
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introverta och extroverta individers arbetstillfredsställelse på aktivitetsbaserade 

arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete i psykologi, 15 hp 

PROGRAM: Human Resources med inriktning mot psykologi 

FÖRFATTARE: Frida Grännö, Sara Nilsson 

EXAMINATOR: Vezir Aktas  



 
 
 
JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 
 

Examensuppsats i Psykologi, 15 hp 
HR-programmet 
 
Vårterminen 2020 

 

SAMMANFATTNING 

Frida Grännö, Sara Nilsson 

Introverta och extroverta individers arbetstillfredsställelse på aktivitetsbaserade 
arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag 

Antal sidor: 24 

 
Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma 

förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien 

genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag. Ett målstyrt urval 

tillämpades och data samlades in med hjälp av enkäter, vilka besvarades av 13 medarbetare på 

respektive företag. Detta resulterade i totalt 26 enkätsvar lika fördelade mellan extroverta och 

introverta individer. För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes en 

tematisk analysmetod vilken resulterade i två huvudteman och fem underteman. Resultatet 

visade att både introverta och extroverta individer efterfrågade fler, och större variation av, 

tysta zoner. Det framkom att extroverta individer uppskattade socialt utbyte och interaktion i 

högre grad än introverta. Introverta individer betonade istället vikten av regler, stördes mer av 

distraktioner som inte innebar någon direkt interaktion med andra människor och hade ett 

större behov av en arbetsmiljö med färre distraktioner. Sammantaget visade fallstudien att 

introverta och extroverta individer har olika förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse, 

men att deras olika behov kan tillgodoses i aktivitetsbaserade arbetssätt. 

 

Nyckelord: Arbets- och organisationspsykologi, aktivitetsbaserat arbetssätt, 

introversion, extraversion, kontorsutformning
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Inledning 

Det har konstaterats att kontorsmiljöns layout, design och praktiska funktioner har 

betydelse för medarbetarnas koncentration och sociala interaktion på arbetsplatsen (Bodin 

Danielsson, Chungkham, Wulff & Westerlund, 2014). Traditionellt har kontorsmiljön 

bestått av enskilda rum, men många företag har de senaste årtiondena frångått denna 

kontorsutformning och istället infört kontorslandskap för att öka den sociala interaktionen 

(Peponis et al., 2007). Medarbetarna har då fortfarande fasta platser men sitter tillsammans 

i öppen planlösning. Flera studier har dock visat att det finns problem med kontorslandskap 

som koncept eftersom det medför exempelvis minskad avskildhet och ökad frekvens av 

okontrollerade distraktioner (Kaarlela-Tuomaala, Helenius, Keskinen & Hongisto, 2009; 

Kim & de Dear, 2013; Smith-Jackson & Klein, 2009). Problemen har resulterat i både 

minskad effektivitet och arbetstillfredsställelse, vilket indikerade ett behov av att utveckla 

konceptet med kontorslandskap för att hitta ett nytt och bättre sätt att arbeta.  

För att komma tillrätta med kontorslandskapens problem och tillgodose nya behov 

hos dagens kunskapsarbetare togs därför ett aktivitetsbaserat arbetssätt fram (Hua, 

Loftness, Heerwagen & Powell, 2010; Peponis et al., 2007). Konceptet utvecklades för 

kunskapsarbetare som arbetar självständigt samt är i behov av både social interaktion och 

möjlighet till koncentration för mer komplicerade arbetsuppgifter (Van Koetsveld & 

Kamperman, 2011). Arbetssättet baseras på kontorslandskapets layout men bygger på 

flexibilitet och är utformat för att ge medarbetaren möjlighet att välja arbetsplats utifrån 

aktuella behov och preferenser löpande under dagen. Tanken är att detta ska leda till högre 

arbetstillfredsställelse, vilket kan definieras som ett positivt emotionellt tillstånd till följd 

av individens arbetssituation och arbetsprestation (Locke, 1976).  

Studier har dock konstaterat att individens arbetsprestation och arbetssituation till 

stor del också beror på individuella skillnader, såsom olika personlighetsdrag (Barrick, 
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Mount & Judge, 2001; LePine, Buckman, Crawford & Methot, 2011). Introverta och 

extroverta personligheter har därmed olika behov och förutsättningar för att nå 

arbetstillfredsställelse i olika typer av kontorsutformningar (Murray, 1938; Oishi, Oishi, 

Talhelm & Lee, 2015). Exempelvis syns dessa skillnader i hur individen relaterar till och 

påverkas av kollegor. Savage och Stewart (1972) fann att introverta individer, i jämförelse 

med extroverta, är mindre benägna att söka sig till kontor med öppen planlösning eftersom 

de har behov av lugna arbetsmiljöer utan sociala distraktioner. Detta antyder att introverta 

och extroverta individers olika behov av avskildhet påverkar deras förutsättningar att nå 

arbetstillfredsställelse i kontorsmiljöer som införts med social interaktion i åtanke. Då 

aktivitetsbaserade arbetssätt är utvecklade med syfte att öka interagerande mellan kollegor 

väcktes intresset för huruvida arbetssättet tillgodoser introverta och extroverta individers 

olika förutsättningar, vars koppling ännu är relativt obeforskat. 

Forskningsmässig och teoretisk bakgrund 

Aktivitetsbaserat arbetssätt 

Aktivitetsbaserade arbetssätt syftar till att tillgodose medarbetarens individuella 

preferenser och varierande arbetsuppgifter samt till att reducera lokalkostnader genom att 

nyttja kontorsytorna mer effektivt (Appel-Meulenbroek, Kemperman, Kleijn & Hendrikss, 

2015; Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Wohlers & Hertel, 2016). Eftersom 30% av 

arbetsstyrkan antas vara frånvarande på grund av sjukdom eller arbete på annat ställe 

erbjuder de aktivitetsbaserade kontoren arbetsstationer åt ungefär 70% av arbetsstyrkan. 

Aktivitetsbaserade kontor består till största del av öppen planlösning och medarbetarna har 

inga egna, fasta arbetsstationer (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011; Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008; Van der Voordt, 2004). Arbetssättet bygger istället på 

flexibilitet och användandet av aktivitetszoner. Dessa zoner är utformade för att erbjuda 

varierande fysiska arbetsmiljöer och olika grader av socialt utbyte mellan medarbetare. 
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Zonerna skiftar mellan öppen planlösning (aktiv zon) och stängda rum för att tillgodose 

koncentration, kommunikation, kreativitet och sekretess vid behov (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008; Harris, 2015; Wohlers & Hertel, 2016). Medarbetaren väljer således en ledig 

arbetsplats i en zon med arbetsmiljö som passar den arbetsuppgift som ska utföras, vilket 

också medför att medarbetaren kan sitta med de kollegor han eller hon behöver (de Croon, 

Sluiter, Kuijer & Frings-Dresen, 2005; Hoegl & Proserpio, 2004). Lee och Brand (2010) 

visade att denna upplevda kontroll över arbetsmiljön reducerar negativa effekter av 

distraktioner på arbetsplatsen. Samtidigt har forskning konstaterat att upplägget inte alltid 

utnyttjas som det är tänkt (de Croon et al., 2005; Jahncke & Halin, 2012; Rolfö et al., 2018; 

Van der Voordt, 2004). Tiden det tar att komma igång och plocka undan på arbetsstationen 

medför en motvilja att byta plats, vilket gör att medarbetarna ofta blir kvar i samma 

aktivitetszon hela arbetsdagen. Eftersom aktivitetsbaserade kontor erbjuder ett begränsat 

antal arbetsplatser finns det även en risk att medarbetaren har svårt att hitta en lämplig plats 

i önskvärd zon.  

Förhoppningen är att medarbetarens valfrihet i aktivitetsbaserade arbetssätt ska leda 

till förhöjd arbetstillfredsställelse både på individ- och gruppnivå (Appel-Meulenbroek et 

al., 2011; Bodin Danielsson & Bodin, 2008; de Been & Beijer, 2014; Van der Voordt, 

2004). Resultaten av att införa aktivitetsbaserade arbetssätt är dock inkonsekventa eftersom 

det har medfört stress och generell missnöjdhet för medarbetaren (de Been & Beijer, 2014; 

Hoendervanger, de Been, van Yperen, Mobach & Albers, 2016; Rolfö, Eklund & Jahncke, 

2018). Studier har funnit att medarbetarna blir distraherade av att se saker hända runt 

omkring sig samt av andras samtal och diskussioner (Appel-Meulenbroek et al., 2011; 

Wohlers & Hertel, 2016). Det förekommer också ljudläckage mellan zonerna och hög 

ljudvolym som resulterar i sämre koncentration och därmed reducerad 

arbetstillfredsställelse (de Croon et al., 2005; Jahncke & Halin, 2012; Kim & de Dear, 
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2013). Forskning har emellertid funnit att det är viktigt att ta fram förhållningsregler för det 

aktivitetsbaserade arbetssättet på den aktuella arbetsplatsen eftersom detta motverkar 

nämnda negativa effekter (Babapour Chafi & Rolfö, 2019; Rolfö et al., 2018). Reglerna tar 

exempelvis upp var medarbetaren får prata i telefon eller hur länge han eller hon får lämna 

en arbetsplats utan att ta bort sina tillhörigheter.  

Introverta och extroverta personligheter 

Begreppen introverta och extroverta personligheter myntades av Carl Jung (1971) 

under tidigt 1900-tal. Han ansåg att skillnaden mellan extrovert och introvert syftar till hur 

utåtriktad respektive inåtvänd en individ är. Personlighetstyperna utvecklades vidare av 

Eysenck (1967) som också tillämpade dem i arbetssammanhang. Han menade att olika 

personligheter resulterar i olika beteenden och förutsättningar på arbetsplatsen. 

Extraversion förknippas då med att vara social, pratglad, spontan och 

uppmärksamhetssökande (Eysenck, 1967; Furnham & Allass, 1999; McCrae & Costa, 

1987). Introversion associeras istället med att vara tyst och blyg runt främlingar, 

tillbakadragen, privat och eftertänksam (Costa & McCrae, 1988; Piedmont, McCrae & 

Costa, 1992). Detta resulterar i olika grader av sällskaplighet och hur pass socialt 

utåtgående individen är (Eysenck, 1967). I jämförelse med extroverta individer har 

introverta ett lägre behov av att känna tillhörighet och att delta i sociala aktiviteter 

(Humphreys & Revelle, 1984; Rowell & Renner, 1975). De uppvisar därmed färre 

utåtriktade beteenden samt eftersöker även struktur och rutiner i högre grad. Extroverta 

individer tenderar istället att tycka att socialt engagemang och omväxlande aktiviteter med 

högt tempo är givande. De beteenden som förknippas med att vara introvert och extrovert 

syftar dock till extremfallen och forskare har föreslagit att alla individer uppvisar både 

extroverta och introverta beteenden i olika situationer (Cohen & Schmidt, 1979; Morrish, 

2012; Wilensky, 2003).  
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Eysenck (1967) föreslog att det finns en biologisk förklaring till introversion och 

extraversion. Han menade att personlighetstyperna har olika nivåer av inre stimuli som 

resulterar i att extroverta individer är kroniskt understimulerade och att introverta är 

kroniskt överstimulerade. Dessa skillnader påverkar individens upplevelse av vad som är 

distraherande, och till vilken grad (Eysenck & Graydon, 1989; Furnham & Allass, 1999; 

Lieberman & Rosenthal, 2001). Introverta individer har exempelvis funnits ha en sämre 

förmåga att göra flera saker samtidigt, vilket resulterar i att de lättare blir distraherade. 

Eysenck konstaterade vidare att människor aktivt söker de miljöer som tillgodoser deras 

behov av inre och yttre stimuli. Detta bekräftades av Campbell och Hawley (1982) som 

fann att introverta och extroverta väljer arbetsmiljö utifrån de potentiella distraktionerna 

som finns. Introverta individer söker sig därför till, och fungerar bättre kognitivt i, 

avskildhet och lugna arbetsmiljöer med färre distraktioner (Geen, 1984; Gray, 1970; 

Revelle, Humphreys, Simon & Gilliland, 1980; Yerkes & Dodson, 1908). Extroverta 

individer föredrar istället livliga arbetsmiljöer och social interaktion i högre grad, där de 

också uppvisar bättre kognitiv förmåga. Sammanfattningsvis har introverta och extroverta 

individer olika behov och förutsättningar vilket ställer olika krav på kontorets utformning. 

Syfte 

Införande av aktivitetsbaserade arbetssätt har fått varierande framgång. Tidigare 

forskning kring personlighetstyper i kontorslandskap antyder att introverta och extroverta 

individers arbetstillfredsställelse kommer variera även i ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

(Murray, 1938; Oishi et al., 2015; Savage & Stewart, 1972). Sambandet är dock relativt 

obeforskat och det finns därför grund för att undersöka huruvida introverta och extroverta 

individers behov faktiskt kan tillgodoses av detta sätt att arbeta. Syftet med studien är 

därmed att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för 

att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt.   
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Metod 

Denna studie genomfördes som en explorativ fallstudie av två IT-företag. 

Fallstudien avsåg att tolka och beskriva mänskliga beteenden och därför bedömdes det 

viktigt att samla in rikt beskrivna och individuella upplevelser. På goda grunder valdes 

därmed en kvalitativ ansats med enkät som datainsamlingsinstrument, vilket också gjorde 

det möjligt att nå fler respondenter än vad som hade varit möjligt med intervjuer (se 

Bryman, 2011). Som en förberedelse inför datainsamlingen gjordes semistrukturerade 

intervjuer med en chef på respektive företag (se Bilaga A för fullständig intervjuguide). 

Intervjuerna syftade till att få information om företagens kontorsutformning, och därmed 

det aktivitetsbaserade arbetssätt som urvalet arbetade i, för att kunna tolka och analysera 

resultatet. 

I följande avsnitt presenteras urval, enkätkonstruktion samt administrering. Därefter 

redogörs för forskningsetiska överväganden, forskningskvalitet och databearbetning.  

Urval 

Deltagarna i fallstudien valdes genom ett målstyrt urval (se Bryman, 2011). Två IT-

företag i södra Sverige med aktivitetsbaserade arbetssätt kontaktades därför med 

intresseförfrågan om medverkan i studien. De genomförda intervjuerna med berörda chefer 

på Företag A och Företag B gav information om deras aktivitetsbaserade arbetssätt och 

kontorsutformning. Båda företagen hade vid studiens genomförande 50–100 anställda på 

respektive kontor. 

Företag A. Vid studiens genomförande hade företaget arbetat aktivitetsbaserat i fem 

år. Det aktivitetsbaserade arbetssättet infördes då företaget behövde bygga ut sina 

dåvarande lokaler. De gamla lokalerna var utformade med ett öppet kontorslandskap, men i 

samband med förändringen ville företaget hitta ett nytt koncept av kontorsutformning som 

skulle passa företagets upplägg och medarbetarnas arbetssätt. Medarbetarna involverades 
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löpande i framtagandet av det nya konceptet för att tillgodose individuella behov och 

olikheter. Slutresultatet blev nybyggda lokaler helt utformade efter det aktivitetsbaserade 

arbetssättet.  

Den nya byggnaden bestod av både ett varierande öppet kontorslandskap samt rum 

som gick att stänga. Lokalen byggdes med en grundtanke om att arbetsmiljön ska bli 

lugnare ju längre in i kontoret man kommer. Den första zonen bestod därför av 

loungegrupper och caféytor för att ta emot besökare och kunder. Längre in erbjöds en aktiv 

zon med varierad arbetsmiljö för fokuserat arbete enskilt eller i grupp. Delen bestod därför 

av både öppen planlösning samt avskilda arbetsplatser. Längst in i lokalen fanns dessutom 

möjlighet att boka stängda rum för tyst arbete eller möte. När studien gjordes hade 

verksamheten en beläggning på 50% vilket innebar att halva arbetsstyrkan arbetade på 

annat ställe än på kontoret. Företaget hade därför ingått samarbeten med olika hotell i andra 

städer för att även erbjuda medarbetarna möjlighet att arbeta där vid behov.  

Företaget hade i samråd med medarbetarna tagit fram regler för att beskriva den 

praktiska tillämpningen av konceptet. Reglerna fanns lättillgängliga i olika forum och 

beskrev exempelvis var medarbetarna fick prata i telefon samt att vissa områden i den 

aktiva zonen skulle vara fria från social interaktion. 

Såvitt chefen visste hade inga medarbetare slutat på grund av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Den intervjuade chefen konstaterade dock att arbetssättet troligen inte fungerar 

för alla individer och att några medarbetare därför kan ha lämnat organisationen till följd av 

det nya arbetssättet. Det framkom även av intervjun att företaget la stor vikt vid att 

involvera medarbetarna i den fortsatta utvecklingen av konceptet, för att i största möjliga 

mån säkerställa anpassning efter individuella behov.   

Utskickad intresseförfrågan till Företag A resulterade i ett godkännande om 

medverkan. Kontaktad chef skickade därefter ut studiens enkät till 18 medarbetare vilka var 
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anställda som konsulter eller liknande. Av dessa besvarade 13 medarbetare enkäten, varav 

två kvinnor och 11 män. Majoriteten av de anställda på arbetsplatsen var män, vilket gjorde 

att det inte fanns möjlighet att uppnå jämn könsfördelning. Av respondenterna kunde sex 

kategoriseras som mer extroverta och sju som mer introverta (se Tabell 1). Åldern på 

deltagarna varierade mellan 26 och 53 år. Efter datainsamlingen kodades deltagarna för att 

säkerställa anonymitet, exempelvis: FAD1Ex (Företag A/Deltagare 1/Extrovert).  

Tabell 1  

Information om deltagarna på Företag A 

Kodnamn Yngre/Äldre*) Approximerad karaktär (personlighet) 

FAD1Ex Äldre Extrovert 

FAD2Ex Äldre Extrovert 

FAD3Ex Äldre Extrovert 

FAD4Ex Yngre Extrovert 

FAD5In Yngre Introvert 

FAD6In Äldre Introvert 

FAD7In Yngre Introvert 

FAD8Ex Äldre Extrovert 

FAD9In Yngre Introvert 

FAD10In Yngre Introvert 

FAD11In Äldre Introvert 

FAD12In Äldre Introvert 

FAD13Ex Äldre Extrovert 
*) Yngre deltagare var mellan 25–39 år. Äldre deltagare var mellan 40–60 år. 

Företag B. När studien gjordes hade företaget arbetat aktivitetsbaserat i drygt två år. 

Företagets tidigare lokaler bestod till stor del av enskilda rum, men i samband med flytt 

undersöktes möjligheter till ny kontorsutformning. Framtagandet av det nya arbetssättet 
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planerades och genomfördes huvudsakligen av en arbetsgrupp. Målet med projektet var att 

nå platseffektivitet, flexibilitet och tillgänglighet, vilket resulterade i inflytt i lokaler som 

var totalrenoverade enligt det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

Även Företag B hade en beläggning på cirka 50% när studien gjordes och 

medarbetarna arbetade till största del hela arbetsdagar från kontoret. Det framkom av 

intervjun att företaget erbjöd olika typer av arbetsmiljöer, men de hade inte uttalade namn 

på olika zoner. Det fanns flera olika “touchdown-ytor” i lokalen, såsom ståbord och en 

loungedel i entrén för både medarbetare och besökare. Längre in i lokalen fanns en aktiv 

zon med möjlighet att arbeta i öppet kontorslandskap men också i enskilda stängda rum 

eller bokningsbara mötesrum.  

När det aktivitetsbaserade arbetssättet infördes diskuterades olika regler för den 

praktiska tillämpningen av konceptet på företaget. Det framkom emellertid av intervjun att 

reglerna inte längre var lika uttalade och de fanns inte nedskrivna vid studiens 

genomförande; företaget arbetade istället med öppen kommunikation.  

Enligt den intervjuade chefen medförde det aktivitetsbaserade arbetssättet att det var 

svårt att få arbetsro för mer komplicerade arbetsuppgifter på kontoret. Vissa medarbetare 

valde därför att arbeta hemifrån emellanåt eftersom arbetsmiljön var för distraherande. Det 

hade också förekommit att vissa medarbetare slutat till följd av det nya arbetssättet.  

Även på Företag B kontaktades en chef med en intresseförfrågan. Detta resulterade i 

ett godkännande av medverkan samt att kontaktad chef skickade ut studiens enkät till 20 

medarbetare. Av dessa besvarade 13 enkäten, varav sju män och sex kvinnor. Samtliga var 

anställda som konsulter eller liknande. Av respondenterna kunde sju karaktäriseras som 

mer extroverta och sex som mer introverta (se Tabell 2). Åldern på deltagarna varierade 

mellan 26 och 59 år. Efter datainsamlingen kodades deltagarna även på detta företag för att 

säkerställa anonymitet, exempelvis: FBD1Ex (Företag B/Deltagare 1/Extrovert).  
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Tabell 2  

Information om deltagarna på Företag B 

Kodnamn Yngre/Äldre*) Approximerad karaktär (personlighet) 

FBD1Ex Äldre Extrovert 

FBD2Ex Äldre Extrovert 

FBD3Ex Äldre Extrovert 

FBD4Ex Yngre Extrovert 

FBD5In Äldre Introvert 

FBD6In Äldre Introvert 

FBD7In Äldre Introvert 

FBD8In Äldre Introvert 

FBD9Ex Yngre Extrovert 

FBD10Ex Äldre Extrovert 

FBD11In Yngre Introvert 

FBD12In Yngre Introvert 

FBD13Ex Yngre Extrovert 
*) Yngre deltagare var mellan 25–39 år. Äldre deltagare var mellan 40–60 år. 

Enkätkonstruktion 

Som underlag för datainsamlingen utformades en webbaserad enkät. Enkäten 

konstruerades och administrerades med hjälp av det molnbaserade enkät- och 

undersökningsverktyget Google Formulär. För att säkerställa deltagarnas sekretess och 

anonymitet samlades inga person- eller kontaktuppgifter in och företagen nämndes inte 

heller i enkäten. Dessutom kontrollerades att undersökningsverktyget följde General Data 

Protection Regulation (GDPR) (se Google, u.å.).  

Den kvalitativa enkäten (se Bilaga B) bestod av fyra delar med varierande öppna 

och slutna frågor. Den första delen omfattade två demografiska frågor (kön och ålder) samt 
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två bakgrundsfrågor (anställningstid och sammanlagd anställningstid på aktivitetsbaserade 

arbetsplatser). I enkäten blandades del två och tre för att undvika en ordningseffekt (se 

Bryman, 2011). Del två bestod av tio frågor som behandlade det aktivitetsbaserade 

arbetssättet och hade inspirerats av tidigare litteratur. Den tredje delen innehöll sju frågor 

om introverta och extroverta personlighetsdrag, varav fem avsåg utföra en kategorisering av 

nämnda personligheter (se Eysenck, 1967). Resterande två frågor var öppna för att låta 

respondenterna beskriva sig själva med egna ord. De två avslutande frågorna i den fjärde 

och sista delen avsåg undersöka vad som skulle öka medarbetarnas välmående samt om de 

hade något övrigt att tillägga.  

För att göra enkäten så användbar och tydlig som möjligt föregicks studien av en 

pilotenkät (se Bryman, 2011). Denna utfördes av två personer av olika kön och ålder samt 

resulterade i att tre frågor omformulerades till följd av för otydlig formulering.  

Indelning av personligheter. De fem kategoriseringsfrågorna (se fråga 7, 11, 14, 

17 och 20 i Bilaga B) inspirerades av Eysencks personlighetsinventorium (Eysenck & 

Eysenck, 1964). För att kunna dela in respondenterna som antingen mer introverta eller mer 

extroverta användes ett majoritetskriterium (se Bryman, 2011). De deltagare som valde tre 

eller fler introverta alternativ kategoriserades som introverta, och de som valde tre eller fler 

extroverta alternativ kategoriserades istället som extroverta. Frågorna var därför 

konstruerade med ett introvert och ett extrovert svarsalternativ samt bestod av både 

påståenden som “Föredrar du att: Arbeta självständigt/Arbeta i grupp” och ja eller nej-

frågor som “Är du mest tyst när du är med andra människor?” 

Administrering  

Inför de två intervjuerna informerades cheferna om syftet med studien. De fick 

därefter välja tid och datum för respektive intervju som genomfördes på de olika företagen. 

Båda författarna var närvarande vid intervjuerna som varade i 35 respektive 45 minuter. 
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Vid intervjuns början informerades respektive chef om att deltagande var frivilligt och 

anonymt. Med deras samtycke spelades båda intervjuerna in för möjligheten att transkribera 

i efterhand. De informerades också om att inspelat material kommer raderas efter att 

studien avslutats.  

Fallstudiens kvalitativa enkät skickades ut till deltagarna av respektive chef på 

företagen. Enkäten innehöll information om studiens syfte samt tydliggörande om att 

deltagande var anonymt och frivilligt (se Bilaga C). Deltagarna fick själva välja var och när 

de besvarade enkäten, vilken tog ungefär 10 minuter att fylla i.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets fyra etiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se Vetenskapsrådet, 2002).  

Enkätens inledande text innehöll information om studiens syfte och villkor för 

deltagande (se Bilaga C). Inledningen tydliggjorde att deltagande var frivilligt och att 

deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan. Sammantaget uppfyllde detta 

Vetenskapsrådets krav om samtycke och information. I samma text informerades deltagarna 

om att insamlade uppgifter kommer behandlas och redovisas anonymt samt enbart 

användas i forskningssyfte. Därmed uppfylldes vetenskapsrådets nyttjande- och 

konfidentialitetskrav. Samma information gavs muntligen inför chefsintervjuerna (se Bilaga 

A).  

Forskningskvalitet   

Ett naturalistiskt paradigm användes i fallstudien (se Lincoln & Guba, 1985) och av 

de aspekter av kvalitetskontroll som föreslås har särskild hänsyn tagits till tillförlitlighet 

och äkthet.  



 13 

Studiens tillförlitlighet har stärkts genom insamling av data från flera företag samt 

både webbaserade enkäter och intervjuer. Denna datatriangulering resulterade således i 

flera olika perspektiv, vilket gav en helhetsbild av det undersökta fenomenet. Vidare 

utfördes en forskartriangulering där materialet bearbetades av studiens båda författare 

enskilt för att möjliggöra en så neutral dataanalys som möjligt. För att i största mån se till 

att enkätens frågor var tydliga och relevanta för studien gjordes pilottester av enkäten. 

Studien omfattar även en utförlig redogörelse av båda företagens förutsättningar och 

aktivitetsbaserade arbetssätt. Dessutom har en utförlig beskrivning av studiens 

operationalisering redovisats. För att förtydliga tillvägagångssättet för insamlingen av data 

bifogades även intervjuguiden (se Bilaga A), enkäten (se Bilaga B) samt information kring 

deltagande och etiska principer (se Bilaga C).  

För att öka fallstudiens äkthet har författarna så noga som möjligt sett till att 

studiens resultat representerar svaren från datainsamlingen. Detta utfördes genom att 

löpande spåra samtliga summeringar i analysen tillbaka till respondenternas svar.  

Databearbetning 

Eftersom fallstudien utfördes inom ett relativt obeforskat område önskades en 

flexibel analysmetod fri från teoretiska förhållningssätt. Inför databearbetningen valdes 

därför en tematisk analysmetod för att få en rättvis bild av det undersökta fenomenet genom 

att identifiera och analysera teman i respondenternas svar (se Braun & Clarke, 2006).  

Inledningsvis överfördes studiens kvalitativa enkätsvar till ett Excelblad som 

redogjorde varje enskild deltagares svar. Därefter kategoriserades samtliga deltagare som 

mer introverta eller mer extroverta. Materialet genomlästes enskilt av respektive författare 

ett flertal gånger för att möjliggöra en så neutral analys av data som möjligt. Spontana 

reflektioner som gjorts antecknades då i ett separat dokument och diskuterades därefter. I 

enlighet med Braun och Clarkes (2006) modell kodades svaren därefter separat för varje 
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enskild fråga. Koderna utgjordes av nyckelbegrepp, enklare sammanfattningar och 

utförligare beskrivningar. Irrelevanta svar, exempelvis kommentarer som inte rörde det 

aktivitetsbaserade arbetssättet, uteslöts även löpande i processen. Introverta och extroverta 

svar kodades åtskilt och överfördes sedan till en tabell som redogjorde varje företag och 

fråga för sig. Därefter gjordes en jämförelse av koderna för att finna mönster och skillnader 

mellan företagen. Koderna antecknades i tabellen och tematiserades därefter med 

utgångspunkt i gemensamma drag. De teman som funnits granskades sedan för att 

kontrollera att de var logiska och relevanta utifrån studiens syfte. Efter granskningen 

återstod två huvudteman med två respektive tre underteman (se Tabell 3) som definierades 

och namngavs. Slutligen inkluderades representativa citat och en struktur fastställdes inför 

redovisning av resultatet. 

Tabell 3  

Sammanställning av huvudteman och underteman 

Sociala interaktioner Det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Positiva följder Upplevelse av zoner 

Distraktioner och störmoment Konsekvenser av delade arbetsplatser 
 

Vikten av regler 

 
Resultat 

I följande avsnitt presenteras fallstudiens resultat under de två huvudteman med 

tillhörande underteman som identifierats (se Tabell 3). Avsnittet avslutas med en 

summering av resultatet. 

Sociala interaktioner 

Det framkom av studien att både introverta och extroverta individer nyttjade 

möjligheten till att arbeta hemifrån när koncentration behövdes. Den huvudsakliga 

anledningen till att arbeta på kontoret var av sociala aspekter eller för att det krävdes av 
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arbetsuppgifterna. Både introverta och extroverta individer eftersökte därmed att sitta med 

andra människor, men studien visade att det var på grund av olika anledningar. De 

extroverta uppskattade tillgängligheten till kollegorna och möjligheten till frekvent socialt 

utbyte. De introverta betonade istället en önskan om att inte sitta ensamma. De ville gärna 

ha närhet till kollegor, men eftersökte inte den sociala interaktionen på samma sätt som 

extroverta individer:  

 
[...] socialt att sitta nära kollegor även om man inte pratar med varandra. (FBD11In) 

 
Det är väl framför allt det sociala, att sitta tillsammans. (FBD6In) 

 
Positiva följder. Både introverta och extroverta individer upplevde att ökad 

tillgänglighet till kollegor och möjlighet till snabbt informationsutbyte var positiva följder 

av det aktivitetsbaserade arbetssättet:  

 
Det är en fantastisk möjlighet att ställa en fråga och få svar direkt istället för att själv 

söka fram svaret eller få ner frågan skriftligt för att ställa frågan via ett digitalt 

medium. (FAD7In) 

 
[...] en stor fördel att ha närheten till kollegor för att snabbt få information och svar 

som behövs för att ta arbetet vidare. (FBD1Ex) 

 
Den upplevda betydelsen av den sociala interaktionen skiljde sig dock åt mellan 

introverta och extroverta individer. Extroverta nämnde de positiva följderna av den sociala 

interaktionen mer frekvent, samt med termer som exempelvis gemenskap och relation. 

Flertalet uppgav att den sociala interaktionen stärkte kontakten mellan medarbetare på 

kontoret och att de uppskattade möjligheten att kunna bolla idéer smidigt. Introverta 

beskrev istället upplevelsen av den sociala interaktionen med ord som samarbete och 
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vägledning. De värdesatte möjligheten att enkelt få svar och hjälpa varandra, men nämnde 

överlag de positiva följderna av den sociala interaktionen i lägre grad. 

Distraktioner och störmoment. Introverta och extroverta individer på båda 

företagen upplevde flera störmoment och distraktioner till följd av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Distraktioner som nämndes ofta var ljudläckage mellan zoner, andras samtal 

och diskussioner samt att man blev störd av förbipasserande kollegor. Båda 

personligheterna uppgav att dessa faktorer medförde ett behov av att arbeta hemifrån. 

Introverta individer upplevde emellertid fler störmoment överlag än extroverta till följd av 

det aktivitetsbaserade arbetssättet. De rapporterade i högre grad att förbipasserande kollegor 

och andras samtal utgjorde distraktioner:  

 
[...] allt som egentligen bidrar till att jag förlorar uppmärksamheten på det som jag 

håller på med för tillfället, [...] andra går förbi där jag sitter och jobbar, eller pratar i 

min närhet. (FBD6In) 

 
[...] där sitter jag ibland men inte så ofta då det är många som passerar där. 

(FBD11In) 

 
Mycket "trafik" bredvid min arbetsplats. (FBD5In) 

 
Extroverta individer uppgav istället att andra kollegor utgjorde ett störmoment 

främst när de kom fram för att prata; det var för lätt att störa andra, exempelvis: 

 
[...] folk pratar otroligt högt utan att ta hänsyn till kollegor [...] [andra] stör relativt 

ofta utan att göra bedömningen att man är upptagen. (FAD4Ex) 
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Deltagare från Företag B uppgav, i högre grad än Företag A, att det var svårt att 

arbeta på kontoret med arbetsuppgifter som krävde koncentration, vilket också medförde ett 

större behov av att arbeta hemma istället.  

Det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Både introverta och extroverta individer nämnde det omväxlande 

kontorslandskapet, att man kan välja en arbetsplats som passar arbetsuppgiften, som en 

fördel. Samtliga deltagare uppgav även att de olika typerna av flexibilitet som följde med 

det aktivitetsbaserade arbetssättet var mycket positiva. Extroverta upplevde att det 

medförde effektivitet i arbetet eftersom det resulterade i kortare beslutsvägar, snabbare 

informationsutbyte samt en transparens som tydliggjorde mål och riktning. Framförallt 

introverta betonade att flexibiliteten underlättade praktiska vardagsmoment. Exempelvis 

uttryckte en respondent att: 

 
En av de stora fördelarna är att aktivitetsbaserat arbetssätt hjälper mig med att få 

ihop hela livspusslet [...] tex hämta från skola, köra barnen till träning mm. Vissa 

dagar börjar jag tidigt för att kunna sluta tidigt. Hela denna friheten passar mig bra. 

Man känner verkligen att man har frihet under ansvar. (FBD12In) 

 
Upplevelse av zoner. Både extroverta och introverta individer nämnde att 

samarbete och kommunikation var de främsta anledningarna till att arbeta i den aktiva 

zonen. Likaså valde individerna att arbeta i ett tyst rum när arbetsuppgifterna krävde 

koncentration samt om de behövde ta längre telefonsamtal eller möten. Det framkom dock 

att framförallt extroverta individer var sämre på att nyttja zonerna fullt ut. De stannade i 

högre grad kvar i den aktiva zonen, även om de behövde ett tyst rum, vilket resulterade i 

distraktioner från kollegor: 
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[...] kan också innebära att man blir störd [...] men då har jag ju heller själv inte satt 

mig i rätt zon. (FAD1Ex) 

 
Både introverta och extroverta individer, på båda företagen, upplevde också att det 

emellanåt inte fanns plats att arbeta i önskvärd arbetsmiljö. Det framkom även ett 

gemensamt behov av fler möjligheter till koncentration och tyst arbete. Nämnda faktorer 

uttrycktes dock mer av deltagare från Företag B. Introverta och extroverta på Företag A var 

generellt nöjda men några efterfrågade fler variationer av tysta rum och tysta arbetsmiljöer: 

 
Intensiva dagar med mycket kunddialog kräver att man får återhämta sig med lite 

tystnad, [...] [efterfrågar] knäpptyst zon och bibliotek. (FAD5In). 

 
[...] mer tysta zoner för att hålla koncentrationen uppe. (FAD8Ex) 

 
Samtliga deltagare från Företag B uttryckte ett önskemål om tydligare zonindelning 

och ett större utbud av zoner för att utföra olika arbetsuppgifter. Introverta individer 

efterfrågade också mer avskärmning och ljudabsorberande funktioner. Både introverta och 

extroverta individer på detta företag upplevde att de var trångbodda och efterfrågade större 

gemensamma tysta ytor. En respondent uttryckte exempelvis: 

 
Skulle nog helst vilja ha större ytor när det gäller "en tyst zon" [...] inte enbart små, 

trånga och syrefattiga rum. (FBD6In) 

 
Konsekvenser av delade arbetsplatser. Extroverta individer upplevde frustration 

över att teknik snabbt slets ut och därmed blev bristfällig i och med det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. De nämnde även bristande hygien som en negativ konsekvens, eftersom 

utrustning och arbetsstationer delades med andra kollegor. Introverta nämnde istället 
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uppstartstiden vid byte av arbetsstation som en negativ aspekt. En respondent uttryckte 

exempelvis irritation över att behöva ställa in utrustningen vid varje platsbyte: 

 
Är en utpräglad vanemänniska, tar lite extra tid innan man får all kringutrustning 

"rätt". (FAD9In) 

 
Vikten av regler. Introverta och extroverta individer på båda företagen upplevde att 

regler var nödvändiga i det aktivitetsbaserade arbetssättet; när reglerna fungerar och 

upprätthålls underlättar de arbetet:   

 
Det är viktigt att ha spelregler som reglerar hur arbetet ska bedrivas. Det krävs en 

disciplin kring regler för att det ska fungera. (FBD1Ex) 

 
Regler behövs och finns i alla situationer. Att ha nedskrivna [regler] gör att alla är 

på samma plan. (FAD7In) 

 
På Företag A var den generella uppfattningen att reglerna fungerade och var till 

nytta. Det fanns däremot en viss skillnad mellan personligheterna eftersom introverta 

individer i högre grad betonade vikten av reglerna. De ansåg att reglerna var avgörande för 

att det aktivitetsbaserade arbetssättet skulle fungera. Även introverta på Företag B ansåg att 

regler var av stor vikt. De upplevde dock att dessa var otydliga på arbetsplatsen och 

efterfrågade därför tydligare regler. Flera uppgav till och med att det saknades regler vilket 

påverkade arbetssituationen negativt. Exempelvis beskrev en respondent att avsaknaden av 

regler utgjorde ett hinder i arbetet: 

 
Jag trivs med människor runt omkring mig och tycker det är trevligt att sitta och 

jobba på kontoret. Men eftersom vi har den miljö som vi har är det svårt att göra 

arbetsuppgifter som kräver mycket koncentration pga av de öppna ytorna. [...] 
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[Avsaknaden av regler utgör] mer ett hinder, vilket gör att jag mer och mer sitter på 

hemmaplan. (FBD6In) 

 
Även flertalet extroverta individer på Företag B upplevde att det fanns en brist på 

regler på arbetsplatsen. Vissa ansåg att det visserligen fanns, men att de inte efterföljdes. De 

efterfrågade därför respekt för reglerna då det hade medfört mer frekvent nyttjande av den 

aktiva zonen, istället för arbete hemifrån.  

Summering 

Resultatet av studien visade att det fanns skillnader gällande generell 

arbetstillfredsställelse hos deltagarna mellan företagen. Både introverta och extroverta 

individer tycktes uppleva arbetstillfredsställelse på det företag där det aktivitetsbaserade 

arbetssättet ansågs fungera väl; där det fanns regler som följdes och medarbetarna upplevde 

att arbetssättet på arbetsplatsen var anpassat efter deras förutsättningar och önskemål. Det 

framkom dock att introverta individer upplevde lägre arbetstillfredsställelse än extroverta 

på det företag där både introverta och extroverta individer upplevde att arbetssättet inte 

fungerade. Detta kunde härledas till upplevelsen av bristande regler och utbud av zoner 

samt att det var trångt på kontoret.  

Sammanfattningsvis visade resultatet av studien att extroverta individer uppskattade 

socialt utbyte och interaktion i högre grad än introverta. Introverta individer betonade 

istället vikten av regler. Introverta individer stördes även mer av distraktioner som inte 

innebar någon direkt interaktion med andra människor och hade ett större behov av en 

arbetsmiljö med färre distraktioner.   

Diskussion 

Syftet med fallstudien var att undersöka om introverta och extroverta individer har 

samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Det 
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framkom att introverta har ett större behov av fungerande regler samt påverkas mer av olika 

störmoment i arbetsmiljön. Samtidigt visade studien att båda personligheterna förefaller 

kunna arbeta väl i samtliga arbetszoner. Sammantaget antyder detta att introverta och 

extroverta individer har olika förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse, men att dessa 

olika behov kan tillgodoses i ett aktivitetsbaserat arbetssätt eftersom det bygger på att 

medarbetaren själv kan välja i vilken arbetsmiljö han eller hon vill utföra sin arbetsuppgift.  

I följande avsnitt diskuteras fallstudiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. 

Forskning antyder att extroverta individer borde trivas väldigt bra i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet då de eftersöker social interaktion och omväxling; introvertas 

behov av struktur och lugna miljöer utan störmoment borde istället vara svåra att tillgodose 

(se Campbell & Hawley, 1982; Eysenck, 1967). Resultatet av fallstudien visade att 

introverta individer visserligen upplevde frustration när vanor och rutiner bröts (se 

Humphreys & Revelle, 1984), men det var endast när det saknades regler för arbetssättet 

som de upplevde att konceptet inte fungerade. Detta tyder på att introvertas behov av 

struktur och få störmoment kan tillgodoses i aktivitetsbaserade arbetssätt när det finns 

tydliga regler som efterföljs. Samtidigt kan det diskuteras huruvida förekomsten av regler 

hämmar de önskvärda effekterna av aktivitetsbaserade arbetssätt eftersom medarbetarens 

valfrihet begränsas. Det fanns dock inget som antydde att medarbetarna i den utförda 

studien upplevde att reglerna hindrade dem. Snarare tycktes deltagarna uppleva högre 

arbetstillfredsställelse på företaget där reglerna fungerade än på det företag som anammade 

öppen kommunikation. Studien bekräftade därmed att det behövs tydliga 

överenskommelser som reglerar den praktiska tillämpningen av konceptet, för att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet ska fungera och tillgodose olika behov (se Rolfö et al., 

2018).  
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Det framkom av den utförda studien att introverta individer faktiskt inte arbetade 

hemifrån eller i avskildhet till större del än extroverta, trots att det kunde bekräftas att de 

påverkades mer av sociala distraktioner (se Costa & McCrae, 1988; Piedmont et al., 1992). 

Fallstudien visade snarare att även introverta föredrog samhörigheten och närheten till 

andra människor och därför valde att sitta i en aktiv zon. Detta går emot vad tidigare 

forskning antyder (se Campbell & Hawley, 1982; Geen, 1984), men en möjlig förklaring är 

att negativa effekter av distraktioner reduceras när individer upplever att de själva har valt 

den aktiva zonen med de störmoment som finns där (se Lee & Brand, 2010). Trots att 

introverta individer påverkas mer av sociala distraktioner, väljer de således inte att sitta 

avskilt eftersom störmomenten i den aktiva zonen är självvalda och därmed inte upplevs 

lika påfrestande. Detta förklarar dock inte varför extroverta individer i fallstudien, i motsats 

till vad tidigare forskning antyder, efterfrågade tysta aktivitetszoner. En bättre förklaring 

skulle istället kunna vara att individer faktiskt alltid har både introverta och extroverta 

personlighetsdrag (se Morrish, 2012; Wilensky, 2003). Det är inte orimligt att ett arbete 

som konsult, likt urvalet i fallstudien, förutsätter vissa extroverta drag hos individen då 

tjänsten innebär daglig kontakt med kunder. Dessa extroverta drag skulle därmed kunna 

vara anledningen till att även de introverta individerna i studien gärna arbetade i en aktiv 

zon. Likaså kan vissa introverta personlighetsdrag vara nödvändiga för en konsult eftersom 

arbetet medför moment som kräver full koncentration i ensamhet. Dessa introverta drag hos 

annars extroverta individer i studien kan därmed förklara varför även de emellanåt 

eftersökte avskildhet.  

Utifrån förklaringen att alla individer har både introverta och extroverta 

personlighetsdrag blir det mindre viktigt att kategorisera individer som antingen introverta 

eller extroverta. Resultatet av den utförda studien visade dock att de olika 

personlighetsdragen medför olika behov som påverkar individers förutsättningar att nå 
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arbetstillfredsställelse. Fallstudien kunde även bekräfta att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet och kontorets utformning har betydelse för huruvida dessa olika behov och 

förutsättningar tillgodoses (se Bodin Danielsson et al., 2014). Baserat på dessa resultat 

finns det därmed inte en standard av aktivitetsbaserat arbetssätt som går att kopiera mellan 

olika arbetsplatser, trots flexibiliteten arbetssättet bygger på. Det blir tydligt att arbetsgivare 

behöver vara medvetna om medarbetarnas arbetssituation samt vilka olika behov och 

förutsättningar som följer med de olika personlighetsdragen, för att därmed anpassa 

arbetssättet på den aktuella arbetsplatsen. Utifrån detta finns således möjlighet för både 

introverta och extroverta individer att nå arbetstillfredsställelse i ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. 

Studiens begränsningar 

Studiens resultat bör tolkas med försiktighet eftersom den hade ett begränsat urval 

och inte baserades på ett standardiserat personlighetstest. Det fanns även en risk att 

respondenterna inte svarade sanningsenligt då studier som avser kategorisera personligheter 

riskerar att bli påverkade av social önskvärdhet (se Dunnett, Koun & Barber, 1981). Detta 

kan ha utgjort en brist i denna studie eftersom introverta egenskaper ofta är socialt 

oönskade och respondenterna därmed i högre grad valt de extroverta svarsalternativen.  

Det valda enkätformatet bedömdes fungera väl, men datamaterialet hade antagligen 

blivit än mer innehållsrikt om data också hade samlats in med intervjuer. Till följd av 

begränsade resurser och tid var det dock inte möjligt att genomföra intervjuer med antalet 

respondenter i urvalet. Även den målstyrda urvalsmetoden utgör en begränsning av 

fallstudien eftersom urvalet inte kan ses som representativt för en population (se Bryman, 

2011). För att säkerställa att urvalet arbetade i ett aktivitetsbaserat arbetssätt var det dock 

inte möjligt att slumpmässigt välja deltagare. 
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Framtida forskning  

Aktivitetsbaserade arbetssätt kan anses väl lämpade för medarbetare inom IT-

branschen där fallstudien genomfördes. Om studien utförts på arbetsplatser av annan 

karaktär är det däremot sannolikt att resultatet skulle blivit annorlunda (se Kaarlela-

Tuomaala et al., 2009). Vidare forskning på samma ämne bör därmed undersöka det 

aktivitetsbaserade konceptet även i andra branscher samt på företag där medarbetarna till 

stor del behöver arbeta från kontoret varje dag.  

Det är ännu förhållandevis obeforskat huruvida individers olika behov kan 

tillgodoses i aktivitetsbaserade arbetssätt. Resultatet av utförd studie visar att introverta och 

extroverta individer har olika förutsättningar och behov som arbetsgivaren behöver ta 

hänsyn till när ett aktivitetsbaserat arbetssätt implementeras. Detta kan därmed vara av 

intresse att undersöka vidare med forskning som tillåter generaliseringar.  
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Bilaga A  

Intervjuguide för chefer 

Inledande information 
För att möjliggöra en bättre analys av data kommer vi spela in denna intervju med en 
mobiltelefon. Intervjun kommer användas till vårt arbete som handlar om individuella 
skillnader på aktivitetsbaserade kontor. Uppskattningsvis tar intervjun cirka 40 minuter men 
det gör ingenting om den blir kortare eller längre. Uppgifterna är anonyma och kommer att 
användas i forskningssyfte, dessa kan inte kopplas till dig som person. Deltagandet är frivilligt 
och du har när som helst möjlighet att avbryta din medverkan. Företaget kommer hållas 
hemligt och likaså avdelningen du jobbar på. 
 
Introduktionsfrågor 

1. Vad är din befattning på företaget? 
2. Hur länge har du arbetat som chef på företaget? 

 
Aktivitetsbaserad arbetsplats 

3. Hur länge har ert företag arbetat aktivitetsbaserat? När infördes det? Är det några som 
inte sitter aktivitetsbaserat? 

4. Hur gick övergången/införandet till? 
5. Hur ser konceptet ut hos er? Vilka/hur många zoner, vad använder ni för begrepp? Har 

ni regler och vad kallar ni dem isf? 
6. Hur tror du konceptet uppfattas av personalen? 
7. Har ni möjlighet att arbeta hemifrån/från andra platser? 
8. Vad är din upplevelse gällande lokalerna och de olika zonerna? 
9. Passar ett aktivitetsbaserat arbetssätt för organisationens samtliga funktioner? 
10. Vad ser ni för konsekvenser med införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt, positiva 

och negativa följder? 
11. Vilka är de största utmaningarna med ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 
12. Hur anpassar ni arbetssättet och kontorslandskapet utifrån personliga preferenser?  

 
Avslutande frågor 

13. Vet du om någon person påbörjat eller avslutat sin anställning på företaget på grund av 
att ni arbetar aktivitetsbaserat? 

14. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga B 
Webbaserad enkät för medarbetare 

Introduktionsfrågor  
1. Hur gammal är du? 
2. Vilket kön identifierar du dig som? Kvinna - Man - Annat 
3. Hur länge har du arbetat på företaget? 
4. Hur länge har du sammanlagt arbetat aktivitetsbaserat på nuvarande och tidigare 

arbetsplatser? 
 
Aktivitetsbaserad arbetsplats och personlighetsdimensioner 

5. Hur många dagar på en månad arbetar du från andra platser än kontoret? (Exempelvis 
hemifrån eller från kund) 

6. Beskriv med tre ord hur du upplever det aktivitetsbaserade arbetssättet 
7. Föredrar du en arbetsdag med: Brainstorming och möten eller Arbeta i avskildhet  
8. Vilka zoner använder du mest och varför? 
9. Vilka zoner använder du sällan och varför? 
10. På vilket sätt påverkar dina medarbetare omkring dig hur du utför dina arbetsuppgifter, 

är de en resurs eller ett hinder? 
11. Är du mest tyst när du är med andra människor? Ja eller Nej 
12. Vad upplever du som distraherande faktorer i din arbetsmiljö på kontoret? 
13. Vilka zoner skulle du vilja använda mer och varför går det inte i dagsläget? 
14. Skulle du mer beskriva dig som: Eftertänksam eller Impulsiv 
15. Vilka fördelar upplever du med det aktivitetsbaserade arbetssättet på din arbetsplats, 

utveckla gärna. 
16. Vilka nackdelar upplever du med det aktivitetsbaserade arbetssättet på din arbetsplats, 

utveckla gärna. 
17. Föredrar du att: Arbeta självständigt eller Arbeta i grupp 
18. Beskriv dig själv som medarbetare på arbetsplatsen med fem ord.  
19. Är det någon zon du skulle vilja ha på arbetsplatsen som i dagsläget inte finns? 
20. Gillar du den typ av arbete som kräver din fulla uppmärksamhet? Ja eller Nej 
21. På vilket sätt påverkar reglerna ni har kring det aktivitetsbaserade arbetssättet ditt 

arbete, utgör de en resurs eller ett hinder? 
 

Avslutande frågor  
22. Vad skulle få dig att må bättre i det aktivitetsbaserade arbetssättet? 
23. Är det något övrigt du vill tillägga angående en aktivitetsbaserad arbetsmiljö som vi 

inte har tagit upp? 
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Bilaga C 
Fullständig information kring deltagande och etiska principer 

 
Denna enkät kommer användas till ett examensarbete inom HR på Jönköping University och 
undersöker individuella skillnader i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet.  

Enkäten består av 23 frågor fördelade på fyra sidor som beräknas ta ungefär 10 minuter att 
genomföra. Denna inleds med några bakgrundsfrågor och därefter följer frågor om dig och 
din upplevelse av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet på din arbetsplats.  
 
Uppgifterna är anonyma och kommer att användas i forskningssyfte, dessa kan inte kopplas 
till dig som person. Deltagandet är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta din 
medverkan.  

För att vi ska kunna sammanställa och bearbeta era svar, ber vi er att besvara detta 
frågeformulär senast fredag 13 mars.  
 
Stort tack för din medverkan! 
Frida Grännö & Sara Nilsson 


