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Sammanfattning 

Arbetslivet har kommit att bli mer avreglerat vilket har resulterat i att större krav ställs på både 

organisationer och individer. Organisationer omstrukturerar sina verksamheter och större 

ansvar läggs på den enskilda individen att agera i ett allt mer gränslöst arbetsliv. Sociala 

relationer är viktiga för människor men har kommit att bli mer flyktiga i ett arbetsliv där 

flexibiliteten ökat. Ett exempel på att organisationer ändrar sina verksamheter är införandet av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att medarbetare inte 

har fasta arbetsplatser utan ska välja arbetsplats efter den arbetsuppgift som ska utföras. Denna 

studie har en kvalitativ ansats och syftet har varit att undersöka medarbetares upplevelser av 

sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Studien visar att det finns 

goda förutsättningar för att erhålla socialt stöd eftersom arbetet på den nya arbetsplatsen kan 

ses som kollektivt. Det finns ett socialt stöd som är uppbyggt och karaktäriseras av ett nätverk. 

Medarbetare upplever sig inte lika utelämnade som på det tidigare cellkontoret. Det är viktigt 

att medarbetare upplever en känsla av sammanhang på arbetsplatsen eftersom den har en 

gränslös kontext. Möjligheten till att etablera sociala relationer och att erhålla socialt stöd har 

ökat på arbetsplatsen. Studien har kunnat påvisa att ledarskapet bör undersökas närmare med 

inriktning på ledarskapet i en aktivitetsbaserad kontext. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserad arbetsplats, aktivitetsbaserat kontor, sociala relationer, socialt 

stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Working life has become more liberalized, which has resulted in greater demands on both 

organizations and individuals. Organizations restructure their activities and more responsibility 

is put on the individual to act in an increasingly boundless working life. Social relationships are 

important to humans but have becomed more short-lived in a working life where flexibility has 

increased. An example of organizations changing their business is the introduction of activity-

based workplaces. An activity-based workplace means that employees not have permanent 

workplaces and have to choose a workplace according to the task to be performed. This study 

has a qualitative approach and the purpose has been to investigate employee experiences of 

social relations and social support in an activity-based workplace. The study shows that there 

are good conditions for receiving social support because work at the new workplace can be seen 

as collective. There is a social support that is structured and characterized by a network. 

Employees do not feel as omitted as at the former cell office. It is important that employees 

experience a sense of context in the workplace because it has a boundless context. The 

opportunity to establish social relationships and to receive social support has increased in the 

workplace. The study has been able to demonstrate that leadership should be explored more 

closely with leadership orientation in an activity-based context. 

 

Keywords: Activity-based workplace, activity-based office, social relations, social support 
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Inledning 
En alltmer globaliserad och gränslös värld har resulterat i ett alltmer avreglerat arbetsliv som 
ställer större krav på organisationer och individer. Organisationer måste omstrukturera efter 
marknadens krav och enskilda individer behöver vara bättre rustade för att kunna agera mer 
självständigt. Arbetsorganisationernas utformning och traditionella normer som byggts upp 
under industrialiseringens era har kommit att avregleras med större fokus på situation och 
individ. Tidigare normer har bland annat innefattat övervakning av anställda och att de varit 
hänvisade till en specifik arbetsplats. Inom dagens arbetsliv har därför individens roll blivit mer 
uttalad på grund av att arbetsuppgifterna inte längre är tydligt definierade eller platsberoende 
på ett liknande sätt som under industrialiseringen. Inom tjänstemannayrken ska individen i allt 
högre utsträckning vara självständig och initiera var, när och hur arbetet ska utföras. Detta har 
resulterat i mer otydliga gränser inom dessa yrken vilket har inneburit en större oklarhet om 
vad arbetsuppgifterna ska innehålla (Allvin et al. 2006: 168-170).  
 
Inom dagens arbetsliv präglas framförallt tjänstemannayrken allt mer av ospecificerade krav, 
konturlösa mål eller där definierandet är en del av arbetet och karaktäriseras ofta av otydlighet. 
Kraven inom dessa yrken kan också vara diffusa och ett uttryck för vad det nya arbetslivet 
resulterat i. Sociala relationer är inte längre tydligt formaliserade inom arbetslivet vilket har 
resulterat i att dessa nu präglas av större komplexitet och oförutsägbarhet än tidigare (Allvin et 
al. 2006:17). Samtidigt är sociala relationer oumbärliga för att anställda i arbetslivet ska kunna 
hantera sin dagliga verklighet på ett adekvat sätt. De sociala relationerna har påverkats av ett 
mer föränderligt och flexibelt arbetsliv och resultatet av detta är att de inte blir lika djupa som 
i det traditionella industrisamhället. Ett exempel på att sociala relationer inte blir lika långvariga 
idag är bemanningsbolagens ökade framväxt. I traditionella byråkratiska organisationer var 
sociala roller tydliga och uttalade för att idag vara mer gränslösa och flexibla. Sociala relationer 
är grundläggande och viktiga för människor eftersom det är inom dessa som arbetsuppgifter får 
en mening och om organisationer ska fungera och utvecklas förutsätts sociala relationer mellan 
människor som verkar i den. Relationer är ständigt föränderliga vilket innebär att det alltid är 
relevant att studera vilken betydelse de har för människor inom organisationer (Härenstam & 
Bejerot, 2010: 7-10).  
 
Den förändring som skett över tid avspeglas i hur arbetsplatsernas utformning har kommit att 
förändras. I en aktivitetsbaserad kontext tenderar de sociala relationerna att bli flyktigare på 
grund av att den karaktäriseras av ett nätverk med människor som samarbetar med varandra. 
Anställda saknar egna fasta arbetsplatser och är sammankopplade med varandra genom modern 
teknik. En aktivitetsbaserad arbetsplats kan utformas på flera olika sätt och består av olika 
diversifierade ytor där medarbetaren inte har ett eget enskilt kontor utan ska välja arbetsstation 
utifrån arbetsuppgiften (Stone & Luchetti, 1985: 106). En aktivitetsbaserad arbetsplats ställer 
nya krav på sociala relationer med rörliga anställda och därför är tilliten till varandra viktig för 
att det ska fungera på ett optimalt sätt (Toivanen, 2015: 20).  
 
Med utgångspunkt i ovanstående undersöks i denna uppsats en organisation som implementerar 
en aktivitetsbaserad arbetsplats. Anledningen till att detta ska implementeras beror främst på 
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ekonomiska skäl men också för att de vill kunna erbjuda medarbetare möjligheten att välja olika 
arbetsstationer och miljöer. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ska undersökas närmare med 
avseende på sociala relationer och socialt stöd vilket är angeläget. Detta mot bakgrund av att 
sociala relationer är viktiga för människor men har blivit mer flyktiga inom arbetslivet.  
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetares upplevelser av sociala relationer och 
socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats. 
 
Frågeställningar 
 
Frågeställning 1 – Hur beskriver medarbetare sociala relationer och socialt stöd från 
arbetsgruppen? 
 
Frågeställning 2 – Vilka möjligheter och hinder finns för att etablera sociala relationer och 
socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats? 
 
Avgränsning 
I denna studie har endast en arbetsplats varit föremål för undersökning och det är Skellefteå 
kommuns aktivitetsbaserade arbetsplats inom förvaltningen support och lokaler. Syftet har inte 
varit att generalisera resultatet utan att eftersöka en djupare förståelse för hur sociala relationer 
och socialt stöd upplevs i en aktivitetsbaserad kontext. Studiens inriktning har ett 
medarbetarperspektiv vilket har varit ett aktivt val i syfte att kunna ta del av medarbetares 
subjektiva uppfattningar om det fenomen som studerats. 
 
Begreppsdefinitioner 
För att ge läsaren förutsättningar att följa med i sammanhanget kommer begrepp som 
återkommer i uppsatsen att förtydligas. Aktivitetsbaserat kontor är ett samlingsbegrepp och 
innebär att kontoret kan utformas på flera olika sätt. På kontoret har medarbetare inte några 
fasta arbetsplatser utan ska välja arbetsstation utifrån aktuell arbetsuppgift. Kontoret är ofta 
uppdelat i zoner som står i relation till organisationens aktiviteter inom verksamhetsområdet. 
Dessa zoner möjliggör för medarbetare att arbeta i avskildhet eller samarbeta med andra på mer 
öppna ytor (Toivanen, 2015: 20). Aktivitetsbaserad arbetsplats används i denna uppsats för att 
beskriva den studerade organisationens arbetsplats. Sociala relationer och socialt stöd 
undersöks i denna studie med fokus på relationer och stöd främst från arbetsgruppen men även 
från kollegor. 
 
Disposition 
Bakgrundsavsnittet beskriver den studerade organisationens arbete med införandet av en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Aktuell forskning om aktivitetsbaserade kontor utvecklas under 
avsnittet tidigare forskning. Metodavsnittet ger en beskrivning av hur det empiriska materialet 
tagits fram med stöd av kvalitativ metod och forskningsintervjuer. Därefter presenteras de 
teorier som utgör den teoretiska referensramen och dessa innefattar sociala relationer, socialt 
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stöd och KASAM. Resultat och analys presenteras med utgångspunkt i valda teoretiska 
utgångspunkter där syfte och frågeställningar besvaras. Uppsatsen avslutas med ett 
diskussionsavsnitt. 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras den organisation som studerats i denna uppsats. Detta är ett 
pågående förändringsarbete som har förflutit under studiens genomförande och mindre än 
hälften av medarbetarna har börjat ta plats på det nya kontoret. 
 
Framtidens arbetsplats 
Support och lokaler är den förvaltning inom Skellefteå kommun som omfattas av den nya 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen med cirka 150 medarbetare. Inom förvaltningen finns sju olika 
avdelningar och dessa är ekonomi, fastighet, kommunikation, måltid, personalsupport, IT och 
utveckling. Skellefteå kommun påbörjade ett pilotprojekt under benämningen framtidens 
arbetsplats under augusti 2015. Tidigare har traditionella cellkontor och kontorslandskap varit 
dominerande inom organisationen med svårigheter för den anställde att själv kunna välja 
arbetsmiljö. Beläggningen på de tidigare kontoren låg på cirka 43,3%. Framtidens arbetsplats 
innebär en aktivitetsbaserad arbetsplats som är anpassad utifrån organisationens unika behov 
och förutsättningar. Den ska erbjuda anställda en palett av olika arbetsmiljöer. Medarbetare kan 
själva välja mellan enskilda rum, mötesrum, konferensrum, telefonrum eller lounge. Tre 
övergripande mål med arbetssättet är ökad digitalisering, samarbete och tillit. Ett budskap är att 
medarbetare är olika och har således olika behov av arbetsmiljö. Arbetet med införandet av 
framtidens arbetsplats har letts av en projektgrupp med representanter från hela förvaltningen 
men främst av medlemmar från utvecklingsenheten (Skellefteå kommun, 2017). 
 
Den aktivitetsbaserade ytan är dimensionerad för 210 personer och under december 2016 
flyttade halva arbetsgruppen in på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen under etapp 1. Hela 
kontorsytan kommer att vara färdigkonstruerad under sommaren 2017 varvid resterande del av 
förvaltningen kommer att flytta in under etapp 2. I nuläget saknas exempelvis den tysta zonen. 
När denna studie genomförs arbetar cirka 70 medarbetare i 9 arbetsgrupper på den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Detta innebär att denna studie genomförs under en 
förändringsprocess i organisationen där medarbetare som intervjuats har cirka tre månaders 
erfarenhet av att arbeta på den nya arbetsplatsen (Skellefteå kommun, 2017). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning för att ge en djupare förförståelse för läsaren. 
Tidigare forskning om aktivitetsbaserade arbetsplatser har huvudsakligen fokuserat på hur den 
fysiska miljön är beskaffad, teknikens förutsättningar, arbetsmiljö och medarbetares 
tillfredställelse i arbetssättet. Forskningen om sociala relationer och socialt stöd i en 
aktivitetsbaserad kontext är begränsad. Studien har ett medarbetarperspektiv för att öka 
förståelsen om sociala relationer och socialt stöd i en aktivitetsbaserad kontext.  
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Aktivitetsbaserade kontor är inget nytt fenomen 
Aktivitetsbaserade kontor är inte något nytt i realiteten utan har funnits under en lång tid men 
inte under denna benämning. Det papperslösa, mobila och öppna kontoret har funnits sedan 
1970 och förmodligen tidigare. IBM-koncernen hade under 1970-talet ett projekt där en grupp 
ingenjörer lämnade sina privata cellkontor för att börja arbeta i en form av aktivitetsbaserat 
kontor utan specifika organisatoriska gränser. Orsaken till att införandet av aktivitetsbaserade 
kontor inte haft en genomslagskraft kan förklaras på två sätt. Den första förklaringen handlar 
om att det under 1970-talet inte funnits tekniska lösningar som det moderna och flexibla 
kontoret behövde för att fungera på ett optimalt sätt. Den andra förklaringen är att chefer och 
ledare helt enkelt inte varit redo för att ge medarbetare tillträde till en aktivitetsbaserad 
arbetsplats. En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär nämligen en större frihet och autonomi för 
den enskilda medarbetaren. Generellt sett har organisationer präglats av starka makt-och 
kontrollstrukturer vilket resulterat i en låg grad av frihet för den enskilda medarbetaren (Van 
Meel 2010: 358, 365). 
 
Aktivitetsbaserade kontor är ett fenomen som har kommit att bli högaktuellt inom 
kontorsmiljöer. Anledningen till att organisationer har valt att byta till ett aktivitetsbaserat 
kontor kan vara många. Det allra vanligaste handlar om besparingsskäl och att bryta barriärer 
inom organisationer. Genom att ge medarbetare mer frihet, flexibilitet och att de själva kan 
välja var de ska arbeta hoppas företagsledningar att medarbetares tillfredställelse ska öka. En 
implementering av ett aktivitetsbaserat kontor kan också underlätta att bryta ner en destruktiv 
mentalitet mellan organisationers olika avdelningar eller mellan arbetsgrupper (Parker, 
2016:188-189). Vidare anser Parker (2006: 193) att en aktivitetsbaserad arbetsplats influeras av 
både taylorism och kostnadseffektivitet. På dagens aktivitetsbaserade kontor blir detta tydligt 
eftersom processerna handlar om att begränsa lokalutrymmet samt att minska anställdas tid inne 
på kontoret. Det finns ofta en tydlig inriktning mot att ha en funktionell miljö genom att öka 
arbetsflödet för att effektivisera arbetet. Enligt Parker (2006:193-194) präglas 
aktivitetsbaserade kontor av taylorism eftersom företag inför detta koncept för att öka vinsten 
och minska kostnader. Även övervakningen av personal influerar ett aktivitetsbaserat kontor 
genom att samla alla anställda på en mindre kontorsyta och minska på deras aktiviteter som inte 
är relaterade till arbetet. Parker (2006: 195) drar därför slutsatsen att införandet av 
aktivitetsbaserade kontor har en dold agenda och att detta handlar om att kapa kostnader inom 
företag och organisationer. I huvudsak handlar det om kostnadseffektiviseringar genom att 
minska på antalet enskilda kontor vilket också ofta genomsyrar implementeringsprocessen 
inom organisationer. 
 
Konceptet med aktivitetsbaserade kontor introducerades redan 1985 av Stone och Luchetti. En 
anledning till behovet av ett förändrat kontorslandskap handlar om att medarbetare inte längre 
anses vara i behov av en fast plats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Medarbetare har 
kommit att behöva flertalet olika arbetsstationer beroende på vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras. Egna önskemål om var arbetet ska utföras kan också tillgodoses genom att själv göra 
ett aktivt val. Det finns också olika behov hos människor vilket innebär att vissa personer 
behöver samarbeta med andra för att komma framåt i arbetet samtidigt som andra behöver 
enskildhet för att lösa sina arbetsuppgifter. Samarbete mellan medarbetare i form av olika 
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projekt kan underlättas genom att välja olika former av arbetsstationer i den aktivitetsbaserade 
miljön. Beroende på arbetsuppgiften och arbetsgruppen väljs den miljö som är lämpligast för 
genomförandet (Stone & Luchetti, 1985: 106). En förutsättning för att det aktivitetsbaserade 
kontoret ska fungera är att medarbetare har sådana arbetsuppgifter som kan utföras på en annan 
plats än exempelvis det traditionella cellkontoret. Detta innebär att det aktivitetsbaserade 
kontoret vanligtvis är utformat på ett sådant sätt att det finns skrivbord för mindre än 75% av 
arbetsstyrkan. Kontoret är papperslöst vilket ställer högre krav på digitala lösningar och att 
medarbetare kan hantera dessa på ett tillfredställande sätt. På det aktivitetsbaserade kontoret 
ska anställda själva ta ansvar för hur, var och när deras arbete ska utföras och kontrollfunktioner 
ska återkoppla resultat till chefer (Toivanen, 2015: 20). 
 
Mobiltelefoner och datasystem är exempel på teknik som möjliggör ett aktivitetsbaserat kontor. 
Kommunikationen mellan medarbetare blir mer spartansk i traditionella kontorslandskap och 
tekniken är en möjlighet att stärka samarbete och länka samman anställda inom organisationen. 
Samarbete och kommunikation mellan arbetsgrupper är möjliga att genomföra med stöd av 
modern teknik och interna datorsystem. Möjligheterna till att exempelvis planera och boka 
möten underlättas med stöd av tekniska hjälpmedel via mail och andra digitala mötesbokningar. 
Ytorna består av varierande former av kontorsrum med olika storlekar samt konferensrum i ett 
landskap som ibland kan karaktäriseras av samma form som en labyrint. Landskapet är ofta 
uppbyggt i mer öppna ytor men för mer känsliga projekt sker handläggning av dessa i privata 
konferensrum. Besökare som kommer till organisationen kan via ett datasystem få notifieringar 
om var aktuellt möte ska hållas. Medarbetare kan välja att arbeta i tysta zoner för att arbeta med 
koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller om behovet av avskildhet finns. Inom landskapet 
kan även olika kontorsmöbler skapa bättre förutsättningar för olika arbetsuppgifter (Stone & 
Luchetti, 1985: 108, 114). 
 
Olika utformningar av kontorsmiljöer 
Kontor definieras vanligtvis utifrån rumsliga egenskaper, användning och placering. Ett 
cellkontor är skapat för att antingen vara ett enskilt rum för en person eller ett delat kontorsrum 
för 2-3 personer. Öppna kontor kan utformas som antingen ett kontorslandskap eller som en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Inom kontorslandskap har anställda en fast placering för att inom 
det aktivitetsbaserade helt sakna fasta arbetsplatser (Toivanen, 2015: 15). På ett enskilt 
cellkontor utestängs störande ljud och gör det möjligt att utföra arbetsuppgifter avskärmat från 
andra medarbetare. Detta medför att kontakten med andra kollegor blir mindre och kontoren är 
vanligtvis placerade i längre korridorer efter varandra. Delade cellkontor ger plats för 2-3 
medarbetare som ofta brukar arbeta med liknande arbetsuppgifter (Toivanen, 2015: 16-17). 
Kontorslandskap kan variera mellan tre modeller i olika storlekar. Den minsta modellen 
innefattar 4-9 personer för att i det största innefatta över 25 personer. Mellanmodellen är 
vanligast förekommande i Sverige och innefattar 10-24 personer. Öppna kontorslandskap är 
flexibla för organisationen och buller är återkommande arbetsmiljöproblem då bristen på 
enskilda tysta utrymmen ofta är stor. Kombikontoret innehåller en kombination av cellkontor 
och det öppna kontoret har enskilda kontorsrum. Det som skiljer ett flexkontor från det öppna 
kontorslandskapet är att anställda inte har några fasta arbetsplatser. Medarbetare i dagens 
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arbetsliv spenderar en del av sin arbetstid i någon av dessa miljöer men spenderar allt mer tid 
utanför det egna enskilda kontoret (Toivanen, 2015: 19, 20-23). 

Teori 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för denna studie. Härenstam & 
Bejerots teoretiska utgångspunkter om sociala relationer och socialt stöd introduceras. 
Därefter beskrivs krav-och kontrollmodellens dimension om socialt stöd vilken är skapad av 
Karasek & Theorell samt vidareutvecklad av Johnson. Avslutningsvis presenteras Antonovskys 
teori om KASAM.  
 
Sociala relationer i ett föränderligt arbetsliv 
Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter för sociala relationer som är oberoende 
av tid och rum. Detta har skapat nya förutsättningar för arbetslivet och innebär att samarbete 
kan ske utan organisatoriska gränsdragningar. Exempelvis kan det innebära att medarbetare på 
ett aktivitetsbaserat kontor inte behöver finnas på plats, utan kan arbeta hemifrån med stöd av 
dator och mobiltelefon. Inom den icke-verbala kommunikationen uteblir många faktorer som 
hjälper oss att förstå andra människors känslor och handlingar. Den individuella prägeln av 
arbetet har blivit tydligare eftersom människor i arbetslivet tenderar att prioritera sina egna 
behov framför arbetskollegor och den egna arbetsorganisationen. Det går att urskilja tydliga 
mönster av detta och det präglar många organisationer i modern tid. I traditionella byråkratiska 
organisationer var roller tidigare tydliga och uttalade för att idag vara mer gränslösa och flexibla 
(Härenstam & Bejerot, 2010: 8-9). Förutsättningarna för att skapa stabila och långvariga sociala 
relationer verkar ha förändrats på ett negativt sätt inom arbetslivet. Arbetsplatserna har blivit 
mer föränderliga och rörliga vilket är en skillnad från de tidigare traditionella organisationerna. 
Förr kunde människor mötas och samverka under en längre period. Organisationer har kommit 
att förändras genom att bli mer tydligt uppdelade och anställda byter oftare arbeten inom och 
utanför företag. Denna förändring har resulterat i att sociala system allt oftare bryts upp och den 
tekniska utvecklingen gör att människor inte behöver mötas fysiskt i samma utsträckning. 
Människors behov av att ingå i ett socialt sammanhang påverkas därmed vilket innebär att 
möjligheten till socialt stöd minskar (Härenstam & Bejerot, 2010: 40).  
 
Vidare beskriver Härenstam & Bejerot (2010:12) att sociala relationer karaktäriseras av att de 
är uppbyggda av strukturer som även återfinns när människor inte interagerar med varandra. 
Sociala relationer kan delas in i tre olika kategorier. Den första innefattar relationen mellan 
medarbetare och chef där forskning har kunnat påvisa att en god relation till sin överordnade 
har en viktig betydelse för hälsa och kommande utveckling. Den andra kategorin omfattar 
relationer mellan kollegor där forskningen belyser att det är viktigt att kunna erhålla socialt stöd 
för att vara bättre rustad och klara av arbetet vid motgångar. Den tredje kategorin innefattar 
relationen mellan medarbetare och personer utanför den egna organisationen. Sådana typer av 
arbeten kallas ofta för relationsarbeten där medarbetaren exempelvis har täta eller 
återkommande kundkontakter. Inom denna studie har sociala relationer mellan medarbetare och 
relationen mellan chef och medarbetare fokuserats. 
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Sociala relationer som en förutsättning för socialt stöd 
Socialt stöd uppstår inom sociala relationer och kan delas in i struktur och funktion. Den 
strukturella uppbyggnaden är helt enkelt de nätverk en människa är delaktig i och en koppling 
till viktiga personer i dennes liv. Inom arbetslivet handlar det främst om stöd från kollegor och 
chef men även familjemedlemmar och vänner är viktiga. Det finns en stor risk för ohälsa hos 
människor som upplever att de inte har stöd från andra människor i deras omgivning. Den 
strukturella uppbyggnaden av det sociala stödet är således viktig eftersom funktionen byggs 
upp av denna. Finns en tillfredställelse och ett utbyte med människorna i nätverket kommer 
känslan av samhörighet att öka och resulterar i social integration. Om social integration uppnås 
kommer individen att få en ökad känsla av kontroll vilket innebär bättre förutsättningar för att 
erhålla en bättre självkänsla. Social integration innebär att människan finns i ett sammanhang 
och har en känsla av att vara behövd av andra (Härenstam & Bejerot, 2010: 45).  
 
Karasek och Theorells krav-och kontrollmodell har kunnat påvisa sambandet mellan ansträngda 
arbetssituationer och hjärt-och kärlsjukdomar. Denna modell har kompletterats med en 
ytterligare dimension som innefattar socialt stöd. Detta innebär att modellen inte enbart 
innefattar det individuella perspektivet. En studie av den svenska populationen med avseende 
på krav, kontroll och socialt stöd kunde påvisa att socialt stöd expanderar krav-och 
kontrollmodellen med en ytterligare dimension. Detta innebär att modellen inte längre enbart 
är ett individuellt bedömningsinstrument utan inkluderar således även samtliga sociala 
interaktioner och relationer på arbetsplatsen (Johnson & Hall, 1988: 1341). Krav-och 
kontrollmodellen vidareutvecklades av Jeff Johnson vilket resulterade i slutsatsen att om socialt 
stöd föreligger kan arbetet anses vara kollektivt. Om det sociala stödet förefaller vara lågt eller 
obefintligt ska arbetet ses som isolerat. Det sociala stödet är viktigt i arbetet eftersom det 
tillgodoser det grundläggande behovet av gruppkänsla och social tillhörighet hos medarbetare. 
Socialt stöd kan även utgöra funktionen av en stötdämpare vid en ansträngd arbetssituation 
(Berglund & Schedin, 2009: 144-145). Vidare beskriver Berglund & Schedin (2009: 146) att 
det sociala stödet kan urskiljas i tre olika kategorier. Emotionellt stöd omfattar bekräftelse från 
arbetskollegor och chef samt att omgivningen har ett genuint intresse för medarbetarens trivsel. 
Värderande stöd innefattar feedback från kollegor i hur arbetet utförs. Instrumentellt stöd 
innefattar samarbete med kollegor och andra aktörer i individens närhet. Det sociala stödet kan 
erhållas från chefer, kollegor eller från kunder eller klienter som medarbetaren påträffar i sitt 
arbete. 
 
Socialt stöd är ett begrepp som avser en stödjande funktion som individen upplever att den kan 
få från omgivningen och det sociala nätverket. Socialt stöd är betydelsefullt framförallt inom 
arbetslivet vilket också gör sociala relationer viktiga. Detta för att socialt stöd ska kunna uppstå 
och arbetsplatsen är en viktig arena för människor att erhålla socialt stöd. Kollegor och chef 
kan göra det sociala stödet slagkraftigt eftersom dessa personer ofta har en god kännedom om 
arbetsplatsens kontext och utmaningar. I de vanligaste fallen är det kollegor som främst 
tillgodoser behovet av emotionellt stöd. Anledningen till att socialt stöd verkar hälsofrämjande 
har inte helt kunnat klarläggas. Det finns två förklaringsmodeller när det gäller socialt stöd och 
dessa är buffert-hypotesen och direkteffekt-hypotesen. Buffert-hypotesen gör gällande att det 
sociala stödet fungerar som en slags stötdämpare mot stress om det upplevs som åtkomligt i 
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dessa situationer. Direkteffekt-hypotesen gör istället gällande att socialt stöd motverkar stress 
eftersom individer upplever att det finns lättillgängligt. Inom forskningen anses socialt stöd 
vara både en personlighets- och kontextuell variabel. Detta betyder att personligheten avgör 
individens förmåga att uppleva socialt stöd och det kontextuella perspektivet fokuserar på de 
strukturer som finns inom arbetsorganisationer (Härenstam & Bejerot, 2010: 45-46). 
 
KASAM 
Begreppet KASAM innefattar tre delar och indikerar hur människor upplever hälsa. Känslan 
av att tillhöra ett sammanhang är en viktig faktor för hälsa och detta kan undersökas närmare 
genom att undersöka om en människa upplever sig ha hälsa eller ohälsa. Begreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör tillsammans känslan av sammanhang och 
innebär därmed en hög KASAM (Antonovsky, 2005: 42). Begripligheten innefattar hur 
individen upplever verkligheten genom inre och yttre stimuli. Verkligheten kan ses som en 
sammanhängande struktur eller upplevas som ett slags kaosartat brus som är svårare att förklara. 
Individer som har en hög känsla av begriplighet ser framtiden som förutsägbar och kan 
konfronteras av plötsliga händelser eftersom dessa går att förklara. För individen blir det 
begripligt. Antonovsky har i studier kunnat påvisa att människor som drabbats av olyckor med 
låg KASAM upplevt sig som ständigt otursförföljda människor där man förutsatte att olyckor 
skulle fortsätta. Människor i samma situation med hög KASAM berördes inte alls på samma 
sätt på grund av att verkligheten och dess utmaningar ansågs vara hanterbara (Antonovsky, 
2005: 43-44).  
 
Den andra delen innefattar hanterbarhet och belyser de resurser som individen upplever att 
denne har till förfogande för att möta kraven som omgivningen ställer. Individen behöver också 
ha kontroll och tillgång till resurser som också kan kontrolleras av andra människor i 
omgivningen och förutsätter tillit. Människor som har en hög känsla av hanterbarhet kommer 
att resultera i att individer inte behöver uppleva sig som offer eller att livet är orättvist. De är 
därför bättre rustade när omständigheterna ändrar sig under livets gång (Antonovsky, 2005: 45). 
Den tredje delen innefattar meningsfullhet och är också KASAMs motivationskomponent. 
Meningsfullhet kan uppnås när individen är delaktig i dom processer som påverkar dennes liv 
och omgivningen. Detta inkluderar den känslomässiga innebörden och att det finns en 
beredskap för de problem och hinder som uppkommer i livet. Meningsfullheten resulterar i att 
motgångar och problem kan hanteras och att det är värt att investera i engagemang och tid. 
Utmaningar ses inte enbart som påfrestningar utan individen är istället väl rustad för att 
konfronteras med det svåra som uppstått. I Antonovskys studie betonade individerna som 
bedömdes ha en stark KASAM, den starka känslomässiga betydelsen för olika intresseområden 
i livet. Inom dessa intressen uppstod utmaningar som hade ett känslomässigt värde vilket 
innebar att människor investerade i tid och engagemang. Det gick att urskilja att människor med 
låg KASAM visade sparsamma tecken på att det fanns något i livet som hade betydelse för dem 
(Antonovsky, 2005: 45-46). Det är individens styrka i KASAM som kommer att avgöra om 
denne upplever problem som skadliga, neutrala eller hälsofrämjande (Antonovsky, 2005: 58-
59). 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet i studien. Metodval, urval, 
datainsamling, analysprocess och etik beskrivs och diskuteras. 
 
Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativ metod har tillämpats med syfte att bilda en helhetsuppfattning och djupare förståelse 
kring det studerade fenomenet i denna studie. Det fenomen som ska studerats kan bara förstås 
om den del som undersöks sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994:115-
116). Denna studie har ett abduktivt förhållningssätt som karaktäriseras av en hermeneutisk 
spiral där grunden bestått av delvis redan tolkad empiri utifrån den teoretiska referensramen 
(Alvesson & Sköldberg, 1994:42, 44-45). 
 
Forskningsintervju 
Bakgrunden till att kvalitativa forskningsintervjuer valts som tillvägagångssätt för att besvara 
syfte och frågeställningar är för att det är den metod som kan ge en djup kunskapsbild om det 
fenomen som studeras i denna uppsats. Inom hermeneutiken har människors kontext varit 
central för förståelsen av människors handlande eftersom det är knutet till en specifik och 
enskild kontext. Genom att möta informanterna i deras interpersonella kontext i anslutning till 
den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har ny kunskap kunnat studerats. Denna kunskap har sedan 
legat till grund för empiriinsamlingen. Mötet med informanterna på deras aktivitetsbaserade 
arbetsplats har varit värdefull för att försöka förstå dem i den kontext där de verkar (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 77-78). För att kunna besvara syftet och frågeställningarna konstruerades en 
intervjuguide med tre övergripande intervjuteman (se bilaga 1). De frågor som skrevs ned 
kretsade centralt mot dessa teman. 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014: 173) är det relevant att försöka åstadkomma både en tematisk 
och dynamisk dimension när det gäller intervjufrågor. Detta betyder att frågor skapats som 
knyter an till det tematiska med hänsyn till kunskapsproduktionen men också till det dynamiska 
perspektivet för att ge en positiv interaktion vid genomförandet med informanterna. Denna 
balans har eftersträvats i denna studie med stöd av semistrukturerade intervjuer för att kunna få 
relevanta svar om informanternas upplevelser av deras livsvärld men också för att säkerställa 
att korrekt empiri skulle kunna besvara syftet. Till vänster nedan visas tre teman för att besvara 
syftet. På höger sida exemplifieras några av de intervjufrågor som användes i studien. Det sista 
temat som innefattar möjligheter och hinder avsåg att undersöka informanternas upplevelser av 
organisationens egna mål i arbetssättet med tillit och samarbete. Detta eftersom både tillit och 
samarbete ansågs vara intressant att undersöka vidare i relation till syfte och frågeställningar 
för denna uppsats. 



	 10	

 
Vidare anser Kvale & Brinkmann (2014:173) att det är viktigt att intervjufrågorna bidrar till att 
skapa en dynamisk interaktion genom att frågorna är konkreta och begripliga. Intervjufrågorna 
som använts till denna studie har eftersträvats att utformas på detta sätt med avsikt att skapa en 
dynamisk interaktion med samtliga informanter. Intervjufrågor som innehåller varför, har aktivt 
valts bort från intervjuguiden eftersom det är ett uppdrag för forskaren att tolka och urskilja 
varför informanterna upplever livsvärlden på ett visst sätt. Detta framgår därför mer utförligt 
under resultatdelen i denna studie där tolkning och analys beskrivs mer utförligt utifrån 
informanternas intervjuer. 
 
Urval 
Ett strategiskt urval har tillämpats vid val av organisation för denna studie mot bakgrund av att 
en mindre undersökning genomfördes på Skellefteå kommun under vintern 2016. Genom den 
tidigare undersökningen fanns redan en kontaktperson som också haft ett intresse av att studera 
den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. I ett tidigt skede etablerades kontakt med denna 
representant inom organisationen för att påbörja förberedelsearbetet med studien. 
Aktivitetsbaserade kontor är i högsta grad aktuellt inom organisationen och det har funnits ett 
intresse från organisationens sida att undersöka hur medarbetare upplever sociala relationer och 
socialt stöd på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Enligt Bryman (2011: 434) är ett 
målinriktat urval ett vanligt förekommande förhållningssätt inom kvalitativ forskning vilket 
innebär att välja intervjupersoner som är adekvata för att besvara forskningsfrågorna. Urvalet 
av informanter i denna studie har därför med noggrannhet valts ut för att besvara syfte och 
frågeställningar. I den aktivitetsbaserade miljön arbetar i nuläget nio arbetsgrupper och av dessa 
arbetsgrupper har två målinriktat valts ut för att kunna besvara syftet och frågeställningar.  

 
Urvalskriterierna för informanter var att de skulle vara medarbetare och vara knutna till den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen i en arbetsgrupp. Utvecklingsavdelningens arbetsgrupp 
exkluderades från urvalet eftersom flera av dessa medarbetare har tillhört projektgruppen för 
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framtidens arbetsplats. Denna studie har ett medarbetarperspektiv vilket har medfört att en 
arbetsgrupp från fastighet aktivt exkluderats då den endast bestod av chefer. Av de kvarstående 
sju arbetsgrupperna valdes två av dessa. Med stöd av personaldokumentation om vem som 
arbetade på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kunde detta målstyrda urval göras utan 
inblandning från annan part. Anledningen till att två arbetsgrupper valdes ut var för att kunna 
få ihop antalet intervjuer för att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna i denna studie. 
Informanterna kontaktades via telefon för att sedan erhålla informationsbrev via e-post. 
Kommunikationen med informanter har också skett via e-post för att närmare besluta om tid 
och plats för intervju. Informanterna har själva fått bestämma när intervjun ska genomföras med 
avsikt att få dem att känna sig mer bekväma i intervjusituationen. 
 
Genomförande av intervjuer  
Det empiriska materialet till denna studie har samlats in via sju semistrukturerade intervjuer. 
Dessa har varit mellan 45 till 60 minuter långa och samtliga har haft narrativ karaktär. Enligt 
Kvale & Brinkmann (2014:194) fokuserar narrativa intervjuer på de berättelser som 
intervjupersonerna förmedlar vilket är fördelaktigt för att forskaren ska kunna ta del av 
betydelsefulla sociala strukturer. Detta har varit ett aktivt val av inriktning i denna studie för att 
kunna bilda en uppfattning av hur informanterna upplever sin verklighet på den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Inför intervjuerna fick informanterna ta del av ett 
informationsbrev som skickades ut via mail vilket förhoppningsvis underlättat deras situation. 
Det grundläggande och tydliga förarbetet har bidragit till att skapa ett förtroende mellan 
informanterna och författaren till denna studie vilket underlättat processen. Intervjuerna 
genomfördes på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen utom i två fall där de genomfördes i 
avgränsade rum utanför kontorslandskapet. Alla intervjuer spelades in och informanterna 
verkade bekväma och öppna med att beskriva sin livsvärld.  
 
Etik 
Denna studie har beaktat de fyra forskningsetiska principerna som innefattar informations,- 
samtyckes,-konfidentialitets-och nyttjandekraven. Informationskravet är uppfyllt genom att 
informanterna informerats dels via informationsbrev samt erhållit muntlig information om 
studiens syfte före intervjun ägde rum. Samtyckeskravet har beaktats då informanterna har fått 
information om att de själva har rätt att bestämma i vilken utsträckning de vill medverka i 
studien. Konfidentialitetskravet har eftersträvats och informanterna har hållits konfidentiella i 
denna studie för att värna om deras integritet genom att inte avslöja deras identiteter i resultatet. 
Personuppgifter och information hanterades på ett konfidentiellt sätt där ingen utomstående haft 
åtkomst till insamlat material. Informanter har fått information om att personuppgifter och 
insamlad empiri endast kommer att användas till denna studies ändamål. Samtliga möten med 
informanter har skett på deras arbetsplats vilket kan ha inneburit att medarbetare uppfattat vilka 
personer som deltagit i denna studie. Författaren till denna studie har informerat om vem som 
varit kontaktperson till denna studie samt även informerat dem att de kan ha uppfattats av andra 
att de deltagit i denna studie. Samtliga informanter har inte haft något emot detta så länge som 
de hålls anonyma i största möjliga mån. Detta har aktivt beaktats i denna studie under hela 
forskningsprocessens gång (Vetenskapsrådet, 2012).  
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Analysprocess- och metod 
Tematisk analys har tillämpats i analysprocessen för denna studie. Det är enligt Bryman (2011: 
528) ett av de flitigast förekommande tillvägagångssätten inom kvalitativ forskning och innebär 
att undersöka återkommande mönster i det empiriska materialet. För att kunna påbörja den 
tematiska kodningen och analysen har ljudinspelningarna inledningsvis transkriberats. 
Inspelningarna avlyssnades och dokumenterades ordagrant. Intensivläsningen av det 
transkriberade materialet resulterade i att övergripande teman kunde konstrueras. 
Återkommande teman och mönster var exempelvis; trötthet, ensamhet, nära samarbete och 
ljudnivå. Det abduktiva förhållningssättet har också präglat analysen genom att materialet också 
undersökts med stöd av på förhand redan utvalda teman. Dessa teman var exempelvis socialt 
stöd, möjligheter och hinder samt arbetsgrupp. Gibbs (2012: 39) beskriver att den tematiska 
analysen innefattar tre nivåer i deskriptiv, tematisk och analytisk. För att beskriva hur analysen 
genomförts i denna studie kommer denna process att förtydligas.  
 
På den deskriptiva nivån kunde exempelvis följande urskiljas som var återkommande i 
informanternas berättelser: Tomt på kontoret, känsla av ensamhet och stöd från kollegor. Flera 
informanter beskriver hur de tidigare upplevt sig ensamma på cellkontoret för att på den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen uppleva motsatsen. De beskrev också att de kunde söka stöd 
från kollegor. För att sedan kunna närma sig den andra kategoriserade nivån valdes för dessa 
deskriptiva koder koderna ensamhet och socialt stöd. Den tredje och avslutande analytiska 
nivån kunde därmed beskriva att informanterna tidigare upplevt ensamhet på det enskilda 
cellkontoret för att i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet istället uppleva att det fanns större 
möjligheter till social samvaro. De beskrev också att detta inneburit att de fått ökad möjlighet 
till socialt stöd på den nya arbetsplatsen. Vidare beskriver Gibbs (2012: 40) att det är viktigt att 
vara försiktig i detta moment för att tolkningen inte ska bli vilseledande. I analysarbetet har 
därför en stringent hållning eftersträvats för att tolkningen ska utkristalliseras i adekvata 
slutsatser. För att förhindra felaktiga slutsatser i analysen har studiens hjärta i form av syfte och 
frågeställningar ständigt varit återkommande för att underlätta navigationen i det abduktiva 
förhållningssättet. Analysprocessen har genomförts med noggrannhet för att säkerställa ett 
korrekt och systematiskt genomförande. Genom den tematiska analysen har återkommande 
mönster i informanternas berättelser kunnat uppmärksammas och analyseras. 
 
Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används inom den kvantitativa 
forskningstraditionen och inom kvalitativ forskning talar man istället om tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten i kvalitativa studier innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka 
och konfirmation. För att stärka trovärdigheten i denna studie har informanternas beskrivning 
av verkligheten sammanfogats och tolkats till en beskrivande helhetsuppfattning. Detta betyder 
att informanternas subjektiva beskrivningar ses som en del av helheten tillsammans med 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I denna studie har flera informanter deltagit 
vilket gett djupa beskrivningar om det aktuella fenomenet vilket stärker överförbarheten. Det 
är dock viktigt att beakta att studien genomförts under en aktuell förändringsprocess i 
organisationen där implementeringsprocessen varit igång under studiens genomförande. Med 
stöd av informanternas rikliga beskrivningar om deras verklighet skulle därmed studien kunna 
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genomföras på nytt med ett liknande resultat trots att förändringsprocessen varit pågående i 
organisationen. Samtliga delar av forskningsprocessen beskrivs i denna metod vilket stärker 
pålitligheten för studien eftersom den därefter kan granskas av andra på ett överskådligt sätt. 
Objektivitet har eftersträvats under hela studiens gång för att den ska kunna styrkas, 
konfirmeras och innefatta en hög tillförlitlighet. En forskare kan aldrig bli helt objektiv och 
exempelvis valet av arbetsplats till denna studie avspeglar ett intresse för området hos 
författaren (Bryman, 2011: 352, 354-355). 

Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys med koppling till den teoretiska referensramen.  
 
En aktivitetsbaserad arbetsplats med närhet till omgivningen   
I mötet med informanterna framgår entydigt att det funnits en oro över att byta till både nytt 
kontorslandskap och arbetssätt. Under intervjuerna beskriver flera intervjupersoner att de blivit 
positivt överraskade men att ljudnivån ibland kan störa dem i arbetet. Troligtvis kommer detta 
att förbättras ytterligare när hela etappen är färdigbyggd till sommaren 2017. Då kommer 
medarbetare också att få tillgång till hela kontorsytan och exempelvis den tysta zonen. I 
dagsläget finns den tysta zonen på en mer avlägsen plats i kommunhuset vilket gör att många 
medarbetare inte nyttjar den på grund av avståndet. Det är fritt för den anställde att själv välja 
arbetsplats efter eget tycke och smak helt enligt konceptet med aktivitetsbaserade kontor. 
Arbetsuppgiftens karaktär påverkar självklart valet av arbetsstation likaså om det krävs 
samarbete med någon annan part. En kvinnlig informant beskriver följande: 
 

”Som individ så är det att jag kan, jag hoppas att alla känner det, att man kan 
individuellt välja vad som passar mig nu när jag ska sitta och göra det här. Och 
det krävs inte att man bryter en norm för att välja annorlunda. Utan normen är 
att man ska kunna välja olika”. 

 
Under intervjuerna ges en beskrivning av att medarbetare själv ska välja arbetsstation utifrån 
den arbetsuppgift som ska utföras. Det informanten beskriver ovan är att denne inte behöver 
bryta normer vid val av arbetsplats vilket i deras tidigare kontext skulle kunnat leda till 
missförstånd. I konceptet med aktivitetsbaserade kontor är det fria valet av arbetsstation ett 
förhållningssätt och informanterna uttrycker att det inte är några problem att välja. Däremot kan 
det upplevas arbetsamt att flera gånger varje dag plocka ihop sina saker och deras personliga 
tillhörigheter. Anställda kan välja att samarbeta med varandra i olika typer av zoner. Det finns 
till exempel en lågfokuseringszon där det är tillåtet att prata mer högljutt. Mellanzonen tillåter 
en lägre ljudnivå och inom denna zon finns det möjlighet till samarbete med kollegor om 
gemensamma projekt. Inom den tysta zonen ska det vara möjligt för medarbetare att 
upprätthålla en hög koncentrationsnivå med få störningsmoment och en tyst ljudnivå. 
Medarbetare behöver inte alltid befinna sig på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen utan kan 
exempelvis arbeta hemifrån. En kvinnlig informant lyfter fram att det kan bli problematiskt om 
medarbetare är alltför mycket utanför arbetsplatsen: 
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”Fördelen med aktivitetsbaserat är att kunna vara nära varandra och jobba 
tillsammans. Men någon kan ju sitta hemma så en svårighet är att inte vara fysiskt 
nära varandra. Ställer du en fråga på mail blir det så fruktansvärt skarpt. Kan du 
göra det här, ja eller nej? Står man bredvid varandra får man ett snabbare utbyte. 
Jamen, vi gör sådär. Det kreativa flödet hämmas av mail och skype och så”.  

 
Resultatet tyder på att det aktivitetsbaserade kontoret har påverkat de sociala relationerna på ett 
sådant sätt att det har blivit lättare att samarbeta med varandra inom de olika zonerna, till 
exempel inom den så kallade mellanzonen. Kollegor kan sitta i den zonen för att samarbeta och 
kan på detta vis komma närmare varandra än vad som tidigare varit möjligt. Ett problem som 
informanten lyfter fram i ovanstående citat är nackdelen med att inte mötas fysiskt. Informanten 
beskriver att den verbala kommunikationen uteblir om allt för mycket kommunikation sker via 
mail eller skype vilket beskrivs som ett hinder för sociala relationer. Det blir svårigheter att 
kunna få ett utbyte mellan varandra som kan ske i exempelvis mellanzonen. Flera informanter 
beskriver att detta är en utmaning och att vissa arbetsuppgifter kräver fysisk närvaro för att 
kunna genomföras på ett optimalt sätt. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen tenderar att 
underlätta samarbete mellan medarbetare inom arbetsgrupperna såväl som inom förvaltningen. 
Genom att anställda från flera olika avdelningar delar kontor underlättas den personliga 
kännedomen om varandra. Informanterna beskriver att det har blivit lättare att samarbeta med 
varandra när man tidigare träffat personen och har ett ansikte att relatera till. I nuläget pågår 
ombyggnationen vilket informanterna upplever som ansträngande bland annat på grund av 
ljudnivån. Det finns en entydig bild hos informanterna att regler och rutiner för hur medarbetare 
ska kommunicera med varandra inte har etablerats fullt ut. Det inträffar ofta att man kan bli 
störd av andras telefonsamtal, högljudda samtal eller återkommande frågor från kollegor. Det 
är enkelt att snabbt kunna ställa frågor till varandra som rör arbetet men det kan många gånger 
också störa pågående arbetsuppgifter. Flera informanter beskriver att det tror att detta kommer 
att förbättras i samband med att byggnationen av arbetsplatsen är klar. Informanterna beskriver 
den höga ljudnivån som ett problem och något som de tror orsakar trötthet. En manlig informant 
beskriver följande: 
 

”Jag är ju inte störd av ljudnivån men det är klart att det är en förändring. Jag 
tror inte att jag påverkas av det. Men det är som att man brukar säga att man inte 
påverkas av reklam, jo, men det gör du. Kanske går man ner lite i kapacitet. 
Undermedvetet kan det vara saker och ting som sker, men jag tycker att det är 
helt okej”. 

 
Informanten upplever sig inte påverkas direkt av den höga ljudnivån som finns på den nya 
arbetsplatsen. Det finns en överhörningsproblematik som samtliga informanter upplever 
orsakar trötthet. På arbetsplatsen finns mötesrum som inte har några direkta väggar utan är 
endast avgränsade av till exempel enklare staket. Eftersom hela den aktivitetsbaserade ytan inte 
är färdig ännu råder delade meningar om vad som egentligen gäller vid social kontakt. 
Informanterna beskriver att det ibland kan bli högljutt och att det är svårt att upprätthålla rutiner 
för ljudnivåer inom de olika zonerna.  
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Förutsättningar och möjligheter till sociala relationer på en aktivitetsbaserad arbetsplats 
På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen återfinns medarbetare från hela förvaltningen där de 
själva ska välja arbetsplats utifrån den arbetsuppgift som de ska utföra. Tidigare hade samtliga 
informanter ett eget cellkontor där de flesta beskriver att de brukade arbeta under hög 
koncentrationsnivå med sina arbetsuppgifter. Ofta rörde man sig i nära anslutning till sin egen 
arbetsgrupp där invanda handlingsmönster var normerande. Medarbetare hade sina fasta 
punkter i form av kontor och fikaplatser i en slags inramad struktur. Något som var 
återkommande under intervjuerna är känslan av att tidigare uppleva sig ensam på det enskilda 
cellkontoret. En kvinnlig medelålders informant beskriver att denne i huvudsak har 
arbetsuppgifter som förutsätter närvaro inne på det aktivitetsbaserade kontoret. Tidigare hade 
anställda på förvaltningen egna cellkontor i en korridorbyggnad med möjlighet till att 
upprätthålla hög fokus på arbetsuppgifterna. På följande sätt beskriver denna kvinnliga 
informant hur denne upplever skillnaden mellan sitt tidigare cellkontor och den nya 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen: 
 

”Jag behövde inte ha någon kontakt med andra och bryta mina tankar Att jag 
skulle producera, men jag kände i min kropp att det hindrade mig från att göra 
ett bra jobb. Jag ville kunna vara i olika miljöer och i en mer social miljö. Jag 
trivs och går ofta in där man kan skärma av sig, men jag vill ibland kunna ha 
nära till folk också”. 

 
Informanten beskriver förändrade villkor för att etablera sociala relationer på det tidigare 
cellkontoret och jämför med hur det blivit på den nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen. På den 
nya arbetsplatsen kan medarbetare själva välja när de ska gå undan och arbeta under hög 
koncentration men kan efter eget behov välja att återvända till medarbetare och kollegor som 
befinner sig i landskapet. Resultatet visar att medarbetare själva efter eget tycke och smak kan 
bestämma i vilken omfattning de önskar interagera med andra. En manlig rinformant beskriver 
också att denne kommit närmare sina kollegor i det nya aktivitetsbaserade landskapet: 
 

”Vi sitter ju närmare varandra i alla fall och möjligheten finns ju att sitta och 
jobba bredvid varandra vilket det inte gjorde tidigare. Inte på samma sätt i alla 
fall. Vi bollar ju mycket frågor och behöver bolla mycket frågor med varandra 
dagligen i stort sett.”.  

 
Informanten uttrycker att möjligheten till att etablera sociala relationer har ökat på den nya 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Arbetsplatsens utformning innebär att det finns större 
möjligheter till samarbete med varandra. Samtliga informanter beskriver att de upplever att de 
kommit varandra närmare inom förvaltningen och det förekommer social interaktion med nya 
ansikten från medarbetare som jobbar på andra avdelningar. Arbetsplatsen öppnar således upp 
för sociala relationer med medarbetare inom hela förvaltningen support och lokaler. Det finns 
goda förutsättningar för samarbete genom de olika zonerna som finns att tillgå. Tillgången till 
mindre avgränsande rum verkar vara god där två personer kan arbeta tillsammans vid ett 
skrivbord. En manlig informant beskriver följande: 
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”Du lär kanske känna fler eftersom du träffar på mer folk. Annars har du ditt lilla 
cellkontor, du har dina ansikten omkring dig. Här dyker det upp andra typer av 
människor som du normalt sett inte jobbar med. Har jag träffat ”NN” på den 
andra avdelningen och sett ansiktet är det en fördel att vi hälsat på varandra”. 

 
Möjligheten till att träffa på andra medarbetare inom organisationen gör det lättare att söka 
kontakt med varandra istället för att enbart kommunicera via mail eller andra mobila 
kontaktvägar. Informanterna beskriver att det blir lättare att försöka förstå varandra genom att 
etablera sociala relationer vid exempelvis fikapauser. Informanterna ger uttryck för att det skett 
en förändring i möjligheten till sociala relationer på den nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 
Från att tidigare varit hänvisad till kontoret finns det nu en ökad möjlighet till sociala relationer 
och därmed socialt stöd eftersom det finns fler medarbetare som delar samma kontorslandskap.  
 
Upplevelsen av att vara hänvisad till cellkontoret kan med stöd av Karasek och Theorells 
vidareutvecklade modell om socialt stöd tolkas i termer av att medarbetare haft isolerade eller 
delvis isolerade arbeten. Detta innebär att möjligheten till socialt stöd har ökat på grund av att 
arbetet tenderar att ha en kollektiv karaktär på den nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Detta 
kan förklaras med det Härenstam & Bejerot (2010) kallar för strukturell uppbyggnad av socialt 
stöd som liknar ett nätverk. Genom att medarbetare befinner sig inom en miljö som möjliggör 
för nätverkande bör känslan av samhörighet öka vilket leder till en känsla av ökad kontroll. 
Detta innebär att det finns en strukturell uppbyggnad av socialt stöd utifrån informanternas 
upplevelser av att inte känna sig isolerade. Den strukturella uppbyggnaden möjliggör det som 
Härenstam & Bejerot (2010) kallar funktion av socialt stöd vilket innebär att det finns goda 
förutsättningar för att social integration uppnås på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Den 
sociala integrationen kan leda till att medarbetare upplever en ökad känsla av kontroll och 
samhörighet till både arbetsgruppen och förvaltningens avdelningar. På den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen kan arbetet därmed ses som mer kollektivt och möjligheten till socialt stöd ökar. 
 
Socialt stöd från arbetsgruppen 
Informanterna från arbetsgrupperna beskriver att samarbete och socialt stöd inom gruppen 
överlag fungerar tillfredställande på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det finns ett samband 
i deras berättelser om arbetsgruppens betydelse och det handlar om att den upplevs något mer 
fragmenterad på det nya kontoret. En manlig informant beskriver följande: 
 

”Det är klart att det ju både för-och nackdelar när man träffar fler människor 
samtidigt son det är arbetsgruppen som man jobbar mest med. Arbetsgruppen blir 
som lite utspridd också. Man har inte samma gemenskap med dom kanske som 
man hade tidigare när man satt tillsammans och gjorde allting tillsammans. Det 
har blivit lite spretigare”. 

 
Informanten beskriver att medarbetare har kommit att inleda nya sociala relationer med andra 
människor inom förvaltningen. Trots detta beskrivs den egna arbetsgruppen vara den av störst 
betydelse och de gruppmedlemmar som står närmast. Arbetsgrupperna har återkommande 
möten som knyter samman gruppen. Det är främst utformningen av arbetsuppgifterna som 
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reglerar på vilket sätt medarbetare samarbetar och interagerar med varandra. Informanterna 
beskriver att behovet av sociala relationer tillgodoses på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
genom kontakt med människor som inte enbart behöver tillhöra den egna arbetsgruppen. 
Resultatet visar på att behovet av sociala relationer inte enbart tillgodoses av den egna 
arbetsgruppen vilket var vanligt förekommande på cellkontoret. I dagsläget tenderar sociala 
relationer och socialt stöd att även tillgodoses av andra medarbetare inom förvaltningen. 
Informanterna beskriver att arbetsgruppen upplevs mer avlägsen och att den fysiska närheten 
inte är lika stark. En kvinnlig informant beskriver följande om relationen till den egna 
arbetsgruppen: 
 

”Det kan ju gå en hel dag och man har aldrig sett någon av sina arbetskamrater. 
Man kan vara i olika delar av lokalen men man kan ha haft kontakt via mail eller 
sådär. På så sätt var vi ju närmare varandra tidigare. Just fysiskt närmare 
varandra. När vi satt i rummen bredvid varandra. Men det är ju inte säkert att 
man hade mer kontakt bara för det”.  

 
Informanten beskriver att den egna arbetsgruppen är mer utspridd på den nya arbetsplatsen och 
att den fysiska närheten blivit mer avlägsen. I kontorslandskapet är medarbetare mer utspridda 
utan fasta arbetsplatser vilket gör att det ibland kan vara svårt att veta var gruppmedlemmarna 
befinner sig. Interna datasystem med exempelvis mail och skype möjliggör kontakten mellan 
medarbetare och gruppen. En kvinnlig informant beskriver på ett tydligt sätt vikten av att kunna 
söka stöd hos kollegor i arbetsgruppen: 
 

”Det är när jag behöver bolla som jag går till någon. Visst ser det här okej ut? 
Ja, men visst, kör! Sådana här egentligen ganska små saker som tar en halv minut 
men det är en trygghet”. 

 
Informanten beskriver att socialt stöd är viktigt och att det är arbetsgruppen som till stor del 
tillgodoser detta stöd. Utifrån informanternas beskrivningar verkar det ha blivit mer 
komplicerat att erhålla socialt stöd från arbetsgruppen eftersom medarbetare inte längre har 
fasta arbetsplatser och det går inte alltid att veta var dom befinner sig. De olika zonerna 
möjliggör samarbete men ett hinder är att inte ha vetskapen om var gruppmedlemmarna 
befinner sig. En manlig informant beskriver följande: 
 

”Vi inom arbetsgruppen är ett stöd för varandra för att det ska bli ett bra 
slutresultat. Det krävs ett samarbete för att det ska fungera. Jag kan inte bara 
bestämma att vi ska göra på ett visst sätt för det påverkar ju flera andra”. 

 
Informanten beskriver att samarbete inom gruppen är någonting viktigt för att nå 
organisationens mål. Det ses som en förutsättning för att kunna leverera och klara av 
arbetsuppgifterna. Det pågår ett arbete med att implementera rutiner för att digitalt kunna 
markera och ange sin position och vissa gör redan detta idag. När hela lokalen är färdigbyggd 
tror de flesta informanter att detta kommer att fungera bättre. Ibland kan möjligheten till socialt 
stöd från gruppens medlemmar vara problematiskt då vissa informanter har arbetsuppgifter med 
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hög grad av specialisering. Detta innebär att de inte har liknande uppgifter som andra 
gruppmedlemmar. En kvinnlig informant beskriver följande: 
 

”Jag har sådana arbetsuppgifter att jag inte kan fråga mina kollegor. Chefen har 
ju ofta gett mig arbetsuppgiften och vi har en ganska nära kommunikation”.  

 
Informanten beskriver att det inte går att erhålla stöd specifikt kring arbetsuppgifterna om dessa 
är av hög grad av specialisering. Däremot finns det goda möjligheter till att erhålla stöd från 
chef om arbetsuppgifternas innehåll. Arbetsgruppen kan trots detta ge socialt stöd på andra sätt 
genom exempelvis att vara en samtalspartner vid hög arbetsbelastning.  
 
På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan medarbetare erhålla det som Härenstam och Bejerot 
(2010) beskriver som socialt stöd på grund av att det finns en strukturell uppbyggnad och 
funktion. Medarbetare upplever socialt stöd från sin egen arbetsgrupp men att en viss distans 
till gruppmedlemmarna uppstått på den nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det sociala stödet 
har dock inte minskat i omfattning utan verkar ändrat struktur. Möjligheten till att söka socialt 
stöd från andra medarbetare har nu också tillkommit. Upplevelsen av att det alltid finns en 
medarbetare på plats tenderar att ha ökat. Berglund & Schedin (2009) beskriver att det sociala 
stödet är viktigt eftersom det tillgodoser det grundläggande behovet av gruppkänsla och 
tillhörighet. Mot bakgrund av detta verkar det finnas fördelar med att inte längre ha fasta 
cellkontor. Det pågår ständiga aktiviteter och rörelser på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
och rinformanterna ger uttryck för att känna sig betydligt mindre ensamma och utelämnade. 
Närheten till arbetsgruppen finns alltid där och upplevelsen är att det är fullt möjligt att erhålla 
socialt stöd. Arbetsgrupperna på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen tenderar att på flera olika 
sätt erhålla det som Berglund & Schedin (2009) beskriver som emotionellt, värderande och 
instrumentellt stöd. Det emotionella stödet tillgodoses främst från arbetsgruppen men kan även 
erhållas från andra medarbetare från andra avdelningar i kontorslandskapet i de sociala 
relationer som uppstår. Värderande stöd i form av feedback erhålls främst från den egna 
arbetsgruppen. Det instrumentella stödet i form av samarbete tillgodoses inom de sociala 
relationer som kretsar kring medarbetarnas arbetsuppgifter. 
 
Möjligheter och hinder för sociala relationer och socialt stöd 
Resultatet visar på att otydliga gränser mellan medarbetare kan vara hindrande för sociala 
relationer och socialt stöd. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsens utformning beskrivs av många 
informanter som gränslös vilket i sin tur kan komma att påverka de sociala relationerna på ett 
negativt sätt. En manlig informant beskriver följande: 
 

”Det här med disciplin, det har vi sagt, nu har vi tysta zoner och mellanzoner. Vi 
har sagt att vi ska vara tysta på vissa ställen men jag ser att det är svårt och vi 
får se hur det blir när allt är klart. Det känns som vi har svårt att hålla disciplinen. 
Jag ser dig, jag vet att du förmodligen har svaret på min fråga. Hur var det med 
den här arbetsuppgiften? Då är pingisen igång. Vi får se om tiden utvisar hur det 
kommer att bli kring de här tysta zonerna”.  
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Informanten beskriver att det finns svårigheter att upprätthålla disciplinen och respektera 
varandra. Detta skulle kunna tolkas som en faktor som kan leda till irritation och konflikter 
vilket i sin tur skulle påverka de sociala relationerna på ett negativt sätt. Under intervjuerna har 
informanterna beskrivit att det inom kontorslandskapet råder olika uppfattningar om vilka 
spelregler som gäller för kommunikationen. Resultatet visar att närheten till varandra är en 
möjlighet för att etablera sociala relationer men kan också ses som ett hinder. När närheten till 
varandra finns blir det också lättare att störa varandra i arbetet enligt informanternas 
beskrivningar. Det kan till exempel pågå ett möte i konferensrummet utan väggar och andra 
förbipasserande i landskapet kan ställa frågor om olika arbetsuppgifter vilket kan störa det 
pågående mötet. En del informanter beskriver också att de registrerar vad andra medarbetare 
pratar om när människor kommer och går i landskapet. Det kan handla om att man lyssnar på 
konversationer och det kan vara svårt att skärma av sig från en del samtal. I resultatet 
framkommer att det finns utmaningar för chefer med rörliga anställda. En kvinnlig informant 
beskriver att den nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en utmaning för ledarskapet: 
 

”Jag tycker att det är en chefsfråga att ha koll på miljön och temperaturen i 
gruppen. Om det börjar bubbla av misstro eller av misstänksamhet måste det 
fångas upp direkt. Det är bra att vi träffas på våra möten regelbundet och får veta 
vart dom andra är. Det ökar tilliten och tryggheten att jag vet vad de andra 
kollegorna gör för något”.  

 
Informanten beskriver att det är viktigt att chefer är vaksamma för att se till att samarbete och 
tillit fungerar på ett bra sätt. Vidare beskriver informanterna att de upplever att gemensamma 
aktiviteter är viktiga för sammanhållningen i arbetsgruppen. Det tenderar också att vara viktigt 
för att undvika missförstånd och öka tillit. Om det exempelvis råder misstänksamhet i gruppen 
kan detta bli ett hinder för sociala relationer och socialt stöd. Det kan i värsta fall resultera i 
motsatsen till det som Härenstam & Bejerot (2010) kallar social integration. Om det inte finns 
en tillfredställelse och utbyte mellan människorna i gruppen kan känslan av kontroll och 
samhörighet i gruppen minska. Informanterna beskriver att det är det viktigt att chefer är 
närvarande och bildar sig en uppfattning om hur gruppen mår och presterar. En kvinnlig 
rinformant beskriver följande: 
 

”Jag har inte någon övertro på chefernas roll men det är ändå en del i arbetet att 
veta att det jag gör finns i ett sammanhang och att jag gör någonting som behövs 
för någon annan. Jag tror att det är fördelar det här med att vara i en mer flexibel 
miljö och jag tror till exempel att det här med mobbing och såna grejor minskar 
på en arbetsplats när det är såhär öppet”. 

 
Informanten beskriver att det är viktigt att tillhöra ett sammanhang och att uppleva en 
tillhörighet till exempelvis den egna arbetsgruppen. Vidare framkommer en beskrivning att det 
kan finnas en fara om medarbetare faller ut ur ramen och inte klarar av att navigera i den flexibla 
miljön på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det finns en uppfattning om att det är relevant 
att medarbetare upplever att de bidrar till ett större sammanhang.  
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Enligt Antonovskys (2005) teori om KASAM är känslan av sammanhang viktig för att 
människor ska uppleva hälsa. Resultatet kan tolkas i termer av att det är angeläget att 
medarbetare på en aktivitetsbaserad arbetsplats upplever en känsla av sammanhang. Detta mot 
bakgrund av att det är en nätverksliknande och gränslös kontext. En medarbetare som hamnat 
utanför arbetsgruppen skulle enligt Antonovsky (2005) troligtvis uppleva denna arbetsplats som 
en verklighet av ett kaosartat brus och inte som en sammanhållen struktur. Detta mot bakgrund 
av resultatet som visar att det verkar vara viktigt med fasta punkter som håller samman 
arbetsgrupperna exempelvis via veckomöten. Känslan av begriplighet kan öka om de sociala 
relationerna på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen håller en sammanhängande struktur. För att 
upprätthålla en känsla av begriplighet är det viktigt att fortsätta att upprätthålla regelbundna 
träffar med arbetsgrupperna för att öka känslan av sammanhang och fokusera på 
organisationens mål. Detta kan resultera i att medarbetare upplever en ökad känsla av 
begriplighet och att de bidrar till en helhet. Det är också viktigt att medarbetare har de resurser 
som krävs för att möta kraven i arbetet vilket kan resultera i att de har en känsla av hanterbarhet 
och att de har resurser till förfogande. Informanterna beskriver att de är självgående och att de 
har de resurser som är nödvändiga för att klara av kraven i arbetet. Det betyder att de verkar ha 
en hög känsla av hanterbarhet. Informanterna verkar trivas med sina arbeten, är positivt 
inställda till det nya kontorslandskapet och verkar vara välinformerade om denna förändring 
inom organisationen. Detta kan ses som ett uttryck för att de upplever en känsla av 
meningsfullhet. De verkar trivas med sina arbetsuppgifter och beskriver att deras del i arbetet 
tillsammans med andra bidrar till en helhet och att de gemensamt arbetar mot organisationens 
mål. Det innebär att de lägger ner engagemang och omtanke i sina arbeten. Detta innebär att 
medarbetare som deltagit i denna studie tenderar att ha en stark känsla av sammanhang vilket 
är särskilt viktig på en föränderlig aktivitetsbaserad arbetsplats. 
 
Resultatet visar att en viktig utmaning för chefer på en aktivitetsbaserad arbetsplats är att aktivt 
arbeta med arbetsgruppernas sammanhållning för att upprätthålla känslan av sammanhang över 
tid och att nya medarbetare introduceras till arbetsplatsen på ett adekvat sätt. Informanterna har 
gett intrycket av att organisationens ledare och utvecklingsgrupp aktivt arbetat med information 
och delaktighet i implementeringen av förändringen. På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 
finns stora möjligheter att via de sociala relationerna stärka samarbete inom förvaltningen 
eftersom många medarbetare vistas på samma kontorsyta. Möjligheten är också stor att erhålla 
socialt stöd och den potentialen har ökat även från andra medarbetare inom förvaltningen. De 
hinder som framkommit är att sociala relationer kan påverkas negativt av svårigheterna att 
hantera den gränslösa kommunikationen. Ljudnivån kan vara ansträngande och besvärande för 
medarbetare och detta verkar till stor del bero på att hela kontorslandskapet inte är färdigbyggt. 
Det verkar också fortfarande pågå en slags implementeringsprocess i att bland annat hitta 
fungerande rutiner gällande detta. Denna studie har kunnat visa på att ledarskapet är särskilt 
viktigt på en aktivitetsbaserad arbetsplats och att det är en ständig balansgång för chefer att 
tillgodose medarbetares känsla av sammanhang i ett ständigt föränderligt kontorslandskap.  
 
Sammanfattning 
Resultatet visar att det både finns möjligheter och hinder för sociala relationer och socialt stöd 
på en aktivitetsbaserad arbetsplats. De möjligheter som framkommit i resultatet är att det har 
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blivit lättare att samarbeta med varandra på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen eftersom det 
finns en tydligare fysisk närhet till varandra än vad som tidigare varit möjligt på det enskilda 
cellkontoret. Arbetsplatsens utformning verkar också underlätta samarbete mellan varandra i 
arbetsgrupperna. Det är också enklare att etablera sociala relationer på grund av närheten till 
arbetsgruppen och förvaltningens olika avdelningar. Förändringen som skett kan tolkas i termer 
av att arbetet på den nya arbetsplatsen har fått en mer kollektiv karaktär vilket kan innebära att 
medarbetare inte upplever sig vara lika isolerade som tidigare. Resultatet indikerar också att det 
verkar finnas en strukturell uppbyggnad och funktion av socialt stöd eftersom den nya 
arbetsplatsens nätverksliknande karaktär gynnar denna uppbyggnad och funktion. Resultatet 
visar att det således existerar goda förutsättningar för medarbetare att erhålla socialt stöd än vad 
som tidigare varit möjligt på det enskilda cellkontoret. Det sociala stödet verkar också ha ändrat 
karaktär och kan ses som något positivt och som en möjlighet. Samtidigt som resultatet visar 
att medarbetare beskriver en viss distans till arbetsgruppen finns en upplevelse om att socialt 
stöd har ökat på grund av att det finns andra personer som kan tillgodose behovet av socialt 
stöd. Emotionellt, värderande och instrumentellt stöd erhålls dock främst från den egna 
arbetsgruppen. Det resultatet övergripande indikerar när det handlar om möjligheter är att den 
nya aktivitetsbaserade arbetsplatsen underlättar etablerandet av sociala relationer och 
potentialen att erhålla socialt stöd. 
 
De hinder som framkommit i resultatet handlar om att medarbetare ibland inte träffas fysiskt 
och detta kan tolkas i termer av att det kan bli utmanande för de sociala relationerna och att 
kunna erhålla socialt stöd. Den höga ljudnivån upplevs av många som ett störningsmoment 
vilket skulle kunna påverka de sociala relationerna om det exempelvis uppstår irritation och 
konflikter. Närheten till andra medarbetare skulle därmed kunna vara hindrande eftersom det 
ständigt pågår samtal och rörelse på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Samtidigt som 
närheten till varandra har ökat indikerar resultatet på att det också ibland blir svårt att avgöra 
om man stör sina kollegor då det inte verkar vara tydligt uttalat och bristfällig följsamhet i de 
rutiner som gäller i kommunikationen mellan varandra. Resultatet visar också på att ledarskapet 
verkar vara angeläget på en aktivitetsbaserad arbetsplats och detta betyder att chefer måste ha 
ett övergripande ansvar för att medarbetare upplever en känsla av sammanhang och inte hamnar 
utanför arbetsgruppen. Ledarskapet verkar vara särskilt viktigt i en aktivitetsbaserad och rörlig 
kontext, för att motverka att medarbetare hamnar utanför.  

Diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka medarbetares upplevelser av sociala relationer 
och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats. De två frågeställningarna har varit att 
besvara hur medarbetare upplever sociala relationer och socialt stöd från arbetsgruppen och 
vilka möjligheter och hinder som finns för att etablera sociala relationer och socialt stöd. 
 
Resultatet i denna studie visar att möjligheten till att etablera sociala relationer och att erhålla 
socialt stöd har ökat på den studerade aktivitetsbaserade arbetsplatsen bland annat på grund av 
att arbetet verkar ha fått en mer kollektiv karaktär. Det innebär också att det finns en strukturell 
uppbyggnad av socialt stöd. Medarbetare upplever sig inte vara lika utelämnade som på det 
tidigare cellkontoret och det finns därmed goda förutsättningar för social integration eftersom 
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det finns ett tillfredställande utbyte mellan medarbetare. Detta kan självklart också vara fallet 
på andra arbetsplatser som inte är aktivitetsbaserade men resultatet i denna studie indikerar ändå 
på att förutsättningarna ser tämligen goda ut för att etablera sociala relationer på en 
aktivitetsbaserad arbetsplats i jämförelse med traditionella cellkontor. Naturligtvis framträder 
frågor kring aktivitetsbaserade kontor som fenomen och varför just dessa kontor har kommit 
att bli efterfrågade. En förklaring skulle kunna vara att det aktivitetsbaserade kontoret 
inkluderar samtliga flexibla delar som det nya gränslösa arbetslivet kräver och efterfrågar. 
 
Denna studies resultat indikerar på att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har medfört att 
möjligheten till socialt stöd har ökat. Det finns förutsättningar för det funktionella i det sociala 
stödet på grund av den strukturella uppbyggnaden. De sociala relationerna kan på den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen liknas vid ett nätverk av förbindelser mellan människor vilket 
gör det möjligt för det sociala stödet att fungera på bredare front. Den nätverksliknade 
strukturen som ett aktivitetsbaserat kontor tillgodoser kan vara en framgångssaga eftersom det 
ger bättre förutsättningar för att etablera sociala relationer och socialt stöd. Den sociala 
integrationen gör att medarbetare upplever ökad kontroll och samhörighet till både 
arbetsgruppen och den egna förvaltningen inom den studerade organisationen. Detta tyder på 
att ett aktivitetsbaserat kontor tenderar att ha potentialen att skapa strukturer som möjliggör för 
ett brett spektrum av socialt stöd på grund av den nätverksliknande strukturen. I relation till det 
traditionella cellkontoret ökar således möjligheterna eftersom fler personer finns tillgängliga att 
tillhandahålla stödet. 
 
Det aktivitetsbaserade kontorets utformning och samarbetsytor verkar ha ökat möjligheterna att 
erhålla socialt stöd än inom andra traditionella kontorsmiljöer. I jämförelse med traditionella 
cellkontor verkar det sociala stödet inom den undersökta organisationen ha ändrat struktur och 
har gjort det möjligt att i större utsträckning erhålla detta från fler människor. Fler människor 
på en liten yta kan således också bli problematiskt med exempelvis ljudnivåer och svårigheter 
för medarbetare att avskärma sig. Detta har dock inte framkommit i denna studie men kan 
mycket väl bli ett problem om det inte finns explicita överenskommelser om hur ljudnivåer och 
sociala kontakter ska hanteras. Det kan resultera i ett psykosocialt arbetsmiljöproblem och kan 
i värsta fall innebära att medarbetare inte trivs i miljön.  
 
Den ökade flexibiliteten som ett aktivitetsbaserat kontor innebär skulle kunna leda till att 
verkligheten upplevs som fragmenterad för medarbetare på en aktivitetsbaserad arbetsplats och 
det är därför viktigt att medarbetare har en stark känsla av sammanhang. Känslan av 
sammanhang är viktigt även för människor som inte vistas på en aktivitetsbaserad arbetsplats 
dock verkar det vara mer angeläget i ett landskap som är föränderligt. Den icke-verbala 
kommunikationen som uppstår när medarbetare inte är fysiskt nära varandra på ett 
aktivitetsbaserat kontor kan bli problematisk vilket också indikerar på att det är viktigt med 
regelbundna träffar i arbetsgrupper som ska samarbeta med varandra. Ett ytterligare hinder är 
att sociala relationer skulle kunna bli spända av den gränslösa kommunikationen och att det 
ibland kan vara oklart för hur den ska föras.  
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Resultatet i denna studie visar också att det är viktigt att känna en känsla av sammanhang och 
där är de sociala relationerna ovärderliga. Det är inom de sociala relationerna som exempelvis 
arbetsuppgifter får en mening och det är därför viktigt att medarbetare känner en känsla av 
sammanhang. Denna studie har också kunnat påvisa hur individens roll inom 
tjänstemannayrken blivit mer uttalad. På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen blir detta tydligt 
eftersom dessa tjänstemän i hög utsträckning själv ska initiera för hur, var och när arbetet ska 
utföras och ska själva ta ansvar för arbetet i högre utsträckning. Den enskilda medarbetaren ska 
också ta ansvar för vem man ska samarbeta med och ombesörja dessa kontakter utan tydliga 
ramar. Individen behöver också ha förmågan att tydliggöra egna gränser eftersom de 
organisatoriska gränserna blivit mer diffusa. Denna studie har kunnat påvisa att arbetslivet blivit 
mer flexibelt och gränslöst och den studerade aktivitetsbaserade arbetsplatsen är ett exempel på 
hur organisationer ställer om mot mer flexibla arbetsplatser. 
 
Det verkar finnas stora möjligheter för sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad 
arbetsplats. Dessa möjligheter handlar om ökat samarbete och att medarbetare själva kan välja 
arbetsstationer utifrån sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att medarbetare upprätthåller en 
känsla av sammanhang för att uppleva hälsa. Med ett allt mer flexibelt och föränderligt arbetsliv 
verkar det vara allt viktigare med fasta punkter för människor. Detta verkar dock vara 
kontraproduktivt eftersom kraven på flexibilitet ökar och frågan är om vi människor verkligen 
är skapade för att kunna fungera på ett adekvat sätt i dessa snabba skiftningar som sker inom 
arbetslivet? Detta innebär att forskningen behöver fortsätta att studera det föränderliga 
arbetslivet och hur det påverkar oss människor. Denna studie har kunnat påvisa att det är 
relevant för framtida forskning att vidare undersöka ledarskapets betydelse i en 
aktivitetsbaserad kontext. Detta mot en bakgrund av rörliga anställda vilket också tidigare 
forskning har kunnat påvisa. Det reser därför nya frågor som framtida forskning behöver 
besvara. Hur hanterar chefer och ledare gränslösa medarbetare och arbetsgrupper på en 
aktivitetsbaserad arbetsplats? 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Presentation och syftet med studien som denna intervju ligger till grund för. 

- Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare upplever interaktionen 
mellan varandra på en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

 
Ge information om att: 

ü intervjun tar 45-60 minuter att genomföra 
ü intervjun kommer att spelas in 
ü det är frivilligt att delta i studien 
ü intervjupersonen kan avbryta när som helst eller ställa frågor 
ü intervjupersonen har rätt att själv bestämma hur man vill medverka 
ü största möjliga konfidentialitet eftersträvas. Personer som ingår i denna studie kommer 

att behandlas på detta sätt och personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för andra 
parter. 

ü uppgifter som samlas in enbart kommer att användas till denna studie. 
 
Öppningsfrågor 
 
Kan du berätta lite om dig själv?  

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
Introduktionsfrågor 
 

• Kan du berätta om framtidens arbetsplats? Varför tror du att det infördes? 
• Hur upplever du införandet av framtidens arbetsplats?  
• Är det något du tycker är särskilt enkelt eller komplicerat med genomförandet? 

 
Nyckelfrågor 
 
Upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat 

• Vad tycker du om att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats? Fördelar och 
nackdelar? 

• Kan du beskriva hur det är att arbeta med arbetssättet? Fördelar och nackdelar? 
• Kan du beskriva hur det är att arbeta i kontorsmiljön? Fördelar och nackdelar? 
• Hur har arbetssättet påverkat ditt arbete? 
• Hur ofta brukar du byta arbetsstation under dagen? 
• Brukar det vara svårt att få tillgång till lediga lokaler? På vilket sätt? 
• Upplever du att sociala relationer har förändrats mellan medarbetare? På vilket sätt? 
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• Hur kommunicerar anställda med varandra? Hur fungerar kommunikationen? Finns 
styrkor och svagheter? 

• Har kommunikationen förändrats mellan anställda? På vilket sätt? 
 
Tillhörighet till arbetsgruppen 
 

• Hur upplever du kontakten med din egen arbetsgrupp i det nya arbetssättet?  
• Vilken funktion har den egna arbetsgruppen för dig? 
• Hur ofta träffas ni? Vad har ni för gemensamma aktiviteter? 
• Kan du beskriva hur ni samarbetar i det dagliga arbetet?  
• Hur upplever du att samarbetet fungerar? Vilka är era styrkor och svagheter? Finns det 

brister?  
• Hur upplever du stödet från kollegor i din arbetsgrupp? Har det förändrats på något 

sätt sedan införandet? 
• Har arbetsgruppen på något sätt förändrats sedan införandet av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats? På vilket sätt? 
• Känner du att din tillhörighet till arbetsgruppen har förändrats på något sätt? 
• Upplever du att du får socialt stöd från din arbetsgrupp och andra på din arbetsplats? 

På vilket sätt? 
• Känner du dig uppskattad på arbetet och att ni månar om varandras trivsel? På vilket 

sätt? 
• Får du feedback från någon i ditt arbete? Från vem? På vilket sätt? 

 
Möjligheter och hinder med organisationens mål med samarbete och tillit 
 
Samarbete 

• Vilka förutsättningar för samarbete präglar det aktivitetsbaserade arbetssättet? Vad 
främjar samarbete respektive hindrar?  

• Hur upplever du att samarbetet med andra medarbetare inom förvaltningen fungerar i 
det nya arbetssättet? Vilka är styrkorna respektive svagheterna? 

• Finns förutsättningar för ett gott samarbete? På vilket sätt? Saknas något? 
• Hur delar ni kunskap mellan varandra i arbetsgruppen och förvaltningen? 
• Vilka möjligheter och utmaningar ser du med samarbetet i den aktivitetsbaserade 

miljön? 
 
Tillit 

• Vem leder dig i ditt dagliga arbete i det nya arbetssättet?  
• Kan du lita på dina kollegor? Att de tar ansvar för sitt arbete? 
• På vilket sätt tar du ansvar och leder dig själv i den aktivitetsbaserade miljön? Har 

detta kommit att förändrats på något sätt sedan införandet? 
• Upplever du att andra medarbetare leder sig själva? På vilket sätt? Har du reflekterat 

över på vilket sätt de gör det? 
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• Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att leda sig själv i den aktivitetsbaserade 
miljön? 

 
Avslutande frågor 
 

• Är det något som du vill tillägga? 
 

ü Tacka intervjupersonen för deltagandet i studien 
ü Har rinformanten frågor? 
ü Fråga upp om det är okej att ta kontakt för eventuella kompletterande frågor. 
ü Försäkra att informanten har korrekta kontaktuppgifter och att det går bra att ta 

kontakt om denne har frågor. 
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Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i studie  

Hej!  

Jag heter Tobias Wass och läser kandidatprogrammet i sociologi med inriktning mot personal 
och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. I mitt examensarbete (C-uppsats) vill jag 
utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka upplevelser av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 
Därför vänder jag mig till dig som arbetar på en arbetsplats där aktivitetsbaserat arbetssätt har 
införts med en förfrågan om du vill delta i studien. 

Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer att ske på en plats och tid som passar dig. 
Den bör genomföras på en plats där vi kan prata ostört. Intervjun kommer att spelas in och 
skrivs sedan ut. Inspelningen kommer sedan att raderas. Det är endast jag som författare till 
uppsatsen som kommer att ha tillgång till inspelningen. Resultatet av denna intervju 
sammanställs tillsammans med andra intervjuer i det examensarbete som jag skriver under 
min sista termin och jag tar examen i juni 2017.  

Det är frivilligt att delta i studien, och du kan avbryta deltagandet när som helst under studiens 
gång utan att ange något särskilt skäl för detta. Alla uppgifter som lämnas kommer att 
hanteras konfidentiellt, vilket innebär att inga personliga uppgifter som kan härledas till dig 
som person kommer finnas med i examensarbetet.  

När examensarbetet färdigställts publiceras det på Luleå tekniska universitets hemsida under 
hösten 2017 och du kommer att hitta den genom länken: 
http://www.ltu.se/ltu/calendar/Examensarbeten  

Om du är intresserad av att delta i studien eller har frågor om den, vänligen kontakta mig via 
e-post eller per telefon snarast. 

Med vänlig hälsning, 

Tobias Wass 
E-post: tobwas-4@student.ltu.se Mobil: 073-XXXXXXX  

Handledare: Anna Berg Jansson. Universitetslektor. E-post: anna.jansson@ltu.se  

 
 
 


