zonerna fungerar? 

Egentligen sa dem att man skulle få prata mer i ’’8:an’’ och mindre i ’’4:an’’, men det blev 

nästan tvärt om. Vi som satt fyra stycken började att samarbeta. Annars respekteras de flesta 

regler. Det funkar hyffsat bra.  

Är det något du tycker saknas på arbetsplatsen gällande utformningen? (samtalsrum, 

workshops etc) 

Det saknas dubbla skärmar, det var en person på kontoret som krävde det. Men det finns ju 

bara en plats med dubbla skärmar, så där sitter den personen hela tiden. Så han byter ju inte 

plats som vi andra direkt. Jag skulle aldrig sätta mig på hans plats för det är det enda kravet 

han haft. En del tycker att det är för ljust. Det är stora fönster, skrivborden är vita vilket 

reflekterar ljuset mycket. Vi har sagt till om mer gardiner, det finns inte persienner vi kan dra 

ner. Värme i telefon och skype-rum. Det som vi använder som projekt-rum utnyttjas väldigt 

lite också. Många går in och tar ett telefonsamtal, då är det 40 kvm åt ett samtal vilket inte är 

så bra. De som planerat kontoret har inte riktigt tittat på hur vi jobbar. 

Finns det något som du tyckte skulle utformats bättre när det kommer till zonerna? 

Övergångarna från de olika zonerna hade behövt vara tydligare, då hade man kunnat jobba lite 

mer med designen så att även de som är på besök känner av det. Zonerna fungerar hyffsat bra 

annars med tanke på placeringen. 
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Vad anser du skulle gjorts annorlunda för att få ett mer träffsäkert ABW kontor för er 

verksamhet? 

Lite mer textiler, tydliggöra övergångarna mellan zonerna, gjort om projektrummet så det inte 

blev så stort, att man skulle pratat mer med de personer som verkligen inte var nöjda över att 

byta till ett ABW. Det kändes som att vi fick säga vad vi tyckte men att de egentligen inte 

brydde sig. ”Vi hör vad du säger men vi skiter i det” – attityden var det vi upplevde. Man 

kanske inte kan ge den personen ett eget cellkontor men att man är lyhörd. 
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Bilaga 12 Transkriberad intervju 4 Kommunikationsavdelningen. 

Intervjufrågor till arkitekt 

Intervjuperson 4 från Lokal och service på Linnéuniversitetet i Växjö 

Allmänt 

Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat kontor? 

Det är ett flexiblare sätt att ha sin arbetsplats på och ger mer uppmuntran till ett mer 

inspirerande sätt att arbeta på. 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med ett ABW-kontor? 

Fördelar är ju den ytmässiga effektiviseringen och att kostnaden för lokalerna dras ner. Sedan 

är det ju en inspirerande miljö och att man får en mer kreativ verksamhet. 

Nackdelarna är när man inte får med sig alla i personalen att vilja ha ABW-kontor. Det kan 

också vara tidskrävande och stressigt för personalen. Det har även funnits nackdelar med 

tekniken, några har ju vanliga PC och andra har Mac. Det resulterar i olika 

dockningsstationen om man vill koppla upp sig till skärmar. Alla arbetsplatser har tyvärr inte 

tillgång till alla dockningsstationer. Då blir det att personer hittar sina platser på grund av IT-

problematiken. 

Vad ser du för svårigheter gällande utformningen av ABW-kontor? 

Tekniken igen som jag sa. Men det är även svårt är när chefen inte är engagerad eller om 

chefen är engagerad men inte lyckas få med alla medarbetare. Är de anställda inte inställda 

för ABW är det lätt att se alla nackdelarna. 

Vad anser du är viktigt att tänka på gällande planlösningen av ett ABW-kontor? 

Att försöka förstå verksamheten så att zonerna dimensioneras rätt. Det är också viktigt att 

försöka tänka kreativt när det kommer till färg och form, eftersom konceptet ABW är väldigt 

tillåtande när det kommer till sånt. 

Anser du att det är många beställare som är intresserade av att ändra kontorsform till 

ett ABW-kontor? 

Nej, det är inte så många som är lockade av det. Mycket beror på att det finns för lite 

information om det, många som hör ABW tänker på öppet landskap och blir rädda för 

förändring. 

Arbetsprocessen 

Vad behöver/vill du veta i början av utformningsprocessen för att hamna i rätt 

riktning? 

Vi vill gärna sätta oss in i hur de arbetar, vissa verksamheter är mer i behov av dialoger och 

information medan andra verksamheter behöver det mer ostört. Det är så lätt att gå in och 

ersätta det man har utan vi tänker vad det är de önskar istället. Vi försöker få dem att tänka ett 

steg längre, vad är det ni vill uppnå och strävar efter. Vår ingång är cheferna, sedan försöker 

cheferna föra över informationen till de anställda.  
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Hur fungerar din kommunikation med berörda parter under designprocessen? 

Det är olika, vissa är mer för möten och andra för mejl. Vi kan ju lägga fram ritningar men för 

andra kan det vara svårt att läsa. Det hade varit bra att visualisera det, men det har vi tyvärr 

inte gjort hittills. 

Vad anser du är viktigt när du planerar ett kontor för att det ska passa verksamheten så 

bra som möjligt? 

Hur dem arbetar, sedan vill man gärna lista ut vad som är bästa placeringen för varje 

arbetsplats. Det ska inte vara för långt att nå vissa rum osv. Sedan är det svårt med ljudet, 

personalen måste anpassa sig till hur det är tänkt. Används lounge-delar som fika-rum blir det 

lätt ljudligt. Det har hänt att vi har fått ändra funktion på vissa rum men ibland måste även 

personalen ställa in sig på vad det faktiskt är för rum. 

Hur vanligt anser du att förslaget av ett kontor ändrar riktning under processens gång? 

Det sker inte så ofta, vi kan ändra en liten sak. Första förslaget brukar vara bra. 

Om det är vanligt, vad tror du den riktningsändringen beror på? 

- 

Erfarenhet av resultat 

Upplevs det som att tid har gått till spillo under processens gång? 

Nej, det behöver ta sin tid för att få det bra. Eftersom det är statlig verksamhet så kan det ta 

upp till 1.5-2 år från första planering till att det står färdigt. 

Anser du att det är svårt i början av utformningsprocessen att veta vad verksamheter är 

i behov av? 

Om man inte får tag i rätt person så kan det vara svårt. Det gäller att hitta den personen som 

kan representera avdelningen som kan allas personligheter. Vi kan ju inte fråga varje person 

hur den vill ha det för då skulle det ta för mycket tid. 

Vi arbetar med att ta fram ett kommunikationsverktyg för att underlätta 

designprocessen, tror du det skulle gynna dig i ditt arbete vid utformning av ABW-

kontor? 

Absolut, vi har funderat på det för det är alltid så svårt att veta hur man ska börja. Vi är ju 

väldigt nya med att arbeta med att utforma ABW-kontor. Någon slags checklista tror jag hade 

varit väldigt nyttigt att ha, just för att de kan analysera sig själva egentligen. Det vore väldigt 

bra att fråga personer hur ofta du är vid din arbetsplats resp möte, vad som skulle behövas vid 

sin arbetsplats som exempelvis skärmar, används böcker och dokument mycket eller finns 

mycket i datorn. Det hade verkligen varit intressant att se hur ABW kunde fungera bland 

lärarna för de är ju inte på sina kontor alls ofta.  
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Bilaga 13 Transkriberad intervju Arkitekthuset. 

Intervjufrågor till arkitekt 

Arkitekthuset 

Allmänt 

Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat kontor? 

När jag tänker på ABW-kontor så tänker jag på ett kontor som inte har en stadig arbetsplats, 

att det är färre arbetsplatser än antalet anställda. Det ser ut som ett kontorslandskap med flera 

”escape-punkter” i form av tysta rum och mötesrum. Jag tänker inte riktigt på de tysta 

respektive kommunikativa zonerna utan jag tänker mer på telefonrum, grupprum osv. Jag 

tänker också direkt på lounge-delar, att sitta på ett mer bekvämt sätt och arbeta. 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med ett ABW-kontor? 

Fördelen är väl att det är kostnadseffektivt. Jag ifrågasätter dock den mentala hälsan, jag fråga 

mig lite om man i längden kommer att må bra av den typen av ”icke-stationärt” arbetet, i 

kombination med hur vi lever med krav från den sociala miljön som exempelvis sociala 

medier. Arbetsplatsen är ju ändå en tredjedel av vårt dygn. 

Vad ser du för svårigheter gällande utformningen av ABW-kontor? 

Jag tror inte det finns några egentliga svårigheter, jag skulle istället vända på det och säga att 

det är lite enklare för oss att rita och utforma den typen av kontor. Man kan vara lite mer 

avslappnad i utformningen eftersom det inte är så många fasta arbetsplatser som ska ritas in. 

Det är nästan svårare att få ihop det när man utformar cellkontor, det är mer som ett pussel för 

att få plats med alla rum. Ett ABW-kontor är ju en öppen yta som man kan lägga in lite 

andningshål i. Det är dock en svårighet att få till det rutinmässigt stadiga, som att sätta upp 

foton på nära och kära eller lämna minneslappar som går att hitta dagen efter på samma plats. 

Det går inte riktigt att skapa det med ABW-kontor. Hur tomt blir det på ett ABW-kontor? Hur 

många är det som väljer att arbeta hemifrån? Blir det en samhörighet på kontoret eller inte? 

Det som kan vara lite svårare att rita ett ABW-kontor att man inte riktigt får tag i vad kunden 

vill. Det jag har upptäckt är att när man försöker komma nära ett klockrent ABW-kontor så 

backar kunden ofta och det är lite svårt att få grepp om deras behov. Personalytor som inte är i 

det öppna landskapet som exempelvis vilrum, telefonrum eller fikarum kan vara lite kluriga 

att förstå behovet av. Det kräver lite fler samtal och skisser när man ska ta fram ett ABW-

kontor, att man känner sig fram tillsammans mer. 

Det skulle vara bra att ha fler utsedda representanter som vi kan få information av än chef och 

verksamhetsansvarig. Jag upptäckte en grej som var intressant i ett arbete. Jag hade haft 

kontakt med VD:n och arbetstagarrepresentant vid framtagande av en planlösning för ABW-

kontor när de på eget initiativ föreslog en workshop där andra medarbetare kunde delta. Vi 

tog en halvdag där jag satt stilla vid konferensbordet och drog fram ett nytt skisspapper för 

varje person som kom in i rummet. Den slutgiltiga skissen som jag hade tagit fram med VD:n 

och arbetsrepresentanten låg som grund. Representanterna som kom in i rummet arbetade på 

olika avdelningar som exempelvis sälj, ekonomi, lager osv. Då fick vi helt andra svar. Det 

intressanta var då att VD:n höll med vad representanterna sa, trots att han sagt annat till mig 

tidigare. Det hade nog inte med personlighet eller något att göra utan det var nog att han 
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glömde de bitarna när han bara satt och pratade med mig. Så, ju fler synpunkter från olika 

sektioner som man har, desto blir det bättre. 

Vad anser du är viktigt att tänka på gällande planlösningen av ett ABW kontor? 

Jag tycker nog det är viktigt att inte bygga hörn utan hålla öppenheten och siktlinjer så långt 

det är möjligt. Allt annat går ju att konstruera om men man måste börja med öppenheten och 

siktlinjerna så att man håller sig kvar vid den tanken. Med att bygga hörn menar jag att man 

inte ska få ändar på korridorer eller ytor som ingen ser som blir som ett gömställe.  

Anser du att det är många beställare som är intresserade av att ändra kontorsform till 

ett ABW-kontor? 

Det tycker jag, absolut. Jag tycker att det finns en vilja att dra sig åt det hållet, man går mer åt 

öppna effektiviserade ytor. Jag tror att vi inom snar framtid kommer få se ännu mer kontor 

som exempelvis JSC. 

Arbetsprocessen 

Vad behöver/vill du veta i början av utformningsprocessen för att hamna i rätt 

riktning? 

Det jag behöver veta är om beställaren känner att deras tankar stämmer överens med teorin av 

ett ABW-kontor.  

Hur fungerar din kommunikation med berörda parter under designprocessen? 

Det är regelbundna möten, mycket mejl och en del telefonsamtal. Vårt kontor jobbar så att vi 

inte vill rama in processen för långt och hårt innan man stämmer av. Då tycker vi det är bättre 

att göra lite och sedan diskutera den tanken med beställaren för att sedan göra lite till. Går 

man för hårt in från början och diskuterar med beställaren när det mesta är ordnat så kan det 

skicka signaler som att ”såhär blev det, vill ni ha något annat så får vi vända er någon 

annanstans”. Så arbetar inte vi, så tycker inte vi det ska vara. Täta möten under processens 

gång är det bästa. 

Vad anser du är viktigt när du planerar ett kontor för att det ska passa verksamheten så 

bra som möjligt? 

Min uppgift som arkitekt är också att ifrågasätta deras arbetssätt. Har verksamheten arbetat på 

ett visst sätt i flera år, kan det komma att ändras med ett nytt kontor? Utmaningen är att rita 

något som de inte visste att de ville ha, det är lätt att hamna i gamla mönster. Man ska inte 

vara rädd för att ifrågasätta. 

Hur vanligt anser du att förslaget av ett kontor ändrar riktning under processens gång? 

9/10 gånger ändrar förslaget åt riktning, men då handlar det mer om mindre ändringar. 

Om man ska jobba om ett projekt så det skiljer sig mer från grundtanken skulle jag nog sänka 

siffran till 4 eller 5/10. Arbetsförmedlingen har varit lite problematiskt att rita kontor åt då de 

gärna i slutet av processen ändrar sig, det är då arbetsgrupperna kommer in. Det kan vara 

någon som har tinnitus eller någon form av rörelseförhindring som kan göra att medarbetarna 

slår om och inte vill ha det kontoret. Den kunden är nog 10/10, de har helt enkelt tagit in 

arbetsgrupper för sent i processen.  
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Om det är vanligt, vad tror du den riktningsändringen beror på? 

- 

Erfarenhet av resultat 

Upplevs det som att tid har gått till spillo under processens gång? 

Ja, det är om man byter inriktning rejält. Då kan man känna att man kunde arbetat på annat 

den månaden. Däremot tror jag att verksamheten velat men insett efter hand att det inte passar 

dem, ett nej är ju också ett beslut. Då känner jag kanske att jag kunde gjort något bättre på den 

tiden. Men det är nog 50/50, man tänker att oj det var ju inte så bra men samtidigt var det väl 

bra att de lyfte på den stenen. 

Anser du att det är svårt i början av utformningsprocessen att veta vad verksamheter är 

i behov av? 

Det är så personberoende, de man pratar med första gången sätter ju nivån på väldigt många 

saker. Det första samtalet, den första inblicken i verksamheten kan påverka. Då sätts ramen 

för hela projektet. En del av vårt arbete handlar ju om det sociala spelet och kunna knyta upp, 

det behöver inte vara bero på beställaren utan det beror även på oss. Det är viktigt att man är 

lite som en kamelont för att få ut de svaren som behövs. 

Vi arbetar med att ta fram ett kommunikationsverktyg för att underlätta 

designprocessen, tror du det skulle gynna dig i ditt arbete vid utformning av ABW-

kontor? 

Ja, det tror jag verkligen. 




