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Abstract 

Purpose: The aim with this study is to compare perceived productivity and job 

satisfaction between activity based offices and traditional offices. The goal is to 
investigate, through a quantitative comparison, productivity and job satisfaction 
between the office types, and if generations perceive this differently. 

Method: The method used in this study is a quantitative method, in form of a 
questionnaire. The questionnaire used was taken from a study made by Sahlström and 

Severin (2015) at the Royal Institute of Technology in Stockholm. The same 
questionnaire was taken because it had already been quality assured and had good 
content for the survey. Four IT companies were included in the study. Two of them had 

activity based offices and two of them had traditional office type. Literature review has 
also been a method in order to get a deeper understanding of the subject. 

Findings: The results of the study show that there are differences between the two 
office types in perceived productivity and job satisfaction. The traditional office type 
showed the best results. However, this result can be discussed since the two traditiona l 

offices differed widely in their responses. The results also show that there are 
differences between the generations experiencing productivity and job satisfaction of 

the various offices. The elder generation, Baby boomers, shows better results on the 
traditional office type and the younger generation, Generation Y, shows better results 
on the activity based offices. 

Implications: One conclusion to be drawn from this is that employees at traditiona l 
offices are more satisfied with their working place and experience increased  
productivity than employees on activity based offices. However, these results may be 

due to other factors than how the office environment affects the employees. Therefore,  
these results will not be recommended. Another conclusion is that the Baby boomers 

are experiencing higher productivity and job satisfaction of traditional office and 
Generation Y experiences higher productivity and job satisfaction on activity based 
office. These results can be recommended. 

Limitations: The limitations of this study are to examine only IT companies in Sweden 
with a maximal amount of employees of 150 persons. The results are, apart from the 

scattered results in the first issue, generally valid and can be applied to other IT 
companies. To succeed fully applicable results, a survey with more companies involved 
had been better. Then, detections of anomaly would easier have been discovered and 

possible disregards of certain results could have been done. 

Keywords: Perceived productivity - Self-rated assessment of employees on their own 

productivity. 

Traditional offices - In this work traditional offices includes cell offices and shared 
rooms. 

Activity based offices - Office where employees have no fixed work place and there are 
often zones to support different types of working. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att jämföra upplevd produktivitet och 

arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade kontor och traditionella kontor. Målet 
är att genom en kvantitativ jämförelse undersöka upplevd produktivitet och 
arbetstillfredsställelse mellan kontorstyperna, samt om generationer upplever detta 

olika. 

Metod: Metoden som har använts i detta arbete är en kvantitativ metod, i form av en 

enkätundersökning. Enkäten som användes är tagen från en studie av Sahlström och 
Severin (2015) som gjordes på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Samma 
enkät användes då den redan hade kvalitetssäkrats och hade passande frågor för vår 

undersökning. Fyra IT-företag var med i undersökningen, varav två av dem hade 
aktivitetsbaserat kontor och två av dem hade traditionell kontorstyp. Litteraturstud ie 

har även varit en metod för att få djupare förståelse inom ämnet. 

Resultat: Resultaten från studien visar att det finns skillnader mellan de två 
kontorstyperna i upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse. Den traditione lla 

kontorstypen visade högst resultat. Dock kan detta resultat diskuteras då de båda 
traditionella kontoren skiljde sig mycket åt i svaren. Resultaten visar också att det finns 

skillnader mellan hur generationer upplever produktivitet och tillfredsställelse på de 
olika kontoren. Den äldre generationen, Baby boomers, visar högre resultat på den 
traditionella kontorstypen och den yngre generationen, Generation Y, visar högre 

resultat på de aktivitetsbaserade kontoren. 

Konsekvenser: En slutsats som kan dras från detta är att anställda på traditione lla 
kontor är mer tillfredsställda med sin arbetsplats och upplever högre produktivitet än 

anställda på aktivitetsbaserade kontor. Däremot kan resultaten berott på andra faktorer 
än hur kontorsmiljön påverkar de anställda. Därför rekommenderas inte just dessa 

resultat. Ytterligare en slutsats är att Baby boomers upplever högre produktivitet och 
arbetstillfredsställelse på traditionella kontor och att Generation Y upplever högre 
produktivitet och arbetstillfredsställelse på aktivitetsbaserade kontor. Dessa resultat kan 

rekommenderas. 

Begränsningar: Avgränsningar som har gjorts är att endast undersöka IT-företag i 

Sverige med maximalt 150 anställda. Resultaten är, med undantag från de spridda 
resultaten i första frågeställningen, generellt giltiga och kan tillämpas på andra IT-
företag. För att lyckas få helt applicerbara resultat hade en undersökning med fler 

företag medverkande varit bra, eftersom man då hade kunnat upptäcka avvikelser lättare 
och eventuellt bortse från vissa resultat. 

Nyckelord: Upplevd produktivitet - Självuppskattad bedömning av anställda på deras 
egen produktivitet. 

Traditionella kontor - I detta arbete innefattar traditionella kontor cellkontor och delade 

rum. 

Aktivitetsbaserade kontor - Kontor där de anställda inte har några fasta arbetsplatser  

och där det ofta finns zoner för att stödja olika typer av arbete. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete, på 15 högskolepoäng, utförs inom Jönköpings universitets 
högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen i Byggteknik med inriktning 

Byggnadsutformning med arkitektur. Denna utbildning äger rum på Jönköpings 
Tekniska Högskola, School of Engineering, och omfattar 180 högskolepoäng. En 

tidigare genomförd kurs som har tillämpats i detta examensarbete är kursen Arkitektur 
och Teknik. 

1.1 Bakgrund 
I denna studie har en jämförelse i upplevd produktivitet och arbetstillfredsställe lse 
gjorts mellan två traditionella kontor och två aktivitetsbaserade kontor. De traditione lla 

kontoren består av ett cellkontor och ett kombinerat kontor med cellkontor men också 
med två delade rum, ett för två personer och ett för fyra personer. 

Utformningen för kontor har förändrats mycket genom det senaste seklets gång. Det 
har varierat från ett tidigt 1900-tals kontorslandskap, så kallat trälhav, till dagens öppna 
kontorslandskap och cellkontor. Idag råder delade meningar om vilken typ av kontor 

som är den bästa miljön att arbeta i (Clausson, 2014). Kontorsdesign har fått växande 
intresse eftersom en heltidsanställd tillbringar cirka 40 % av sin vakna tid på jobbet och 

om arbetsförhållandena är dåliga kan det påverka både sjukfrånvaronivån samt 
stressnivån. Detta medför stora kostnader för organisationer och samhället. 
Kontorsdesign har alltså betydelse för olika faktorer som de anställdas hälsa, 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Parallellt med detta har det även tillkommit 
ett ökat intresse för hur effekten av kontorsdesign påverkar produktivitet och utförande 
(Bodin Danielsson, 2013). 

Ett aktivitetsbaserat kontor är ofta uppbyggt i zoner med uppgift att stödja olika typer 
av arbete. Fasta arbetsplatser saknas på aktivitetsbaserade kontor, de anställda väljer 

den miljö och arbetsplats som passar bäst just för stunden och det arbete som ska utföras 
(Vasakronan, u.å.). Aktivitetsbaserade kontor förutsätter i regel att de anställda också 
arbetar på annan plats utanför kontoret. Kontoret är därför dimensionerat för mindre än 

75 % av de anställda (Toivanen, 2015). I detta arbete har aktivitetsbaserat kontor ibland 
liknats vid kontorstypen flexkontor. På flexkontor har de anställda inga fasta 

arbetsplatser. Utformningen är i stort sett ett kontorslandskap, dock ofta med fler       
back up-rum som de anställda kan använda för mer koncentrationskrävande arbete 
(Toivanen, 2015). 

Konceptet för aktivitetsbaserade kontor är att öka produktiviteten genom att stimulera 
interaktion och kommunikation och samtidigt bibehålla medarbetarnas trivsel (Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). I dagens samhälle blir frågan om 
produktivitet viktigare för företag på grund av den mer kunskapsintensifierade 
marknaden. Det finns många sätt att mäta produktivitet på kontor men det lämpligaste 

sättet är självuppskattad produktivitet, alltså den produktivitet som de anställda själva 
anses sig ha. Forskning visar på att det finns ett flertal faktorer i den fysiska och 

psykosociala kontorsmiljön som påverkar produktivitet. Anställda på 
kunskapsintensiva företag värderar den fysiska kontorsmiljön högt, som innefa ttar 
kontorets utformning, samt att detta påverkar produktiviteten. Det finns ett samband 

mellan företags estetiska kultur och företagskultur. Om företagskulturen upplevs som 
god ökar även de anställdas motivation och prestanda beroende på ökad 

arbetstillfredsställelse (Andersson & Hedin, 2015). 
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1.2 Problembeskrivning 
Det finns flera olika typer av kontor som kan definieras utifrån kontorets rumsliga 
egenskaper, kontorets rumsliga läge och kontorets användning. Indelning av olika 

kontor sker vanligtvis i typerna cellkontor, öppna kontorslandskap och 
aktivitetsbaserade kontor. Det är viktigt att veta hur de skiljer sig och vilka för- och 

nackdelar det finns med dem för att lättare kunna planera kontorslokaler. (Toivanen, 
2015) 

De kontor som i detta arbete kommer att kallas för traditionella kontor är cellkontor och 

delade rum. På arbetsplatser med cellkontor sitter medarbetarna i enskilda rum och 
arbetar. Ofta ligger dessa rum utmed fasaden för att varje rum ska få tillgång till solljus 

(Clausson, 2014). Delade rum kan liknas vid cellkontor med skillnaden att arbetarna 
sitter flera i samma rum, ofta två till tre medarbetare (Bodin Danielsson, 2010). Vad 
dessa typer av kontor har gemensamt är att medarbetarna har fasta arbetsplatser, vilket 

är en sak som skiljer dem från aktivitetsbaserade kontor. Detta medför att medarbetare 
har sin personliga arbetsplats och har därmed rätt till att pryda den med till exempel 

personliga ägodelar, se figur 1-3 nedan. Dessutom jobbar man varje dag med samma 
miljö runt omkring sig på samma typ av arbetsplats. I de aktivitetsbaserade kontoren är 
det istället tvärtom, den anställda kan ändra sin arbetsmiljö men kan inte ”göra den till 

sin egen” genom privata ägodelar, se figur 4-6 nedan. Frågan är om detta är något som 
påverkar trivseln hos de anställda (Sahlström & Severin, 2015)? Enligt en undersökning 

som är gjord av BOSTI (Buffalo Organization of Social and Technical Innovation) i 
New York visar resultat att om anställda är tillfredsställda med arbetsmiljön så ökar 
produktiviteten (Ekman & Jakobsson, 2013). 

Det finns en del etablerade studier och teorier när det kommer till att kontorsmiljön ses 
som ett verktyg för tillväxt och lönsamhet, dock är ämnet fortfarande relativt outforskat. 

Forskningen har kommit längre när det gäller individens välbefinnande utvärderad 
utifrån kontorsmiljöns kvalitet (Eriksson & Ekström 2009). Denna studie vill därför 
undersöka om det finns några skillnader i arbetstillfredsställelse och upplevd  

produktivitet mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor samt om det finns några 
skillnader mellan olika generationer på de båda kontorstyperna. 

Detta examensarbete har följt en tidigare studies metod, som är ett examensarbete av 
Christian Sahlström och Christian Severin (2015) från Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm och heter “Är framtidens kontor här för att stanna? - En kvantitativ 

jämförelse av upplevt produktivitet mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor”. 
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Figur 1. Cellkontor. (Acoustics, 2016) 

 

Figur 2. Cellkontorsrum. (Vasakronan, 2016) 

 

Figur 3. Cellkontor planlösning. (Klövern, 2016) 
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Figur 4. Aktivitetsbaserat kontor. (Vasakronan, 2016) 

 

Figur 5. Aktivitetsbaserat kontor. (Kaka Arkitekter, 2016) 

 

Figur 6. Aktivitetsbaserat kontor planlösning. (EFG, 2016)  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att genom en kvantitativ jämförelse undersöka 
upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor, samt om generationer upplever detta olika på kontorstyperna. För 
att uppnå detta mål ska följande två frågeställningar besvaras: 

1. Finns det någon skillnad i upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse mellan 
aktivitetsbaserade och traditionella kontor? 

2. Finns det någon skillnad mellan olika generationer i upplevd produktivitet och 

arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer inte behandla företag som har andra kontorslösningar än 
aktivitetsbaserade kontor, cellkontor eller delade rum. Den avgränsas till IT-företag 
inom Sverige och utesluter företag med mer än 150 anställda. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till studien som behövs för att få en insikt i ämnet 

som uppsatsen kommer behandla. Efter det följer en problembeskrivning som lyfter 
fram det specifika problemet och beskriver varför det behövs mer forskning inom 

ämnet. Därefter kommer målet med arbetet att förklaras och vad som konkret ska göras, 
detta bryts även ner i två frågeställningar som ska besvaras i rapporten och uppfylla 
målet. Avgränsningar, vad arbetet inte omfattar, kommer även klargöras. Sedan 

fortlöper arbetet med en beskrivande del om metod och genomförande som redovisar 
relevanta undersökningsmetoder för datainsamling. I denna del ingår förutom 
undersökningsstrategi och valda metoder även koppling mellan frågeställningar och 

metoder för datainsamling, arbetsgång samt trovärdighet. Efter denna del kommer 
teoretiskt ramverk som ger en vetenskaplig grund och förklaringsansats till problemet 

med utvalda och relevanta teorier. Efter det följer empiridelen som beskriver den 
empiriska data som samlats in under arbetets gång. Sedan kommer insamlad empiri 
analyseras i relation till de valda teorierna i Analys och resultat. Här kommer varje 

enskild frågeställning analyseras. Avslutningsvis kommer arbetet att behandla kapitlet 
Diskussion och slutsatser. Här ingår en resultatdiskussion, metoddiskuss ion, 

begränsningar, slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Den ena metoden som har använts i detta arbete är en kvantitativ metod i form av en 
enkätstudie med slutna svarsalternativ och mätvärden. Samma enkät användes i denna 
undersökning som i studien av Sahlström och Severin (2015). 

Litteraturstudie har gjorts på några av de få nyare vetenskapliga studier som finns inom 
ämnet aktivitetsbaserade kontor och produktivitet samt arbetstillfredsställelse. Några 

tidigare gjorda examensarbeten har även studerats på grund av den bristfälliga mängd 
av vetenskapliga studier som finns. Vetenskapliga studier inom ämnet traditione lla 
kontor så som cellkontor och delade rum har även undersökts. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

De två frågeställningarna besvarades med hjälp av en enkätundersökning och 
litteraturstudie, se figur 7. 

 

Figur 7. Koppling mellan frågeställningar och metoder. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Enkätundersökningar i form av slutna frågor med svarsalternativ i en skala är en 
kvantitativ metod, som arbetar med bland annat numeriska uppgifter (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). En enkätundersökning med slutna frågor bidrar till att svaren 
kan analyseras statistiskt vilket gör att man får fram mätbara resultat från en objektiv 
verklighet (Studeravidare, 2014). Det är viktigt att enkätfrågorna utformas med 

noggrannhet så att missförstånd undviks och att de faktiskt frågar efter vad som avses 
att mätas. Enkäter kan skickas ut till en större skala respondenter, vilket ger ett säkrare 

resultat om en hög svarsfrekvens uppnås. Fördelen med enkäter är att de når ett stort 
urval under en kort tid på ett billigt sätt samt att respondenten har möjlighet att fylla i 
enkäten i lugn och ro när den vill, utan tidspress (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Nackdelen är dock att risken för svarsfrekvensen kan bli låg, vilket drar ner 
undersökningens trovärdighet. Det kan även bli svårt att tränga in djupare i svaren på 

grund av att respondenten inte kan utveckla sina svar (Paloma, u.å.). 

Ytterligare en metod som har använts i detta arbete är litteraturstudie, som återfinns i 
kapitel 1.1 Bakgrund, 1.2 Problembeskrivning samt i kapitel 3 Teoretiskt ramverk. 
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Litteraturstudie ger författarna möjlighet att fördjupa sig inom sitt ämne samt hitta vad 
andra forskare har gjort tidigare och på vilket sätt. Genom att tillföra tidigare studier i 
sitt arbete ges även möjligheten för läsaren att få en djupare förståelse om ämnet och 

vad som har gjorts tidigare. (Thorvald, u.å.) 

2.4 Arbetsgång 
En undersökningsgrupp togs fram genom att flera företag kontaktades per telefon, som 
antingen hade ett aktivitetsbaserat eller traditionellt kontor. Det första företaget som 
ville delta i undersökningen var ett IT-företag med en aktivitetsbaserad kontorstyp. 

Därefter bestämde författarna att arbetet skulle avgränsas till IT-företag i Sverige och 
förfrågningar skickades ut enligt avgränsningen. Slutligen var det totalt fyra IT-företag 

som var intresserade att delta i undersökningen, varav två aktivitetsbaserade och två 
traditionella kontor. 

Enkäten som skickades ut i detta arbete är tagen från en studie av Sahlström och Severin 

(2015), förutom tre öppna frågor som valdes bort (se bilaga 1). Enkäten inleds med fyra 
allmänna frågor om ålder, kön, antal år på företag samt hur mycket arbetstid som 

tillbringas på kontoret i procent. Fråga 1 till 20 är sedan direkt kopplade till 
kontorsutformningen och upplevd produktivitet, medan fråga 21 till 30 är övergripande 
frågor. Fråga 21 till 26 är både övergripande frågor och felkällor, som fortfarande är 

kopplade till kontoret men inte till kontorsutformningen som de första 20 frågorna. De 
finns med för att kontrollera om de anställdas svar har påverkats av andra faktorer än 

de som är direkt kopplade till kontorsutformningen, så som vad de tycker om ledningen 
och hur de anser att IT-systemet fungerar. Enkätfrågorna besvaras med hjälp av en skala 
från 1 till 7, där 1 innebär att påståendet inte stämmer alls och 7 innebär att det stämmer 

helt och hållet. Detta gäller alla frågor förutom fråga 30 som handlar om självbedömd 
produktivitet, denna fråga besvaras med en skala från 1 till 10, där 1 är den lägsta 

självupplevda produktiviteten och 10 är den högsta självupplevda produktiviteten. I 
studien av Sahlström och Severin (2015) delades fråga 1 till 20 in i fem olika faktorer 
med hjälp av en faktoranalys, dessa faktorer var Mötesyta, Enskild arbetsplats, 

Gemenskap, Utrymme och Komfort. Dessa faktorer har även använts i detta arbete för 
att analysera resultaten. En kvalitetssäkring av enkäten har gjorts av Sahlström och 

Severin (2015) genom att granska tidigare litteratur, ett utskick av enkäten till en 
kontrollgrupp samt genom intervjuer med experter. 

Enkäten gjordes på webbenkäter.com och skickades ut till samtliga anställda. I tre fall 

vidarebefordrade kontaktpersonen på företaget enkäten till alla medarbetare i en 
enkätlänk via mail och i ett fall skickades ett personligt mail med enkätlänken direkt till 

alla medarbetare på företaget. Enkäterna skickades ut under vecka 10. Ett sista datum 
på att ta emot enkätsvar sattes till fredagen den 15 april, vecka 15. Under perioden som 
gick behövdes påminnelser skickas ut för att lyckas få in tillräckligt med svar. En lägsta 

gräns på inkomna svar sattes till 50 % av de anställda på Aktivitetsbaserat kontor 1, 
Traditionellt kontor 1 och Traditionellt kontor 2. Vi valde dock att sätta en annan gräns 

på Aktivitetsbaserat kontor 2 eftersom kontaktpersonen inte kunde garantera att 
tillräckligt många svar skulle kunna samlas in då de hade mycket att göra under den 
perioden. Därför valde vi att nöja oss med att få in ungefär lika många svar som från de 

andra kontoren. 

Den litteraturstudie som genomförts har gjorts på litteratur som hittats genom sökningar 

på högskolebibliotekets sökmotorer. De sökord som använts är aktivitetsbaserade 
kontor, aktivitetsbaserat arbetssätt, activity based office, activity based working, 
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cellkontor, produktivitet, produktivitet på kontor, arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö 
samt generationer på arbetsplatsen. 

2.4.1 Medverkande företag 

Två av företagen valde att vara anonyma, därför togs beslutet att göra samtliga fyra 
företag anonyma och kommer i detta arbete benämnas som Aktivitetsbaserat kontor 1, 

Aktivitetsbaserat kontor 2, Traditionellt kontor 1 och Traditionellt kontor 2. 

Aktivitetsbaserat kontor 1 

Aktivitetsbaserat kontor 1 är ett svenskt IT-företag som grundades 2006 och består 

totalt av ett femtiotal konsulter. Kontoret som undersöks i detta arbete ligger i en 
medelstor stad och det arbetar 36 personer där. Kontoret har varit aktivitetsbaserat 

sedan oktober 2015 då de bytte från öppna kontorslandskap med två personliga kontor.   

Aktivitetsbaserat kontor 2 

Aktivitetsbaserat kontor 2 är ett IT-företag som grundades 1986 och finns på cirka 20 

orter i Sverige samt i ytterligare sex länder, med totalt omkring 850 medarbetare. 
Kontoret som undersöks i detta arbete finns i en svensk storstad och det arbetar cirka 

150 personer där. Kontoret har varit aktivitetsbaserat sedan maj 2014, innan hade de 
mestadels delade rum.  

Traditionellt kontor 1 

Traditionellt kontor 1 är ett IT-företag som startades 1980 och finns på tre orter i Sverige 
samt i ytterligare två länder, med totalt runt 50 anställda. Kontoret som är med i denna 

undersökning ligger i en medelstor svensk stad och det finns 28 medarbetare där. 
Kontoret består till största del av cellkontor men det finns även två delade rum, där ett 
är till för två personer och det andra är till för fyra personer. 

Traditionellt kontor 2 

Traditionellt kontor 2 är ett IT-företag i Sverige som grundades 1992 och finns på 35 
orter i Sverige med cirka 400 medarbetare. Det kontor som undersöks i detta arbete är 

beläget i en medelstor stad och det finns 33 medarbetare där. Kontoret består endast av 
cellkontor. 

2.4.2 Svarsfrekvens enkät 
Totalt samlades 75 enkätsvar in från de anställda på de fyra företagen. Svarsfrekvensen 
från Aktivitetsbaserat kontor 1 var 64 % (23 av 36 personer) och på Aktivitetsbaserat 

kontor 2 var svarsfrekvensen 15 % (22 av 150 personer). På Traditionellt kontor 1 
svarade 61 % (17 av 28 personer) och på Traditionellt kontor 2 svarade 39 % (13 av 33 

personer). 

Innan enkäten skickades ut sattes en lägsta gräns på inkomna svar till 50 % för 
Aktivitetsbaserat kontor 1, Traditionellt kontor 1 och Traditionellt kontor 2. Ett 

undantag gjordes för Aktivitetsbaserat kontor 2 där det räckte med lika många inkomna 
svar som lägsta gränsen för de resterande kontoren, mellan 14 och 18 svar. Anledningen 

till detta är att kontaktpersonen på detta företag varnade för låg svarsfrekvens då de 
anställda hade hög arbetsbelastning under denna period. 

Målet för lägst inkomna svar uppnåddes på tre av fyra företag. Flera påminne lser 

skickades ut till Traditionellt kontor 2, med den låga svarsfrekvensen, utan fler inkomna 
svar. Arbetet var tvunget att fortlöpa och därmed fick författarna nöja sig med en 

svarsfrekvens på 39 %. 
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2.5 Trovärdighet 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det 
ska mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I denna studie syftar det på om 

attitydfrågorna i enkäten faktiskt mäter individens upplevda produktivitet och 
arbetstillfredsställelse på kontoret. Detta utredde Sahlström och Severin (2015) genom 

en kvalitetssäkring av enkäten.  

Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna 
av dem (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I denna studie som avser att mäta 

upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse på olika typer av kontor, är det noga 
att underliggande faktorer som påverkar produktiviteten finns med i enkäten (Sahlström 

& Severin, 2015). 

Yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde man får och 
verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den yttre validiteten innebär att 

resultaten ska kunna generaliseras till andra grupper och situationer (Sahlström & 
Severin, 2015). 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Skulle 
andra undersökare kommit till samma resultat om de använt samma angreppssätt? För 
att ha hög reliabilitet bör metoden vara oberoende av undersökare och undersök ta 

personer men beroende av graden av generalisering. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2011) 



Teoretiskt ramverk 

10 

3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Den första frågeställningen - Finns det någon skillnad i upplevd produktivitet och 
arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor? - besvaras 
med teorier från kapitel 3.2 Arbetsmiljö och produktivitet, kapitel 3.3 Kontorsmiljöns 

påverkan på anställda och delvis kapitel 3.4 Förväntningar och verkliga effekter på 
flexibla kontor. Den andra frågeställningen - Finns det någon skillnad mellan olika 

generationer i upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse mellan 
aktivitetsbaserade och traditionella kontor? - besvaras med teorier delvis från kapitel 
3.4 Förväntningar och verkliga effekter på flexibla kontor samt av kapitel 3.5 

Generationer på arbetsplatsen, se figur 8. 

 

Figur 8. Koppling mellan frågeställningar och teorier. 

3.2 Arbetsmiljö och produktivitet 
I en analys av nordiska företag “Working environment and productivity”, skriven av 
Foldspang et al. (2014), beskrivs det möjliga sambandet mellan arbetsmiljö, 

arbetsvälbefinnande och produktivitet. Studien genomfördes i fyra nordiska länder, 
Danmark, Sverige, Norge och Finland, under tre års forskning. Resultaten i samtliga 

länder visade överlag att fysisk arbetsmiljö och arbetsvälbefinnande står i positiv 
relation till produktivitet, att de är viktiga och statistiskt betydande för produktivitet. 

Undersökningen gjordes för att kunna se eventuella samband mellan arbetsmiljö och 

produktivitet. En teoretisk modell utvecklades vars grundläggande hypotes var att ett 
förbättrat välbefinnande på arbetsplatsen kommer att öka de anställdas produktivitet, se 

figur 9 nedan. De förbättringar som gjordes skulle bland annat minska risker, skador 
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och sjukfrånvaro som samtliga bidrar till brist av arbetsresurser och minskad 
produktivitet. (Foldspang et al., 2014) 

 

 

Figur 9. Teoretisk modell. (Foldspang et al,. 2014) 

Sedan samlades statistisk data in utifrån modellens kategorier som delades in i sju 

grupper, företagsinformation, välbefinnande på företag, fysiska förhållanden, hälsa och 
säkerhet, psykosociala förhållanden, arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt 
produktivitet. Dessa data analyserades utifrån de fyra länderna och resultaten i Sverige 

visade att den fysiska arbetsmiljön påverkar de anställdas produktivitet. Den 
psykosociala arbetsmiljön visade däremot inga tydliga resultat på att ha någon påverkan 

på produktivitet. Slutsatsen säger att välbefinnande och arbetstillfredsställelse på 
kontoret är en viktig faktor för att öka produktiviteten bland de anställda. Resultaten 
skilde sig inte mycket mellan olika företagstyper. (Foldspang et al., 2014) 

3.3 Kontorsmiljöns påverkan på anställda 
I doktorsavhandlingen “The office - An explorative study” av Bodin Danielsson (2010) 

redovisas resultat från en studie där 491 medarbetare på 26 olika företag i Sverige svarat 
på en enkät. Denna studies övergripande syfte var att studera kontorsmiljöns påverkan 
på de anställda utifrån 1) deras uppfattning av den egna arbetsplatsen och 

organisationen, 2) trivsel med kontorsmiljön, inklusive 3) hälsa, välbefinnande och 
arbetstillfredsställelse. Kontorstyperna som studerats i denna empiriska studie är 

cellkontor, delat rum, litet, mellanstort och stort kontorslandskap samt flexkontor och 
kombikontor. Resultat från jämförelsen som redovisades var 1) tillfredsställelsen med 
den generella kontorsmiljön, 2) hälsa och välmående bland de anställda samt 3) 

arbetstillfredsställelse.  

3.3.1 Tillfredsställelse med den generella kontorsmiljön 

Under denna kategori visar resultatet att cellkontor hamnar högst, därefter flexkontor. 
I de flesta faktorer som var designrelaterade hamnade cellkontoren högt, dock hamnade 
denna kontorstyp sist när de designrelaterade faktorerna hade med samhörighet att göra. 

Där hamnar istället flexkontor högst. När det kommer till kontorslandskapen är de 
anställda minst nöjda med kontorsmiljön. På de mellanstora och stora 

kontorslandskapen svarade upp emot 45-50 % att de blir störda av röster och 
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kontorsutrustning. Denna siffra är istället 12 % i små kontorslandskapen. (Bodin 
Danielsson, 2010) 

3.3.2 Hälsa och välmående bland de anställda 

Studien visar att när det gäller hälsa och välmående är risken större hos små och 
mellanstora kontorslandskap för försvagad hälsa och sämre välmående bland de 

anställda. Cellkontoren visar på bra resultat när det gäller hälsa och välmående, 
flexkontoren visar på bäst resultat och rankas också bäst när det gäller sjukfrånvaro. 
Dock kan det finnas en ”gömd sjukfrånvaro” i flexkontoren eftersom de anställda 

uppmuntras att jobba hemifrån. (Bodin Danielsson, 2010) 

3.3.3 Arbetstillfredsställelse 

Anställda på flexkontor, cellkontor och delade rum är enligt denna undersökning mest 
nöjda när det kommer till arbetstillfredsställelse. Dock räknas olika faktorer olika högt 
bland dessa typer av kontor. Tillfredsställelse med att arbeta ensam rapporteras högt 

hos cellkontor medan tillfredsställelse av de sociala aspekterna på en arbetsplats rankas 
högt hos flexkontor och kombikontor. Kombikontor, tillsammans med mellanstora 

kontorslandskap, hamnar dock sist när det gäller arbetstillfredsställelse i allmänhet. 
(Bodin Danielsson, 2010) 

3.4 Förväntningar och verkliga effekter på flexibla kontor 
I rapporten “Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces” skriven av 
forskaren Van der Voordt (2003) skriver författaren om hur kontor förändrades i början 

av 1990-talet. I Nederländerna började man experimentera med flexibla kontor. Han 
menar att förväntningarna på flexibla kontor är att genom att dela på olika typer av 
arbetsplatser kombinerat med tillgång till bland annat avancerad informations- och 

kommunikationsteknik och ergonomiska möbler, kommer det leda till mer effektiv 
användning av utrymme och bättre prestanda på organisationen och dess anställda.  

Mål som ofta sätts när det kommer till flexibla kontor är: 

 Ökad effektivitet - högre produktivitet. 

 Högre arbetstillfredsställelse. 

 En positiv bild av att man är en modern och professionell organisation, både 

internt och externt. 

 Attrahera och behålla personal och kunder. 

 Mer flexibilitet. 

 Lägre kostnader. 

Van der Voordt (2003) frågade sig om dessa kontorstyper lever upp till förväntningarna. 
Enligt data på produktivitet från en undersökning på ett kombikontor med flexibel och 
aktivitetsrelaterad planlösning visade det sig att kontoret inte hade levt upp till de höga 

förväntningarna. Första undersökningen på kontoret visade på att produktionen hade 
sjunkit i jämförelse med den förra kontorslösningen. En uppföljning på undersökningen 

visade dock att produktionen hade återhämtat sig lite med tiden. Vad undersökningen 
också visade var att äldre på arbetsplatsen svarade något mer negativt än vad de yngre 
gjorde. Noterbart var även att nyanställda på kontoret visade större positivitet än andra 

gällande arbetsmiljön. Dessa ser arbetsplatsens miljö som ett faktum medan de mer 
erfarna medarbetarna var svårare att uppnå förväntningar hos. (Van der Voordt, 2003) 
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3.5 Generationer på arbetsplatsen 
Arbetsplatser utgörs av anställda från olika generationer som har olika erfarenheter från 
arbetslivet och hur en arbetsplats ska se ut. Det aktivitetsbaserade kontoret kräver en 

öppensinnad attityd eftersom det är en modern kontorstyp som många inte är vana vid. 
Wyllie, Greene, Nagrath & Town (2012) skriver om olika generationer på den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen i ”Activity based working”. 

Baby boomers är den äldsta generationen på arbetsplatsen, födda mellan år 1946 och 
1965. Denna generation som är födda strax efter andra världskriget identifieras av hårt 

arbetande människor. Många tror att denna generation är den som är minst villig till 
förändring, men författarna skriver att Baby boomers är mer flexibla inför en förändring 

än vad många tror. (Wyllie et al., 2012) 

Generation X, födda mellan år 1966 och 1979, utgör den största arbetskraften och 
karaktäriseras av livsuppfattningen ”arbeta för att leva” snarare än ”leva för att arbeta” 

som deras föregångare Baby boomers karaktäriseras som. Denna generation växte upp 
samtidigt som teknologin började ta fart och anses vara öppna för förändring. 

Författarna skriver att Generation X bäst hanterade upp- och nedgångar under 
förändringsprocessen till en flexibel arbetsplats. (Wyllie et al., 2012) 

Generation Y är den yngsta generationen på arbetsplatsen, födda mellan år 1980 och 

1998. Denna generation är uppväxt med teknologi, håller sig ständigt uppkopplade och 
är duktiga på att söka information. De anses vara den generation som är mest positiva 

till förändring och med teknologi som det huvudsakliga arbetsredskapet har denna 
generation möjligheten att arbeta var som helst, när som helst. Därför passar ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt denna generation, då de kan flytta runt och jobba där de vill.  

(Wyllie et al., 2012) 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Kapitel 3.2 Arbetsmiljö och produktivitet och 3.3 Kontorsmiljöns påverkan på anställda 
kan kopplas till varandra eftersom båda visar hur arbetsmiljön och kontorstypen på 
olika kontor kan påverka de anställda. Den första teorin, Arbetsmiljö och produktivitet, 

redovisar mer om hur produktiviteten påverkas medan den andra teorin, Kontorsmiljöns 
påverkan på anställda, visar mer allmänt att olika kontorstyper faktiskt påverkar 

anställda på olika sätt. Här kan även kapitel 3.4 Förväntningar och verkliga effekter på 
flexibla kontor kopplas in till viss del. Denna teori handlar om hur flexibla kontor 
förväntas påverka de anställda. Den ger även utifrån en undersökning svar på hur 

verkligheten lever upp till dessa förväntningar. Det redovisas också i denna teori att 
äldre medarbetare ofta kan vara mer negativa när det gäller förändringar på kontor. 

Därför kan denna teori från kapitel 3.4 kopplas till den sista teorin i kapitel 3.5 
Generationer på arbetsplatsen, se figur 10. 
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Figur 10. Koppling mellan valda teorier.
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4 Empiri 

4.1 Aktivitetsbaserade kontor 

4.1.1 Aktivitetsbaserat kontor 1 
Sammanställning av medelvärden för enskilda frågor, se tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av medelvärden för Aktivitetsbaserat kontor 1*. 

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

Fråga Mean 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  5,04 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 4,83 

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 4,70 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  4,30 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 4,14 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  4,26 

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 4,61 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  4,83 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 4,91 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 4,65 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  4,61 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 5,04 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret.  4,61 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret. 4,52 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete. 5,41 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  4,87 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 4,52 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 4,18 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 5,00 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 5,13 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 5,39 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av 
kontorsmiljön. 

4,83 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 5,39 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 5,22 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 4,78 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  5,00 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 4,48 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  4,65 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 4,35 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. 7,55 
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4.1.2 Aktivitetsbaserat kontor 2 
Sammanställning av medelvärden för enskilda frågor, se tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av medelvärden för Aktivitetsbaserat kontor 2*. 

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

 

Fråga Mean 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  5,36 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 5,62 

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 4,95 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  4,36 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 4,27 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  4,64 

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 4,82 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  4,68 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 4,86 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 4,62 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  5,05 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 5,45 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring 
på kontoret. 

4,95 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på 

kontoret. 

4,86 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt 

arbete. 

5,32 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  4,64 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 4,55 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 4,41 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 5,27 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 4,68 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 4,95 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder 
oss av kontorsmiljön. 

5,14 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 4,59 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 5,32 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 4,95 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  5,05 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 5,59 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  4,82 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 4,64 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. 7,32 
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4.2 Traditionella kontor 

4.2.1 Traditionellt kontor 1 
Sammanställning av medelvärden för enskilda frågor, se tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av medelvärden för Traditionellt kontor 1*. 

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

Fråga Mean 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  4,47 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 3,76 

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 4,24 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  4,47 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 4,71 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  4,18 

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 5,12 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  4,88 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 5,18 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 5,59 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  3,88 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 4,41 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring 
på kontoret. 

5,47 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på 

kontoret. 

5,88 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt 

arbete. 

5,24 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  4,53 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 3,82 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 3,88 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 4,65 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 4,35 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 5,06 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder 
oss av kontorsmiljön. 

3,29 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 3,65 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 4,59 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 3,65 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  5,47 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 4,94 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  4,88 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 3,94 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. 7,53 
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4.2.2 Traditionellt kontor 2 
Sammanställning av medelvärden för enskilda frågor, se tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av medelvärden för Traditionellt kontor 2*. 

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

 

Fråga Mean 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  6,62 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 6,15 

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 6,62 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  6,15 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 5,62 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  5,92 

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 6,15 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  6,54 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 6,00 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 5,69 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  5,00 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 5,31 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring 
på kontoret. 

6,00 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på 

kontoret. 

6,00 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt 

arbete. 

6,00 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  6,31 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 5,77 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 5,77 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 6,08 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 5,85 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 6,00 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder 
oss av kontorsmiljön. 

5,31 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 5,62 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 5,38 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 4,92 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  5,92 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 5,46 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  6,08 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 4,85 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. 8,15 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
I tabell 5 nedan visas en sammanfattning av medelvärden för de aktivitetsbaserade 
kontoren (ABW) och de traditionella kontoren (T). 

Tabell 5. Sammanfattning av medelvärden för båda kontorstyperna*. 

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positiv. 

Fråga ABW T 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  5,20 5,54 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. 5,22 4,96 

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 4,83 5,43 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  4,33 5,31 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 4,20 5,16 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  4,45 5,05 

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 4,71 5,64 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  4,75 5,71 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 4,89 5,59 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 4,64 5,64 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  4,83 4,44 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 5,25 4,86 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring 
på kontoret. 

4,78 5,74 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmateria l 
på kontoret. 

4,69 5,94 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt 

arbete. 

5,36 5,62 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  4,75 5,42 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 4,53 4,80 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 4,30 4,80 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 5,14 5,36 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 4,90 5,10 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 5,17 5,53 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder 

oss av kontorsmiljön. 

4,98 4,30 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 4,99 4,63 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 5,27 4,99 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 4,87 4,29 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  5,02 5,70 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 5,03 5,20 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  4,74 5,48 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 4,49 4,39 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. 7,43 7,84 
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5 Analys och resultat 

5.1 Faktorer 
I studien av Sahlström och Severin (2015), vilkas metod följs i denna undersökning, 
tog författarna fram fem olika faktorer med hjälp av en faktoranalys. Denna 
faktoranalys har inte gjorts om i detta arbete, utan samma fem faktorer har använts och 

utgörs av attitydfrågorna 1 till 20. 

Fråga 1-4 slogs ihop till faktor 1, Mötesyta, på grund av den naturliga karaktären på 

frågorna. Dessa frågor berör informella och formella möten, dess utformning och 
tillgänglighet. Attitydfråga 1-2 är positivt ställda och fråga 3-4 är negativt ställda. 

Fråga 5-8 utgör faktor 2, Enskild arbetsplats, där attitydfrågorna berör egenskaper som 

tillhör enskilda arbetsplatser, där man utför individuellt arbete. Fråga 5 och 7 är positivt 
ställda och fråga 6 och 8 är negativt ställda. 

Fråga 9-12 utgör faktor 3, Gemenskap. Här berör attitydfrågorna team work och hur de 
anställda är lokaliserade gentemot varandra. Fråga 9-11 är positivt ställda och fråga 12 
är negativt ställd. 

Fråga 13-16 utgör faktor 4, Utrymme. Attitydfrågorna som denna faktor består av berör 
olika utrymmen på kontoret, exempelvis privat förvaring, utrymmen för utrustning och 

hur lättåtkomlig utrustning är. I denna faktor är alla fyra attitydfrågor positivt ställda. 

Slutligen utgör fråga 17-20 faktor 5, Komfort, där attitydfrågorna berör olika aspekter 
på den fysiska komforten på kontoren. Fråga 17 är negativt ställd och fråga 18-20 är 

positivt ställda. 

5.1.1 Skillnader i faktorer 
För att hitta skillnader mellan aktivitetsbaserat och traditionellt kontor har deras 

medelvärden slagits ihop för varje faktor, se tabell 6 nedan. Ju högre medelvärde, desto 
mer positiv attityd till faktorn. De negativt ställda attitydfrågorna har även de ett 

medelvärde som visar en mer positiv attityd ju högre värde. 

Tabell 6. Sammanställning av medelvärden för de fem faktorerna. 

Faktor Aktivitetsbaserat Traditionellt 

Mötesyta 4,90 5,31 

Enskild arbetsplats 4,53 5,39 

Gemenskap 4,90 5,13 

Utrymme 4,90 5,68 

Komfort 4,72 5,02 

Resultaten visar att de traditionella kontoren har högst medelvärden i samtliga fem 

faktorer. Nedan redovisas resultaten för varje kontor i fem olika tabeller för de enskilda 
faktorerna. 

Faktor 1 - Mötesyta 

På faktor 1 visar de aktivitetsbaserade kontoren sammanlagt ett medelvärde på 4,90 till 
skillnad från de traditionella som har ett medelvärde på 5,31. Om man däremot tittar på 

företagen enskilt har både Aktivitetsbaserat kontor 1 (ABW 1) och Aktivitetsbaserat 
kontor 2 (ABW 2) ett högre medelvärde än vad Traditionellt kontor 1 (T 1) har, men 
Traditionellt kontor 2 (T 2) höjer de traditionella kontorens medelvärde, se tabell 7. 
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Tabell 7. Sammanställning av medelvärden för faktor 1*. 

Fråga ABW 1 ABW 2 T 1 T 2 

1 5,04 5,36 4,47 6,62 

2 4,83 5,62 3,76 6,15 

3 4,70 4,95 4,24 6,62 

4 4,30 4,36 4,47 6,15 

Medelvärde 4,72 5,08 4,24 6,38 

Sammanlagt   4,90   5,31 

medelvärde         

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

Faktor 2 - Enskild arbetsplats  

På faktor 2 visar de aktivitetsbaserade kontoren sammanlagt ett medelvärde på 4,53 och 
de traditionella visar ett värde på 5,39. Här har båda de traditionella kontoren ett enskilt 

högre medelvärde än de aktivitetsbaserade, se tabell 8. 

Tabell 8. Sammanställning av medelvärden för faktor 2*. 

Fråga ABW 1 ABW 2 T 1 T 2 

5 4,14 4,27 4,71 5,62 

6 4,26 4,64 4,18 5,92 

7 4,61 4,82 5,12 6,15 

8 4,83 4,68 4,88 6,54 

Medelvärde 4,46 4,60 4,72 6,06 

Sammanlagt   4,53   5,39 

medelvärde         

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

Faktor 3 - Gemenskap 
På faktor 3 visar de aktivitetsbaserade kontoren sammanlagt ett medelvärde på 4,90 och 

de traditionella visar ett värde på 5,13. Precis som på första faktorn, Mötesyta, har de 
båda aktivitetsbaserade kontoren ett enskilt högre medelvärde än vad Traditione llt 
kontor 1 har, även här höjer Traditionellt kontor 2 medelvärdet för de traditione lla 

kontoren. Skillnaderna på medelvärdena är dock inte lika stora i detta fall, se tabell 9. 

Tabell 9. Sammanställning av medelvärden för faktor 3*. 

Fråga ABW 1 ABW 2 T 1 T 2 

9 4,91 4,86 5,18 6,00 

10 4,65 4,62 5,59 5,69 

11 4,61 5,05 3,88 5,00 

12 5,04 5,45 4,41 5,31 

Medelvärde 4,80 4,99 4,76 5,50 

Sammanlagt   4,90   5,13 

medelvärde         

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 
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Faktor 4 - Utrymme 
På faktor 4 visar de aktivitetsbaserade kontoren sammanlagt ett medelvärde på 4,90 och 
de traditionella visar ett värde på 5,68. Här har de båda traditionella kontoren ett enskilt 

högre medelvärde än vad de aktivitetsbaserade har, se tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning av medelvärden för faktor 4. 

Fråga ABW 1 ABW 2 T 1 T 2 

13 4,61 4,95 5,47 6,00 

14 4,52 4,86 5,88 6,00 

15 5,41 5,32 5,24 6,00 

16 4,87 4,64 4,53 6,31 

Medelvärde 4,85 4,94 5,28 6,08 

Sammanlagt   4,90   5,68 

medelvärde         

Faktor 5 - Komfort 
På faktor 5 visar de aktivitetsbaserade kontoren sammanlagt ett medelvärde på 4,72 och 
de traditionella visar ett värde på 5,02. Precis som på faktor 1 och 3 höjer Traditione llt 

kontor 2 medelvärdet för de traditionella kontoren. Båda de aktivitetsbaserade har ett 
enskilt högre medelvärde än vad Traditionellt kontor 1 har, se tabell 11. 

Tabell 11. Sammanställning av medelvärden för faktor 5*. 

Fråga ABW 1 ABW 2 T 1 T 2 

17 4,52 4,55 3,82 5,77 

18 4,18 4,41 3,88 5,77 

19 5,00 5,27 4,65 6,08 

20 5,13 4,68 4,35 5,85 

Medelvärde 4,71 4,73 4,17 5,87 

Sammanlagt   4,72   5,02 

medelvärde         

* Svaren har inverterats på negativt ställda frågor så ett högt resultat är positivt. 

5.2 Analys av enskilda frågor 
Nedan analyseras fyra enskilda attitydfrågor djupare (fråga 8, 11, 16 och 29). Att just 
dessa har valt ut beror på att de är viktiga att ta ställning till vid kontorsutformning. 

5.2.1 Fråga 29 - Miljön på mitt kontor ger mig energi 
En av attitydfrågorna var ”Miljön på mitt kontor ger mig energi”. Denna var en 
övergripande fråga och ingick inte i någon faktor men har ett enskilt intresse. Tabell 12 

nedan visar att de aktivitetsbaserade kontoren tillsammans har det högsta medelvärdet 
på 4,49 till skillnad från de traditionella som har ett medelvärde på 4,39. Traditione llt 

kontor 2 har dock ett enskilt högre medelvärde än de båda aktivitetsbaserade kontoren. 
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Tabell 12. Sammanställning av medelvärden för fråga 29. 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. Aktivitetsbaserade Traditionella 

ABW 1 4,35   

ABW 2 4,64   

T 1   3,94 

T 2   4,85 

Sammanlagt medelvärde 4,49 4,39 

I kapitel 3.3.1 Tillfredsställelse med den generella kontorsmiljön redovisas resultat av 
hur anställda på olika kontorstyper upplever sin kontorsmiljö (Bodin Danielsson, 2010). 
Resultaten visar att anställda på cellkontor tycker bäst om sin kontorsmiljö och tätt 

därefter kommer flexkontor, som här kan appliceras på de aktivitetsbaserade kontoren. 
Dock hamnade kontoren olika i aspekterna för kontorsmiljö. Flexkontor hamnade högst 

när det gällde designrelaterade frågor om samhörighet. 

Medelvärdena för de olika kontorstyperna var ganska lika, med en skillnad på endast 
0,10. Traditionellt kontor 2 hade dock ett enskilt högre medelvärde och ett hade ett 

enskilt lägre medelvärde än de aktivitetsbaserade kontoren. Detta kan tolkas med hjälp 
av teorin av Bodin Danielsson (2010) att aktivitetsbaserade kontor ger mer energi än 

traditionella kontor i vissa aspekter. Resultatet där Traditionellt kontor 1 hade ett lägre 
medelvärde kan bero på att de anställda på just det kontoret känner en mindre 
samhörighet till skillnad från vad den aktivitetsbaserade utformningen ger. 

5.2.2 Fråga 11 - Kontorsutformningen underlättar för team work 
En annan attitydfråga som valts att analyseras djupare enskilt är ”Kontorsutformningen 

underlättar för team work”. Denna fråga ingår i faktor 3, Gemenskap, där de 
aktivitetsbaserade kontoren hade ett medelvärde på 4,90 och de traditionella hade ett 
medelvärde på 5,13. Tabell 13 nedan visar att de aktivitetsbaserade kontoren har ett 

medelvärde på 4,83 och de traditionella kontoren har ett medelvärde på 4,44. 
Aktivitetsbaserat kontor 1 har högst medelvärde och det andra har högre medelvärde än 

Traditionellt kontor 1 men lägre än Traditionellt kontor 2. 

Tabell 13. Sammanställning av medelvärden för fråga 11. 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  Aktivitetsbaserade Traditionella 

ABW 1 4,61   

ABW 2 5,05   

T 1   3,88 

T 2   5,00 

Sammanlagt medelvärde 4,84 4,44 

I fjärde stycket i kapitel 1.1 Bakgrund skriver Appel-Meulenbroek et al. (2011) att 
”Konceptet för aktivitetsbaserade kontor är att öka produktiviteten genom att stimulera 

interaktion och kommunikation och samtidigt bibehålla medarbetarnas trivsel”. Tolkas 
resultaten från undersökningen, där aktivitetsbaserat kontor hade högst medelvärde, 

samt detta citat från kapitel 1.1 Bakgrund borde aktivitetsbaserade kontor ses som mer 
passande för team work. Denna slutsats kan inte dras från att titta på kontoren enskilt 
eftersom ett traditionellt kontor hade högre medelvärde än ett aktivitetsbaserat kontor. 

Dock är det kontor med högst medelvärde ett aktivitetsbaserat vilket stödjer detta.  
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5.2.3 Fråga 8 - Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller 
på med 

Efter att ett företag har genomgått en kontorsförändring är det viktigt att de anställda 

kan fokusera på sina arbetsuppgifter under de nya förhållandena, därför är denna fråga 
utav enskilt intresse. Frågan ingår i faktorn Enskild arbetsplats och är negativt 

formulerad, därför är svaren inverterade och ett högt resultat är positivt. Resultaten visar 
att de traditionella kontoren har ett högre medelvärde än de aktivitetsbaserade kontoren. 
Likaså om man tittar på de enskilda resultaten så har de båda traditionella kontoren fått 

ett högre värde än de aktivitetsbaserade, se tabell 14. 

Tabell 14. Sammanställning av medelvärden för fråga 8*. 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  ABW T 

ABW 1 4,83   

ABW 2 4,68   

T 1   4,88 

T 2   6,54 

Sammanlagt medelvärde 4,75 5,71 

* Inverterade svar (högt resultat är positivt). 

Utifrån resultaten kan man tyda att de anställda fokuserar bättre på den arbetsuppgift 
de håller på med när de sitter i ett eget kontor, utan att blanda in övriga faktorer som 
eventuellt kan ha spelat in på resultaten. Detta kan kopplas till kapitel 3.3.3 

Arbetstillfredsställelse där Bodin Danielsson (2010) skriver att anställda på cellkontor 
är mest tillfredsställda med att arbeta ensamma. En koppling som kan göras är att de 

anställda på cellkontor fokuserar bättre på sina arbetsuppgifter eftersom de är 
tillfredsställda med sitt enskilda kontor. 

5.2.4 Fråga 16 - Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla 

anställda 
Ytterligare en viktig fråga är om kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla 

anställda, eftersom man på aktivitetsbaserade kontor minskar ytan per anställd för att 
få plats med fler anställda. Denna fråga ingår i faktorn Utrymme, och är av enskilt 
intresse för att se hur den upplevs av de anställda på de båda kontorstyperna. Resultaten 

visar att medelvärdet för de traditionella kontoren är högre än för de aktivitetsbaserade 
kontoren. Om man tittar på företagen enskilt så har Traditionellt kontor 1 dock det 

lägsta värdet, medan Traditionellt kontor 2 har det högsta värdet som sammanslaget 
höjer de traditionella kontorens resultat, se tabell 15. 

Tabell 15. Sammanställning av medelvärden för fråga 16. 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  ABW T 

ABW 1 4,87   

ABW 2 4,64   

T 1   4,53 

T 2   6,31 

Sammanlagt medelvärde 4,75 5,42 

I kapitel 1.1 Bakgrund står det att aktivitetsbaserade kontor i regel förutsätter att de 

anställda också arbetar på annan plats utanför kontoret. Kontoret är därför 
dimensionerat för mindre än 75 % av de anställda (Toivanen 2015). Tittar man på de 
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aktivitetsbaserade kontoren i stapeldiagrammen nedan syns det att de anställda på 
Aktivitetsbaserat kontor 1 spenderar mer tid utanför kontoret, medan de anställda på 
Aktivitetsbaserat kontor 2 spenderar mer tid på kontoret. Tittar man sedan på de 

traditionella kontoren syns det att de anställda på både Traditionellt kontor 1 och 
Traditionellt kontor 2 spenderar mer tid på kontoret än utanför. Utöver detta syns det 

även att fastän de anställda på Aktivitetsbaserat kontor 2 spenderar mer tid på kontoret, 
är det ändå fler personer som spenderar tid utanför kontoret än vad de anställda på de 
två traditionella kontoren gör. Detta stämmer överens med det Toivanen (2015) skriver, 

att anställda på aktivitetsbaserade kontor också arbetar på annan plats utanför kontoret. 
Det intressanta är då hur kontorsytan upplevs på respektive kontor. Båda de 

aktivitetsbaserade kontoren har ett ganska jämt medelvärde, som är strax under 5 och 
innebär enligt skalan från 1 till 7 att frågan stämmer bra. Så trots att kontoren har mindre  
yta per anställd än vad traditionella kontor har, så verkar de anställda inte missnöjda 

med kontorsytan. Detta stämmer därmed överens med att en större del eller en del av 
de anställda spenderar mycket tid utanför kontoret. Om man tittar på de traditione lla 

kontoren så har Traditionellt kontor 1 ett värde på 4,53 vilket ligger mellan 4, som 
innebär att frågan stämmer varken bra eller dåligt, och 5, som innebär att frågan 
stämmer bra. Ungefär 65 % av de anställda på Traditionellt kontor 1 spenderar mellan 

80-100 % tid på sin arbetsplats, vilket är mest tid spenderad på kontoret av de totalt fyra 
företagen. Det kan vara en förklaring till varför de har det minsta värdet på frågan. 

Traditionellt kontor 2 som har det högsta värdet, visar i diagrammet att de flesta 
anställda spenderar mellan 60-80 % av sin tid på kontoret och ungefär 31 % spenderar 
80-100 % av sin tid på företaget, se figur 11-14. 

 

 

Figur 11. Tid spenderad på aktivitetsbaserat kontor, Aktivitetsbaserat kontor 1. 
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Figur 12. Tid spenderad på aktivitetsbaserat kontor, Aktivitetsbaserat kontor 2. 

 

 

Figur 13. Tid spenderad på traditionellt kontor, Traditionellt kontor 1. 

 

Figur 14. Tid spenderad på traditionellt kontor, Traditionellt kontor 2. 
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5.2.5 Fråga 30 - På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda 
produktivitet på 

Den sista frågan bland attitydfrågorna var ett ställningstagande av självbedömd 

produktivitet på en skala mellan 1 och 10. Vad tabell 16 nedan visar är att den 
självupplevda produktiviteten inte skiljer sig så mycket mellan de olika kontoren. De 

båda aktivitetsbaserade kontoren skiljer sig väldigt lite med ett av de traditionella. Det 
andra traditionella kontoret har det högsta medelvärdet på 8,15 och därmed har de 
traditionella kontoren tillsammans ett högre medelvärde än de aktivitetsbaserade. 

Tabell 16. Sammanställning av medelvärden för fråga 30. 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. ABW T 

ABW 1 7,55   

ABW 2 7,32   

T 1   7,53 

T 2   8,15 

Sammanlagt medelvärde 7,43 7,84 

Eftersom de traditionella kontoren sammanlagt har högre medelvärden på samtliga fem 
faktorer samt på två av de fyra enskilt analyserade attitydfrågorna, förvånar inte 

resultaten att de även har ett högre medelvärde på den självupplevda produktiviteten. 
Det som dock kan poängteras är att Traditionellt kontor 2 har höjt medelvärdena för 
Traditionellt kontor 1 på majoriteten av frågorna. Detta diskuteras under kapitel 6.1 

Resultatdiskussion. 

5.2.6 Felkällor 

Felkällorna, fråga 21-26, finns med för att kontrollera om de anställdas svar har 
påverkats av andra faktorer än de som är direkt kopplade till kontorsutformningen.  
Dessa har inkluderats för att kunna förklara eventuella oväntade resultat. Detta beskrivs 

närmre i kapitel 2.4 Arbetsgång. I tabell 17 nedan kan skillnader i dessa frågor utläsas. 

Tabell 17. Sammanställning av medelvärden för övergripande frågor och felkällor. 

Fråga   21 22 23 24 25 26 

Aktivitetsbaserat ABW 1 5,39 4,83 5,39 5,22 4,78 5,00 
 

ABW 2 4,95 5,14 4,59 5,32 4,95 5,05 

Traditionellt T 1 5,06 3,29 3,65 4,59 3,65 5,47 
 

T 2 6,00 5,31 5,62 5,38 4,92 5,92 

Sammanlagt medelvärde Aktivitetsbaserat 5,17 4,98 4,99 5,27 4,87 5,02 

  Traditionellt 5,53 4,30 4,63 4,99 4,29 5,70 

Aktivitetsbaserat-
Traditionellt 

  -0,36 0,68 0,36 0,28 0,58 0,67 

 
       

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 
 

   
22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av kontorsmiljön. 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt.  
24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv.    
25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 

 

  
26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år. 
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De enskilda medelvärdena visar att Traditionellt kontor 2 har högst resultat i samtliga 
frågor utom fråga 25 och Traditionellt kontor 1 har lägst resultat i fyra av sex frågor.  
Aktivitetsbaserat kontor 2 har högst medelvärde i endast en fråga och Aktivitetsbaserat 

kontor har inte högst medelvärde i någon fråga. Om man slår ihop de sex medelvärdena 
för varje kontor får Traditionellt kontor 2 ett värde på 5,53, Traditionellt kontor 1 får 

värdet 4,28, Aktivitetsbaserat kontor 1 får värdet 5,10 och Aktivitetsbaserat kontor 2 
får värdet 5,00. 

En förklaring till de höga resultaten för Traditionellt kontor 2, på de andra frågorna som 

tidigare har analyserats, kan vara att de är nöjda med andra faktorer på kontoret som 
inte är kopplade till kontorsutformningen, som därmed påverkar deras svar på frågorna 

kopplade till kontorsutformningen. Samma sak kan vara en förklaring till de tidigare 
analyserade resultaten för Traditionellt kontor 1, fast tvärtom. De anställda på detta 
kontor kanske är missnöjda med faktorer som inte är kopplad till kontorsutformningen 

som sedan påverkar dess övriga svar. 

5.3 Analys av olika generationer 
Nedan analyseras skillnader i enkätsvaren mellan olika generationer. Generationerna 
beskrivs i kapitel 3.5 Generationer på arbetsplatsen. Baby boomers är idag mellan 51-
70 år gamla, Generation X är 37-50 år gamla och Generation Y är 18-36 år gamla. Vi 

har dock valt att endast analysera Baby boomers och Generation Y, då vi finner det 
mest intressant att analysera skillnaderna mellan den äldsta och yngsta generationen, se 

tabell 18-19. 

5.3.1 Aktivitetsbaserade kontor 
Tabell 18. Sammanställning av medelvärden för olika generationer. 

Aktivitetsbaserade Generation Antal Mean 

Mötesyta BB 4 4,63 

  Y 12 5,30 

Enskild arbetsplats BB 4 4,56 

  Y 12 4,58 

Gemenskap BB 4 3,44 

  Y 12 4,98 

Utrymme BB 4 5,06 

  Y 12 4,80 

Komfort BB 4 4,88 

  Y 12 4,73 

Faktor 1 – Mötesyta 

I den första faktorn visar resultaten att Generation Y har ett högre värde, 5,30, än Baby 

boomers som har värdet 4,63. Vilket visar att den yngre generationen är mer 
tillfredsställd med faktorn Mötesyta än den äldre generationen. 

Faktor 2 – Enskild arbetsplats 

I den andra faktorn är det knappt någon skillnad mellan de båda generationerna, då 
Baby boomers har värdet 4,56 och Generation Y har värdet 4,58. 
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Faktor 3 – Gemenskap 

I den tredje faktorn är den en ganska stor skillnad mellan generationerna. Generation Y 
har ett högre värde på 4,98 medan Baby boomers har ett värde på 3,44. Vilket visar att 

den yngre generationen är mest tillfredsställd med faktorn Gemenskap. 

Faktor 4 – Utrymme 

I den fjärde faktorn är det en ganska liten skillnad mellan generationerna. Baby boomers 
har ett lite högre värde på 5,06 medan Generation Y har ett värde på 4.80, men denna 
skillnad på 0,26 är så pass liten så man kan säga att resultaten är likvärdiga. 

Faktor 5 – Komfort 

I den femte faktorn är det knappt någon skillnad mellan de båda generationerna. Baby 

boomers har ett lite högre värde på 4,88 jämfört med Generation Y som har 4,73, men 
eftersom det endast skiljer 0,15 så kan man säga är resultaten för de båda generationerna 
är lika. 

5.3.2 Traditionella kontor 
Tabell 19. Sammanställning av medelvärden för olika generationer. 

Traditionella Generation Antal Mean 

Mötesyta BB 5 5,16 

  Y 11 5,30 

Enskild arbetsplats BB 5 5,97 

  Y 11 5,35 

Gemenskap BB 5 5,00 

  Y 11 5,13 

Utrymme BB 5 5,97 

  Y 11 5,61 

Komfort BB 5 5,63 

  Y 11 4,64 

Faktor 1 – Mötesyta 

I den första faktorn visar resultaten att Generation Y har ett lite högre värde, 5,30, än 
Baby boomers som har värdet 5,16. Skillnaden på 0,14 är dock så pass liten att man kan 

säga att resultaten är likvärdiga. 

Faktor 2 – Enskild arbetsplats 

I den andra faktorn har Baby boomers ett högre värde på 5,97 än Generation Y som har 
värdet 5,35. Vilket visar att den äldre generationen är mest tillfredsställda med faktorn 
Enskild arbetsplats. 

Faktor 3 – Gemenskap 

I den tredje faktorn har Generation Y ett högre värde på 5,13, medan Baby boomers har 
ett värde på 5,00. Denna skillnaden på 0,13 är dock så pass liten så resultaten kan 

värderas lika. 

Faktor 4 – Utrymme 

I den fjärde faktorn har Baby boomers ett lite högre resultat på 5,97 än Generation Y 
som har värdet 5,61. 
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Faktor 5 – Komfort 

I den femte faktorn har Baby boomers ett högre resultat, 5,63, än Generation Y som har 
ett värde på 4,64. Vilket visar att den äldre generationen är mest tillfredsställda med 

faktorn Komfort. 

5.3.3 Skillnader mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor 

Nedan analyseras skillnaderna i enskilda frågor mellan Baby boomers och Generation 
Y för de båda kontorstyperna. Dock har endast vissa enskilda frågor valts att redovisas 
i tabellen. Detta utgick från att det skulle vara en skillnad på minst 0,60 mellan de två 

generationernas medelvärden. Den generation som har det högsta medelvärdet på varje 
fråga har skrivits ut i tabellen. Strecken innebär att skillnaden i medelvärdena var 

mindre än 0,60, se tabell 20. 

Tabell 20. Sammanställning av medelvärden mellan de olika kontorstyperna. 

Enskilda frågor ABW T 

2. Det finns yta som är väl anpassad för informella möten. Y - 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  Y BB 

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. Y BB 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  BB - 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  - BB 

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. Y - 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. Y Y 

11. Kontorsutformningen underlättar för teamwork.  Y - 

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. - BB 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga 
förvaring på kontoret. 

BB BB 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmateria l 

på kontoret. 

- BB 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  - Y 

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. - BB 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. - BB 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. - BB 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. Y BB 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. Y Y 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. - Y 

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. Y BB 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  Y BB 

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. Y - 

En övergripande sammanfattning är att Generation Y har flest högsta medelvärden på 
de aktivitetsbaserade kontoren och Baby boomers har flest högsta medelvärden på de 

traditionella kontoren. De negativt ställda frågorna är inverterade så ett högt resultat är 
fortfarande positivt. Resultaten kan kopplas till kapitel 3.5 Generationer på 

arbetsplatsen där Wyllie et al. (2012) skriver att den yngre generationen är mer öppen 
för förändring och eftersom ett aktivitetsbaserat kontor kräver en mer öppensinnad 
attityd så klarar denna generation bättre av förändringen. Att man som anställd har lätt 
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för att anpassa sig till det nya kontoret kan bidra till att man känner sig mer tillfredsstä lld 
med sin kontorsutformning, som sedan kan kopplas till ökad upplevd produktivitet  
(Wyllie et al., 2012). 

Resultaten kan även kopplas till hur länge de anställda har arbetat på de olika företagen. 
Medelvärdet för hur länge Baby boomers har arbetat på de aktivitetsbaserade kontoren 

är 9 år, medan medelvärdet för Generation Y är 1,8 år. Medelvärdet för hur länge Baby 
boomers har arbetat på de traditionella kontoren är 10,3 år och medelvärdet för 
Generation Y är 3,3 år, se tabell 21 nedan. Det ena aktivitetsbaserade kontoret invigdes 

2015 och det andra invigdes 2014, vilket innebär att det aktivitetsbaserade arbetssättet 
fortfarande är relativt nytt för båda kontoren. Den äldre generationen på de 

aktivitetsbaserade kontoren har alltså arbetat på företagen i snitt åtta år med den förra 
kontorstypen och knappt ett år med aktivitetsbaserat. Vilket kan vara ytterligare en 
bidragande faktor till att de har svårare att anpassa sig än den yngre generationen, som 

i snitt har arbetat på företaget lika länge som det aktivitetsbaserade arbetssättet har 
funnits på kontoret. Resultatet kan även bero på att anställda i den yngre generationen 

inte har arbetat på någon annan kontorstyp tidigare. Liknande resultat gäller för de 
traditionella kontoren, där den äldre generationen har arbetat i 10,3 år enligt 
medelvärdet. En förklaring till att de hade flest högsta värden på de traditione lla 

kontoren kan bero på att de har arbetat på företagen så pass länge och därmed trivs. 

Tabell 21. Sammanställning av medelvärden för antal år på företag. 

Kontorstyp Generation År på företag 

Aktivitetsbaserat Y 1,8 

  BB 9,0 

Traditionellt Y 3,3 

  BB 10,3 

5.4 Frågeställning 1 
På frågeställning ett - Finns det någon skillnad i upplevd produktivitet och 
arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor? - visar 

resultaten att det finns skillnader i upplevd produktivitet och arbetstillfredsställe lse 
mellan de olika kontorstyperna. De traditionella kontoren har ett högre medelvärde på 

samtliga fem faktorer, Mötesyta, Enskild arbetsplats, Gemenskap, Utrymme och 
Komfort, samt ett högre medelvärde på fråga 30 - På en skala från 1 till 10 så ligger 
min självbedömda produktivitet på. 

Resultaten kan dock diskuteras då de två traditionella kontoren visade stora skillnader 
i medelvärden för de fem faktorerna. Traditionellt kontor 2 har högst medelvärde i 

samtliga fem faktorer medan Traditionellt kontor 1 har lägst värden i tre av fem 
faktorer. En förklaring till de stora skillnaderna mellan de två traditionella kontoren kan 
ha med felkällorna att göra. Traditionellt kontor 2 hade ett medelvärde på 5,53 på 

felkällorna, Traditionellt kontor 1 hade ett medelvärde på 4,28 och de båda 
aktivitetsbaserade kontoren hade ett medelvärde på 5,10 samt 5,00. Eftersom 

Traditionellt kontor 2 även visade så pass höga resultat på felkällorna kan det innebära 
att de är nöjda med andra faktorer på kontoret som därmed har påverkat frågorna som 
är kopplade till kontorsutformningen. Samma sak kan även vara en förklaring till 

resultaten för Traditionellt kontor 1, fast tvärtom. Om de är missnöjda med faktorer som 
inte är kopplade till kontorsutformningen kan detta ha påverkat frågorna som är direkt 

kopplade till kontorsutformningen. 
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5.5 Frågeställning 2 
På frågeställning två - Finns det någon skillnad mellan olika generationer i upplevd 
produktivitet och arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och traditionella 

kontor? - visar resultaten att det finns skillnader mellan den äldsta och yngsta 
generationen på de två kontorstyperna. Resultaten för den aktivitetsbaserade 

kontorstypen visade att den yngre generationen, Generation Y, hade högre medelvärden 
i tre av totalt fem faktorer. De faktorerna är faktor 1, Mötesyta, faktor 2, Enskild 
arbetsplats och faktor 3, Gemenskap. På de traditionella kontoren hade den äldre 

generationen, Baby boomers, högre medelvärden i tre av totalt fem faktorer. De 
faktorerna är faktor 2, Enskild arbetsplats, faktor 4, Utrymme och faktor 5, Komfort. 

Resultatet visar därmed att Generation Y är mer tillfredsställda och upplever högre 
produktivitet på de aktivitetsbaserade kontoren medan den äldre generationen, Baby 
boomers, är mer tillfredsställda och upplever högre produktivitet på de traditione lla 

kontoren. 

5.6 Koppling till målet 
Målet med detta examensarbete är att genom en kvantitativ jämförelse undersöka 
upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse mellan aktivitetsbaserade och 
traditionella kontor, samt om generationer upplever detta olika på kontorstyperna. 

På frågeställning ett visade resultaten att den traditionella kontorstypen är bättre för 
ökad upplevd produktivitet och arbetstillfredsställelse. Det som dock kan vara 

missvisande är att de två traditionella kontoren är väldigt olika i sina svar, där ett av 
dem drar upp de traditionella kontorens medelvärden. Medan det andra kontoret i de 
flesta frågorna har ett lägre medelvärde än båda de aktivitetsbaserade kontoren. Detta 

leder till att målet uppfylls när man bara tittar på resultaten, där en kontorstyp visar sig 
bättre. Däremot är målet inte helt uppfyllt då man tittar närmre på resultaten och 

upptäcker olikheterna i de traditionella kontorens svar.  

På frågeställning två visade resultaten att Generation Y är mer tillfredsställda och anser 
att sin upplevda produktivitet är högre på de aktivitetsbaserade kontoren. Medan Baby 

boomers är mer tillfredsställda och anser att sin upplevda produktivitet är högre på de 
traditionella kontoren. Detta bidrar till att uppfylla målet på så sätt att vi ser en skillnad 

mellan de olika generationerna på de olika kontorstyperna. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Validiteten av enkäterna i detta arbete anses vara hög eftersom attitydfrågorna mätte de 
anställdas upplevda produktivitet och arbetstillfredsställelse kopplad till 
kontorsutformningen. Detta kvalitetssäkrades av författarna i den studie som detta 

arbete följer. De granskade tidigare litteratur, skickade ut enkäten till en kontrollgrupp 
för att undvika missförstånd i frågorna och genomförde intervjuer med utgångspunkt i 

enkätfrågorna för att se om enkäten kunde förbättras ytterligare. 

Den inre validiteten är också hög eftersom underliggande faktorer som kan påverka 
produktivitet och arbetstillfredsställelse har inkluderats i enkäten. Fråga 21 till 26 är 

kopplade till andra faktorer på kontoret än kontorsutformningen. Dock har inte alla 
underliggande faktorer tagits med på grund av att enkäten då skulle bli för stor, men de 

mest väsentliga är med. 

Den yttre validiteten kan dock diskuteras. Författarna avgränsade undersökningen till 
IT-företag i Sverige med maximalt 150 anställda, vilket samtliga fyra företag uppfyller 

och på så sätt är den yttre validiteten hög. Å andra sidan om man tittar på resultaten från 
frågeställning ett är det svårt att applicera dessa resultat från urvalet till populationen 

samt att använda resultaten på andra personer, organisationer eller sammanhang. Detta 
är inte på grund av undersökningsgruppen utan detta beror på att resultaten var väldigt 
spridda för de två traditionella kontoren och att resultaten kan ha påverkats av andra 

faktorer än de som är kopplade till kontorsutformningen. Däremot var resultaten från 
frågeställning två inte lika spridda och klara slutsatser kunde dras, vilket innebär att den 
yttre validiteten är högre för denna frågeställning och resultaten är generaliserbara. 

Dessa resultat stödjs även av den studie vi följer samt av studien gjord av Wyllie et al. 
(2012) som finns under kapitel 3.5 Generationer på arbetsplatsen. 

Reliabiliteten för resultaten från frågeställning ett kan också diskuteras på samma sätt 
som för den yttre validiteten. Eftersom resultaten för de traditionella kontoren var så 
pass spridda är det svårt att dra tillförlitliga slutsatser, med tanke på att resultaten kan 

ha påverkats av andra faktorer än kontorsutformningen. Därför anser vi att resultaten 
inte är särskilt generaliserbara, men det behöver heller inte betyda att andra undersökare 

inte kan komma fram till samma resultat som vi med samma angreppsätt. Resultaten 
kan bero på många faktorer som företaget och vilka typer av människor som arbetar 
där. Därför är det inte undersökningsgruppen i detta arbete som hindrar resultaten från 

att generaliseras på andra urval, utan det beror på de spridda resultaten. Däremot kunde 
resultaten ha givit mer tillförlitliga och stabila utslag om fler enkätsvar hade kunna t 

samlats in, då hade graden av generalisering blivit betydligt större än vad den är nu. 
Storleken och tidsbegränsningen på detta examensarbete hindrade dock oss från att 
kunna kontakta fler företag och därmed kunna skicka ut enkäten till fler anställda. 

Resultaten från frågeställning två var däremot mer tillförlitliga och stabila, i och med 
att det inte var någon större spridningen i svaren. Det innebär att reliabiliteten är högre 

för frågeställning två och resultaten skulle kunna generaliseras på ett annat urval. Detta 
stödjs även av den studie vi följer samt av studien gjord av Wyllie et al. (2012) som 
finns under kapitel 3.5 Generationer på arbetsplatsen. 

Målet med arbetet har uppnåtts enligt de sammanslagna resultaten för de traditione lla 
kontoren och de aktivitetsbaserade kontoren. Frågeställningarna anses därmed vara 

korrekt formulerade för att kunna få fram jämförbara resultat. 



Diskussion och slutsatser 

34 

De spridda resultaten i detta arbete beror främst på de få antal företag som deltog. Att 
jämföra två företag med en kontorstyp mot två företag med en annan kontorstyp kan 
lätt ge spridda resultat om de anställda på företagen för en kontorstyp har olika åsikter 

om kontorsutformningen eller företaget. Detta är därmed en brist i denna undersökning 
och i efterhand kan författarna se att en större undersökningsgrupp hade varit bättre. 

Det hade resulterat i en större svarsfrekvens som troligen hade givit mindre spridda 
resultat som även hade varit mer tillförlitliga. Två sätt att utöka undersökningsgruppen 
hade kunna vara att antingen ta kontakt med fler företag eller att kontakta företag med 

fler anställda. Ännu en förbättringsmöjlighet för arbetet hade varit att kvalitetssäkra 
enkäten igen, utöver den kvalitetssäkringen som Sahlström och Severin (2015) utförde, 

för att stärka resultaten ytterligare. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden som i denna studie har varit kvantitativ med en enkätundersökning anses som 

ett bra metodval eftersom det nådde ett stort urval samt att de kvalitetssäkrade frågorna 
besvarades på ett lyckat sätt såväl i detta arbete som i det andra arbetet som använde 

sig av samma metod. Den kunde tillämpas korrekt på de fyra olika företag som var med 
i undersökningen, då den skickades ut till samtliga medarbetare och svar mottogs så att 
en analys kunde genomföras. 

Det hade varit svårt att endast genom en kvalitativ metod, till exempel intervjuer, få in 
så pass mycket data om ämnet som hade behövts för att kunna göra analyser. Något 

som hade kunnat vara intressant är om man genomförde intervjuer med personer som 
arbetar med kontorsutformningen för kunna få mer förståelse om kontoret. En risk med 
detta är dock att svaren är partiska och därmed oanvändbara. Just därför valdes en 

kvalitativ metod med intervjuer bort i denna studie. Däremot hade flera personer från 
de fyra företagen kunnat bli intervjuade och gjort studien ännu djupare. Detta hade dock 

blivit väldigt tidskrävande och storleken på examensarbetet begränsade det.  

6.3 Begränsningar 
Enligt avgränsningarna har detta arbete behandlat fyra svenska IT-företag, två med 

aktivitetsbaserat kontor, ett med cellkontor samt ett med både cellkontor och delade 
rum, med maximalt 150 anställda. Förutom de spridda och otydliga resultaten för de 

traditionella kontoren på frågeställning ett är resultaten för frågeställning två generellt 
giltiga och de kan tillämpas på andra IT-företag i Sverige med maximalt 150 anställda 
som använder sig av dessa kontorstyper. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna av detta arbete är att de anställda på de traditionella kontoren är mer 

tillfredsställda med sin kontorsutformning och upplever därmed högre produktivitet än 
de anställda på de aktivitetsbaserade kontoren. Däremot kan resultaten ha berott på 
andra faktorer som påverkar deras upplevda produktivitet än just kontorsutformningen. 

Denna slutsats uppkom på grund av de splittrade resultaten från de två traditione lla 
kontoren, medan resultaten från de två aktivitetsbaserade kontoren var mer jämna. En 

annan slutsats angående generationer på arbetsplatsen är att den yngre generationen är 
mer tillfredsställd och upplever ökad produktivitet på de aktivitetsbaserade kontoren, 
medan den äldre generationen är mer tillfredsställd och upplever ökad produktivitet på 

de traditionella kontoren. Detta arbete kan rekommenderas med undantag för de 
splittrade resultaten till frågeställning ett. Resultaten till frågeställning två, om 

generationer på arbetsplatsen, kan rekommenderas då resultaten är mycket trovärdiga. 
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I kapitel 1.2 Problembeskrivning skriver Ekman & Jakobsson (2013) det att om de 
anställda på ett företag är tillfredsställda med sin kontorsmiljö kan det öka deras 
produktivitet. Eriksson & Ekström (2009) skriver även att detta ämne fortfarande är 

ganska outforskat. Därför vill författarna i detta arbete undersöka ämnet ytterligare för 
att titta om det finns några skillnader i arbetstillfredsställelse och upplevd produktivitet 

mellan aktivitetsbaserade och traditionella kontor samt om det finns några skillnader 
mellan generationer på de båda kontorstyperna. Konsekvenserna av detta arbete är att 
ytterligare forskningsresultat inom ämnet har framtagits samt att slutsatserna i detta 

arbete, med undantag för de splittrade resultaten till frågeställning ett, är till favör för 
de traditionella kontoren. 

Avslutningsvis vill vi personligen säga att vi inte tror att traditionella kontor alltid 
kommer få lika bra resultat som i detta arbete om man skulle utföra liknande studier på 
andra företag. Andra faktorer än de som är kopplade till kontorsutformningen kan ha 

påverkat den upplevda produktiviteten, spekulationer har gjorts i detta men inga säkra 
bevis kan fastställas. Därför vill vi inte rekommendera resultaten till den första 

frågeställningen, men resultaten har självklart ändå bidragit till mer vetenskap inom 
ämnet. Även om det är en tolkningsfråga hur man väljer att se på resultaten. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Att genomföra samma studie på fler kontor med dessa kontorstyperna skulle kunna ge 
en större spridning av svaren och göra det enklare att hitta avvikelser i undersökningen. 

En större svarsfrekvens skulle även ge ett mer tillförlitligt resultat.  

I vidare forskning med fler företag hade det varit bra att skilja på de större företagen 
gentemot de mindre. Detta eftersom det förmodligen kan skilja på många faktorer på 

större företag jämfört med mindre företag, exempelvis kan det säkerligen bli bättre 
gemenskap på mindre kontor lättare än på större kontor.  

Det hade även varit intressant att upprepa studien efter några år, och se hur resultaten 
blir när de aktivitetsbaserade kontoren har inrättat sig efter en längre tid. Förmodligen 
tar det olika lång tid för de anställda att anpassa sig till det nya arbetssättet. Det hade 

varit intressant att se om det hade blivit någon skillnad i resultaten.  

Vad som mer hade varit intressant att studera vidare är hur olika kontorstyper passar 

för olika typer av organisationer och företag, eftersom denna studie inte kunde 
konstatera att den traditionella kontorstypen med cellkontor och delade rum är bäst för 
just IT-företag. Vilken typ av organisation passar sig aktivitetsbaserade kontor bäst på? 

Och öppna kontorslandskap? Det kanske inte finns något specifikt svar på detta, men 
det hade varit intressant att göra en undersökning på det. 
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Sahlström, C., & Severin, C. (2015). Är framtidens kontor här för att stanna? - En 
kvantitativ jämförelse av upplevd produktivitet mellan aktivitetsbaserade och 

traditionella kontor. Stockholm: KTH.  

Studeravidare. (u.å.). Kvantitativ metod. Hämtad från studeravidare.se: 

http://www.studeravidare.se/jobb-och-karriar/examensarbete/kvantitativ-metod den 
24 feb 2016 

http://acoustics.org/pressroom/httpdocs/155th/danielsson.htm
http://www.efg.se/Vart-arbetssatt/Det-aktivitetsbaserade-kontoret
http://www.klovern.se/sv/lediga-lokaler/karlstad/lantvarnsgatan-8/
http://kakaarkitekter.se/project/vinnare-ung-svensk-arkitektur/
http://www.paloma.se/rad-och-tips-for-framgang/enkater/for-och-nackdelar-med-enkater/
http://www.paloma.se/rad-och-tips-for-framgang/enkater/for-och-nackdelar-med-enkater/
http://www.studeravidare.se/jobb-och-karriar/examensarbete/kvantitativ-metod


Referenser 

37 

Thorvald, P. (u.å.). Rapportskrivning – En lathund för studenter. Skövde: HIS. 

Toivanen, S. (2015). Framtidens arbetsplatser – Att utveckla hållbara och friska 
kontor. 

Van der Voordt, T. (2003). Productivity and employee satisfaction in flexible 
workplaces. Journal of Corporate Real Estate Nederländerna: Centre for People and 

Buildings and Department of Real Estate & Housing, Delft University of Technology, 
Faculty of Architecture, 6 Iss: 2, s. 133-145. 

Vasakronan. (u.å.). Aktivitetsbaserat kontor? Hämtad från vasakronan.se: 

http://vasakronan.se/den-smarta-arbetsplatsen/aktivitetsbaserat-kontor den 18 feb 2016 

Vasakronan. (u.å.). Strategiskt läge! Hämtad från vasakronan.se: 

http://vasakronan.se/lokalobjekt/malmo-3/jorgen-kocksgatan-9-4 den 19 maj 2016 

Wyllie, T., Greene, M., Nagrath, R., & Town, A. (2012). Activity based working. 
Australien: JONES LANG LASALLE. 

 

http://vasakronan.se/den-smarta-arbetsplatsen/aktivitetsbaserat-kontor
http://vasakronan.se/lokalobjekt/malmo-3/jorgen-kocksgatan-9-4


Bilagor 

38 

Bilagor 
Bilaga 1 Enkätformulär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

39 

Bilaga 1 

 

 

Ålder: 

År på företag: 

Hur stor del av arbetstiden spenderas på kontoret: (Rullista med fem intervaller)  

 

1. Mötesrummen är väl utformade för vår verksamhet.  

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

3. Det är svårt att ta hand om en drop-in besökare/kund på kontoret. 

4. Det är svårt att få tillgång till ett mötesrum på mitt kontor.  

5. Jag kan arbeta ostört på mitt kontor. 

6. Jag störs av ljudnivån på mitt kontor.  

7. De enskilda arbetsplatserna är väl utformade för mitt arbete. 

8. Jag har svårt att fokusera på den arbetsuppgift jag håller på med.  

9. Jag känner mig som en del av min arbetsgrupp. 

10. Jag är lokaliserad nära de personer jag behöver samtala med. 

11. Kontorsutformningen underlättar för team work.  

12. Det är svårt att få tag på den kollega jag behöver prata med. 

13. Jag har tillräckligt med utrymme för min privata personliga förvaring på kontoret. 

14. Jag har tillräckligt med utrymme för att förvara mitt arbetsmaterial på kontoret. 

15. Jag har bra tillgång till den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete. 

16. Kontorsytan är tillräckligt stor för att rymma alla anställda.  

17. Luftkvalitén på mitt kontor är dålig. 

18. Temperaturen på mitt kontor är bra. 

19. Ljussättningen på min arbetsplats är bra. 

20. De arbetsplatser jag använder är ergonomiskt anpassade. 

21. Jag är nöjd med ledningen på mitt företag. 

22. Det finns en tydlig gemensam överenskommelse om hur vi använder oss av 

kontorsmiljön. 

23. IT-systemet på min arbetsplats stödjer ett effektivt arbetssätt. 

24. Den feedback jag får på mitt arbete är positiv. 

25. Jag hinner med det arbete jag planerat under dagen. 

26. Jag tror jag jobbar kvar på arbetsplatsen om två år.  

27. Jag är inte nöjd med min kontorsmiljö. 

28. Min kontorsmiljö är inte optimalt utformad för mitt arbete.  

29. Miljön på mitt kontor ger mig energi. 

30. På en skala från 1 till 10 så ligger min självbedömda produktivitet på. (Denna fråga 

besvaras på en skala från 1 till 10) 


