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Sammanfattning	  
Det här är en utredning genomförd på ett kontor i Luleå som precis genomfört en 
omfattande förändring då man gått över till en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö 
med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Studien presenterar resultatet från tolv 
semistrukturerade intervjuer genomförda med anställda från kontoret. Syftet med 
studien är att utreda hur det aktivitetsbaserade kontoret och det aktivitetsbaserade 
arbetssättet påverkar personalens interaktion med varandra och om det i sin tur kan ha 
påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Analysen genomförs med Ervin 
Goffmans dramaturgiska analysmodell och Randall Collins teori om 
interaktionsritualer och olika aspekter kring denna. Utöver detta presenteras för 
studien relevant tidigare forskning, som kopplas till resultatet i studiens analytiska 
delar. Resultatet visar att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen upplevs olika av olika 
personer och att den främsta påverkansfaktorn är individernas yrkesroller. Det visar 
sig att en negativ inställning vinner majoritet hos intervjupersonerna i materialet. Som 
argument för denna inställning finns bland annat ökad stress, oro och frustration.  
 
Nyckelord: Collins, Goffman, Aktivitetsbaserat, Kontorsmiljö, Interaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Abstract 
This is an investigation carried out in an office in Luleå who recantly implemented a 
new approach known as activity-based. The study presents the results from twelve 
semi-structured interviews conducted with employees from the office. The aim of the 
study is to investigate how an activity-based workplace affect the staff's interaction 
with each other and if it may have an impact on the psychosocial work environment.  
In this essay theories from Ervin Goffman and Randall Collins is used to analyse the 
findings of the study. In addition to the theoretical framework, previous research of 
relevance is presented.   
 
The result shows that the activity-based workplace is perceived differently by 
different people and that the main influencing factor is the individual's profession. A 
negative attitude is most common among the employees and the arguments for this is 
that the new approach leads to increased stress, anxiety and frustration. 
 
Key words: Collins, Goffman, Activity-based, Office environment, Interaction 
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Inledning 
De industrialiserade länderna i världen har de senaste åren genomgått omfattande 
förändringar i organiseringen av arbete. Dessa förändringar har berott på flera olika 
faktorer, men några av de frästa krafterna som påverkat är av ekonomisk, politisk och 
teknisk karaktär. En av de kanske största förändringarna av arbetsmarknaden är 
globaliseringen, som inneburit en omfattande förstärkning av pris- och 
produktkonkurrens. De tekniska lösningarna erbjuder idag företag att finnas 
tillgängliga dygnet runt. Tid och rum förskjuts och suddas ut. I kombination med detta 
skiftar idag efterfrågan på varor och tjänster fort, vilket ställer höga krav på ökad 
flexibilitet och anpassningsbarhet. För att möta upp de ökande kraven, behöver 
företag idag anpassa sin verksamhet på olika sätt (Sauter & Murphy, 2003:341). 
Flexibiliseringen har i sin tur lett till en rad olika trender inom organisering för att 
försöka möta samhällets krav och föränderliga natur. Exempel på detta är LEAN 
production, outsourcing av tjänster till bemanningsföretag och plattare organisationer 
med mer fördelat ansvar och decentraliserad styrning. Detta har i sin tur lett till 
påverkan på individers arbetslivskvalitet (a a:341). 
 
Anne Grönlund (2004) analyserar hur flexibilitet påverkar friktionen mellan familjeliv 
och arbetsliv, och försöker klargöra om flexibilitet är en stressfaktor eller en 
konfliktdämpare. Argumenten som talar för att flexiblare arbetstider skulle vara något 
positivt, belyser det faktum att individen genom självkontroll kan styra över sina 
arbetstider och vidare styra över balansen mellan livets olika delar. Grönlund framför 
dock med stöd i Garhammer (1995) att tidsregleringen tidigare utgjort en viktig 
institution som i sin tur tydligt separerat arbetslivet från fritiden. Genom en 
uppluckring av denna gräns, förlägger man istället ansvaret på individen att själv dra 
en gräns mellan dessa två sfärer, vilket kan bli svårt då båda ställer höga krav av olika 
karaktär. Detta tror man kan leda till ökad friktion mellan familje- och arbetslivet 
(Grönlund, 2004:37).  
 
Idag är dock inte arbetstiden det enda som flexibiliserats med hänvisning till fördelar 
för individ och arbetsmarknad. På flera håll omorganiseras traditionella kontor till 
flexibla arbetsplatser. På de nya, flexibla arbetsplatserna jobbar man efter nya 
arbetssätt. De nya arbetsplatserna går bland annat under benämningen 
aktivitetsbaserat kontor. På det aktivitetsbaserade kontoret arbetar man utifrån ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetssättet bygger främst på att man inte har fasta 
arbetsplatser utan istället väljer plats att sitta på utifrån vad man har för typ av 
uppgift, eller som mer.se beskriver det: ”att man helt enkelt jobbar där hjärnan är 
och inte där skrivbordet står”. (mer.se, min kurs.). För att möta upp det nya 
arbetssättet är kontoren utformade på ett speciellt sätt. Det aktivitetsbaserade kontoret 
är således uppdelat i olika zoner, där det ska finnas utrymmer för olika typer av 
uppgifter. På det aktivitetsbaserade kontoret finns i regel en aktiv zon, en mellanzon 
och en lugn zon. Tanken är att man i den lugna zonen ska kunna arbeta ostört, i 
mellanzonen sitter man tillsammans med kollegor liknande ett öppet kontorslandskap 
medan man i den aktiva zonen möts för diskussioner, grupparbete eller liknande. Den 
aktiva zonen brukar ofta ha en caféliknande miljö (mer.se) 
 
För att kompensera de förlorade arbetsplatserna där man i vanliga fall har sina saker, 
får de anställda istället förvara det de behöver för sitt arbete i ett skåp. Efter utfört 
arbetspass ska allt plockas undan från det skrivbord man suttit vid och sättas in i 
skåpet, för att sedan tas fram nästa gång man ska arbeta. 
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Motiven till aktivitetsbaserade kontor är flera. Några av de fördelar som presenteras är 
att det ökar kreativitet, rörelse (ur ett hälsoperspektiv), yt-effektivitet, samarbete och 
kunskapsutbyte (se bland annat Täpp, 2012, mer.se och Rehnberg) 
 
Grönlund (2004) visade med sin artikel att flexibla arbetstider kan påverka individer 
både positivt och negativt. Om det är så att flexibilitet kan bidra till negativa följer, 
vad kan det i sådana fall innebära på ett flexibelt, aktivitetsbaserat kontor? 
Den här utredningen presenterar material insamlat hos ett företag i Luleå, där kontoret 
nyligen flyttat till nya lokaler och även gått över till aktivitetsbaserat arbetssätt. 
Utredningen belyser hur de sociala aspekterna påverkas av det här arbetssättet och 
vidare hur individerna på arbetsplatsen upplever det.  

Problemformulering 
På vilket sätt har det här relevans för det sociologiska fältet? Hochschild med 
hänvisning till C. Wright Mills skriver i artikeln Feeling in sociology and the world 
att sociologins uppgift är att finna kopplingar mellan privata bekymmer och allmänna 
problem. Att studera känslor är således ”sociologins hjärta”. Känslor är i sin tur något 
som uppstår i interaktion med andra och har en stor inverkan på hur vi mår 
(Hochschild, 2008:47). Vad kan det innebära för samhället i stort om alla dess 
beståndsdelar uppluckras och flexibiliseras? För att bilda en uppfattning om detta, 
riktas fokus i denna utredning ned på mikro-nivå, till ett kontor där flexibiliseringen 
genomsyrar hela arbetsplatsen. Som inledningen antyder kan flexibiliseringen 
medföra mycket positivt, både för organisationen och för individen. Men den kan 
också medföra problem. Upplevelsen är att tidigare forskning på just 
aktivitetsbaserade kontor och aktivitetsbaserat arbetssätt är ytterst begränsad, vilket i 
sig gör studien relevant för det sociologiska fältet. Detta arbete ses därför som ett 
bidrag till att belysa samhällets anpassning till flexibilitet och de konsekvenser det 
kan medföra. 

Utredningens syfte 
Syftet med studien blir därför att utreda hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt och 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar personalens interaktion med varandra och om 
det i sin tur kan ha påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. För att besvara syftet 
kommer utredningen söka svar på dessa två frågor: 
 
Vad innebär och hur upplever de anställda aktivitetsbaserad kontorsmiljö?  
 
Vad innebär och hur upplever de anställda aktivitetsbaserat arbetssätt? 
 

Avgränsning 
Det här arbetet fokuserar på ett kontor och dess förändring till aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det berörda kontoret i studien 
efterfrågade en utredning av deras arbetsplats och hur förändringarna påverkat 
personalen. Det innebär att insamling av empiri begränsats till en arbetsplats och dess 
anställda. 
 

Disposition 
Den inledande delen i det här arbetet förklarar vad studien har sin utgångspunkt i och 
varför valt fokus är just det valda. Vidare presenteras ett avsnitt med tidigare 
forskning som anses relevanta för att bättre förstå det presenterade resultatet. Den 
tidigare forskningen är inte fokuserad på just aktivitetsbaserade kontor, utan är istället 
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valda utifrån relevans till olika empiriska fynd. Sedan följer ett teoretiskt avsnitt som 
ger en presentation av symbolisk interaktionism. det teoretiska avsnittet är en 
grundläggande del i arbetet, och kan ses som själen i det analytiska arbetet. Efter detta 
följer ett avsnitt med presentation av metod och hur arbetet genomförts samt 
motiveringar till valda tillvägagångssätt. Därefter presenteras kärnan i studien, 
nämligen resultatet och dess analys. Slutligen presenteras ett diskussionsavsnitt där 
resultaten och analysen diskuteras.  
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Teoretiskt ramverk 
 

De sociala faktorernas betydelse för arbetsprestation 
1924 inleddes Hawthornestudien, som i utgångsläget hade till syfte att utreda 
sambandet mellan arbetarnas arbetsprestationer och belysningens styrka i lokalen. 
Vad man under denna studie förvånande nog fann, var att arbetarnas prestation och 
tillfredsställelse med arbetet ökade, vare sig belysningen var stark eller svag. Denna 
upptäckt ledde till att en rad olika forskare började genomföra undersökningar kring 
hur sociala och arbetsmiljömässiga faktorer påverkade arbetsprestationer (Jung och 
Lee, 2012: 508) 
 
Vad många av forskarna kom fram till var att de sociala faktorernas kvalitet mellan 
arbetskamrater och ledare var mer avgörande för att öka och förbättra prestationerna 
från arbetstagarna, än vad de fysiska faktorerna i arbetsmiljön var. En av 
huvudorsakerna till denna artikel enligt författarna, är att studier kring human 
relations eller HR mött skarp kritik kring det faktum att dessa typer av studier saknat 
empiriska bevis på att en förbättring av de mänskliga relationerna skulle påverka och 
förbättra organisationers prestationer (a a: 508). Därför har man i den här artikeln valt 
att främst fokusera på offentlig sektor, då författarna anser att det råder ”resistance to 
fully humanizing the workplace— especially in government” (a a:509). Man anser 
också i artikeln att det är helt rätt i tid att fokusera på de sociala faktorerna i tider då 
arbetsplatser i högre utsträckning ska effektiviseras och flexibiliseras i New Public 
Management-anda (a a:508) 
 
Artikelns slutsats är att de sociala förhållandena och ledarskapsstilen har starkast 
påverkan på de anställdas prestation under arbetstid (a a:521-522). Med det sagt vill 
författarna också notera att de fysiska förutsättningarna, både i form av 
arbetsmiljökrav som dygnsvila, arbetsplatssäkerhet, arbetsbelastning och i fysisk 
arbetsmiljö som till exempel resurser och fysiskt skick på arbetsplatsen, också är 
viktiga för att de anställda ska prestera högre och må bättre.  
 
Studien landar i att en ökning av organisatorisk prestation främst nås via förtroende, 
informationsutbyte och förbättrat organisatoriskt nätverk mellan de anställda, snarare 
än via investeringar i materiella resurser eller förbättringar av de fysiska 
arbetsförhållandena. Med detta i åtanke, anser författarna att ledningen inom en 
organisation främst bör fokusera på att bygga upp en organisatorisk kultur där 
anställda i högre utsträckning får möjlighet till ökad självkontroll och förstärkta band 
till andra anställda. En humanare och mer demokratisk inställning till organisationens 
anställda, kommer enligt författarna resultera i ökad motivation, ökad tillfredsställelse 
och ökad organisatorisk prestation (a a:523-524) 
 

Vikten av bakre region och avskildhet på arbetsplatsen 
I boken Det sociala livet emotionella grunder (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008) 
presenteras i ett av bokens kapitel resultatet från tre olika studier genomförda vid 
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olika tillfället under en tidsrymd mellan 1992- 2008. Materialet baseras på intervjuer 
som är genomförda inom vården. Inledningsvis presenteras att vi som individer på vår 
arbetsplats vet vad som är accepterat eller inte i samspel med våra kollegor, och vi vet 
också hur våra så kallade manus kan skifta beroende på vem vi interagerar med. Varje 
individ på arbetsplatsen förväntas veta vad som är socialt accepterat, hur högt man får 
prata och var man får sitta, vilka kollegor man kan säga vad till och så vidare. I 
kapitlet diskuteras hur personalen på en arbetsplats påverkas av begränsning i så 
kallad emotionshantering, och vad det kan innebära för dem och arbetsplatsen i 
längden (a a:123).  
 
Arbetet har en emotionsteoretisk utgångspunkt, där man främst använt Randall 
Collins (2004) ritualteori för att beskriva hur emotionellt värde skapas i det informella 
mötet mellan personalen. Individer på en arbetsplats blir ibland av olika anledning 
medvetna om varandras känslor och fångas upp i en gemensam stämning. Detta sker 
exempelvis i arbetsgrupper som har liknande erfarenheter och som utöver detta har 
tillgång till informella mötesplatser. Lyckade ritualer leder till en solidarisk känsla, 
där gruppmedlemmarna bidrar till att ge varandra energi att fortsätta med sina 
uppgifter (a a:126). Materialet i kapitlet är uppdelat enligt kronologisk ordning. Den 
första presentationen är från -92 och arbetslagen inom vården var homogena – 
sjuksköterskor för sig, läkare för sig och undersköterskorna för sig. 
Undersköterskorna hade ett sköljrum där de sammanstrålade mellan uppgifterna för 
att ventilera och samtala. Här inne stärktes gruppen, och fyllde varandra med 
emotionell energi, enligt Collins (2004) ritualteori. Sköljrummet blir alltså en bakre 
region som ger utrymme för informella samtal där deltagarna laddas med emotionell 
energi (a a:128-129). Genom att besöka sköljrummet med jämna mellanrum får 
undersköterskorna en paus från patienter och överordnades krav. De får tid för sig 
själva (a a:130) 
 
Nästa studie är genomförd -99. Då arbetar vårdpersonalen i team och har således inte 
samma närhet till de kollegorna med liknande erfarenheter. Undersköterskorna utför 
nu mycket ensamarbete med sina patienter, och tiden för att mötas med andra 
undersköterskor i sköljrummet finns inte. Ritualen som tidigare varit en viktig källa 
till emotionell energi för undersköterskorna har nu upphört (a a:131). Under 
intervjuerna med undersköterskorna ges uttryck för att de saknar sina ritualer i 
sköljrummet, och att jobbet var ”roligare förut” (a a:133). Undersköterskorna får nu 
för lite bekräftelse och för lite påfyllning av emotionell energi under arbetstid (a 
a:134). Slutsatsen i det här kapitlet är att en viktig funktion för att individer ska må 
bra på sin arbetsplats är möjligheten till delade tillfällen med kollegor där emotionell 
energi kan laddas. När individer får bekräftelse från andra på arbetsplatsen med 
liknande erfarenheter av hur arbetet fungerar mår vi bra. Utrymme för paus och 
informellt småprat är därför mycket viktigt för personalens hälsa (a a:141). 
 
En annan studie som presenterar behovet av avskildhet på arbetsplatsen är Privacy at 
work: Architectural correlates of job satisfaction and job performance (Sundstrom, 
Burt och Kamp, 1980). Tre korrelerande studier genomfördes för denna artikel, som 
alla undersöker relationen mellan arkitektonisk avskildhet, mental avskildhet, 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Studien visar att båda former av 
avskildhet hängde samman med arbetstillfredsställelse (a a:101). Avskildhet 
definieras på två sätt i den här studien: som ett mentalt tillstånd och som en fysisk 
egenskap i arbetsmiljön. Mental avskildhet beskrivs som en känsla av kontroll över 
sin egen eller sin grupps tillgänglighet. Denna idé om avskildhet utgår från att 
människor försöker bibehålla en optimal nivå av social kontakt. För begränsad 
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kontakt kan leda till en känsla av isolation, medan för omfattande kontakt kan leda till 
en känsla av ”crowding” (a a:102). Arkitektonisk avskildhet syftar till den visuella 
och akustiska isoleringen. Ljudtäta väggar och låsbara dörrar ger exempelvis en hög 
känsla av avskildhet medan öppna planlösningar som delas av flera individer kan ses 
som exempel där låg grad av avskildhet erbjuds (a a:102). Författarna menar att olika 
yrkesroller upplever behovet av avskildhet olika. De med enklare, ”tråkigare” jobb 
mår bättre med ökad möjlighet till social stimulans, medan de med mer avancerade 
arbetsuppgifter behöver avskildhet i högre utsträckning (a a:102). Alla tre studier i 
artikeln visade att arkitektonisk avskildhet ständigt sammankopplades med mental 
avskildhet. Individer som fann sin arbetsplats avskild, ansåg också arbetsplatsen vara 
mindre ljudlig och mindre störande än de som jobbade på mindre avskilda 
arbetsplatser (a a:113). Studierna fann inget stöd för att arkitektonisk tillgänglighet, 
exempelvis en öppen planlösning, skulle öka social interaktion mellan kollegor (a 
a:113). Författarna menar att detta bryter mot andra resultat som brukar visa på det 
motsatta (a a:113). Detta menar de kan ha att göra med när i tid man undersöker 
arbetet. De menar att flytten till ett kontor med öppen planlösning tillfälligt kan öka 
social interaktion, men att individer så småningom återgår till gamla 
interaktionsmönster (a a:113). Detta fynd är av betydelse och säger mycket om 
rummets betydelse för social interaktion. Individer på arbetsplatsen tillgodoser sina 
behov av vad som enligt dem anses som önskvärd nivå av social interaktion, oavsett 
hur rummets utformning ser ut (a a:114). Författarna antog inledningsvis att vissa 
yrkesroller skulle finna behovet av avskildhet större än andra. Ett av de viktigaste 
resultaten i studien visar att alla typer av yrkesroller, i alla tre studier, generellt sett 
föredrog avskildhet framför tillgänglighet. Det blev tydligt att de som deltagit i 
studien föredrog tysta arbetsplatser där närbelägna kollegor var få och på lagom 
avstånd (a a:114).  

Övervakning på arbetsplatsen 
Organisationer och övervakning går hand i hand. Genomförandet av övervakning kan 
ske både med hjälp av sociala och teknologiska medel (Ball, 2010: 87). Kristie Ball 
(2010) förklarar att övervakning på arbetsplatsen handlar om ledningens förmåga att 
övervaka, registrera och följa upp anställdas prestationer och beteenden kopplat till 
arbetet, exempelvis genom internet- eller telefonövervakning (a a: 87).  
Ball (2010) hänvisar till Proofprint och Forresters (2006) studie som undersökte 294 
amerikanska företag. Drygt en tredjedel av företagen med mer än 1000 anställda hade 
anställt personer till att läsa andra anställdas utgående e-post för att på så sätt hitta 
eventuella regelbrytare (Ball, 2010:88). Övervakning ses dock som ett normalt 
element i arbetslivet, och anställda förväntar sig att på ett eller annat sätt detta. 
Kontrovers uppstår dock i generellt tre övervakningsituationer: när övervakningen av 
de anställda går utanför vad som anses nödvändigt, när övervakningen kräver precisa 
uppgifter kring hur anställda disponerar sin arbetstid samt när övervakningen 
påverkar arbetsprocessen (a a:89) 
Övervakning genomförs på olika sätt, bland annat genom att man övervakar sina 
kollegor, kallat peer surveillance (a a:90) 
 

Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen tar sin utgångspunkt i det sociala samspelet mellan 
människor. Till skillnad från andra perspektiv där människan skapar sitt själv, 
fokuserar alltså den symboliska interaktionismen på relationer och situationer där 
människor möts under olika former (Johansson, 2004:19). Den symboliska 
interaktionismen är, till skillnad från exempelvis de mer naturvetenskapliga 
inriktningarna som ofta vill besvara ”varför”-frågor, hellre ute efter att besvara ”hur 
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och under vilka sociala förutsättningar” blir något möjligt. Det är alltså inom den 
symboliska interaktionismen inte bara viktigt att förstå hur en individ definierar sig 
själv, utan också hur de tror att andra upplever henne (Johansson och Lalander, 
2010:28). Den symboliska interaktionismen försöker alltså förstå det sociala livet 
utifrån människors handlande (Johansson, 2004:83).  
 
Ett av de mest kända namnen inom symbolisk interaktionism är Ervin Goffman 
(1959/74). Han är kanske mest känd för att studera de vardagliga interaktionerna 
mellan människor genom mikroanalyser. Särskilt känd är han för sin användning av 
teatermetaforen och den så kallade dramaturgiska analysmodellen. Genom 
teatermetaforen, som presenteras i boken Presentation of self in everyday life 
(svenska titeln Jaget och maskerna) myntades nya begrepp i den 
samhällsvetenskapliga läran, begrepp som mask, främre och bakre region och 
personlig fasad (Johansson, 2004:86-87).  
Goffman (1959/74) själv skriver i slutet av jaget och maskerna att teatermetaforen 
inte ska tas på för stort allvar. Aktörerna på den faktiska scenen kan efter en roll är 
färdigspelad kliva ner från scenen. Deras roll gestaltar en dramatisk illusion av ett 
tilltänkt och porträtterat scenario. Detta i motsats till det verkliga livet där våra 
framställningar av oss själva i det sociala rummet kan lämna bestående men och 
långtgående konsekvenser om de misslyckas i våra framföranden. Vad den sociala 
verkligheten har gemensamt med den dramatiska illusionen är dock att roller måste 
framställas på ett framgångsrikt sätt, med samma typer av verkliga tekniker för att 
vara övertygande. De måste i båda situationerna framställa definitionen av den 
specifika situationen på ett talande och övertygande sätt för att bli trovärdiga 
(Goffman, 1959/75:220). Goffmans begrepp går att förklara och använda till analys 
på många olika områden där social interaktion inträffar. Här kommer dock endast tre 
av hans centrala begrepp presenteras, nämligen framträdandet, fasader och regioner. 
 

Framträdande och fasader 
Världen är alltså en scen där vi, aktörerna, förväntas framföra våra roller för vår 
publik. Skillnaden mellan teaterns passiva publik, och den publik vi uppträder för i 
vardagen, är att publiken i vardagen också är en del i framträdandet. Man kan säga att 
de andra i en given situation både står för att vara publik och medagerande på samma 
gång. 
Framträdandet är den aktivitet en deltagare framför till sin publik i en specifik 
situation. Framträdandets huvudsyfte är att påverka någon eller några av de andra 
deltagarna. Genom framträdandet formar vi både medvetet och omedvetet den bild av 
oss själva som vi vill att andra ska uppfatta (Heidegren& Wästerfors, 2008:61). Under 
ett framträdande råder vanligtvis ett relativt fastställt handlingsmönster. Då du betalar 
till kassörskan är du kund, då du tar emot besökare på kontoret är du representant för 
företaget och så vidare. I dessa givna situationer intar vi olika roller eller rutiner.  
 
Goffman (1959/74) talar om fasad som en del i framträdandet då vi definierar oss 
inför andra. En fasad är mer specifikt något som definierar situationen för de individer 
som observerar framträdandet (Goffman, 1959/-74:28). Man skulle kunna säga att 
fasaden är aktörens rekvisita. Fasaden i sin tur kan delas upp i en inramning eller the 
setting och i personlig fasad. Inramningen är platsbunden och inbegriper exempelvis 
möbler, dekor och annat väsentligt som bidrar till en typisk definiering av scenen. Ett 
klassrum blir ett klassrum genom sin möblering med skolbänkar, tavla och skrivbord, 
kanske pedagogiska affischer på väggarna et cetera. En inramning är platsbunden, och 
innebär att man måste ta sig till den om man tänkt använda den under sitt 
framträdande (a a:29). Personlig fasad är istället den del av vår ”rekvisita” som vi 
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förknippas med och förväntas ha med oss oavsett vilken inramning vi befinner oss i. 
Det kan exempelvis vara kön, klädstil eller annat som hjälper till att förmedla en fasad 
till den roll vi spelar. Läraren i klassrummet behöver exempelvis ha ett övertygande 
röstläge och kroppsspråk, kanske också en särskild klädstil, för att övertyga publiken 
om sin roll (a a:30). 
 

Regioner och regionsbeteende 
Då Goffman (1959/74) talar om regioner syftar han på en liknelse av teaterns olika 
områden. Han talar om on-stage eller den främre regionen, och han talar om 
backstage eller den bakre regionen. Den främre regionen är där framträdandet äger 
rum. Det är i den främre regionen inramningen utgör rekvisita (Goffman, 
1959/74:97).  
 
Den främre regionen kännetecknas främst av olika typer av normer. Dessa normer kan 
indelas i två huvudkategorier: hövlighetsnormer och dekorum eller 
anständighetsnormer. Hövlighetsnormerna är normer rörande hur vi förväntas tilltala 
varandra antingen via tal eller annan form av kommunikation. Hövlighetsnormen är 
den norm som styr den direkta interaktionen mellan aktör och publik. Den andra 
normen, dekorum, har att göra med hur vi uppför oss då vi är inom syn- eller hörhåll 
för publiken, utan att vi nödvändigtvis interagerar med dem just då. Krav på dekorum 
inom en region har alltså att göra med hur vi förväntas bete oss på en given plats. När 
man studerar sociala inrättningar är det därför viktigt att man tar hänsyn till och 
beskriver de anständighetsnormer som är rådande. Exempel på dekorum som kan 
studeras på en arbetsplats är klädsel, tillåtna ljudnivåer eller liknande (a a:99-100). 
Sådana aktiviteter som kan skada framträdandet i den främre regionen, undertrycks. 
Sådant vi inte kan visa upp eller agera på scen, ger vi istället utlopp för ”bakom 
kulisserna”. Här finns istället utrymme att släppa sin roll, ta av sig masken, slappna 
av och ge utrymme för avkoppling och återhämtning inför nästa framträdande. Den 
bakre regionen är vanligtvis i direkt eller nära anslutning till den främre, och skiljs då 
ofta åt av det fysiska rummet på ett eller annat sätt (a a:101-102). Den bakre regionen 
kan man vistas i både enskilt eller i grupp med sina teamkamrater. Den enskilde kan 
exempelvis vara kontorsarbetaren som utanför sitt rum möter kunder och 
medarbetare, gruppen kan exempelvis vara sjuksköterskor som i den främre regionen 
tar hand om patienter, medan de i den bakre regionen kan ta av sig rollen som 
vårdperson för en stund. Men en bakre region kan också bli en del av den främre, 
likväl som den främre kan bli en del av den bakre. Om kontorsarbetaren tar in en kund 
på sitt kontor för möte, blir det en del av den främre regionen. Om sköterskorna 
plötsligt har tomma sjukhussalar, behöver de inte längre ta hänsyn till publiken. 
Regionerna är alltså inte statiska och fasta i sina former, utan definieras av dess 
interaktioner (a a:114).  
 
Till dessa två regioner lägger Goffman också en tredje: utsidan. Utifrån kan aktörer 
som inte ursprungligen är med i samspelet, eller uppträdandet, göra entré och på så 
vis påverka aktörernas interaktion i någon riktning. Den tredje aktören kan vara en 
oväntad gäst, en inkräktare eller kanske ett inbokat möte som glömts bort. Vad som 
händer då är att det uppstår en typ av rollkonflikter. Normalt sätt brukar vi se till att 
hålla isär våra publiker. Vi har exempelvis en roll då vi är hemma med familjen, en 
annan då vi är med våra vänner och en tredje då vi möter våra kunder under arbetstid. 
En oväntad gäst i form av exempelvis en gammal vän som kommer in på kontoret 
medan du jobbar, eller omvänt att din chef kommer hem till dig under en pågående 
middagsbjudning, kan skapa viss förvirring (a a:122).  
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För att definiera ett visst ställe som region, krävs en viss grad av avgränsning. Ett rum 
med tjocka glasväggar kan ha tillfredsställande avgränsning vad gäller överhörning, 
men fungerar dåligt som barriär mellan den främre och bakre regionen eftersom det 
finns full insyn. Likväl är dåligt ljudisolerade väggar bristfälliga, då de endast 
begränsar insynen medan överhörningen istället är omfattande (a a:97) 
 

Interaktionsritualer 
En annan så kallad miko-sociolog är Randall Collins. Starkt influerad av bland andra 
Durkheim, men kanske främst Goffman, skrev han 2004 boken Interactional Ritual 
Chains. Likt Goffman är Randall Collins intresserad av interaktion mellan människor. 
Han stannar däremot inte vid ett försök att definiera enskilda situationer, utan 
förklarar hur varje individ är ett resultat av hennes tidigare erfarenheter, eller enligt 
Collins, hennes tidigare interaktioner (Johansson och Lalander, 2010:41-42) Han 
utgår dock inte från individerna, utan snarare från interaktionen dem emellan. Collins 
talar (direkt hämtat från Goffman) om ”not individuals and their interactions, but 
interactions and their individuals” (Collins, 2004:5). Han menar således att vi 
människor är resultat av våra interaktioner. 
 
Collins talar om interaktionsritual, och i kärnan för alla interaktionsritualer finner vi 
två eller fler deltagare med ett gemensamt fokus. Collins menar att en 
interaktionsritual består av fyra besåndsdelar, eller ritual ingredients (se bild) 
(Collins, 2004:48): 
 
1. (Bodily co-presence)Två eller fler personer befinner sig i fysisk närvaro och närhet 
till varandra. 
2. (Barrier to outisiders) Det finns en känsla av barriär mellan de som är deltagare i 
ritualen, och resten av omvärlden. 
3. (Mutual focus of attention) Deltagarna i ritualen har ett gemensamt fokus, och 
genom att kommunicera detta fokus med varandra blir deltagarna gemensamt 
medvetna om varandras fokus av uppmärksamhet.  
4. (Shared mood) Deltagarna delar ett gemensamt känslotillstånd. 
 

 
Collins, 2004:48 

 
Som figuren visar är det främst två av faktorerna som påverkar varandra i en ritual. Ju 
mer fokuserad deltagarna blir på ritualen, desto intensivare blir deras delade känslor 
(a a:48). Dessa interaktionsritualer leder främst till fyra vinster: 
 
1. (Group solidarity) En känsla av solidaritet  
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2. (Emotional energy in individual) Emotionell energi (EE) för individen. En känsla 
av exempelvis självsäkerhet, glädje och entusiasm  
3. (Symbols of social relationship) Symboler som representerar gruppen; det kan 
exempelvis vara en logotyp, en hälsningsritual eller något annat som gruppen anser 
representerar dem som ett kollektiv.  
4. (Standards of morality) Moralisk vägledning: Gruppdeltagande är ”det rätta”. Man 
respekterar då gruppens symboler, vilket i sin tur kan leda till att man skyddar 
gruppen och dess symboler mot överträdare. Exempelvis sommarvikarien som för 
första gången kommer in i fikarummet på den nya arbetsplatsen och sätter sig på 
”någons” stol. Detta hänger samman med en känsla av oanständighet i att bryta mot 
gruppens solidaritet och dess symboliska representation. 
 

Formella och naturliga ritualer 
Enligt Collins (2004) finns det två olika former av ritualer. En grundförutsättning för 
att en ritual ska uppstå, är ett gemensamt fokus. Om en ritual uppstår utan tidigare 
bestämda former benämner Collins dem för naturliga ritualer. En sådan ritual kan 
exempelvis uppstå om några för varandra okända människor bevittnar en bilolycka. 
Tillsammans börjar de spontant springa mot olyckan för att hjälpa. De för varandra 
okända är först på plats och börjar genast kommunicera med varandra. De har ett 
gemensamt fokus: att rädda personerna i bilarna. Känslan av att de är de enda som 
kan rädda dem just nu uppstår, vilket också stärker känslan av att vi ska få ut dem ur 
bilarna innan det är för sent. De lyckas hålla de drabbade vid medvetande tills 
räddningstjänsten kommer till platsen, sedan körs de skadade med ilfart till sjukhuset. 
Ingen av de inblandade kunde förutse denna interaktion, och inte heller fanns det 
formella riktlinjer över hur något skulle göras, ändå uppstod ett samarbete, en naturlig 
ritual (a a:50). En formell ritual är istället förutbestämd, med erkända förutbestämda 
ceremoniella procedurer. Det kan exempelvis handla om ett halvdagsseminarium med 
fastställt schema för dagen, där tider och deltagare tydligt framgår, vilka ämnen som 
ska belysas och så vidare. Gemensamt för båda typerna av ritual är att de kan lämna 
deltagarna med en känsla av gemenskap och med symboler som symboliserar 
ritualen. Formella ritualer har en tendens att skapa tydligare gränser mellan deltagare 
och icke-deltagare. Naturliga ritualer ger en mer ”fluid sense of membership” (a a:50), 
vilka kan förlängas genom exempelvis symboler (a a:50). Låt oss säga att de som 
räddade personerna som råkade ut för olyckan blir kallade till tacksägelsefest, 
upprättad av de överlevande och deras familjer. Under festen hålls tal av 
familjemedlemmar till de överlevande. De som av slumpen sammanfördes vid 
olycksplatsen blir kollektivt hyllade som hjältar, och får varsin medalj med sina namn 
ingraverade. Hjältarna tittar på varandra, utbyter blickar och leenden, de bekräftar 
varandra och känslan av att ”det gjorde vi bra” uppstår. Medaljen blir således en 
symbol för den ritual de tillsammans delade, och kommer fortsättningsvis förknippas 
med den händelsen då de tillsammans räddade livet på människor i nöd.  
 

Emotionell Energi och rituella interaktionskedjor 
Ett av utfallen från en interaktionsritual är emotionell energi (EE) (a a:102). Collins 
vill vara tydlig med att det är viktigt att göra en distinktion mellan EE och vanliga, 
tillfälliga känslotillstånd. Istället är EE en genomträngande och varaktig känsla, som 
håller i sig över tid. Det är en känsla som tillåter individer att känna sig mer 
självständiga då de är ensamma, en känsla av att ha kontroll över sig själv och sitt 
tanke- och känsloliv. EE är alltså ett resultat av en interaktionsritual som individer bär 
med sig även efter de lämnat situationen (a a:134). Känslan av att bli hyllad som 
hjälte laddade deltagarna med emotionell energi. Den känslan kanske för någon av 
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dem spiller över i en ny typ av interaktion. Kanske blir någon av dem 
inspirationsföreläsare. En annan kanske bestämmer sig för att utbilda sig till 
brandman. Collins förklarar detta med att individer som varit med i lyckade 
interaktionsritualer, med stor sannolikhet vill känna samma typ av solidaritet igen. 
Han menar att individer med högt EE har energin att antingen återförena gruppen 
eller upprätta en ny grupp, för att på så vis ”pumpa upp” EE igen. Genom att på detta 
sätt använda sig av tidigare erfarenheter, från tidigare ritualer, kan alltså nya ritualer 
uppstå. Detta refererar Collins till som rituella interaktionskedjor eller interaction 
ritual chains (a a:146). 
 

Påtvingade ritualer 
Collins menar att det finns ritualer som både laddar och dränerar oss på emotionell 
energi. En sådan ritual kan exempelvis vara en sådan vi upplever som påtvingad. 
Deltagarna i ritualen kan då känna att de behöver agera som om de deltar: de går 
igenom de olika stegen, fast de i själva verket inte alls känner sig som deltagare av 
ritualen. Collins förklarar det på så vis att sådana individer måste lägga sin energi på 
att verka laddade, istället för att bli naturligt laddade. Sådana typer av ritualer försöker 
man sedan systematiskt undvika, för att slippa bli dränerad på emotionell energi. En 
påtvingad ritual kan upplevas särskilt energikrävande och dränerande. Collins nämner 
begreppet ”interaktionsutmattning” och syftar då till just sådana påtvingade, 
forcerade interaktionsritualer. Som exempel nämner han anställningsintervjun (a 
a:53). 
 
Här menar Johansson och Lalander (2010) att Collins teori om interaktionsritual och 
emotionell energi blir tydlig. Det handlar alltså om att människor söker sig till miljöer 
där de känner att de tillsammans upplever en solidaritet och en känsla av att de 
tillsammans kan påverka situationen. Situationer där de laddas med EE. I motsats 
innebär det att en grupp som inte känner solidaritet och inte kämpar tillsammans inte 
lyckas skapa samma dynamik och EE (Johansson och Lalander, 2010:48). 
 

Maktritualer 
Då människor som är ojämlika på något sätt sammanförs i interaktion, uppstår 
maktritualer. Det kan exempelvis vara en situation där någon är ordergivare och den 
andre är ordertagare. En maktritual uppfyller de olika stegen i en ritual enligt Collins 
(2004), där det gemensamma fokuset i ritualen är att ge och ta order (Collins, 
2004:112). Han hänvisar till Goffmans dramaturgiska modell (1959/74) då han 
förklarar att ordergivare är de som styr scenframträdandena. De upprätthåller 
organisationens ledning och har en scen-personlighet, som de är bundna till (a a:112). 
Ordergivare får sin emotionella energi från eller förstärker den genom att ha den 
dominerande rollen under en maktritual, och denna ställning gör dem i sin tur lojala 
till organisationen och dess symboler (a a:112). Ordertagare har en annan roll i dessa 
ritualer. De är på ett eller annat sätt tvungna att delta, exempelvis för att få lön. De 
eventuella känslor eller åsikter som uppstår, kan inte ordertagaren ge uttryck för i den 
direkta situationen, utan ger utlopp för detta där övervakning från ordergivare inte kan 
ske. Detta kan exempelvis ske i de bakre regionerna, menar Collins med hänvisning 
till Goffman (1997) (a a:112). Detta gör att ordertagare har backstage-personlighet (a 
a:113). 
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Personlighet som social produkt 
Collins (2004) menar att det tydligaste sättet att visa hur social interaktion påverkar 
personligheten, är att titta på stratifierade ritualer såsom maktritualen (Collins, 
2004:347). Maktdimensionen ger en skala vars ytterligheter representeras av 
ordergivare och ordertagare (a a:348). Ordergivande medför självsäkerhet och 
disciplin. Man identifierar sig med organisationen som man är en förlängning av. 
Ordergivare är scen-personligheter som i hög grad identifierar sig med sitt officiella 
jag, vilket de anser är viktigare än deras privata själv (a a:348). På den motsatt sida av 
maktdimensionen återfinns ordertagare som i sin tur skapar en backstage-
personlighet. Collins beskriver dem som cyniska och alienerade från auktoriteten, 
vilket de ger uttryck för i de bakre regionerna (a a:348). Mellan dessa två 
ytterligheter, finns ett spektrum av olika maktrelaterade personligheter där Collins 
beskriver att det finns två olika medelvägar i maktdimensionen. Den ena är en jämlik 
situation där personer varken ger eller tar makt. Dessa personer beskriver Collins som 
varken scen- eller backstage-personligheter. En annan form av medelväg är de som är 
i mitten av makthierarkin, som både får order och ger order. Den kanske mest 
utmärkande personligheterna här är de som har lägst rang av ordergivarna, som ger 
order till dem som är rena ordertagare och således längst ner på Collins 
maktdimensionsskala. Det är till exempel förmannen i fabriken eller kontorets 
underhuggare som kräver regellydnad för regellydnadens skull, snarare än för ett 
högre organisatorisk syfte. Ett maktutövande utan direkt syfte förutom just att utöva 
makt (a a:349). Collins menar således att individers särskilda personligheter är ett 
resultat av flertalet allmänna sociala processer (a a:350) 

Inåtvändhet 
Hur kan man då med hjälp av interaktionsritualsteorin förklara att en del människor är 
inåtvända? Collins (2004) skriver att man för att förstå inåtvändhet, först måste 
tydliggöra att det finns olika typer av inåtvändhet eller icke-sällskapligt beteende. Två 
av dessa inåtvända typer av personligheter är Work-obsessed individuals och 
situational introverts (Collins, 2004:351). 
 
De individer som föredrar att arbeta framför att socialisera, kan lätt ses som osociala. 
Men vad Collins menar är att dessa individer helt enkelt får mer emotionell energi av 
de interaktionsritualer som bedrivs på arbetsplatsen med andra kollegor, än i andra 
sociala situationer i hens liv (a a:351). Ensamarbetare kan däremot vara lite svårare att 
förklara. ”Yrkesorienterade individer”, ”arbetsnarkomaner” refererar till samtliga 
individer som föredrar jobbet framför annan socialisering, medan en ”nörd” refererar 
till de individer som gärna uppslukas av ensamarbete (a a:351). Dessa individer 
tillgodoser inte sina expertkunskaper i ensamhet, utan genom kedjor av interaktion (a 
a:351). De lär sig bland annat via jobbet, där de råkar samman med individer av 
likande expertis (a a:352). Dessa individers färdigheter och preferenser uppstår ur 
specifika typer av social interaktion, där expertisen i sig blir en symbol för ritualen (a 
a:351). Dessa färdigheter särskiljer sedan de som har expertisen från dem som inte har 
den. ”Just as non-nerds look down on nerds, nerds in their own element look down on 
those outside ther charmed circle (Collins, 2004:352). Collins förklarar vidare att 
individer med ”nördig” expertis (Collins använder datatekniker som exempel) ofta 
kan upplevas blyga eller introverta i interaktion av mer traditionell ordning. De finner 
inte allt för sällan de ”vanliga” kallprat-interaktionerna dränerande. Collins förklarar 
att dessa typer av individer är exempel på personer som specialiserar sig på vissa 
typer av interaktionsritualer som för dem genererar emotionell energi.  
Vidare beskriver Collins att det finns situationsbundna introverta. Det är individer 
som undviker vissa typer av umgänge medan de slänger sig själv in i andra. När de 
befinner sig i ritualer där deras symboler de föredrar inte matchar de andra i 
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ritualernas, upplevs de som introverta. När de istället befinner sig i ritualer där de 
matchar bra med de övriga deltagarna, upplevs de sociala (a a:354) 
 

Metod 
Vid genomförande av en studie bör man först klargöra vad för typ av tillvägagångssätt 
man tänkt använda sig av, kvalitativ eller kvantitativ. Valet av tillvägagångssätt styrs 
mycket av syftet med studien. Om syftet är att söka generaliserbarhet är en kvantitativ 
ansats att föredra. Den här studien har som utgångspunkt att försöka bilda förståelse 
för hur en aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar de individer som arbetar på ett 
sådant kontor, vilket gör att individers enskilda upplevelser behöver få komma fram. 
Då lämpar sig en kvalitativ ansatts bättre (Holme och Solvang, 1997:76). I den här 
studien kommer intervjun användas som insamlingsmetod. Via intervjun kan den 
enskilde individens subjektiva upplevelser och uppfattning av det jag studerar 
porträtteras och förstås (a a:82). 
 
Idéen till studien väcktes i och med att ett företag som nyligen gått över till 
aktivitetsbaserat arbetssätt tog kontakt med universitetet. Efter att ha läst 
informationen väcktes en nyfikenhet hos mig, som följaktligen ledde till att jag 
anmälde mig villig att ta mig an uppdraget. En första träff ägde rum relativt snabbt 
efter kontakten upprättats, och i december 2015 var de första hörnstenarna för arbetet 
lagda.  
 
Ambitionen har således varit att undersöka en specifik del ur ett större sammanhang, 
men samtidigt försöka ge en förklarande bild av vad som studerats. Detta har 
resulterat i en tudelad metod. Orsaken till den delade metoden är främst att uppsatsen 
riktar sig åt två håll samtidigt: den försöker både beskriva ett fält och samtidigt 
förklara hur fältet påverkar det valda fokuset. Så den första delen av metoden blir en 
deskription av det studerade fältet (Ejvegård, 2009:34). Kort och gott utgår jag från 
primärkällor, det vill säga de anställda på kontoret i detta fall (Kylén, 2004:11), för att 
få en övergripande bild av det aktivitetsbaserade kontoret. För att de fakta som tagits 
med ska ses som relevanta, är det också kopplade till det mer riktade fokus i arbetet, 
alltså de anställdas sociala interaktioner. I resultatet beskrivs alltså lokalerna utifrån 
intervjuades citat och genom presentation av allmänna uppfattningar om exempelvis 
lokalerna. Man skulle kunna säga att den beskrivande delen vänder sig till 
uppdragsgivaren, vars konkreta intresse är att få en översikt över hur förändringen 
upplevs av personalen, om den är ”bra” eller ”dålig”. Deskription lämpar sig bra för 
sådana typer av översiktspresentationer (Ejvegård, 2009:34). 
Arbetet har också ett mer fokuserat upplägg, som hänger samman med den 
översiktliga presentationen av fältet. Ambitionen är att försöka beskriva hur det större 
förloppet, det vill säga förändringen, påverkat det specifika fokusområdet. I detta fall 
är fokusområdet hur personalens interaktion med varandra påverkats av 
förändringarna, och om det i sin tur kan ha haft påverkan på den psykosociala 
arbetsmiljön. Det här innebär att det för denna studie inte ses som relevant att utreda 
varför förändringen initierats, utan snarare hur det faktum att förändringen 
genomförts har påverkat individerna på fältet. Ejvegård (2009) förklarar detta som en 
fallstudie. Något som varit en av de större påverkansfaktorerna för det här arbetet är 
att det inte funnits någon direkt tidigare forskning att utgå ifrån. Detta har inneburit att 
fördjupande frågeställningar kring det jag skulle studera inte var lätt att färdigställa 
innan arbetet påbörjats. Det här förklarar Ejvegård (2009) som en av fallstudiens 
många fördelar. Inledningsvis har alltså motivet varit att både för mig och för arbetet 
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förklara en sorts helhetsbild av fältet, för att på så vis kunna utvinna förståelse för det 
fokus jag valt att ha i arbetet. Syftet med en fallstudie blir således att försöka förstå 
något snarare än att förklara något (Ejvegård, 2009:36). En svaghet med fallstudien, 
och vidare också med detta arbete, är att det inte kan säga något om verkligheten 
kring den aktivitetsbaserade kontorsmiljön (a a:35). Slutsatserna som dras ur detta 
arbete är därför direkt kopplade till min specifika studie. 
 

Förförståelse 
Efter första kontakten med kontoret antecknade jag ned mina tankar och funderingar 
kring vad jag mött. Jag vill för mig själv klargöra vad mina förutfattade meningar för 
fältet var. Fangen (2005) skriver att all förståelse utgår från förförståelse, som vi inte 
kan befria oss från. Detta är den så kallade hermeneutiska grundinsikten (Fangen, 
2005:49). Thurén (2007) förklarar detta med att vi socialiseras in i ett visst sätt att 
förstå vår omvärld. Han beskriver riktig förförståelse för förkunskap och felaktig 
förförståelse för fördom (Thurén, 2007:62). Genom att anteckna och vidare reflektera 
över mina förutfattade meningar kunde jag ta hänsyn till dem. Detta gjorde att 
processen kunde genomföras så objektivt som möjligt. Den här delen av processen 
gjorde det tydligt för mig själv vad jag egentligen hade för syn på fältet, och varför 
jag hade den synen. Jag reflekterade och accepterade min inställning.  
Genom att vara medveten, kunde jag också vara mer noggrann med utformandet av 
intervjufrågor. Den här processen skriver Fangen om, med hänvisning till Fog (1994), 
som förklarar att självrannsakan är en viktig process för att på så vis reda ut 
hämningar och bindningar i förhållande till fältet (Fangen, 2005:51). Min första 
fördom var således att jag trodde personalen på kontoret skulle beskriva mycket 
förtryckta känslor kring flytten och det nya arbetssättet, och att många av dem inte 
skulle vara positiva. Denna fördom baserades delvis på min egna spontana känsla för 
att genomgå en så stor förändring på kort tid, dels också på intuition och på subtila 
signaler under första mötet på kontoret. Under första mötets rundvandring hörde jag 
någon komma med kritik kring funktion i lokalen. Personen tycktes ha påtalat detta 
tidigare, och verkade missnöjd. Min fördom förstärktes. Att åskådliggöra mina egna 
känslor och fördomar för fenomenet, gjorde att jag kunde formulera mina 
intervjufrågor på ett sätt som inte utgick från min outtalade fördom. Om jag hade 
utgått från mina egna fördomar hade frågorna ställts därefter, och förmodligen inte 
gett ett lika nyanserat material. Istället för att fråga vad intervjupersonen tycker är bra 
eller dåligt med kontoret, har jag frågat hur denne upplever kontoret, till exempel. För 
mig var det en viktig tankeprocess att gå igenom, för att på ett bättre och mer 
emotionellt stabilt sätt kunna möta mina intervjupersoner med ett öppet sinne.  
 

Kontakten med intervjupersonerna 
Den första kontakten som upprättades med personalen på kontoret var ett mailutskick. 
Jag skrev i samråd med min handledare samman ett informationsbrev som sedan via 
min upprättade kontakt på kontoret skulle vidaresändas ut till de anställda. I mailet 
presenterade jag vem jag var, vart jag kom ifrån och vad jag hade för syfte med mitt 
arbete. Det förklarades också att jag var i behov av intervjupersoner och vidare 
ungefär hur intervjuerna skulle vara utformade och hur lång tid de skulle ta. Första 
utskicket var relativt fruktsamt och resulterade i nio inbokade intervjuer. Några 
veckor senare skickades ett påminnelsemail ut och då bokades ytterligare tre 
intervjuer in. Totalt intervjuades 12 personer, sju män och fem kvinnor, från kontorets 
cirka 50 anställda. I materialet görs ingen utskrivning kring hur gamla personerna är 
eller vad de jobbar med. Om man vill tala i termer som urval, kan denna studies urval 
ses som ett självselektionsurval (Esaiasson et al, 2005:189) där de berörda av 
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mailutskicket själva kunde bestämma om de skulle delta i studien eller inte. Samtliga 
på kontoret påverkades av flytten och det nya arbetssättet på ett eller annat sätt, vare 
sig man upplevde det positivt eller negativt. Det innebär att alla som fick 
informationsmailet, var beröra av det som skulle undersökas. Det sågs också som en 
god väg till intervjupersonerna, eftersom många av dem var under en hög 
arbetsbelastning, och därför fick en möjlighet att besvara frågan om deltagande då det 
passade personen själv. Ett problem som hade kunnat uppstå med detta 
tillvägagångssätt, är att endast en typ av åsikt hade förts fram. Kanske de positivt 
inställda såg sin chans att hylla detta? Kanske de negativt inställda såg sin chans att 
framföra sina åsikter? Denna riskmedvetenhet fanns med redan från början, men 
gjorde inte valet av tillvägagångssätt annorlunda. Detta var ett effektivt och fruktbart 
sätt att få kontakt med intervjupersoner.  
 

Intervju som metod 
För att få en fördjupad förståelse för mänsklig interaktion, är förmodligen intervjun 
det lättaste sättet att ta del av sådan förståelse (Lantz, 2013:13). Resultatet från en 
intervju kan lätt övertolkas, till exempel genom att man läser in mer i materialet än 
det som faktiskt sägs under intervjun. Det är därför viktigt att vara noggrann med 
intervjuns utformning (a a:14). Det är här min nedtecknade förförståelse fyller en 
viktig funktion. Genom att klargöra för mig själv vad jag tror att jag ska få ut genom 
intervjuerna, har jag också kunnat undvika att ställa ledande frågor.  
Med detta i åtanke finns det således olika typer av intervjuer. I detta avseende är 
forskningsintervjun det som anses relevant att belysa. En forskningsintervju har till 
syfte att ge ett för studien intressant material. Viktigt med en forskningsintervju är att 
man i det färdiga materialet ska kunna redogöra för hur man gått tillväga, och vidare 
visa på de olika ställningstagandena som är gjorda. Man ska också kunna visa att ens 
tolkningar är hållbara (Jacobsen, 1993:17). En intervju som genomförts på ett bra sätt 
uppfyller således de vetenskapliga kraven på användbarhet, vilket innebär att den  
använda metoden måste ge tillförlitliga resultat. Resultaten måste vara giltiga och 
andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna som dragits (Lantz, 2013:15) 
  
Beroende på syftet med studien kan intervjun ha olika karaktär. Dessa karaktäriseras 
generellt sett av hur mycket utrymme man ger intervjupersonen i sina svar. Ju större 
utrymme intervjupersonen får, desto större är chansen att man stöter på nytt och 
spännande material. Nackdelen med att ge intervjupersonen för stort utrymme är att 
materialet kan bli svårt att hantera och bearbeta (Jacobsen, 1993:17-18) 
 

Genomförandet av intervjuerna 
Det finns forskning som visar på att erfarna intervjuare får ut sämre resultat från sina 
intervjuer än de resultat nybörjare fått ut. Orsaken ansågs vara att de erfarna forskarna 
trodde för mycket på sina förmågor, och därför inte var nog förberedda till 
intervjutillfällena (Lantz, 2013:14). I samband med att intervjuer började bokas in, 
sammanställdes en noga genomtänkt intervjuguide. Utgångspunkten var Kyléns 
trattmodell, fast den användes just som utgångspunkt, vilket innebär att tratten inte 
fick samma form som den Kylén presenterar (Kylén, 2004:31 ff). Intervjuerna 
inleddes med att intervjupersonerna fick berätta lite om sig själva, med fokus på 
relevanta uppgifter för att jag under materialbearbetningen skulle kunna särskilja dem. 
Eftersom jag ville ha fokus på att intervjupersonerna talade utifrån dem själva, 
inleddes intervjun med ett avsnitt jag döpte till självuppfattning. Där fick 
intervjupersonen inledningsvis försöka beskriva sig själv som person på arbetsplatsen. 
Vidare fick de också försöka finna en beskrivning av sig själv i någon form av 
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informell roll i relation till sina kollegor. Därefter bad jag dem beskriva fyra begrepp, 
ett i taget. Begreppen var illa till mods, frustrerad, gynnad och lycklig. De ombads 
försöka koppla begreppen till arbetsplatsen och sedan beskriva dem utifrån sig själva. 
För intervjun i sig fyllde detta en värdefull funktion, där intervjupersonerna tydligt 
togs ur sitt, i vissa fall nedtecknade, tilltänkta svarsmönster och istället tvingandes 
fundera på olika situationer som de inte funderat på tidigare. Detta gav i sin tur 
målande, nyanserade och fördjupande utlägg från intervjupersonernas sida. Jag var 
tydlig att hålla mig tyst i denna fas av fri berättelse, just för att öka 
intervjupersonernas inträde i rollen som intervjuperson (a a:32). Deras tystnad 
respekterades och de fick alla möjlighet att i lugn och ro fundera på vad de ville få 
sagt. Nackdelen med denna del i intervjuerna vad att materialet blev stort, vilket i sin 
tur gjorde bearbetningen och analysen omfattande.  
Efter detta moment i intervjun kom vi in på intervjuns huvudfokus, vilket var 
intervjupersonens upplevelse av lokalerna och vidare av det nya arbetssättet. 
Systematiskt genom intervjuerna försökte jag undvika att lägga in ordet 
aktivitetsbaserat. Detta på grund av att jag främst var intresserad av 
intervjupersonernas definitioner av detta. Jag föreställde mig att begreppet 
”aktivitetsbaserat” skulle begränsa intervjupersonernas egna beskrivningar. Åter igen 
landade jag i omfattande fria berättelser, där intervjupersonerna ofta hade väldigt 
mycket de ville få sagt. Jag lät dem tala, men inser i efterhand att arbetsprocessen 
tjänat på mer riktade, specifika frågor och kanske helt slopa de frågor av mer abstrakt 
karaktär. Intervjuerna intog ibland nästan terapeutisk form, så som Jacobsen (1993) 
beskriver dem. Det har framkommit information som ”inte fick vara med i 
materialet”. Uttalanden som ”jag har inte tänkt på det här förrän nu” eller ”det här 
skriver du inte ner, men…” framkom, vilket fick mig att se det som att en del av 
intervjupersonerna i takt med intervjun också nådde en viss självinsikt kring hur de 
själva faktiskt förhåller sig till det intervjun berörde (Jacobsen, 1993:21). samtliga 
intervjuer hade ett tydligt flow, där jag endast behövde styra intervjun något för att 
hålla kvar en viss struktur. Samtliga intervjuer har haft en aktiv intervjutid på mellan 
30-60 minuter, med några få undantag där intervjuerna blivit över en timme långa. 
Den intervju som fått ”sämst” struktur är den som genomförts hemma hos en av 
intervjupersonerna. intervjun fick en tydlig samtalskaraktär, med ”kaffepaus” och 
”off- topic”-ämnen.  
 

Platsen för genomförandet 
I informationsmailet framgick att en neutral plats för intervju fanns att tillgå om 
intervjupersonerna önskat. Jag hade gärna sett att samtliga intervjuer skett utanför 
kontoret, eftersom det av flera anledningar kan ha påverkan på mina intervjupersoners 
svar. Lantz (2013) skriver att den rumsliga utformningens betydelse för en intervju är 
relativt ostuderat, men det presenteras ändå några kloka ställningstaganden. Bland 
annat förklaras att det bör vara ett rum som är avskilt så inte intervjun kan störas, och 
det gäller från såväl andra individer, ljud och andra störande inslag (Lantz, 2013:96). 
Vad jag uppmärksammat under intervjuerna, är att de (majoriteten av dem) intervjuer 
som genomförts på kontoret vid fler tillfällen blev störda. Dels för att rumslig 
avskildhet inte direkt finns, eftersom samtliga rum har insyn på ett eller annat sätt. 
Detta resulterade i ögonkontakt, vinkningar och vid några tillfällen direkta avbrott där 
personer kom in, ”får jag störa två sekunder”. Utfallet blev så, att åtta intervjuer 
genomfördes på kontoret, medan de resterande fyra genomfördes på andra platser. 
Vid de intervjutillfällen som ägde rum på kontoret, väntade jag på intervjupersonen i 
kontorets lounge/fikarumsdel. Vår träff blev på så vis relativt åskådliggjord för de 
övriga närvarande på kontoret. Trots varierande platser för intervjuerna upplever jag 
ändå att de allra flesta var bekväma i situationen.  
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Etiska ställningstaganden 
Då utredningen initierades frågade jag om företaget ville vara anonyma eller inte det 
färdiga arbetet. Frågan besvarades aldrig konkret, så mitt första beslut blev därför att, 
med hänsyn till företaget, låta fokuset ligga på det ämne utredningen berör snarare än 
källan till informationen. Ett annat övervägande som gjordes var hur 
intervjupersonerna skulle citeras i resultatet. Det kontor jag genomfört utredningen på 
är ett relativt litet kontor, med cirka 50 anställda. Den process som bedrevs inför 
förändringen har med stor sannolikhet erbjudit samtal och diskussioner där många av 
mina intervjupersoner framfört sin talan och sina åsikter i frågan. Detta gör att många 
förmodligen kan koppla samman mina intervjupersoners svar, om det ges en tydlig 
bild av individernas inställning. Jag hade gärna presenterat intervjupersonerna under 
exempelvis pseudonym samt en kort beskrivning av de olika intervjupersonerna och 
deras inställning till förändringen samt vad de har för yrkesroll. Detta skulle ge än 
mer tyngd i analysen kopplat till den teoretisk ramen. Jag tog dock beslutet att göra 
vad jag kunde för att hålla mina intervjupersoner anonyma i materialet, mycket för att 
det inte ska leda till oönskade situationer för dem på sin arbetsplats. Därför heter mina 
intervjupersoner endast Man och Kvinna då de citeras i resultatdelen.  
 
Under intervjutillfällena ville jag försäkra mig om att mina intervjupersoner förstod 
varför vi träffats och vad vi skulle prata om. Jag förklarade deras rättigheter och mina 
skyldigheter, alltså det faktum att de har rätt att avstå från att svara på frågor eller helt 
avbryta intervjun. Jag sa också att de är välkomna att fråga mig vad jag menar om 
något verkar oklart under intervjuns gång. Jag förklarade också att mina skyldigheter 
var att handskas med materialet ansvarsfullt, alltså se till så att inga obehöriga tar del 
av det inspelade materialet eller de transkriberade intervjuerna. Eftersom mitt material 
i transkriberad form blev rätt omfattande, drygt 200 sidor, skrev jag ut samtliga 
transkriberingar för att lättare kunna jobba med dem. I de utskrivna versionerna är alla 
personuppgifter överstrukna med svart markeringspenna ifall de av någon anledning 
skulle komma bort.  
 

Bearbetning av data 
För att under intervjutillfällena hålla god kontakt med intervjupersonerna, och inte 
själv missa något, har intervjuerna spelats in med diktafon. Efter inspelningen har så 
en transkriberingsprocess genomgåtts, där jag transkriberat intervjuerna i sin helhet. 
Jag har valt att transkribera i helhet, med ytterst få undantag (exempelvis långa, 
repetitiva utlägg om släktingars resor, samtal om intervjupersonens hus-projekt eller 
liknande), detta för att inte missa något under senare del av analysen.  
De transkriberade intervjuerna har sedan utifrån utvalda koder sammanfattats till ett 
mer fokuserat material, något Lantz (2004) benämner datareduktion. Efter 
sammanfattningarna har sedan datamatriser gjorts för att få en tydlig, sammanfattad 
bild av samtliga intervjupersoner. I matriserna är intervjupersonerna avpersonifierade 
på så vis att deras yrkesroll och ålder inte skrivits ut.  
 

Validitet och reliabilitet 
Validiteten kan sägas vara värdet av och relevansen hos det för arbetet insamlade 
materialet (Kylén, 2004:140). Det är därför viktigt att man i sitt arbete ser till att mäta 
det man avser att mäta (Ejvegård, 2009:80). Det här arbetet har till syfte att försöka ta 
reda på hur personalens interaktion med varandra påverkas av en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö, och om det i sin tur kan ha påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 
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För att finna svar på detta ses intervju med de anställda som rätt tillvägagångssätt för 
att uppnå detta. För att minimera risken för att de intervjuade ska missförstå syftet 
med intervjun och med studien, har jag inledningsvis presenterat ett övergripande 
syfte, att jag är intresserad av den egenupplevda uppfattningen och alltså inte en 
vedertagen, presenterad bild av det jag kommer fråga om. Vid några intervjutillfällen 
rättar sig intervjupersonerna och säger att ”fast det är ju vad de sagt, jag vet inte…” 
eller ”det är min uppfattning i alla fall, sen vet jag inte vad andra tycker”.  
 
En väl genomförd intervju ska ge ett giltigt och tillförlitlig material (Lantz, 2013:15). 
Hur giltigt kan man säga att materialet i det här arbetet är? Lantz (2013) skriver att 
giltighet i vissa sammanhang hänger samman med generaliserbarhet. Med 
generaliserbarhet menas att de slutsatser som blivit utfallet av en studie på en mindre 
grupp individer, ska gå att applicera på en större grupp som då inte studerats. 
Generaliserbarhet kräver således insamlad data från ett stort antal individer, och 
lämpar sig alltså inte vid kvalitativa studier så som denna (Lantz, 2013:19). När 
studien är kvalitativ, blir fokuset istället att ”det subjektiva har en framträdande 
placering” (Lantz, 2013:19). Giltigheten för en sådan här studie bedöms istället 
utifrån i vilken grad resultatet speglar källan och i vilken utsträckning resultatet ökar 
förståelsen för det fält som studerats (a a:19). Vad innebär då att spegla källan? Lantz 
(2013) förklarar att ett material som speglar källan, är främst ett material där data 
insamlats via väl genomförda intervjuer. Detta är en viktig del i fråga om materialets 
reliabilitet. Det handlar främst om att intervjuaren främst försökt fånga upp 
intervjupersonens tankar och upplevelser, snarare än att bekräfta sina egna hypoteser 
(a a:16). Ett vanligt misstag som påverkar reliabiliteten i ett material, är att 
intervjuaren söker bekräftelse på sina förutfattade meningar, och att man på grund av 
detta selektivt hör det man vill höra (a a:16). Som intervjuare är det lätt hänt att man 
tror sig själv vara fri från bias, och att man i sina tolkningar därför inte är färgad av 
egna föreställningar (a a:17). Det här har jag aktivt försökt undvika genom att hela 
tiden föra en inre dialog med mig själv. Vad är mina åsikter? Varför tycker jag så 
som jag gör? Som jag tidigare nämnt har jag i ett inledande stadie av arbetet, tecknat 
ner mina medvetna fördomar och förutfattade meningar. De är presenterade i ett 
tidigare stycke. Detta gjorde i sin tur att jag vid varje intervju hade denna självinsikt 
med mig. Jag kunde genom det vara försiktig med mina följdfrågor och istället 
fokusera på att låta intervjupersonen tala. Jag kom ibland på mig själv med att tänka 
”det här bekräftar mina fördomar!” varpå jag aktivt tog avstånd från följdfrågor. 
Mina intervjuer har självklart haft inslag av följdfrågor, men då har jag främst 
fokuserat på att fördjupa min förståelse av intervjupersonens upplevelser. En 
följdfråga kunde därför låta ungefär såhär:okej, skulle du kunna fördjupa dina 
funderingar kring detta? Eller varför tror du att det har blivit så?  
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Resultat 
Materialet består av tolv intervjuer där fem kvinnor och sju män är intervjuade. 
Åldersmässigt är majoriteten över 40 år. På det här företaget jobbar olika typer av 
individer, med olika typer av yrkesroller. Några av dem har yrken som i högre grad är 
sociala och serviceinriktade. Men många av de personer som blivit intervjuade har 
yrken som på ett eller annat sätt innebär ensamarbete eller fokuserat arbete.  
 
Processen mot ett nytt kontor började med att man fick veta att kontoret skulle flytta. 
Processen leddes av, för uppgiften utsedda projektledare, en så kallad projektgrupp. 
Deltagarna i projektgruppen är anställda på kontoret. Inför flytten bjöds konsult från 
Stockholm in för att presentera olika typer av kontor, där ett så kallat aktivitetsbaserat 
kontor premierades. Under processen mot det nya kontoret ordnades också workshops 
för personalen, där man fick möjlighet att framföra sina åsikter. Upplevelsen av de 
olika workshops som anordnats skiljer sig åt. Några anser att processen gav utrymme 
för de anställda att framföra sina åsikter, och man upplever att man under denna 
process verkligen gjort allt man kunnat för att ge alla möjlighet att komma till tals. 
Sedan finns det några som istället tycker att de träffar som upprättades inför flytten, 
bara var ”ett spel för gallerierna”. Man upplever sig inte lyssnad till, överkörd eller 
åsidosatt. I arbetsgruppen uppstod en polarisering mellan de som var för en 
kontorsflytt och för det nya arbetssättet, kontra de som var emot. Många av 
intervjupersonerna antyder detta, och stärker det påstående som uppmärksammades 
under en av intervjuerna: 
 

vi hade ju då ”läger mot” och ”läger för” flytt och så kom ju folk där och skulle 
ha allierade. Så vissa var verkligen på barrikaderna och ville verkligen inte det 
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här. och då blev det ju så att de sökte i sina kontakter, ”vem kan vi alliera oss 
med? Och vem är på min sida?” Kvinna 

 
Under flertalet av intervjuerna uttrycks saker som ”de som ju vill det här” eller ”För 
vi var ju inne på att göra mycket mer rum från början, jamen så där. Men det har ju 
som tagits bort” eller ”vi hade ju ingen möjlighet att påverka i de här 
workshoparna”, ”[…]Och tänkte att ’men gud dom kanske har rätt, jag kanske visst 
kommer tycka att det här är jättebra’”, medan de som representerar ja-sägarna också 
beskriver sig själva och nej-sägarna i ”vi och dem-termer”. Det ter sig som att det de 
facto bildats läger i arbetsgruppen, som långsiktigt kan skapa friktioner i gruppen. 
Kanske finns även en tredje grupp med neutral förhållning till förändringarna, men 
den gruppen har inte någon representant i materialet.  
 
I det här fallet torde en parallell till Collins rituella interaktionskedjor och vidare 
misslyckade ritualer gå att göra. Hela processen fram till det nya kontoret tycks ha 
varit en process med flera relativt formella ritualer. Den leddes av en projektgrupp 
med representanter från kontoret, som själva är anställda med olika befattningar. 
Dessa representanter har fått en möjlighet att besöka aktivitetsbaserade kontor, och 
via de besöken bilda sig en uppfattning om vad det innebär. Med sin fördjupade 
förståelse för det aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet, tog de sig sedan an att 
implementera och genomföra förändringsarbetet på kontoret. Det framgår inte tydligt 
i materialet hur ordningen på händelseförloppet egentligen legat. En del hävdar att 
flytten förekom arbetssättet, andra att det i själva verket var tvärt om. Några har haft 
upplevelsen genom förändringsprocessen att man som anställd haft möjlighet att 
komma med synpunkter och på så vis vara med och påverka hur det nya kontoret 
skulle se ut och fungera, andra upplevde tidigt att beslutet i själva verket inte alls gick 
att påverka utan att det var centralt beslutat hur det skulle se ut. För många i det här 
materialet upplevs själva processen som något negativt, där saker och ting inte gick 
rätt till. Man upplever att man inte blev lyssnad till (se citat senare i avsnittet). Hur 
kommer det sig egentligen att individerna på kontoret haft så olika uppfattning om 
vad som gäller, och vad var det egentligen som sades? Det blir allt för spekulativt att 
försöka reda ut det här. Däremot skulle en förklaring enligt Goffman (1959/74) kunna 
vara att aktörerna, i detta fallet aktörerna som drev förändringen, gjort sitt yttersta att 
verka övertygande i sina roller som förändringsledare. När de sedan märkt att deras 
framträdanden inte upplevts trovärdiga, har man mött upp kritik och synpunkter med 
vaga formuleringar, för att inte tappa sin publik. Resultatet blev istället en publik vars 
tro var att deras åsikter kunde vara avgörande. Huruvida fallet faktiskt varit går bara 
spekulera kring, men det är tydligt att processen och dess aktörer inte vunnit sin 
publik. Goffman (1959/74) säger också att det under ett framträdande råder relativt 
fastställda handlingsmönster. Det har alltså funnits en plan eller en uppfattning om 
hur förändringsledarnas roller skulle se ut.  
 
Jung och Lee (2012) belyser vikten av deltagande för ökad prestation inom 
organisationer. Sannolikheten är att de som inte känt sig delaktiga i den inledande 
processen, heller inte känner sig lika effektiva på den nya arbetsplatsen. Detta är ett 
antagande som finner stöd i materialet, då de med känsla av lågt deltagande under 
processen, också uttrycker låga tankar om det nya arbetssättet.  
Men är det verkligen rimligt att placera individer som för denna inramning (kontoret) 
vanligtvis har rollen som ”kollega” eller ”medarbetare” till de andra aktörerna i 
inramningen, i en ny roll som plötsligt får en helt ny betydelse i framträdandet? 
Plötsligt blev dessa individer ”förändringsledare”, och med Collins begrepp i 
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förlängningen eventuellt en symbol för en misslyckad ritual. Vad kan det innebära för 
de enskilda individerna?  
 
En annan aspekt är den rörande makt. Genom förändringsprocessen tilldelades 
projektgruppen en ordergivande roll gentemot de övriga på kontoret, vilka i sin tur 
egentligen inte kunde göra annat än att följa order. Collins förklarar att den 
ordergivande, dominanta rollen ger energi under en maktritual, vilket i förlängningen 
också innebär att man blir lojal mot organisationen och inte ser motarbetande som ett 
alternativ. En av de intervjuade gav uttryck för detta: ”Alltså det enda man inte får 
göra är att säga att ”jag vill inte prova” (det nya, min anm.) för det är tjänstefel”. 
Collins förklarar att ordergivare, eller scen-personligheter är bundna till sina officiella 
roller, vilket skulle kunna tolkas som att de personer som drivit förändringsarbetet 
också ser det som en del i deras roll att skydda den genomförda förändringen med allt 
vad det innebär. Känslan av makt kan alltså också förklara varför vissa skyddar 
förändringen, medan andra känner sig distinkt alienerade från det nya, på grund av att 
förändringen i sig förknippas med dessa ja-sägande ”underhuggare”. 

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö 
Intervjupersonerna har relativt överensstämmande beskrivningar av det fysiska 
rummet. De beskriver det som en öppen arbetsyta, med olika zoner. Hur zonerna är 
utformade och vad de har för förhållningsregler i dessa tycks också relativt 
genomarbetat. I de flesta fallen presenteras tre zoner och en projektstudio. Zonerna är 
en tyst zon en mellanzon och en aktiv zon. Det tycks råda något olika uppfattning om 
vad som är mellanzon och den aktiva zon. Några beskriver mellanzonen som den 
aktiva, medan den aktiva zonen är en så kallad högintensiv zon. Den högintensiva 
zonen tycks representera fikarum- eller loungedelen. Här finns radio, tv och kök. 
Denna del av kontoret är uppskattad av i stort sett alla intervjupersoner i materialet. 
Det beskrivs som ett välkomnande, fräscht och funktionellt område av kontoret. 
Någon påpekar att möblerna i loungedelen inte är optimala, då de är låga och 
obekväma. Däremot finns röster om att zonernas tilltänkta funktion inte fungerar i 
praktiken.  
 

S: du säger ”dom” när du beskriver (hur kontoret är planerat), du relaterar 
inte till arbetsplatsen som ett ”vi”? 
(Man):det var intressant! Ja, men det är så vi fått beskrivet att den här 
arbetsplatsen ska vara 
S: hur skulle du beskriva det då? 
(Man):att det inte funkar så. Utan det funkar på det sättet att du har de här 
platserna, men däremot funkar inte det här med tyst, mellan och ljudlig (de 
olika zonerna) 

 
Denna upplevelse av zonerna delas av flera personer i materialet, både män och 
kvinnor. Förklaringen, enligt några av dem, är att det fysiska rummet inte ger 
avskildhet till de olika zonerna. Den tysta zonen blir inte tyst på grund av att ljudet 
från den mer aktiva mellanzonen lätt kan transporteras. Det begränsar utrymmet för 
fokuserat arbete till de olika rum som finns, eller till avskildhet via exempelvis 
hörlurar. En annan förklaring till att den tysta zonen inte fungerar i praktiken är att 
förhållningsreglerna inte efterlevs där.  
 

Ta till exempel den tysta zonen. Zonen i sig är ju inte tyst! Utan det är ju 
människorna och medarbetarna som är tysta. Alltså, det är ju de som måste visa 
respekt för zonindelningen Man 
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Vissa bekymmer med att det ibland sitter två personer som behöver prata med 
varandra i den tysta zonen, och då gör dom det. Och det är ju lite fel. Då ska 
man inte välja plats därinne Kvinna 

 
Zonindelningen sker egentligen enbart genom sociala förhållningsregler. I det fysiska 
rummet är det enda som avslöjar zongränserna de olika färgerna på golvet. I övrigt är 
kontoret ett öppet kontor, med ytterst få avskiljande väggar. De väggar som finns är 
på många ställen i glas. Även de enskilda rummen har insyn i form av stora fönster.  
 
Goffman (1959/74) hävdar med sin dramaturgiska analysmodell att våra 
framträdanden i det sociala livet sker uppe på scen, i de främre regionerna. När dessa 
individer vistas på kontoret, vistas det således uppe på scenen, utagerandes deras 
respektive roller. Han förklarar också att det i nära angränsande till den främre 
regionen brukar finnas en bakre region. Den bakre regionen på det här kontoret är näst 
intill obefintlig. Enligt Goffmans teori finns egentligen bara två utrymmen som kan 
klassas som den bakre regionen: toaletterna och kontorets vilorum. Detta innebär att 
de anställda inte har någonstans att ta vägen för att lägga av sig masken för en stund. 
Att ständigt agera kan vara tröttsamt. Lindgren och Olsson (2008) belyser vikten av 
informella möten där emotionell energi kan laddas upp hos personalen. Genom att 
begränsa de bakre regionerna till ett minimum, fråntar man också personalen denna 
möjlighet till återhämtning. Lindgren och Olsson (2008) förklarar att denna möjlighet 
är av yttersta vikt för personalens hälsa, vilket innebär att ett öppet kontor utan direkt 
möjlighet till ett ”sköljrum” också riskerar att få en personal som känner sig dränerade 
på energi, blir utmattade, frustrerade och i förlängningen också presterar sämre i sin 
yrkesroll.  
 
Collins talar om påtvingade ritualer. Dessa påtvingade ritualer utsätts man för i högre 
grad då möjligheten att dra sig undan inte är särskilt stor. Kanske du för dagen 
hamnar bredvid någon som gärna vill samtala och socialisera, trots att du själv varken 
har tid eller lust. Ändå blir det svårt att bryta mot den påbörjade ritualen, eftersom ju 
ett av kontorets huvudsyften är att öka sammanhållning och samarbete. Genom att 
inte spela med i ritualen kan personen upplevas normbrytande och därför skapa en 
otrevlig stämning. I och med zonindelningen, eller snarare den sociala uppdelningen 
av rummet, uppstår nya typer av stigmatiserande roller på kontoret. Du kan nu 
exempelvis beskrivas som den som inte respekterar zonindelningen eller zonväktaren. 
Ingen av dem har särskilt positiv klang, och kan skapa en splittring i arbetsgruppen.  
Under genomförda observationer på kontoret, uppmärksammades att de olika zonerna 
i praktiken har en svag funktion. Den tilltänkta tysta zonen är inte tyst, och det beror 
på flera faktorer. Bland annat är det tydligt att zonindelningen inte respekteras, då 
både samtal i det fysiska rummet och samtal över telefon genomfördes här under 
observationstillfället. Dessutom är den fysiska uppdelningen av rummet helt utan 
funktion. De begränsade antalet väggar samt den raka korridoren från fika- och 
loungedelen gör att ljudet från entrén ner till tysta avdelningen färdas mer eller 
mindre obegränsat. Under observationen kunde samtal uppfattas från fikarummet som 
ligger i anda änden av kontoret. 
 
Trots detta är det ändå några röster som belyser den tysta zonens positiva funktion. 
Den erbjuder för en av personerna en möjlighet till avskildhet, för en annan erbjuder 
den mindre spring runt omkring.  
Mellanzonen eller den aktiva zonen, beskrivs som ett område där samtal får 
förekomma, men då med hänsyn till sina kollegor. 
Även denna zon har sina svagheter enligt några av intervjupersonerna. 
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Sen i den här mellandelen så har det blivit att folk pratar mycket med varann 
och att det blir nästan som en projektstudio, att man sätter sig där och kan gå 
till andra som jobbar i samma projekt och så tar man fram nån ritning och 
ställer sig vid ett utav få bord som är till för ritningar Kvinna 
 

Vad innebär det egentligen för de anställda att inte kunna ventilera eller ”pysa” ut sin 
frustration på arbetsplatsen? En risk med detta skulle kunna vara att de anställda tar 
med sig frustrationen hem, och där låter den ventileras. Om det blir så, vad kan det 
innebära för de anställdas privatliv och deras relationer i längden?  
 
Collins talar om social magnetism, alltså det faktum att vi som människor dras till 
interaktion, vare sig vi vill eller inte. Mänsklig interaktion har en dragningskraft som 
vi har svårt att stå emot. Det innebär att vi, för att kunna koncentrera oss, behöver 
möjlighet till avskildhet. En av intervjupersonerna säger visserligen att hon har ett 
filter som gör att hon kan stänga ute vad andra omkring henne talar om, men det är 
inte en förmåga alla människor har. För de individer på arbetsplatsen som jobbar med  
uppgifter som kräver djup koncentration kan detta vara mycket frustrerande, och i 
längden leda till försämrad arbetsprestation.  
 
Vikten av arkitektonisk avskildhet är något Sundstrom, Burt och Kamp (1980) 
belyser. De förklarar i sin studie att möjligheten till avskildhet, både fysiskt och 
mentalt, hänger samman med ökad arbetstillfredsställelse för samtliga yrkesroller. 
Man kan då undra vad ett kontor med begränsat antal visuellt utestängande väggar, 
begränsat utrymme för avskildhet samt ingen fast garanti till nämnda avskildhet kan 
innebära för de anställda ur ett långsiktigt perspektiv.  
  

Det aktivitetsbaserade kontorets fördelar 
Av de som ingår i materialet är en övervägande majoritet nöjda med lokalerna. Det 
som förklaras vara det mest uppskattade är de öppna ytorna och de positiva följderna 
av detta. 
 

Öppna ytor: öppnar upp för social interaktion 
Flera personer förklarar att de öppna ytorna är en av de främsta fördelarna med det 
nya kontoret. Detta förklaras med att det främjar sammanhållningen och att det 
dessutom bidrar till en ökad gemenskap på företaget. Andra menar att de öppna 
ytorna ökar känslan av delaktighet i företaget och att man får en ökad förståelse för 
vad andra på kontoret jobbar med. 
 

I och med att man kan höra mycket mer diskussioner om vad som pågår på 
kontoret så blir man ju mycket mer delaktig i vad som händer och man känner 
att man är mer uppdaterad. Kvinna 

 
Att möjliggöra för social interaktion är fundamentalt för personalens hälsa, då de 
sociala faktorerna på en arbetsplats är primära då det kommer till personalens 
prestationer (Jung och Lee, 2012). Deras studie landar bland annat i att en viktig 
aspekt för att öka organisatorisk prestation är att möjliggöra och underlätta för 
informationsutbyte på arbetsplatsen. De förklarar också att man, för att öppna upp till 
detta, behöver utveckla den organisatoriska kulturen så att den ger ökad självkontroll 
till de anställda. Det här kontoret har en god påverkan på just dessa aspekter. Här kan 
personalen ta del av information snabbt, nästan direkt, tack vare de anpassade 
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lokalerna. De olika mötesplatserna gör också spontana möten lättare att genomföra. 
Sammantaget menar Jung och Lee (2012) att detta leder till en gladare personal vilket 
kan ses som en vinst i sig. Att skapa och möjliggöra för ritualer som stärker känslan 
av solidaritet och laddar individerna med emotionell energi är något som får dem att 
vilja återvända till sin arbetsplats och till sina kollegor. En person i materialet 
beskriver sina kollegor som sin andra familj, och många säger att de upplever att de 
haft och har en god sammanhållning på kontoret. Många är också positiva till 
kontorets utformning just för att mer interaktion möjliggörs. Collins talar om naturliga 
och formella ritualer. Detta kontor ger utrymme och öppnar upp för båda typerna av 
ritualer. De öppna ytorna gör att kollegorna lätt börjar samtala med varandra. En av 
de intervjuade beskrev hur det nya kontoret tagit bort de barriärer som cellkontoren 
tidigare inneburit. Vad de nu istället har är en inramning som inbjuder till social 
interaktion. 
 
En annan faktor som en av personerna i materialet presenterar, är att hon nu lärt känna 
sina kollegor ”på nytt” eller ”för första gången”, på grund av kontorets utformning: 

 
Man har ju pratat och jobbat tillsammans men att sitta bredvid varann, eller 
mitt över varann eller i närheten av varann och jobba och höra vad de andra 
jobbar med, jag hör deras diskussioner och funderingar i deras roller. Jag lär 
mig någonting, både om människorna och deras arbete, som jag inte vetat 
innan Kvinna 

 

 Positiv inställning hänger samman med yrkesroll 
I materialet är samtliga kvinnor nöjda med de nya öppna lokalerna och dess 
utformning. Noterat i materialet är att de faktorer som främst kopplas till en positiv 
inställning till lokalerna är personlighet och yrkesroll. Den faktor som tycks främst 
påverkande är vilket typ av yrke man har. De personerna med mer serviceinriktade, 
individorienterade tjänster är i högre utsträckning, och med en starkare övertygelse, 
positiva till dessa lokaler.  
 

Jag väljer oftast den öppna delen, för jag tycker om att jobba där jag ser och 
hör andra människor. Eftersom jag jobbar med det jag gör, alltså ger service åt 
andra, så tycker jag det är bra att folk hittar mig. Kvinna 

 
Gemensamt för kvinnorna i materialet är att de alla beskriver den sociala vinsten av 
kontorets lokaler. Männen med positiv inställning riktar sig snarare till funktion och 
den fysiska arbetsmiljön: “Vi har förmodligen ett av norra Sveriges fräschaste 
kontor!”, säger en av männen. En annan säger att hans trivsel ökat i och med det 
fysiska rummet och den uppgradering de fått med det nya. Den tredje mannen med 
positiv inställning säger: “Lokalerna är superfräscha. Moderna. Mycket är kanonrätt 
tänkt i fråga om lokalerna, det är ju klockrent”. Utöver detta uppges också spontana, 
öppna mötesytor som något positivt, dels ur effektiviseringssynpunkt men också för 
att det ökar trivsel och känsla av solidaritet. 
 
Intressant är att männen med en negativ inställning till kontoret i hög utsträckning 
uppger just sociala faktorer som det främsta störande momentet. Männen med en 
negativ inställning till lokalerna är dessutom fler än de med en positiv inställning. De 
män med positiv inställning har alla sociala yrken, på ett eller annat sätt, vilket anses 
stärka argumentet om att det främst är yrkesrollen som påverkar inställningen till 
öppna lokaler i allmänhet, och dessa lokaler i synnerhet.  
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Sundstrom, Burt och Kamp (1980) förklarar i sin artikel att det på en arbetsplats som 
nyligen gått över till öppna lokaler, kan råda en tillfällig ökning av social interaktion 
innan det går tillbaka till gamla interaktionsmönster, och att det därför kan vara 
relevant att studera arbetsplatsen då kontoret hunnit jobba in sig i det nya konceptet 
för att få en god uppfattning om vad personalen tycker om det nya. 

Det aktivitetsbaserade kontorets svagheter 
Av kvinnorna på kontoret är det egentligen bara två negativa faktorer som framförs 
under intervjuerna. En av kvinnorna förklarar att lokalerna är sterila, vilket ger dem 
en opersonlig känsla. En annan av kvinnorna säger att hon föredrar att man sitter i de 
öppna delarna av kontoret med hänsyn till delaktighet och ökat samarbete, men att det 
också kan vara ett problem, åtminstone för henne. Hon säger såhär: ”Dels för att jag 
stör andra och sen vet jag ju att ibland kanske jag pratar om saker som jag inte bör 
prata om öppet”. 
 

Öppna ytor: störande moment och försämrad prestation 
Som nämnt ovan är de negativa faktorerna som framkommit i materialet främst 
kopplat till sociala faktorer. Mycket handlar om överhörning och störande moment. 
En av intervjupersonerna beskriver hur han upplever stress ibland då han inte kan 
koncentrera sig på sina uppgifter på grund av överhörning: “det är ju lättare att störa 
varandra just på grund av hur man sitter[…]När jag har mycket att göra och blir 
störd, då blir jag stressad”. Han fortsätter med ett utlägg om att det ju då finns den 
tysta zonen, men att den istället innebär svårigheter och moment som försämrar 
effektiviteten som just för honom är mycket viktig. Ineffektiviteten i tysta zonen har 
att göra med det faktum att han bland annat inte kan besvara telefonsamtal och på 
grund av det blir det mycket spring: 
 

Det är ju så ineffektivt så man blir tokig![…]Det har till och med varit så att 
när man har riktigt mycket att göra så får man mest gjort om man jobbar 
hemma, för då kan man ju sitta helt ostört. Det är ingen höjdare. 

 
För en person som den här mannen innebär de begränsade möjligheterna för 
avskildhet vad Collins benämner som interaktionsutmattning. Det skulle kunna vara 
en rimlig förklaring till varför han, och eventuellt andra personer känner sig tvingade 
att jobba hemifrån. 
 

Öppna ytor försvårar individuell anpassning 
En av intervjupersonerna förklarar också att kontoret består av så många olika typer 
av befattningar, och att olika yrkesgrupper kanske drabbas olika av en sådan här 
kontorsform: 
 

Det är ju ett problem, för vi har så skilda arbetsuppgifter här. Som jag då, som 
nästan aldrig är inne, till de som sitter i det här hela dagarna och exempelvis 
håller på med komplicerade beräkningar och ska göra kalkyler och sånt. För 
dem är det nog värre. Man 

 
Något som är intressant i detta material, är att de som på detta kontor är positiva inför 
det nya, är de personer som Sundstrom, Burt och Kamp (1980) beskriver som 
yrkesroller med ”enklare” arbetsuppgifter. I deras studie fanns inget stöd för att olika 
yrkesroller skulle förhålla sig olika till ett öppnare kontor, utan där var inställningen 
till avskildhet generellt sett samstämmig från samtliga yrkesroller. Detta material 
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indikerar dock att en sådan skillnad som de hypotetiskt antog, faktiskt kan finnas. 
Men enklare uppgifter ska inte förväxlas med betydelselösa uppgifter. På det här 
kontoret jobbar en del personer med avancerade uträkningar av olika slag, och det är 
också de personer som beskriver behovet av avskildhet.  
 
En annan faktor som lyfts fram är att företaget inte visualiseras på kontoret. Det 
innebär att det inte framgår vad de anställda jobbar med och genomfört tidigare. ”när 
man är där inne (på kontoret) så kan man ställa sig frågan ’vilket företag jobbar här? 
Vad jobbar det här företaget med?’ finns inte en bild, ingenting”. 
Slutligen nämns också faktorer som vita skrivbord som bländar och dålig 
allmänbelysning.  
 
Något många av intervjupersonerna med negativ inställning till kontoret framfört är 
att en person slutat, bland annat till följd av flytten till de nya lokalerna och 
övergången till det nya arbetssättet. Flera av personerna i materialet beskriver hur han 
fick ha sina ritningar på golvet. Det är oklart om man ser detta som en följd av 
kontoret eller arbetssättet, eller kanske bådadera. Oavsett om hans primära orsak till 
att byta arbetsplats inte framkommer i materialet, eftersom han själv inte är med och 
kan förklara det, beskrivs han nästan som en symbol för det nej-sgande laget på 
kontoret. Nej-sgarna har en negativ upplevelse av de ritualer som rört kontorsflytten. 
De beskriver inte de fyra punkter Collins presenterar som vinster från en 
interaktionsritual och kan följaktligen tolkas som att ritualerna ses som misslyckade. 
Kedjemässigt skulle man kanske kunna säga att processen nej-sgarna upplever sig 
genomgått, har varit en kedja av flera formella och misslyckade ritualer. För varje 
ritual ökade missnöjet och känslan över att denna ritual inte leder till någon 
emotionell energi.  
 
Men, som Collins också beskriver det, är vi som individer dragna till interaktion. Ur 
missnöjet kan nya ritualer vuxit fram. Ritualer vars gemensamma fokus varit missnöje 
och där en barriär mellan dem och ja-sägarna byggts upp. Tillsammans delar de 
känslotillståndet att inte bli lyssnad till, att bli överkörda och känsla av frustration. 
Utfallet från deras ritualer blir till att börja med en känsla av att de inte är ensamma 
med sina känslor. Det bildas en solidaritet i vad som för dem upplev som kaos och 
otrygghet. Tanken om gruppering genom missnöje stöds till viss del genom 
intervjuerna, men kan såklart inte stärkas mer än med en teoretisk analys i det här 
stadiet.  
 
En annan aspekt att belysa är den om olika personligheter. Collins talar om 
inåtvändhet. En del människor är ytterst uppgiftsorienterade och för dem är deras 
expertisområde något som ger dem en känsla av samhörighet. Deras specifika 
yrkesuppgifter är symboler för deras ritualer, där de interagerar med personer med 
liknande expertis. För en individ som upplever uppgiftsorientering som viktig för sin 
känsla av tillfredsställelse, kan socialisering under arbetstid bli ytterst frustrerande 
och stressande. I detta material finns tydliga uppdelningar mellan de som är 
ordertagare, ordergivare och de som är mitt emellan. När det kommer till behovet av 
avskildhet framkommer något intressant. De personerna med upplevt behov av 
avskildhet på grund av olika anledningar, framför också sin kritik riktad mot kontorets 
utformning, medan personerna med positiv inställning till hela förändringen endast 
kritiserar en sak: det faktum att inte alla tar till sig kontoret så som de bör. Detta 
skulle kunna ses som en indikation på att nej-sägarna i hög utsträckning representeras 
av ordertagare på ett eller annat sätt, medan ja-sägarna är ordergivare av någon grad 
med en känsla av plikt gentemot företaget och dess implementerade förändring.  
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Aktivitetsbaserat arbetssätt  
Det här kontoret har inte bara bytt fysisk arbetsmiljö, utan de har i samband med detta 
även bytt arbetssätt. Det nya arbetssättet går i stort sett ut på att man som anställd inte 
har fasta arbetsplatser i form av kontor eller skrivbord. Istället har kontoret 
arbetsplatser i olika zoner, som presenterat i tidigare stycke, där de anställda kan välja 
vart de vill sitta utifrån vad de har för uppgifter att genomföra.  
 

Syftet med aktivitetsbaserat arbetssätt enligt intervjupersonernas uppfattning 
Under intervjutillfällena ombads intervjupersonerna att förklara det nya arbetssättet 
och vad det går ut på. Förklaringarna varierar relativt mycket. En av kvinnorna säger 
till exempel att huvudsyftet med att byta lokaler var för att kunna börja jobba 
aktivitetsbaserat, något som hon anser inte var nog tydligt: 
 

Det var som att, när man väl hade sagt att ”nu ska vi flytta, vi ska få ett nytt 
kontor” då kom det där andra som nåt… negativt nästan. För det förstod man 
inte från början, att det var det som var syftet.  Kvinna 
 
Egentligen ska man börja med att prata om att man byter arbetssätt. För att 
kunna byta till det nya arbetssättet så måste vi anpassa vårat kontor till det. 
Man 

 
Men uppfattningen om att detta skulle vara det huvudsakliga syftet, alltså att byte till 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö var syftet i sig, delas inte direkt av de kvarvarande 
intervjupersonerna. En av männen säger dessutom att han upplevt syftet som raka 
motsatsen: 
 

Tanken att byta kontor har ju funnits länge […]Det kom nog in litegrann när 
den här våningen var tom och det skulle helrenoveras, ”vad är det för trender 
inom hur man jobbar i kontor”[…]sen har det vävts in litegrann att vi ska… 
kanske jobba på ett nytt sätt, men det är inte… jag uppfattar det inte som att det 
är huvudsyftet med att vi har flyttat 

 
På följdfrågan ”men vad är då syftet med att jobba aktivitetsbaserat?” svarar mannen: 
 

Syftet är att vi ska bli effektivare. Att vi ska få ett bättre sätt att jobba i projekt 
och på kontoret. Att vi ska ha lättare att sitta tillsammans istället för att boka, 
planera upp, förbereda mötena. 

 
En annan uppfattning som presenterades var att man skulle digitaliseras och bli 
papperslösa, en att det aktivitetsbaserade kontoret skulle göra det lättare för 
utomstående inom företaget att komma in på kontoret och jobba.  
En av männen förklarar tydligt att han inte förstår vad syftet med aktivitetsbaserat är. 
Han förstår inte heller vad aktivitetsbaserat är generellt. På frågan ”vad tror du syftet 
med att jobba aktivitetsbaserat är?” svarade han: 
 

Jag vet inte. Jag har ingen aning. Alltså jag fattar inte det där med nytt 
arbetssätt. Det är jättesvårt för mig. Vi har dom som gör inköp. Och ett nytt 
arbetssätt för en som gör ett inköp måste ju vara att han gör inköpet på ett nytt 
sätt, inte att han sitter på ett nytt ställe eller att han sitter på en ny plats eller att 
han står istället för att sitta. Det är inte det man menar, tror jag. 
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Han var inte den enda som uttryckligen sa att han inte förstod syftet med 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Att de inte förstår tycks ha att göra med bristfällig 
förankring och förklaring av det faktiska syftet. En av kvinnorna säger bland annat 
såhär: 
 

Det övergripande syftet, som dom har sagt, är att ”vi ska öka samarbetet”[…] 
det har känts som den största frustrationen, att det liksom inte har varit tydligt 
från första början med varför, jo huvudsyftet har varit att ”nu ska vi öka 
samarbetet!” ja, men VARFÖR ska vi öka samarbetet? Har det funkat dåligt 
eller? 

 
En av de andra kvinnorna förklarar sin syn på syftet med att jobba aktivitetsbaserat. 
Hon menar att det har med effektivisering att göra, och att effektiviteten bland annat 
sitter i att låta individer själva styra över hur denne vill utforma sin arbetssituation: 
”syftet är nog att skapa en effektivare organisation genom hur man utformar 
arbetsplatsen. Och att det sker genom att individen själv kan välja” 
 
Några av intervjupersonerna beskriver inte något uttalat eller upplevt syfte med den 
aktivitetsbaserade kontorsmiljön. En av männen säger: Det är ett modeord. Jag tror 
att det är… ett konsultbaserat modeord. De förklarar istället att de förstått att detta 
beslut varit centralt styrt och att det inte funnits någon möjlighet att påverka. De har 
alltså på grund av den upplevda (eller faktiska) insikten inte skänkt någon vidare 
fundering kring implementeringens syfte, mer än att ”ledningen vill ha det såhär”.  
 
Orsaken till den generellt negativa inställningen gentemot aktivitetsbaserat kontor kan 
till en början kanske upplevas som ett tecken på motstridighet eller ”bakåtsträvande”. 
En av intervjupersonerna sätter konkret ord på det: ”Det var väldigt många som hade 
bestämt sig för att det här skulle inte bli bra”. En annan av intervjupersonerna säger 
”bakåtsträvande. Asså det är ju bland det värsta jag vet”. Den ”bakåtsträvande sidan” 
har å sin sida förklaringar till varför motstridighet och frustration uppstått. En samlad 
röst från olika intervjupersoner indikerar på att många är upprörda över hur processen 
inför flytten genomförts och vidare är många upprörda över den förvirringen som 
implementeringsprocessen startade. Flera av intervjupersonerna upplevde länge att de 
hade möjlighet att vara med och påverka hur det färdiga kontoret skulle vara utformat. 
Andra upplevde redan under processen att deras åsikter och känslor inte togs på 
allvar. När allt sedan var färdigplanerat upplevde många att deras åsikter inte tagits 
med i beaktande. Denna upplevelse beskrivs som en känsla av att inte bli lyssnad till 
eller att bli ”förd bakom ljuset”: 
 

Man: man fick intrycket att man kunde vara med och påverka. 
Men det kunde vi inte. 
S: när insåg du att ni inte kunde det? 
Man: när vi såg den definitiva ritningen. 

 
En annan av männen sa såhär: 
 

Sen hade vi grupparbeten där det kom upp en massa saker. Och både jag och 
andra kände ju då att det var ingen som lyssnade på vad vi sa […] Jag tror det 
är viktigt. Om man låter människor vara med och utforma någonting, då måste 
man känna att man fått vara med också tror jag är viktigt. Annars blir det nån 
slags skendemokrati. 
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Positiva upplevelser 
Några av de intervjuade personerna är positiva till det implementerade arbetssättet på 
kontoret, de är dock i minoritet i detta material. En intressant reflektion är att de som 
är positiva till arbetssättet inte har någonting negativt att säga om det. Av de som är 
negativa till kontoret finns däremot de som har både positiva och negativa 
upplevelser, trots att det negativa väger över. Endast ett fåtal personer i materialet är 
helt utan positiva upplevelser.  
 

Sociala vinster 
Även det aktivitetsbaserade är främst omtyckt hos de kvinnliga anställda på kontoret, 
dock med något mer varierande åsikter. Åter igen är det, precis som med lokalens 
utformning, främst kvinnorna i materialet som uppskattar de sociala vinsterna med 
arbetssättet. Männen med positiv inställning har åter igen en relativt praktisk 
inställning. De med en positiv inställning har i regel få, men avgörande upplevelser. 
De förklarar hur det aktivitetsbaserade ger dem en fördjupad förståelse för företaget, 
hur de lär känna kollegor på ett nytt sätt och hur de lär sig nya saker. En konkret 
fördel som beskrivs med det aktivitetsbaserade är just valfriheten. Den beskrivs som 
trygghetsökande på så vis att du känner dig tryggare om du själv får välja vart du 
presterar och trivs bäst. En av männen säger såhär: 
 

Det som kan öka tryggheten är den här valbarheten. Du kan faktiskt välja att gå 
till ett eget rum. Och eftersom vi har sån överkapacitet så ser jag inte här att 
det finns ett problem, man får faktiskt möjlighet att välja sin plats. 
 

Den främsta aspekten som lyfts fram som positiv följd av det aktivitetsbaserade 
arbetssättet är att det öppnar upp för ett nytt, socialt klimat. 
 

Även om det inte är kollegor som man kanske jobbar tillsammans med så pratar 
man ju ändå litegrann och så vidare. Åtminstone när vi sitter i den här aktiva 
delen, så kommunicerar man och surrar lite grann. Så det blir en helt annan 
social grej. Kvinna 

 
Jag försöker sätta mig tillsammans med grupper som jag inte har suttit så 
mycket med. Jag väljer inte att alltid sitta vid samma person, utan tvärt om, 
faktiskt. För jag tycker jag lär mig så mycket av det. Kvinna 

 
Männen med positiv inställning belyser det faktum att pappersanvändandet minskat. 
De belyser också en digitaliseringsprocess: ”Jag har tagit bort otroligt mycket papper 
och lärt mig jobba med datorn på ett annat sätt. […] Så jag tycker jag har blivit 
effektivare”. En annan man säger: ”vi jobbar ju även väldigt mycket på att 
digitalisera oss ännu mer”.  
Som nämnt har de med en generellt negativ inställning till det aktivitetsbaserade 
kontoret, ändå insett några vinster med detta sätt att arbeta. Dessa vinster är just 
minskat pappersanvändande och ökad sammanhållning på kontoret.  
 
Jung och Lee (2012) skriver i sin artikel att de viktigaste delarna för att nå ökad 
organisatorisk prestation är att öka förtroende, informationsutbyte och förbättrat 
nätverk mellan de anställda. Genom att bryta loss medarbetarna från sina fasta platser, 
möjliggör man också för nya och oväntade nätverk ”in house”. Kanske finner 
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medarbetare varandra som tidigare aldrig hade talats vid? Detta torde vara ett starkt 
argument som talar för det aktivitetsbaserade arbetssättet.  
 

Negativa upplevelser 
”Det kanske är roligt att gå på stan och säga att ’jo, men vi har ett nytt kontor, vi 
jobbar aktivitetsbaserat’ men för mig är det ett skällsord, ’aktivitetsbaserat’” Man 
 
Även om några av intervjupersonerna tillskriver det aktivitetsbaserade arbetssättet 
positiva attribut, dominerar de negativa upplevelserna. Den kanske främsta 
frustrationen är just kärnan i det aktivitetsbaserade arbetssättet, nämligen det faktum 
att man inte har fasta platser. Utfallet blir att många av intervjupersonerna beskriver 
stress, frustration och oro.  
 

Avsaknad av fasta platser: källa till oro, stress och frustration 
 

Då känner jag att, det kan till och med vara så att jag känner oro på vägen när 
jag kör hit […]De tänks egentligen inte utan de bara finns. När jag går upp för 
trappen här på morgonen, då finns de här bakom någonstans att ”undrar vart 
jag ska sätta mig i dag då?” en oro. Man 
 

En direkt följd av att inte ha fasta platser är att de anställda inte har möjlighet att 
lämna saker framme. När man är färdig för dagen, eller för stunden, måste man 
plocka undan efter sig. Det här är något som många upplever frustrerande och 
ineffektivt, i synnerhet de av intervjupersonerna vars arbetsuppgifter i regel kräver 
mycket saker (enligt dem själva). Återigen finns en tydlig koppling till vilken 
yrkesroll man har. De personer med yrken som är serviceinriktade eller sociala i viss 
utsträckning, tycks inte ha lika mycket material som några av de mer praktiskt, 
analytiskt, ensamarbetande individerna. En av intervjupersonerna förklarar sin 
frustration över vad han anser vara ett feltänk: “du kan inte tvinga någon som suttit i 
30 år och ritat på ritningar att börja göra det digitalt, för då tar det tre gånger så 
lång tid för honom. Det är ju bara dumt!” 
En av kvinnorna med negativ inställning till arbetssättet förklarar starten på morgonen 
så här: “Det är lite… frustrerande faktiskt att på morgonen behöva ta fram alla 
grejer, koppla in datorn och allt sånt där som man tidigare bara behövde trycka på 
knappen på datorn”. 
Känslan av att arbetet blir ineffektivt på grund av att man inte har fasta platser är 
något som delas av alla med en negativ inställning till det aktivitetsbaserade. De 
menar att de på ett eller annat sätt inte kan göra sitt jobb på bästa möjliga sätt, och det 
i sin tur leder till frustration och stress. En av männen säger såhär: 
 

Jag måste säga att jag har haft jättesvårt med det här arbetssättet, på grund av 
att man hela tiden måste packa med sig alla grejer. När jag jobbar på ett 
projekt har jag ju, jag har ju inte ett projekt, jag har ju ofta flera projekt igång. 
Och jag kan inte ta med mig alla grejerna alltid. Utan jag får ta med ett projekt. 
Och man tar plats, och så får man sätta sig och så får man ett mail eller ett 
telefonsamtal. Ja, då måste man springa och hämta de grejerna man behöver 
för det, och så tillbaka och så sen kanske det blir nån annan grej så får man 
springa och hämta de grejerna. Och tillslut har man alla grejerna och då får 
man inte plats på skrivbordet, för det är så små skrivbord! Och sen måste man 
packa bort allt det där igen, på kvällen. Så det är ju fruktansvärt massa tid man 
lägger på sånt där som är helt oeffektivt. Och det är det jag känner med 
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effektiviteten att, jag är inte lika effektiv på det här kontoret som jag var på det 
förra kontoret. 

 
 
Den här inställningen delas av en annan man, som trots att han själv inte är i behov av 
en fast plats, ändå kan förstå att de med vad kan kallar ”svårare uppgifter” kan behöva 
sitta ostört och kunna lämna framme sina saker efter dagen är slut: 
 

Vi har ju så skilda arbetsuppgifter här. Som jag då, som nästan aldrig är inne 
till dem som sitter i det här hela dagarna och håller på med ganska 
komplicerade beräkningar och ska sitta och göra kalkyler och sånt. För dem är 
det kanske värre. 

 

Känsla av övervakning och rotationskrav 
En av följderna till det faktum att man inte har fasta platser på kontoret är den att 
många gärna väljer samma plats dag efter dag. Beskrivningen låter lite olika från de 
olika intervjupersonerna och en del presenterar observationer kring hur andra på 
kontoret beter sig, men visar ändå tydligt att många av medarbetarna på kontoret 
gärna återgår till samma plats om möjlighet finns.  

 
Ja, det jag märker att när jag kommer på morgonen så går jag nästan alltid till 
samma ställe. Det gör jag. För jag tycker det känns bra. Så det gör jag. Man 
 
Men många sitter ju liksom på samma kontorsstol och vid skrivbordet och 
nyttjar inte att gå runt kanske så mycket. Eller byta arbetsplatser. Kvinna 
 
En del är riktigt sådär att dom går till samma plats varje dag. Kvinna 
 
Sen har jag väl insett också att det blir ju så att man sätter sig på ungefär 
samma ställe, men jag tycker inte det spelar så himla stor roll. Man 
 
Det kan jag absolut uppleva, att det är många som sitter på samma ställe. 
Kvinna 
 
Vi har en tendens, många av oss, att sitta på ungefär samma platser. Då faller 
ju liksom syftet med det här att vi ska vara så mobila, man sitter på olika 
platser…Vi gör ju inte det ändå.  Kvinna 

 
Det faktum att många väljer samma plats flera dagar i rad skapar utrymme för 
oönskade situationer. Någon i materialet beskriver otrevlig stämning i relation till 
detta. En av de faktorer som bidrar till den upplevda otrevliga stämningen, är vad 
några i materialet förklarar som det faktum att valet av plats kan komma att kritiseras, 
om man sitter på samma ställe flera dagar i rad. 
 

När någon har suttit på samma plats i flera dagar, då har det kommit något 
kritiskt sådär ”nämen vi ska inte sitta på samma ställe, vi måste ju flytta runt! 
Nu har du ju suttit här i tre dagar!” Som att det angår dem! Så det är en 
jätteotrevlig stämning. Man 
 
Det var ju någon som sa att ”om jag tar det här rummet på måndag och så är 
jag här varje morgon” då sa en (ja-sägare, min anm.) ”jag kommer vara här en 
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halvtimme före dig och ta rummet så du inte ska kunna ha det flera dagar i 
rad!” Man 
 
Och så att man var tvungen att flytta runt, jag fick inte sitta på samma ställe två 
dagar i rad. Alltså det gick ju så mycket snack. ”ja, på Nordea där har dom ju 
till och med nån som kollar av vart dom sitter så dom inte sitter på samma ställe 
varje dag” Man 
 
Sen blir det ju litegrann en press att man måste byta plats i och med att det är 
aktivitetsbaserat och det har som, vi har helt enkelt fått förklarat för oss att vi 
inte ska sitta på samma plats. så då har det som blivit att man försöker flytta sig 
lite då och då […]Jag skulle gärna vilja känna att det är helt okej att man sitter 
på samma ställe. Kvinna 

 
Valet är alltså fritt, så länge man inte väljer samma plats varje dag. Detta bekräftas till 
viss del då ja-sägarna egentligen bara framför en negativ aspekt med arbetssättet, 
vilket förvånande nog var valfriheten. En av kvinnorna förklarar det såhär: 
 

Det finns en viss förkärlek till att välja rum om man kommer fem över åtta och 
ser att ”det här rummet är ledigt, då tar jag det! Fast det jag kanske inte 
behöver ha det just idag, men det är mysigt med rum”[…] fastnar på det ställe 
vi sätter oss på morgonen, fast vi inte behöver just den platsen. 

 
 
En annan av kvinnorna anser att ”de” inte nyttjar kontoret enligt det nya arbetssättet: 
“Många sitter ju liksom på samma kontorsstol och vid samma skrivbord och nyttjar 
inte att gå runt så mycket. Eller byta arbetsplatser”. 
Vad är det egentligen som försiggår på kontoret? Kristie Ball (2010) beskriver hur 
övervakning hänger nära ihop med organisationens förmåga att kartlägga de 
anställdas prestationer, vilket i förlängningen kan vara viktigt både för självutveckling 
och för organisationens utveckling. Men vad fyller det för funktion för ja-sägarna att 
agera ”väktare” på arbetsplatsen? Det finns i det här resultatet stöd för två möjliga 
förklaringar. Den första förklaringen är den att organisationen faktiskt uttryckt till 
någon eller några på arbetsplatsen att genomföra peer surveillance på kontoret, för att 
se till så det aktivitetsbaserade arbetssättet efterlevs. Det andra alternativet är en fråga 
om maktförhållanden på arbetsplatsen. Kan det vara så att ja-sägarna genom att agera 
påtryckande och övervakande vad gäller rotationskrav på sina kollegor, också får en 
känsla av makt, i enlighet med Collins (2004) ritualteori? Om ja-sägarna själv valt att 
utöva peer surveillance skulle det kunna vara en indikation på att maktritualerna på en 
aktivitetsbaserad arbetsplats ges ett förändrat och kanske utvidgat utrymme. 

En saknad efter det personliga  
Slutligen är en faktor som lyfts fram under några av intervjuerna det faktum att de 
anställda på grund av det aktivitetsbaserade inte får någon möjlighet till personligt 
uttryck. Flera av intervjupersonerna beskriver hur kontoret känns opersonligt, och 
beskriver en sorts besvikelse över att det heller inte finns någon möjlighet till att göra 
det personligt. En av intervjupersonerna försöker ringa in den känslan: 
 

Om man öppnar ett inredningsmagasin så ser man jättefina bostäder. Men det 
går ju inte bo därinne, för då ser det inte ut så. Då ligger det en massa saker 
framme, man kanske vill ha en bok i en bokhylla, för att visa sin identitet. Och 
personliga bilder på väggarna, fotografier. Det ser du aldrig i ett 
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heminredningsmagasin. Och det är samma sak på ett företag. Om man ska 
kunna jobba och fungera där så kanske det måste bli lite personlighet också. 

 
Samme man säger också att: 
 

Jag tror det är viktigt för människor att ha en skylt på väggen där det står ens 
namn. Det är också en identitet. Och att få sätta upp ett foto på väggen. Att ”det 
här är min plats”. 
 

 Det här med att göra arbetsplatsen personlig är alltså något som några av 
intervjupersonerna nämner. En annan av männen säger såhär: 
 

Många som är här sitter så pass mycket inne på kontoret, då måste man få sätta 
sin personliga prägel, det är min åsikt. […] där har jag mina barn och där har 
jag min älskarinna eller min fru eller vemsomhelst, kanske hunden, vad jag nu 
har som jag kan titta på. Det är en trygghet. 

 
Som tidigare nämnt kan förmågan att ladda emotionell energi på ett sådant kontor 
som detta vara begränsat. Det finns inget direkt utrymme för denna typ av ritual. För 
att vi som människor inte ska känna oss utmattade och omotiverade, behöver vi något 
som ger oss en känsla av djupgående entusiasm och energi, något emotionell energi 
ska leda till. Precis som Lindgren och Olsson (2008) säger behöver alltså personalen 
möjligheten att ladda upp sin emotionella energi för att må bra. Ett sätt för individerna 
att ladda sig själva kan således vara att erinra sig om andra värdefulla ritualer, eller 
grupper. En sådan sak som privata tillhörigheter fyller en sådan funktion. 
Anledningen till att flera personer beskriver en saknad av möjlighet till privata 
föremål, skulle kunna förklaras genom detta. Om individerna varken kan ladda upp 
EE bakom kulisserna, eller genom symboler som representerar andra ritualer som ger 
individerna EE, hur ska de då ladda upp denna buffert? 
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Diskussion 
Vad är det som enligt denna studie är avgörande för att personalen ska må bra och 
prestera utifrån sina bästa förmågor? Det framträder i resultatet att det finns 
utkristalliserade faktorer som tycks avgörande för individernas uppfattning av 
kontoret. Dessa faktorer är: yrkesroll, känsla av deltagande och förståelse för 
situationen. Den yrkesroll som här gynnas eller framstår som fördelaktig vid en sådan 
arbetsplats som denna, tycks vara ett yrke där du har ytterst begränsat eller obefintligt 
pappersmaterial och istället endast behöver din dator eller annat digitalt hjälpmedel. 
 
Inledningsvis ställdes två vägledande frågor som uppsatsen haft som ambition att söka 
svar på. Nedan följer en presentation av de svar som går att ge utifrån utredningen och 
dess resultat. Diskussionen kommer avslutas med tankeställningar till företag som 
funderar på aktivitetsbaserat arbetssätt, samt vidare tankar att skicka med det företag 
där utredningen är genomförd. Men innan vi går in på att besvara utredningens 
huvudsyfte, vill jag rikta fokus på en del i det här arbetet som enligt mig kan ses som 
en slags utgångspunkt för de upptäckter jag med denna studie gjort. I början av 
resultatet presenteras hur förändringsprocessen inleddes med att personer från 
kontoret blev utsedda till projektgruppsdeltagare. Dessa individer skulle driva 
processen mot det nya kontoret. I resultatet kopplar jag detta till Ervin Goffmans 
(1959/74) teori om scenframträdande där projektgruppens deltagare behövde finna 
kreativa vägar till att verka övertygade i sina nya roller som just 
projektgruppsdeltagare, fortsättningsvis kallade förändringsledare. Men vilka är 
egentligen förändringsledarnas publik? Är det medarbetarna på kontoret som ska 
genomgå förändringen, eller är det ledningen som bestämt att detta är vad som ska 
genomföras? Randall Collins (2004) teoretiska modell om maktritualer förklarar att ju 
närmare man är rollen som uppdragsgivare, desto mer identifierar man sig med 
organisationen. Låt oss betänka vad som egentligen hänt i den här processen. Jag 
förklarar i resultatet hur man genom den här processen utsett förändringsledare som 
sedan fått möjligheten att få en egen uppfattning av det aktivitetsbaserade kontoret 
och arbetssättet. Men vad innebär det att bli utvald av ledningen? Hur påverkas de 
utvalda av detta faktum, och hur lätt är det att verkligen ta hänsyn till medarbetarna på 
kontoret? Om man ska utgå från Collins (2004) teorier om just maktritualer och hur 
individer formas av dessa, belyser han att ”underhuggare” eller ”mellanchefer” blir 
väldigt regelbundna och har som främsta vision att följa de regler och anvisningar 
som ges. Genom att låta några personer från kontoret kliva upp några pinnhål i 
hierarkin, har man också skapat plikttrogna förändringsledare som, om man ska 
lyssna till Collins, förmodligen struntar i eller motsäger alla åsikter som inte är 
förenliga med deras anvisningar. Så vad innebär det för medarbetarna, var stor del av 
vardagen plötsligt och fundamentalt förändras?  
 

Hur beskriver de anställda en aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 
Först och främst kan det vara på sin plats att verkligt reda ut vad som är 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö, och vad som bara kort och gott är kontorsmiljö. I detta 
fall tror jag en distinktion kan bli svår att göra om man inte klargör den. Det var något 
jag uppmärksammade hos mina intervjupersoner också.  
Kontorsmiljön som öppen, modern och fräsch upplevs positiv av många och har 
förmodligen att göra med det faktum att kontoret är nytt och fräscht – det råder ingen 
tvivel om den saken, jag har själv varit där. Det är sannerligen fräscht och modernt! 
Få intervjupersoner har invändningar till kontorets fysiska attribut. Däremot när 
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sociala aspekter adderas till den fysiska miljön, får man en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö. Enligt min tolkning kan ett aktivitetsbaserat kontor vara hur gammalt, 
omodernt och ofräscht som helst, så länge miljön är anpassad till olika typer av 
arbetsuppgifter. Det bör finnas enskilda rum, en tyst hörna, en öppen avdelning med 
arbetsplatser, samt en aktiv eller intensiv zon där grupparbeten och kreativa samtal 
kan äga rum. Då det aktivitetsbaserade begreppet förknippas med moderna möbler 
och fräscha lokaler tror jag bilden av en aktivitetsbaserad arbetsplats förvrängs och 
förenklas i sin egentliga komplexitet. Detta är något jag upplever att 
intervjupersonerna också förvränger. Man beskriver kontorsmiljön som positiv, 
medan den aktivitetsbaserade delen inte alls beskrivs lika positiv. De personer som är 
positiva till den aktivitetsbaserade aspekten stämmer också på ett eller annat sätt in i 
Collins (2004) maktritual: antingen är de direkt gynnade (ur ett maktperspektiv) av 
förändringsprocessen, eller så är de indirekt gynnade (exempelvis genom goda 
kontakter på kontoret med de direkt gynnade). Vad menar jag då med sociala 
aspekter? Jo, enligt min bedömning är det aktivitetsbaserade kontoret endast uppbyggt 
på interaktionsritualer. Eller åtminstone den aktivitetsbaserade delen. Collins (2004) 
menar att vi som individer formas av våra interaktioner, och att vi dras till interaktion 
med något Collins benämner som social magnetism. Visst, ett ”vanligt” kontor är 
även det inramning för interaktionsritualer. Många människor får många av sina 
ritualer i kedjan från sin arbetsplats eftersom många av oss spenderar många timmar 
varje dag på arbetsplatsen. Men det som skiljer det aktivitetsbaserade kontorets 
inramning är att distinktionen mellan ”vanligt” och aktivitetsbaserat ligger i hur vi 
genomför våra ritualer. Här anser jag att den aktivitetsbaserade kontorsmiljön går från 
att vara en kontorstrend till att bli ett högst aktuellt sociologiskt fenomen att studera. 
Genom att byta ut väggar och dörrar med förhållningsregler skapar man en grogrund 
för ritualer som vi annars hade undvikit (eller missat, beroende på vilket perspektiv 
man har). En kontorsmiljö som denna ställer höga krav på flexibilitet, samtidigt som 
den ställer höga krav på social förmåga och att du som anställd bör kunna lägga undan 
annars så viktiga behov som avskildhet och trygghet. En av intervjupersonerna 
uttryckte det här fenomenet på ett målande sätt. Han sa att det är medarbetarna som 
måste visa respekt för zonindelningen. Vad man då missat är just det faktum att 
zonindelningen sker mellan medarbetarna. Zonerna är ett socialt fenomen som endast 
existerar då de som förstår de zonspecifika ritualerna deltar. Så fort nya deltagare utan 
förståelse, eller enligt Collins (2004) gemensamt fokus, gästar inramningen (det vill 
säga zonen) uppstår nya ritualer som kanske inte tar hänsyn till den tilltänkta 
funktionen i zonen. Kanske de nya deltagarna för ett projektmöte i den tysta zonen? 
Om företaget flyttar ut ur lokalerna, tar de också med sig de olika ritualer som 
genomförts på den specifika inramningen. Kvar är en lokal, redo för nya 
scenframträdanden. Detta torde göra det ytterst tydligt varför implementering, 
förankring och visualisering av det aktivitetsbaserade kontorets funktion för de 
anställda och varför man gör så här är så viktigt. Visualiseringen skulle kunna vara 
zonspecifika symboler, som gör det tydligt hur zonernas ritualer bör genomföras. Vill 
man jobba aktivitetsbaserat måste man börja med att försäkra sig om att de andra 
också vill det, annars kan resultatet bli ett fräscht kontor med förvirrade och i vissa 
fall frustrerade medarbetare.  
 

Hur upplever de anställda ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 
Inledningsvis i arbetet förklarade jag i metod-delen att jag inför den här utredningen 
hade förutfattade meningar kring hur det här arbetssättet skulle upplevas av de 
anställda. Min förutfattade mening grundades främst i mina egna känslor:hade jag 
velat jobba såhär? Jag kom fram till att min förutfattade mening generellt sett var att 
personalen förmodligen inte skulle tycka om att jobba på det här sättet. Förutom 
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intuition grundade jag det på erfarenheten av vad förlorad kontroll gör med min 
stressnivå. Då jag inte har koll på mitt schema, vad som ska hända under dagen och 
vart jag ska befinna mig när, fast det förväntas att jag ska ha koll på detta, då blir jag 
stressad. På det aktivitetsbaserade kontoret har du inga fasta platser, vilket enligt mig 
måste ses som kärnan i det här sättet att organisera en arbetsplats. Mina 
intervjupersoner förklarar i linje med mina förutfattade meningar att det 
aktivitetsbaserade arbetssättet medför stress, oro och frustration. Varför? Vad är det 
som är så viktigt för oss att vi, när vi förlorar den fasta platsen, inte längre mår lika 
bra som innan? Efter att ha sammanställt de olika argumenten kring detta, landar det 
egentligen i ett ord: Trygghet.  
De argument som talade för det aktivitetsbaserade arbetssättet utgick främst från 
sociala vinster. För att det ska upplevas som en vinst och inte en börda behöver man 
lyfta in andra aspekter i bedömningen av arbetssättet. Åter igen vill jag problematisera 
trendens uppenbara utrymme, och istället rikta fokus till vad omfattande förändringar 
kan innebära för de inblandade individerna. Goffmans (1959/74) scen är långt ifrån en 
bekväm plats för alla. Collins (2004) förklarar att vissa personligheter är just 
scenpersonligheter. Dessa är ofta i sin tur gynnade i maktritualerna. För att uppskatta 
den ökade socialiseringen ska du vara en person vars yrke gynnas av ökad 
socialisering, vilket på den utredda arbetsplatsen lång ifrån alla gör.  
 
Men vad jag anser vara min kanske viktigaste upptäckt är det som berör kravet på 
rotation som antas vara ett direkt resultat av maktritualer. I resultatet har jag 
presenterat hur flera personer beskriver kravet att flytta på sig med hänvisning till att 
de jobbar aktivitetsbaserat. Detta faktum blir en paradox: du ska och/eller får välja var 
du anser att du behöver sitta för att bäst lösa din uppgift för dagen, så länge du inte 
väljer samma plats som i går.  
 
Vad är det man månar om då man antyder eller uttryckligen förklarar (jag vet ju inte 
hur det faktiskt utspelat sig, bara hur det upplevts) att medarbetarna inte får sitta på 
samma ställe flera dagar i rad? Är arbetssättet viktigare att efterleva än att de anställda 
kan genomföra sina arbetsuppgifter och i förlängningen se till att göra sitt bästa för att 
gynna företaget? Här blir Collins (2004) maktritual så tydlig. Dessa ”underhuggare” 
följer givna order, eller kanske upplevda order. Fokus läggs på att rotera istället på 
varför vi roterar: Aktivitetsbaserat innebär inga fasta platser, vi jobbar 
aktivitetsbaserat, därför får vi inte sitta på samma plats. Men varför roterar man på ett 
aktivitetsbaserat kontor?  
 

Förslag inför förändring  
Mitt första konkreta förslag utifrån den här utredningen är att förankra förändringens 
huvudsyfte. Om aktivitetsbaserat arbetssätt och kontorsmiljö är vad ni som företag 
vill införa på arbetsplatsen, bör det tydliggöras för personalen varför ni anser detta. 
Var också beredd på vitt skilda åsikter och reaktioner. Låt någon med expertis på 
människors beteende och reaktioner vara en del i denna process. En dåligt genomförd 
implementering kommer innebära pengar i sjön, och när det kommer till 
aktivitetsbaserat kan ni ha lagt pengar på att upprätta ett anpassat kontor till ett 
arbetssätt som aldrig genomförs i praktiken. 
 
Den här utredningen presenterar ett kontor där implementeringsprocessen 
misslyckats. Bristerna i implementeringen tydliggjordes då jag under intervjuerna bad 
mina intervjupersoner förklara deras upplevda syfte med det aktivitetsbaserade 
arbetssättet. I resultatet presenteras några av deras svar. Ett syfte baserat på 
intervjupersonernas förklaringar skulle låta ungefär såhär: 
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Syftet med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt är för att få jobba 
aktivitetsbaserat, eftersom det är trendigt. Huvudsyftet är dock att öka 
samarbetet och bli effektivare. Varför man egentligen gör detta är dock inte 
begripligt. 

 
Detta är visserligen ett påhittat syfte, men det baseras på fem personers upplevda eller 
tolkade syfte utifrån den information de tagit del av. Föreställ er hur ett syfte baserat 
på femtio anställdas upplevelser eller tolkningar kunde låta?  
 
Det faktum att nya maktritualer uppstått och i sin lett till nya maktförhållanden på 
arbetsplatsen, anser jag vara en viktig aspekt att ta med i åtanke. Det belyser en viktig 
insikt till förändringsarbete generellt: förändringar sker inte bara i det vi direkt avser 
förändra, utan det förändrar också de sociala relationerna och möjligheterna till 
upprättandet av dem på olika sätt. Ambitionen i förändringsarbete förutsätts ha att 
göra med effektivisering eller förbättring av något slag, vilket gör en sådan insikt 
ytterst viktig. Ett företag är trots allt som Collins säger ”not individuals and their 
interactions, but interactions and their individuals”. Min tolkning till detta är att ett 
företag inte kan bli bättre än sina interaktioner.  
 
Maktritualer tror jag uppstår i alla inramningar där olika positioner eller kompetenser 
finns. En arbetsplats till exempel. Hur mycket man än jobbar för att platta ut, fördela 
ansvar och jobba för att stärka samarbete, finns ändå maktaspekten med på ett eller 
annat sätt. Som företag måste man börja med ökad medvetenhet. Vad säger vi till de 
anställda? Vad säger de till varandra? Hur behandlar de anställda varandra?  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det aktivitetsbaserade kontoret är, enligt min uppfattning, relativt outforskat ur 
vetenskapliga perspektiv. Min spontana upplevelse då jag stötte på detta fält var att 
det här finns mängder med intressant material att hämta, inte minst ur ett sociologiskt 
perspektiv, då det kan ses som ett tydligt resultat av vårt senmoderna, ständigt 
förändrande samhälle. Under det här arbetet har många intressanta tankar väckts. 
Resultatets sista stycke tycker jag är en intressant aspekt att forska vidare på. En 
fördjupande studie på hur behovet av avskildhet och privata attribut på arbetsplatsen 
upplevs av medarbetare på en arbetsplats. Av mina intervjupersoner var flera inne på 
sådana tankebanor men inget djupare samtal fördes kring det. Där kan kanske nycklar 
till fördjupad förståelse för arbetsplatsens påverkan på de sociala interaktionerna och 
hur de i sin tur påverkas av arbetsmarknadens flexibilisering finnas. 
 
En annan aspekt som hade varit intressant att studera är frågan om genus. Upplever 
kvinnor, män och icke-binära individer en sådan här arbetsplats på olika sätt? Finns 
det aspekter i traditionella könsmönster som kan kastas om, förstärkas eller suddas ut? 
Vad innebära flexibilisering för traditionella könsmönster på arbetsplatser?  
 
Vidare kan det vara intressant att studera hur människor med olika funktionshinder 
påverkas av en sådan här arbetsplats, både individer med behov av tekniska 
hjälpmedel, och personer med olika former av neuropsykiatriska funktionshinder. Vad 
innebär det för dessa individer att arbetsplatserna flexibiliseras och ställer krav på 
förmåga att anpassa sig till ständig förändring?  
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Ett annat intressant fokus hade varit att fördjupa studier kring maktförhållanden i 
aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Hur påverkas de rådande maktstrukturerna och hur 
utövas exempelvis kontroll över anställda eller över varandra i en sådan här miljö?  
Slutligen hade det varit intressant med bidrag från andra akademiska fält, då inte 
minst ekonomi och sjukgymnastik. Hur påverkas effektiviteten, vinsten och 
produktiviteten av ett aktivitetsbaserat kontor? Hur ser det ut i siffror? Och hur 
påverkar ett aktivitetsbaserat kontor personalens upplevda och faktiska hälsa?  
 

Avslutande reflektion 
Jag ser utifrån min studie inte något konkret syfte med att arbeta aktivitetsbaserat. 
Med det sagt tror jag ändå att det kan finnas verksamheter där aktivitetsbaserat kan 
fungera bra, och där verksamheten kanske kan gynnas. Vad jag ser framför mig är 
exempelvis en konsultbyrå, där medarbetarna i stor utsträckning arbetar hos kund. 
Självklart skulle ett yteffektivt kontor lämpa sig där. Kreativa arbetsplatser där yrket 
primärt går ut på grupparbeten, och gemensamma ytor, och där man endast vid vissa 
tillfällen behöver möjlighet att dra sig undan för enskilt arbete. Men för ett kontor 
med många olika befattningar, där många fortfarande arbetar med pappersritningar 
och mycket material, ser jag inte poängen. Varför ska personalen plocka fram och 
bort varje dag? Varför ska de tvingas flytta på sig? För vem? Utredningen har aldrig 
haft till fokus att besvara huruvida aktivitetsbaserat arbetssätt och kontorsmiljö är 
något positivt eller negativt, kanske inte heller egentligen försöka besvara vem som 
kan och inte kan jobba på detta sätt. 
 
Syftet med den här studien var att utreda hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt och 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar personalens interaktion med varandra och om 
det i sin tur kan ha påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Jag anser mitt syfte 
vara delvis besvarat. Utredningen har gett tydliga resultat i hur personalens 
interaktion mellan varandra påverkas: den både stärks och försvagas. De som söker 
sig till social interaktion finner den lättare medan de som under arbetstid försöker 
undvika social interaktion (som inte är direkt arbetsrelaterad) får det svårare att undgå 
den. Till det tillkommer några olika aspekter som presenterats i resultatdelen och 
vidare diskuterats i studiens diskussionsavsnitt. Däremot anser jag att förlängningen 
om psykosocial arbetsmiljö hade kunnat förtydligas i diskussionsavsnittet. 
Någonstans i texten finns svaret som förtydligar hur det nya arbetssättet påverkar de 
anställdas psykosociala arbetsmiljö, men att belysa dem nog tydligt har missats då 
fokus drogs till oväntade upptäckter i materialet.  
 
Jag vill att det här arbetet ska ses som en introduktion till förståelsen för en 
kontorsmiljö jag tror kommer växa i popularitet framöver. Kanske det är framtidens 
kontor, men framtidens kontor behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som ”det 
bästa kontoret”. Som med alla arbeten är det svårt att inte låta sin egna förutfattade 
mening skina igenom, vilket blir tydligt i den här studiens diskussionsavsnitt. Min 
förhoppning är att resultatet med dess analys ska ge en inblick i vad vårt flexibla 
samhälle kan leda oss till.  
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