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Sammanfattning 

Syftet med studien var att komma åt individens upplevelse av arbetstrivsel i cellkontor jämfört 
med flex-kontor. Syftet besvarades utifrån frågan: hur ser upplevelsen av arbetstrivsel ut vid 
arbete i ett cellkontor respektive ett flex-kontor? Studien är kvalitativ och använde sig av semi-
strukturerad djupintervju som metod. En abduktiv ansats valdes för att delvis ha en stabil grund 
mot tidigare forskning men också erbjuda möjlighet till nya fynd. Urvalet består av personer 
som arbetar på ett kontor som genomgått förändringen från cellkontor till flex-kontor. 
Intervjuerna har transkriberats i ortografisk stil och materialet har sedermera kodats. Därefter 
har det teoridrivna materialet tematiserats efter tidigare forskning och det datadrivna materialet 
tematiserats efter övergripande mönster enligt tematisk analys. De faktorer som tycks påverka 
arbetstrivseln i cellkontor respektive flex-kontor är de teman som framkommit i materialet. I 
linje med tidigare forskning är dessa teman: Kommunikation, Hälsa, Förändringsprocessen och 
Uppfattning av ledning. Utöver dessa framkom från materialet även ytterligare faktorer: 
Koncentration, Avskildhet samt Flexibilitet. Slutsatserna visar tydligt att flex-kontor inte lämpar 
sig för det arbetssätt som finns på den undersökta arbetsplatsen. Även om det finns både för- 
och nackdelar med båda kontorstyperna verkar det negativa väga tyngre för flex-kontor jämfört 
med cellkontor i alla redovisade faktorer med koppling till arbetstrivsel. 

 

Nyckelord: Kontorsdesign, arbetstillfredsställelse, cellkontor, aktivitetsbaserat kontor, flex-
kontor 

  



	

Abstract 

The purpose of the study was to access the individual's experience of job satisfaction in a 
cellular office compared to a flex-office. The purpose was answered on the basis of the question: 
how does the experience of job satisfaction look like in work in a cellular office compared to a 
flex-office? The study is qualitative and uses semi-structured deep interview as method. An 
abductive approach was chosen to partly have a stable foundation from previous research but 
also offer opportunities for new findings. The sample consists of people working in an office 
that has undergone the change from cellular office to flex-office. The interviews have been 
transcribed in orthographic style and the material has subsequently been coded. After that, the 
theory-driven material has been thematized after previous research and the data-driven material 
has been thematized after overall patterns according to thematic analysis. The factors that seem 
to affect the job satisfaction in cellular office and flex-office are the themes that emerged in the 
material. In line with previous research, these topics are: Communication, Health, The Change 
process and Perception of leadership. In addition to these, the material also revealed further 
factors: Concentration, Privacy and Flexibility. The conclusions of the study clearly show that 
flex-office is not suitable for the way of working in the investigated workplace. Although there 
are both pros and cons with both office types, it seems that the negative weighs heavy for flex-
office compared to cellular office in all reported factors related to job satisfaction. 
 

Keywords: Office design, job satisfaction, cell office, activity based office, flex office 
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Inledning 

Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetet så det är inte konstigt att forskning visar att hur vi 
trivs på våra arbetsplatser påverkar hur vi mår i största allmänhet (Arnold & Randall, 2010). 
Arnold och Randall (2010) beskriver arbetstillfredsställelse som en attityd hos en person som 
också påverkar en stor del av vårt beteende som inte är arbetsrelaterat. Arbetets natur tycks 
också spela roll för arbetstillfredsställelsen som i sin tur spelar roll för vårt allmänna välmående 
(Arnold & Randall, 2010). Locke (1976, refererad i Bodin Danielsson, 2016) beskriver 
arbetstillfredsställelse som ett positivt stadium som är resultatet av uppskattningen av ens 
arbetserfarenheter. Arbetstillfredsställelse tycks bero av en kombination av tre faktorer enligt 
Arnold och Randall (2010): individens personlighet, kollegors attityder till arbetet samt alla 
egenskaperna hos arbetet och hur de matchar med vad personen behöver för att känna 
tillfredsställelse i arbetet. En del yrken innebär att de anställda spenderar en stor del av sin 
arbetstid på ett kontor och hur de anställda trivs med det påverkas bl.a. av kontorets 
utformning (Prevent, 2018). Vidare menar Bodin Danielsson och Bodin (2008) att vilken typ av 
kontor man arbetar i påverkar hälsan, välmåendet och arbetstillfredsställelsen. Alla 
kontorstyper har sina för- och nackdelar och passar olika arbetsplatser olika bra (Prevent, 2018). 
En vanlig kontorstyp i Sverige är cellkontor, som beskrivs av Bodin Danielsson och Bodin 
(2008) som att varje anställd har varsitt litet, privat enkelrum ofta med ett fönster. Dessa 
enkelrum löper vanligtvis längs en korridor och varje rum innehar det mesta man behöver för 
att kunna utföra sitt arbete, självständigt arbete som kräver koncentration är nyckelord för 
denna kontorstyp (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). En annan nyare kontorstyp är flex-
kontor som Bodin Danielsson och Bodin (2008) definierar som just flexibelt, vilket innebär att 
de anställda byter arbetsyta efter den uppgift som ska utföras och möblemanget är även ofta 
flyttbart och flexibelt. Layouten i flex-kontor består av ett öppet landskap med olika 
arbetsstationer och utöver det finns också några så kallade ”tysta rum” som kan användas till 
bl.a. privata samtal, möten och arbetsuppgifter som kräver mycket koncentration. Flex-kontor 
har inga privata arbetsytor, allt delas gemensamt (Bodin Danielsson & Bodin, 2008).  
 
Christina Bodin Danielsson, arkitekt som forskat om kontor de senaste 15 åren, berättar i en 
intervju i Sydsvenskan (Nylund, 2014, 2 maj) att kontoret som sådant uppstod på 1800-talet 
under industrialiseringen och vid den tiden fanns endast öppna kontorslandskap. Det är först 
under 1970-talet när arbetsmiljödebatterna blir aktuella som krav på att anställda ska ha egna 
kontorsrum uppstår, så kallade cellkontor, som också är den vanligaste kontorsformen i Sverige 
idag (Nylund, 2014, 2 maj). Flex-kontor är ett relativt nytt koncept som först utvecklades på 
1980-talet enligt Worthington (1997, refererad i Rianne, Groenen, & Janssen, 2011), då kallat 
CoCon-kontor som stod för kommunikation och koncentration. CoCon-kontoret är 
föregångaren till flex-kontoret och definierades av att anställda kunde använda sig av olika typer 
av kontorsmiljöer beroende på den aktivitet som skulle utföras (Worthington, 1997, refererad i 
Rianne et al., 2011). Bodin Danielsson menar (Nylund, 2014, 2 maj) att Sverige och Finland 
var först med att införa flex-kontoret på 1990-talet och att det främst gällde IT-konsulter. Van 
der Voordt (2004) hävdar däremot att flex-kontoret uppstod under samma tidpunkt men 
istället i Nederländerna. Van der Voordt (2004) förklarar att den moderna informations- och 
kommunikationstekniken styrde kontoret till en mer flexibel utveckling. Ekonomiska fördelar 
med flex-kontor framhävdes i kombination med organisationsutveckling genom nätverkande, 
snabb kunskapsutväxling och ”teamwork”. Yttre faktorer som globalisering och konkurrens 
skyndade på förändringen. Det argumenterades för att produktiviteten ökade och kostnaderna 
minskade utan att påverka arbetstrivseln negativt (Van der Voordt, 2004). Stone och Luchetti 
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(1985) beskriver flex-kontorets intåg som ett paradigmskifte, arbetsfilosofin blev annorlunda. 
Människor kunde välja arbetsstation efter aktivitet och byta plats när helst de bytte aktivitet, till 
och med flera gånger under en och samma dag (Stone & Luchetti, 1985).  
 
Som trenden ser ut idag väljer allt fler företag och organisationer att använda sig av flexibla 
kontorslösningar. Bodin Danielsson tror däremot på en ”comeback” för cellkontoret: 
 

2010 slog det flexibla kontoret, som också kallas aktivitetsbaserat kontor, igenom på allvar. Alla ville ha 
det och fortfarande är det den typen av kontor som alla pratar om. Varenda kotte tror på den modellen. 
Det egna rummet må vara otrendigt just nu, men är faktiskt den vanligaste kontorsformen i Sverige i dag. 
Folk tror inte på det, men jag är övertygad om att cellkontoret är på väg tillbaka. Många kunder till oss på 
arkitektkontoret efterfrågar det och det festliga är att jag mötte en tysk arkitekt för en tid sedan som sade 
samma sak. (Nylund, 2014, 2 maj) 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att förstå hur olika människor upplever att arbeta i 
olika kontorsformer, att undersöka om kontorstyp påverkar arbetstrivseln. En jämförelse mellan 
cellkontor och flex-kontor är relevant då dessa kontorstyper ser ut och fungerar mycket olika, 
samt att cellkontor är bland de äldre kontorstyperna och flex-kontor den nyaste. Flex-kontor har 
varit det som många företag och organisationer vill ha för att det påstås öka prestationen hos de 
anställda samt skapar fler arbetsplatser på mindre yta - sammantaget en ekonomisk fördel (Van 
der Voordt, 2004). Cellkontoret förutspås vara en kontorstyp som är på väg tillbaka (Nylund, 
2014, 2 maj), men är det en trend att haka på utifrån arbetstrivsel eller finns det en god 
anledning till att många lämnat denna modell? Forskning tyder på att arbetsprestationen ökar 
om personalen trivs på arbetsplatsen (Arnold & Randall, 2010), därför är det av stor vikt för 
arbetsgivare att se till att personalen trivs. Frågan är vilken kontorstyp som anställda trivs bäst i 
och som i slutändan kanske är den som är mest lönsam att satsa på. Arbetstrivsel är ju också en 
ekonomisk fråga, det är kostsamt om personalen blir sjuk eller lämnar företaget/organisationen 
för att de inte trivs. Nedan följer en genomgång av tidigare forskning kring faktorer som visat 
sig påverka arbetstrivseln i cellkontor och flex-kontor.  

Tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att ett antal faktorer kan påverka hur man trivs på kontor, vilka är: 
Kommunikation, Hälsa, Förändringsprocessen från en kontorstyp till en annan samt Uppfattning av 
ledarskap. Dessa faktorer är bland de vanligast förekommande vid sökning av källor om 
arbetstrivsel i cellkontor och flex-kontor.  
 

Kommunikation. 
Arbetsplatsens utformning kan påverka hur personalen mår. Om ett kontors design inte 
stimulerar till interaktion kan det leda till fattiga relationer på arbetsplatsen (Arnold & Randall, 
2010). Teknikens utveckling har gjort att vi idag blivit mer flexibla i sättet vi kommunicerar 
med varandra, textmeddelanden blir ett allt vanligare sätt att kommunicera på och möjliggör 
arbete från andra platser än enbart arbetsplatsen. Arnold och Randall (2010) påstår att 
nackdelen med att kommunicera med kollegor genom mejl är risken att missa ickeverbala 
sociala koder som enbart kan mottas genom att kommunicera ansikte mot ansikte. Arnold och 
Randall (2010) menar att genom att kommunicera till större delen via text finns risk för att 
anonymiteten leder till mestadels ytliga relationer. Forskning har visat att kommunikation ter 
sig olika i cellkontor jämfört med flex-kontor (Boutellier, Ullman, Schreiber, & Naef, 2008). 
Mängden kommunikation som sker ansikte mot ansikte är tre gånger så hög i flex-kontor som i 
cellkontor, däremot är samtalslängden kortare i flex-kontor än vad den är i cellkontor enligt 
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Boutellier et al. (2008). Det är dock fler personer som deltar i en konversation som sker ansikte 
mot ansikte i cellkontor än vad det är i flex-kontor. Den tid av arbetsdagen som spenderas på all 
sorts kommunikation är däremot högre i cellkontor än vad den är i flex-kontor (Boutellier et 
al., 2008). Vad innebär då att kommunikationen ser ut så olika i ut i cellkontor jämfört med 
flex-kontor för arbetstrivseln? Enligt Boutellier et al. (2008) påverkas inte tidigare nära 
relationer till kollegor som funnits i cellkontor av att byta till flex-kontor på grund av att 
kommunikationen ser annorlunda ut. Det som däremot ökar är den ytliga kontakten med fler 
medarbetare när man arbetar i flex-kontor. Boutellier et al. (2008) fastställer dock att 
relationerna kan se annorlunda ut om deras studie skulle genomföras igen om några år. Kim 
och de Dear (2013) påvisar att de flesta är mer nöjda med interaktionsmöjligheterna i kontor 
med öppen planlösning än i cellkontor. Motsatsen visas däremot av Otterbring, Pareigis, 
Wästlund, Makrygiannis och Lindström (2018) där interaktionsmöjligheterna var lägre i kontor 
med öppen planlösning än de var i cellkontor. Flex-kontor är en kontorstyp med öppen 
planlösning men kan skilja sig mot traditionella kontor med öppen planlösning i denna aspekt 
eftersom möjligheten till att interagera skulle kunna påverkas av flexibiliteten. 

Hälsa.   
Arbetstillfredsställelse är en stark indikator på en persons mentala välmående, en person som 
inte mår bra i arbetet mår sällan bra i privatlivet (Arnold & Randall, 2010; Furnham, 2006). 
Otterbring et al. (2018) påvisar att både arbetstillfredsställelse och välmående blir lägre ju 
öppnare planlösning kontoret har. Orsakerna till att arbetstillfredsställelsen i kontor med 
öppen planlösning är lägre än i cellkontor är bristen på avskildhet och alltför höga ljudnivåer, 
enligt Kim och de Dear (2013). Den allra viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelse i kontor 
med öppen planlösning är möjligheten till avskildhet och därefter tillfredsställande ljudnivå. 
Kim och de Dear (2013) visar att det skiljer sig mot cellkontor där istället 
interaktionsmöjligheter och ergonomi framhävs som viktiga för arbetstillfredsställelsen. 
Pejtersen, Feveile, Christensen och Burr (2011) visar att personer som delar kontor i öppna 
landskap har fler sjukdagar än de som arbetar i cellkontor. Även om flex-kontor är en 
kontorstyp med öppen planlösning så skiljer den sig i flexibilitet, därför är det inte säkert att 
välmående och arbetstillfredsställelse i traditionella kontor med öppen planlösning säger något 
om hur det ser ut i flex-kontor. Bodin Danielsson och Bodin (2008) fann att 
arbetstillfredsställelse och välmående var som högst i både flex-kontor och cellkontor jämfört 
med fem andra kontorstyper; delade kontorsrum, små-, medium- och stora kontor med öppen 
planlösning samt combi-kontor. Bodin Danielsson och Bodin (2008) förklarar resultaten med 
att både cellkontor och flex-kontor förser personalen med personlig kontroll. I cellkontor finns 
möjlighet att göra kontorsrummet personligt samt att välja om personen vill ha öppen eller 
stängd dörr ifall denne vill vara ifred (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). I flex-kontor erbjuds 
egenkontroll genom att personen får välja vilken arbetsstation denne vill arbeta ifrån under 
dagen samt vem de vill arbeta med och förser även med möjligheten att nyttja privata extrarum 
för olika tillfällen. Ytterligare förklaring till varför många mår bra i flex-kontor är enligt Bodin 
Danielsson och Bodin (2008) möjligheten att arbeta hemifrån. Bodin Danielsson (2016) påvisar 
dock att långtids- och korttidssjukfrånvaron är högre i flex-kontor än i cellkontor, särskilt bland 
män vilket ger en ganska mångfacetterad bild.  
 

Förändringsprocessen. 
I och med flex-kontorets intåg har det blivit vanligt att många företag byter kontorsform från 
cellkontor till flex-kontor, men trenden ser också ut att vända mot att fler byter tillbaka till 
cellkontor enligt Bodin Danielsson (Nylund, 2014, 2 maj). Byte av kontorsform kan vara 
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omvälvande för de anställda och kräver ett väl utfört förändringsarbete eftersom detta kan 
påverka attityden till kontorsförändringen och sedermera hur man faktiskt trivs på 
arbetsplatsen (Prevent, 2018). För att en förändringsprocess ska bli lyckad krävs att vissa 
kriterier är uppfyllda. Hughes, Ginnett och Curphy (2002) beskriver en erkänd 
organisationsförändrings-teori av Michel Beer som en guide till lyckad organisationsförändring. 
Teorin består av faktorer som multipliceras med varandra: brister, visionen, vägen dit samt 
vanor eller motstånd. Bristerna står för missnöjet med det som tidigare varit, vilket krävs för att 
medarbetarna ska vilja ha förändring. Visionen innebär målen med resan, dessa bör vara tydliga 
och förmedlas på ett bra sätt från ledning till medarbetare. Vägen står för hur man tar sig till 
målet, att det finns en tydlig plan för hur det hela ska gå till. Slutligen, vanor eller motstånd 
berättar om det eventuella missnöje mot förändringen som kan finnas hos medarbetarna. 
Förändringsviljan beskriver resultatet av de sammantagna faktorerna och innebär att för att en 
lyckad förändring ska kunna ske måste viljan till förändring vara större än motståndet och 
vanorna. Inget av kriterierna kan vara noll om resultatet ska bli lyckat (Hughes et al., 2002). 

Lahtinen, Ruohomäki, Haapakangas och Reijula (2015) beskriver en arbetsplatsförändring från 
cellkontor till flex-kontor. De undersöker processen av en arbetsplats utformning med fokus på 
de aspekter i själva förändringsprocessen som gör det till en lyckad förändring. De flesta av 
personalen var nöjda med sin dåvarande arbetssituation, alltså i cellkontor, då det bland annat 
gav möjlighet till en privat sfär och var därför ganska tveksamma till förändringen. Under 
arbetsplatsförändringen fick de anställda vara delaktiga och komma med åsikter om 
utformningen av lokalerna, men många upplevde att deras röster inte blev hörda och att 
layouten redan var förutbestämd. Lahtinen et al. (2015) drar slutsatsen att förändringsprocessen 
hade kunnat hanteras bättre, med större möjligheter för personalen att faktiskt kunna påverka 
och med tydligare och bättre kommunikation mellan alla parter. Hur detta sedan påverkar 
arbetstrivseln är enligt Lahtinen et al. (2015) för tidigt att uttala sig om.  

Uppfattning av ledarskap. 
En del i vad som påverkar hur vi trivs på våra arbeten är arbetsplatsens policys och dess 
framföranden och i sin tur hur arbetsplatsen styrs och hur vi uppfattar kvalitén hos den 
styrningen (Furnham, 2006). Enligt en studie av Bodin Danielsson, Westerlund och Wulff 
(2013) ser uppfattning av ledarskap olika ut i olika kontorstyper. Uppfattning av ledarskap kan 
påverkas av olika faktorer såsom bland annat ledarstil som påverkats av de arkitektoniska och 
organisatoriska egenskaperna i olika kontorstyper. Synligheten hos chefen på kontoret antas 
vara en bidragande faktor till hur denne uppfattas och kan mycket väl påverkas av kontorets 
utformning. Bodin Danielsson et al. (2013) menar att synligheten hos chefen både kan te sig 
positivt i form av ett nära ledarskap och att chefen är med i vardagen, men kan också ses som 
övervakande och inkräktande på personalens självständighet. Cellkontorets utformning gör att 
chefen rent praktiskt blir mindre synlig eftersom denne sitter omsluten av fyra väggar, vilket 
innebär att chefen aktivt måste sträva efter att möta personalen utanför kontorsrummet. Det 
visade sig dock att uppfattningen av ledningen i cellkontor är mer positiv än i många andra 
kontorstyper, vilket förklaras med att arbetstrivseln och den personliga kontrollen är så pass hög 
i cellkontor att det kompenserar för brist på en synlig ledare (Bodin Danielsson et al., 2013). I 
flex-kontor uppfattas ledningen inte lika positivt trots att kontorstypen har en öppen 
planlösning och torde stimulera genom en synlig ledare (Bodin Danielsson et al., 2013). 
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Det utvalda kontoret 
Den undersökta arbetsplatsen i denna studie är ett kontor som genomgått förändringen från 
cellkontor till flex-kontor för ungefär ett år sedan. Kontoret valdes för att alla informanter i 
studien skulle ha en upplevelse av att arbeta i både cellkontor och flex-kontor. På kontoret 
består huvudsakligen arbetsuppgifterna av koncentrerat enskilt kontorsarbete där även vissa 
dagar handlar om att enbart sitta i telefon.  
 
När de arbetade i cellkontor var en del av kontorsrummen placerade utmed väggarna runt 
huset, där alla rum hade varsitt fönster. Rummen kunde variera i storlek och alla hade en dörr. 
Utanför rummen fanns en lång korridor som följde längst väggarna av rummen. I mittendelen 
fanns ytterligare kontorsrum som endast hade fönster ut mot korridorerna samt en dörr. 
Fikarummet var placerat på ett annat våningsplan. En del rum var placerade så att de inte 
passerades av andra på väg till och från fikarummet. Det fanns ett fåtal extrarum att nyttja för 
gruppmöten och liknande aktiviteter.  
 
Idag är kontoret ett flex-kontor som främst består av ett stort öppet landskap där arbetsplatserna 
är placerade nära fönster. Arbetsplatserna är utformade som en fyrklöver, med fyra 
arbetsstationer med lite lägre ljudabsorberande skärmar som avskiljare mellan platserna. I 
anslutning till arbetsplatserna finns skåp utplacerade i hela lokalen, med personliga 
verktygslådor. Några platser står mer avskilt två och två liksom några arbetsytor som soffor, 
sacko-säckar, pilatesbollar och ståbord. I mitten av lokalen finns det några tysta rum och team-
rum med glasvägg mot det öppna landskapet. I mittendelen finns även kopieringsrum och 
kapprum med toaletter. Fikarummet ligger på ett annat våningsplan. Det finns 37 platser på 
våningsplanet där 50 anställda arbetar med samma arbetsuppgifter. Det innebär att 
arbetsgivaren räknar med ett dagligt bortfall av personal som exempelvis vabbar, är sjuka eller 
arbetar hemifrån. Utöver dessa 37 platser finns det dock fler våningsplan med ytterligare platser 
där andra kollegor arbetar med andra arbetsuppgifter. 

 
Aktivitetsbaserat arbetssätt på det utvalda kontoret. 

På det utvalda kontoret har man valt att tillämpa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det 
aktivitetsbaserade arbetssättet ingår i konceptet flex-kontor som därför också ofta kallas 
aktivitetsbaserat kontor. Arbetsgivaren (Organisationen) i denna studie har valt att definiera 
aktivitetsbaserat arbetssätt på följande vis: 
 

För vår del handlar aktivitetsbaserat arbetssätt om att sätta fokus på de olika aktiviteter som arbetet består 
av och på medarbetarna som utför dem. Utifrån det formar vi det aktivitetsbaserade kontoret, det vill säga 
teknik och miljöer som stödjer utförandet av aktiviteterna. Medarbetarna väljer sedan den miljö på 
kontoret som passar bäst för den uppgift de ska utföra. Vi väljer att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt 
för att främja verksamhetens förmåga att prestera bra samtidigt som vi mår bra på arbetet. 
(Organisationen, 2018, 3 maj) 

Personalen på det undersökta kontoret arbetar flexibelt utan fasta platser förutom några få 
undantag där vissa individer fått fasta platser av hälsoskäl. Tanken är att man ska byta arbetsyta 
efter aktivitet. När personalen kommer på morgonen går de till det skåp där deras personliga 
verktygslåda finns placerad. I verktygslådan finns datorskärm, datormus, laptop (om den inte 
tagits med hem dagen innan), kablar för att koppla ihop skärm med laptop och andra tillbehör. 
När personalen sedan hämtat sin verktygslåda väljer de en ledig plats i det öppna landskapet 
och börjar ställa in skärm med dator, justera stol och bord och kan sedan börja arbeta. När 
dagen är slut sker samma procedur och personalen plockar undan sina saker och sätter in dem i 



	

	

6	

skåpen. Organisationen har valt att tillämpa ”clean desk” som det kallas, vilket innebär att inga 
saker får lämnas kvar vid arbetsstationerna när dagen är slut.  
 
Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om det finns någon skillnad i upplevd arbetstrivsel mellan 
cellkontor och flex-kontor. Tidigare forskning påvisar även att ytterligare studier inom området 
är av intresse (Bodin Danielsson, 2016; Herbig, Schneider, & Nowak, 2016). Forskning är 
dessutom tvetydig kring vilken kontorstyp som flest mår bäst och trivs bäst i (Bodin Danielsson, 
2016; Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Vidare, den arbetsplats som genomgått förändringen 
från cellkontor till flex-kontor som valts till studien, kanske inte har de typiska arbetsuppgifter 
som brukar associeras med flex-kontor vilket gör det extra intressant att undersöka. Flex-kontor 
definieras just av flexibilitet och att kunna växla mellan arbetsstationer utifrån vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). På den valda arbetsplatsen 
sker främst fokuserat enskilt arbete med liknande arbetsuppgifter varje dag. Denna studie är 
intressant eftersom tidigare forskning främst genererat gruppdata (Bodin Danielsson, 2016; 
Boutellier et al., 2008; Herbig et al., 2016; Kim & de Dear, 2013; Pejtersen et al., 2011; Van 
der Voordt, 2004). Mer sällan finns utförliga beskrivningar av hur enskilda individer upplever 
att de trivs i en kontorstyp och varför det är så. 
 

Frågeställning. 
Hur ser upplevelsen av arbetstrivsel ut vid arbete i ett cellkontor respektive ett flex-kontor? 
 

Metod 

Val av metod  
Eftersom syftet med studien är att komma åt individens upplevelse av att arbeta i cellkontor 
jämfört med flex-kontor lämpar sig kvalitativ metod bäst, såsom Howitt (2013) beskriver det: 
kvalitativ metod lägger fokus på djupa beskrivningar och att fånga individens perspektiv. Vid 
djupare efterforskningar upptäcktes även att det valda ämnet ofta undersökts genom 
kvantitativa enkäter (e.g., Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Pejtersen et al., 2011), vilket 
motiverar ytterligare att undersöka detta kvalitativt. En generell abduktiv ansats valdes för att 
inte fastna helt i tidigare teorier då jämförelse mellan cellkontor och flex-kontor utifrån 
arbetstrivsel inte är ett utförligt utforskat område. En abduktiv ansats valdes även för 
möjligheten att kunna finna nya eller mindre utforskade faktorer som påverkar arbetstrivseln i 
de olika kontorstyperna. Samtidigt går tidigare forskning inte att frångå i studien eftersom det 
delvis ändå skapar en bas att vila på och därför bedömdes en abduktiv ansats som lämplig. 
Studien är abduktiv på så vis att den genomförts genom kvalitativa intervjuer som har sin bas i 
en intervjuguide baserad på både öppna frågor som inte är styrda av tidigare forskning samt 
frågor baserat på faktorer som tidigare forskning visat har en inverkan på arbetstrivseln i olika 
kontorstyper. Därefter har den tidigare forskning som redovisats i inledningen varit till hjälp 
vid tolkning av fynden från studien där även ytterligare tillägg av tidigare forskning kunnat 
göras.   
 
Urval av data  
Urvalet är strategiskt, nämligen en arbetsplats som varit med om kontorsförändringen från 
cellkontor till flex-kontor för att en jämförelse skulle kunna göras mellan individernas 
upplevelser av kontorsformerna. Förändringsprocessen från en kontorstyp till en annan skulle 
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kunna påverka arbetstrivseln på ett kontor (Lahtinen et al., 2015), det var därför ytterligare ett 
motiv för valet av arbetsplats. Jag fick tips av en vän om ett kontor i Luleå som genomgått den 
efterfrågade kontorsförändringen för ungefär ett år sedan och tog därför kontakt med dem. Till 
att börja med blev jag slussad till personen som är chef över själva kontorsförändringen som i 
sin tur tog kontakt med anställda på den avdelning i Luleå som genomgått 
kontorsförändringen. En kvinna med administrativt ansvar på kontorsavdelningen blev 
intresserad av studien och tog på sig ansvaret att undersöka om några medarbetare frivilligt ville 
ställa upp på intervju. Totalt valde 11 informanter att delta i studien.  

Organisationen och informanterna blev lovade konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) och 
kommer därför inte att beskrivas så att det går att identifiera dem. Informanterna består av en 
person med chefsansvar, en person med administrativt ansvar samt nio personer som arbetar 
med kontorsarbete. Informanterna har fått benämningarna intervjuperson (förkortat IP) 1 till 
11, där IP 2 är personen med chefsansvar och eftersom det är relevant för studien benämns 
chefen. Alla informanter har erfarenhet av att ha arbetat i både cellkontor och flex-kontor och 
har genomgått kontorsförändringen vid organisationen.  

Insamlingsmetod  
Jag genomförde kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer. Howitt (2013) beskriver den 
kvalitativa intervjun som en metod som uppmuntrar informanten att tala fritt och ingående om 
de frågor som ställs, vilket också är vad studien efterfrågar. En intervjuguide utformades med 
delvis grund i tidigare forskning samt några extra öppna frågor som jag bedömde som 
intressanta att undersöka (Bilaga 1).  

Intervjuguiden testades genom en pilotintervju på det valda kontoret och fick därefter ett tillägg 
om ett ämne som dök upp under pilotintervjun, nämligen, uppfattning av ledning. Ledningens 
påverkan har tidigare forskning visat skiljer sig vid olika kontorstyper (Bodin Danielsson, 2016). 
Materialet från pilotintervjun togs med i resultatet. En pilotintervju rekommenderas (Howitt, 
2013) eftersom det är svårt att garantera att en första tentativ guide ger den data som förväntas.  

Intervjuerna var även flexibla så att ordningsföljden hos frågorna kunde variera genom ett aktivt 
lyssnande och följdfrågor. Elva intervjuer om 30 minuter vardera genomfördes mellan februari 
och april 2018. Intervjuerna utfördes med pauser mellan varje intervju för att jag skulle få tid 
att bearbeta intryck. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på kontoret för att 
informanterna skulle vara så bekväma som möjligt och så att yttre faktorer inte skulle påverka 
inspelningarna. Att spela in intervjuer är nödvändigt för att kunna leverera hög kvalité på det 
bearbetade materialet (Howitt, 2013), därför spelades intervjuerna in med mobiltelefon.  

Före varje intervju informerades informanten om de forskningsetiska principer som gäller inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Därefter beskrevs 
upplägget av intervjun för att guida informanten och skapa en tydlig grund. Det var viktigt att 
göra informanten bekväm med situationen, därför inledde jag intervjun med mer öppna frågor 
om personen, och därefter ställde jag frågor om arbetstrivsel kopplat till cellkontor och flex-
kontor. Intervjuerna avslutades med att informanterna fick lägga till sådant de kände inte hade 
belysts.  

Bearbetning och analys av data  
Intervjuerna transkriberades enligt ortografisk stil, eftersom det är en lämplig stil då den lägger 
fokus på vad som sägs och inte på hur det sägs (Howitt, 2013). Datadriven tematisk analys 
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användes för att analysera materialet från de öppna frågorna för att materialet skulle styra 
utfallet. Tematisk analys är en metod som används för att identifiera mönster i datan för att 
sedan analysera dessa (Clarke & Braun, 2017). Det är en flexibel metod som inte styrs av 
teorier, datainsamlingsmetod eller mängd hos data.  
 
Det transkriberade materialet kodades mening för mening för att jag skulle lära känna 
materialet i detalj. Jag kodade transkriptionerna från alla intervjuer samtidigt för att kunna 
finna övergripande mönster. Koderna skapades genom kommentarsfunktionen i MS Word och 
fördes sedan över i ett samlat dokument. Koder i tematisk analys består av ett fåtal meningar 
som tycks höra ihop baserat på innehållet i meningarna (Clarke & Braun, 2017). Howitt (2013) 
motiverar att lära känna materialet noga med att det är viktigt för att sedan kunna urskilja vad 
som kommer bilda koder. Därefter har koderna från de öppna frågorna sorterats efter teman 
som uppkommit ur materialet för att underlätta fortsatt behandling av materialet. Teman är 
koder som sorterats efter större övergripande mönster som skapar mening till innehållet (Clarke 
& Braun, 2017). I stadiet av att hitta övergripande teman trycker Howitt (2013) ytterligare på 
vikten av att lära känna sitt material och att se över detta många gånger för att inte missa något 
eller sortera något fel, därför har materialet studerats i detalj och setts över i många omgångar.  
 
Materialet från frågorna som härstammar från tidigare forskning kodades simultant och på 
samma vis som koderna från de öppna frågorna, men tematiserades efter de förberedda teman 
som gavs av tidigare forskning eftersom de direkt hör ihop. De teman som redovisats under 
rubriken Tidigare forskning är därför samma teman som frågorna med koppling till tidigare 
forskning tematiserats efter.  
 

Resultat 

De teman som uppstod under den teoridrivna analysen är: Kommunikation, Hälsa, 
Förändringsprocessen och Uppfattning av ledning. De teman som uppkom under den datadrivna 
analysen är: Koncentration, Avskildhet samt Flexibilitet, vilket är teman som alla informanterna 
berörde. Nedan redovisas dessa teman. 

Kommunikation 
Kommunikation är ett tema som uppkommit från tidigare forskning. Med kommunikation avses 
hur kommunikationen och den sociala kontakten ser ut i de olika kontorstyperna. Det skiljer 
sig i hur kommunikationen och den sociala kontakten såg ut vid jämförelse mellan när de 
arbetade i cellkontor mot nu när de sitter i flex-kontor. Chefen pratar främst om hur 
kommunikationen sker med denne i egenskap av chef, därför kommer den delen redovisas 
senare under temat uppfattning av ledning, förutom ett tillägg i detta avsnitt om hur 
kommunikationen sker kring raster. Alla informanter förutom en uppgav att 
kommunikationen och den sociala kontakten med kollegorna fungerade väldigt bra när de 
arbetade i cellkontor. IP 6 beskriver på vilket sätt den sociala kontakten var bra i cellkontor: 
 

Ja jag upplevde ju att det var bättre. Mer kontakt med kollegorna när jag hade eget rum det är ju helt 
sjukt, det kan jag inte förstå varför riktigt, eller jo delvis. Men då blev det ju som att då kunde man ju 
knacka på om man hade ett ärende som man behövde diskutera med en kollega. Och då blev det ju att 
man kunde samtala, man kunde stänga dörren och gå in på rummet och så pratar vi om vårat ärende. Så 
att det kändes som att det var mer socialt då, ja. Absolut. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
En informant avviker dock från mängden, personen upplevde att det kunde bli ensamt när 
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denne arbetade i cellkontor och kände sig ibland bortglömd vid raster något som inte uppstår 
när de sitter i flex-kontor enligt IP 11: 

Ja det man kunde känna då man satt i cellkontor var ju det att man, ibland var det rast eller lunch eller 
sånt här, så då blir man lite bortglömd ibland. Alla tänker ju inte på, man går inte runt och kollar om 
alla, utan. Här är det, sitter man i ett öppet landskap då ser man; nu går vi och fikar och såhär. Medan då 
om man sitter ensam i ett rum så då liksom, var är alla? Jaha, har dom gått och fikat? Lite så, det kunde 
man känna, ibland kändes det lite sådär ensamt. Man hade som ingen att bara slänga ett ord med eller. 
(IP 11, 2018, 23 februari)  

Chefen kunde också se att det ibland hände att någon missade att det var dags för rast och blev 
kvarlämnad. Anledningen till att någon kunde bli kvar ensam var att en del av rummen var 
placerade så att man inte behövde passera dem för att gå till fikarummet. Övriga informanter 
upplevde inte att någon blev kvarglömd eftersom de hade informella fasta tider och att det var 
vanligt att knacka på varandras dörrar då det var dags. Uppfattningen av hur den sociala 
kontakten ser ut numer när de arbetar i flex-kontor varierar. En av informanterna tycker att den 
sociala kontakten är likvärdig i båda kontorstyperna och en annan informant tycker att den 
sociala kontakten är bättre nu i flex-kontor. Sju av informanterna upplever däremot att den 
sociala kontakten är sämre i flex-kontor. Fem informanter menar att den sociala kontakten med 
kollegorna blivit sämre just på grund av att det är många som arbetar hemifrån. IP 9 förklarar: 

Jag tycker att det är lite tråkigt. För att man träffar inte alla, alltså det kan gå veckor innan jag träffar en 
person. För vi är inte här på samma dagar. Och så det kan hända att den personen jobbar hemma och då 
jobbar jag här. När jag jobbar hemma så jobbar den personen här och så vidare. Så vissa personer, man 
har som ingen koll på om personen, är den här personen i tjänst idag, personen sjuk, vabbar, kommer 
personen i dag, ledig, semester? Vissa hinner man till och med glömma bort att dom existerar och så 
dyker dom upp och bara just ja, den personen jobbar också här, jag har inte sett den på tio veckor. (IP 9, 
2018, 9 mars) 

 
Även IP 6 upplever att den sociala kontakten blivit sämre i flex-kontoret, men tror att den 
främsta anledningen är att det behöver vara så tyst på kontoret för att ingen ska bli distraherad 
och att de därför inte kan konversera med varandra vilket också IP 8 beskriver. IP 8 upplever att 
det endast är under fikat som de kan vara sociala: ”Det känns inte naturligt att skicka ett 
meddelande att stämma träff i ett tyst rum för att prata, det ser som lite misstänksamt ut”. IP 11 
som kunde känna sig ensam när personen satt i cellkontor upplever däremot att det är mer 
socialt att arbeta i flex-kontor och att det är trevligt att se alla medarbetare. Alla informanter 
upplever att det är enkelt att se när kollegorna rör sig mot fikarummet i flex-kontoret och det är 
vanligt att de vinkar till varandra att de ska hänga med, en del skickar även snabbmeddelanden 
till varandra att det är dags.  
 
På vilket sätt de kommunicerade i cellkontor respektive flex-kontor varierar också. När de satt i 
cellkontor var det vanligt att de gick över till varandras rum för att prata, något som alla 
informanter instämmer i. IP 3 berättar att om dörren till kollegan var stängd knackade man på, 
men oftast var kollegornas dörrar öppna, vilket var tecken på att det var fritt att kliva in. Det 
kunde vara både privata och arbetsrelaterade samtal men allt som oftast gällde det kortare 
arbetsrelaterade ärenden menar alla informanter, förutom en person som upplevde att det 
många gånger kunde bli långa privata samtal. Oftast var det kortare ärenden när de pratade 
med en kollega på rummet men det kunde även bli längre samtal. Tre informanter nämner att 
de långa samtalen inte var något problem. IP 11 som har ett administrativt ansvar upplevde 
däremot att det många gånger kunde bli lite väl långa samtal eftersom många ville ställa denne 
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frågor, vilket kunde bli lite distraherande från det övriga arbetet. IP 9 beskriver liknande 
upplevelser som IP 11, men i detta fall i större utsträckning och inte självupplevt: 
 

Däremot så tror jag att många kanske tillbringade mer tid att prata privat än att prata arbete. Men det är 
bara vad jag tror och upplever. Att jag upplever att man kanske inte sitter en halvtimme på morgonen och 
diskuterar ett ärende. För oftast när man kom på morgonen så kanske man inte var så insatt i vad man 
har att göra idag och oftast var det på morgonen man kunde se att folk satt inne hos varandra. Så på så vis 
blir det ett problem, att det går åt mycket arbetstid till privata samtal som man kanske skulle ta upp på 
fikarasten. Men jag har inte upplevt att det varit något problem att kollegorna kunnat gå in till varandra 
och be om hjälp och sådär. (IP 11, 2018, 23 februari) 

 
Att det ibland kunde bli långa samtal när de arbetade i cellkontor såg IP 10 däremot som något 
positivt: 

Nä inte som ett problem absolut inte. Så att, utan det stärkte ju, för man diskuterade ju jobbrelaterat och 
det stärkte ju både, hur ska jag säga, sin roll alltså att man fick mer information och sådant här och att ja, 
man var på rätt väg … Så att det och sedan vart det ju mer det här trivsel på ett sätt. Man kunde gå in och 
sitta och ja men surra allmänt också, någon minut inte så att det drog över men, ja. (IP 10, 2018, 14 mars) 

Alla informanter beskriver att de vanligtvis brukade samtala två och två på rummen, men 
ibland kunde även fler samlas och diskutera något i korridoren eller samlas flera på ett rum.  
Det kunde även ske små möten i rummen berättar två av informanterna. IP 8 berättar hur det 
kunde gå till när det samlades flera kollegor: 

Nä det kunde bara vara att om man till exempel själv gick och hämtade papper från skrivaren och så såg 
man att ja där finns ju dom och skrattar, alltså vadå har det hänt något och då gick man in och ja. (IP 8, 
2018, 15 mars) 

De korta spontana frågorna var däremot svårare att få till när de satt i varsitt rum upplevde två 
av informanterna, något som ter sig mer naturligt nu när de sitter i flex-kontor enligt fyra av 
informanterna. I dag när de sitter i flex-kontor är det vanligast att de kommunicerar med de 
som sitter närmast i landskapet, ofta de som sitter i samma så kallad fyrklöver, uppger fem av 
informanterna. IP 3 upplever att kommunikationen ter sig ganska lika som i cellkontor, bara att 
de nuförtiden pratar i det öppna landskapet; något som denne vet att en del kan störa sig på, 
men själv inte upplever som ett problem. IP 4 berättar att de försöker prata ganska lågt med 
varandra och att de egentligen kanske borde gå till ett av de tysta rummen om de ska diskutera 
något, men att det inte är något de brukar göra. Utöver att de pratar tyst med varandra är det 
vanligt att de skickar snabbmeddelanden enligt två av informanterna. Många gånger sker 
kommunikationen endast via snabbmeddelanden enligt tre informanter, IP 6 som är en av 
dessa tror att det kommer ta ett tag innan de hittar ett bra arbetssätt där de kan kommunicera 
bättre och stärka den sociala kontakten. IP 10 berättar även att kommunikationen oftast sker 
enbart på raster. Fem av informanterna tar upp att samtalen oftast är kortare nu när de sitter i 
flex-kontor. Även om IP 11 fortfarande har ett administrativt ansvar verkar kollegorna inte i 
lika stor utsträckning stanna kvar och prata länge i flex-kontor. Två av informanterna upplever 
det som svårt att kommunicera nu när de arbetar i flex-kontor. IP 8 berättar att om man vill 
prata med en kollega så är det så många andra som hör vad man säger, så det blir mest att de 
pratar på fikat istället eller ringer varandra då de arbetar hemifrån. Två av informanterna är 
positiva till hur kommunikationen ser ut idag när de arbetar i flex-kontor och berättar att det är 
positivt att kunna välja vem de vill sitta bredvid ifall de skulle vilja samarbeta med någon eller 
bara umgås.  
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Koncentration 
Temat koncentration har uppstått ur materialet från de öppna frågorna och har inte kopplingar 
till frågor från tidigare forskning. I temat koncentration beskrivs hur det fungerar att koncentrera 
sig i arbetet och vad det är som kan skapa distraktion i de båda kontorstyperna. Hur 
möjligheten att koncentrera sig på arbetet såg ut i de båda kontorstyperna varierar kraftigt. Alla 
informanter förutom en tyckte att det var enkelt att koncentrera sig när de satt i cellkontor. 
Som tidigare nämnts upplevde IP 11 att det ibland kunde bli lite väl långa samtal när de 
arbetade i cellkontor och detta kunde därför påverka koncentrationsförmågan: 
 

Ja ibland, i och med att jag har det jobb jag har så är det ju många som kommer in och frågar om saker 
och ting. Så att eh, man blev väl lite störd uti mellan åt, men det var ingenting om jag störde mig på själv. 
Utan det funkade. (IP 11, 2018, 23 februari) 
 

I övrigt uppger informanterna att det inte fanns något som distraherade när de arbetade i 
cellkontor, IP 7 berättar: ”Nä för det var oftast just det där att dom frågade, har du tid, stör jag. 
Då kunde man ju säga att ja kan vi ta det lite senare eller.” Att kunna visa om man är tillgänglig 
för samtal genom att ha öppen eller stängd dörr var något som nio av elva personer självmant 
tog upp som positivt när det kom till koncentration i cellkontor. IP 1: 
 

Man kunde ju välja lite själv där, man kunde stänga dörren om man ville vara va ifred och ha det tyst. 
Men man kunde också ha dörren öppen och då hörde man lättare och såg folk på ett annat sätt. (IP1, 
2018, 9 mars) 

 
Hur enkelt det är att koncentrera sig numer när de sitter i flex-kontor varierar i svar mellan 
informanterna. Tre informanter uppger att de inte har svårt att koncentrera sig medan två säger 
att det varierar från dag till dag och sex säger att de ofta blir distraherade. Chefen som är en av 
de personer som inte upplever problem med att koncentrera sig i flex-kontor uttrycker sig såhär: 
”Nä jag upplever det inte som ett problem. Tycker det tvärtom att det kan vara ganska trevligt 
när det ändå är lite liv och rörelse. Annat när det liksom är knäpptyst såhär.” Medan IP 1 är en 
av de som känner att koncentrationen varierar: 
 

Det beror på, vissa dagar kan det fungera bra, beror hur många som är på plats, om det är fler fungerar 
det sämre tycker jag, då är det mer prat. Men rent generellt alltså i det stora hela så är det svårare att 
koncentrera sig att sitta såhär. (IP 1, 2018, 9 mars) 

 
En av de som har svårt att koncentrera sig i flex-kontor är IP 7: ”Men däremot det här med att 
höra alla andra, alltså det tycker jag är jättesvårt. Alltså en del människor kan ju koppla bort allt 
runtomkring, men jag kan inte det, jag hör precis allt.” Två av informanterna berättar att de 
ofta ”tappar tråden” när de blir distraherad av ljud i flex-kontor och att det då tar lång tid att 
komma tillbaka till samma fokus som innan. Det som tycks vara distraherande är andras prat 
sinsemellan och särskilt de dagar de har telefontid och alla sitter och pratar i telefon, nio av elva 
personer nämner dessa företeelser. IP 6: 
 

Mm, alltså, i perioder upplever jag att jag kan bli störd. Nu sitter jag så pass bra till så att jag har inte så 
mycket folk runt ikring mig. Och det är också ett medvetet val. Jag skulle nog uppleva det ännu värre på 
den här stora sidan vart det är mer folk, det skulle jag. Men det jag tycker nästan, nu har vi ju 
växeltelefoni, så vi sitter ju koncentrerat då och pratar i telefon, och jag blir ju oerhört trött och får ont i 
skallen. Och då blir man ju extra känslig för ljud runt ikring, så är det ju. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
IP 7 blir ofta distraherad i flex-kontoret och av olika saker: 
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Jag blir distraherad när folk går såhär, där jag sitter och går alldeles bredvid och sedan just det här när det 
pratas i fyrklövern bakom eller på sidan, telefonsignalerna, sedan när vi var som fyra stycken som satt på 
fyrklöver så det var två stycken som pratade i telefon och sedan skulle jag ringa till kund, och försökte 
prata sådär försiktigt, så han hörde inte vad jag sa, han sa vad säger du jag hör dom två andra sa han, så 
att det är ju förstås när man inte hör själv riktigt bra så höjer man rösten. Så det är också just det där om 
det är flera som pratar i telefon i vilken fyrklöver som helst då höjer man rösten att man hör själv. Och 
det är det också som ja, koncentrationssvårigheter. (IP 7, 2018, 14 mars) 

 
IP 11 berättar att det ska till mycket för att personen ska bli distraherad och att denne inte 
berörs av att kollegorna pratar eller att telefonerna ringer. IP 3 väljer alltid samma plats i 
kontoret, den delen av kontoret där ljudnivån är lägre, men tror inte att denne skulle bli 
distraherad även om personen satt i den andra delen av lokalen. 
 
Under två av intervjuerna berörs fråga om koncentrationsförmågan skulle kunna bli bättre med 
tiden i flex-kontor. IP 6 tror att koncentrationen kommer bli bättre allt eftersom och att det är 
en vanesak, IP 7 tror inte att det kan bli bättre, men är inte helt säker. Det finns en del 
lösningar när det blir svårt att koncentrera sig i flex-kontoret. Fyra av informanterna nämner att 
de nyttjar de så kallade ”tysta rummen” när de behöver koncentrera sig. En av de tre personerna 
som nämner fördelen med de tysta rummen, menar också att det hade varit bra om det fanns 
fler sådana rum eftersom dessa ofta är tagna. En nackdel med de tysta rummen är att behöva 
installera all utrustning som skärmar, bord och stolar, särskilt om man redan gjort det tidigare 
under dagen menar IP 7. En annan lösning på koncentrationssvårigheterna som framhävs av 
två informanter är att de numer kan arbeta hemifrån vissa dagar. Fyra av informanterna 
kommer under intervjuerna in på hur bättre ljuddämpning skulle kunna vara en lösning för att 
sänka ljudnivån på kontoret. Två av personerna menar också att de har efterfrågat mer 
ljuddämpning men att inget har hänt, IP 10 berättar: 
 

Ljuddämpande material alltså. Det är ju det som vi har efterfrågat. Det är ju så mycket i kontorslandskap 
för att få en bättre miljö. För att kanske inte ha dom här ja att man blir störd av ljuden eller. Och man vet 
ju själv sitter man med hörlurar och pratar i telefon inte vill man ju störa någon annan heller. Men det 
kanske man gör. (IP 10, 2018, 14 mars) 
 

IP 8 beskriver problemet med dålig ljuddämpning: 
 

Och sedan är det ju att man hör ju alla. Enligt mig så finns det inte tillräckligt bra ljudisolering för att ha 
såhär öppet. Skärmarna är små, dom är bara fram till bordskanten och inte sitter man såhär när man 
pratar i telefon, utan man sitter ju på sin stol och då skulle man ju behöva ha skärmarna större till 
exempel. (IP 8, 2018, 15 mars) 

 
Hälsa 
Detta tema är kopplat till tidigare forskning. I temat hälsa belyses hur informanterna mår och 
trivs i de olika kontorstyperna. Hur informanterna trivs och mår i cellkontor respektive flex-
kontor gav lite olika utslag. Alla informanterna uppgav att det hade god arbetslust när de 
arbetade i cellkontor. Två av informanterna påpekade att deras arbetslust inte påverkas av 
kontorstyp, IP 3 förklarar: ”Bra antar jag. Inte så att det av någon anledning skulle säga att det 
var motigt för att man var tvungen att gå in i sin cell.” Även om IP 11 ibland kunde känna sig 
ensam i cellkontor hade personen ändå god arbetslust: ”Ja jag tillhör ju dom som älskar mitt 
jobb. Så att jag har aldrig haft något problem att gå till jobbet”. I flex-kontoret är det mer 
varierat mellan svaren, två av informanterna uppger att deras arbetslust är bra nu, lika bra som 
den var när de satt i cellkontor. IP 1 har svårt att avgöra om arbetslusten blivit sämre, men hade 
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önskat att ha en fast plats. IP 7 tycker att arbetslusten är bra nu när personen arbetar i flex-
kontor, men att det var bättre i cellkontor. Två informanter säger att deras lust att arbeta inte 
påverkas av kontorstyp, ändå berättar IP 4 som är en av dessa två, att arbetslusten blivit sämre 
och att personen är tröttare efter en arbetsdag. Två av informanterna tycker att arbetslusten 
blivit sämre i flex-kontor men att det går bättre och bättre med tiden, IP 5 är en av dessa och 
menar att det är en inskolningsprocess. IP 8 berättar om sin arbetslust i flex-kontor: 
 

Att komma hit är lite sådär tvetydigt, för att man vill träffa sina kollegor men man vet ju att man är mer 
slut i huvudet efter arbetsdagen då man har varit här. Så att det är klart när man kan jobba hemma en dag 
så. (IP 8, 2018, 15 mars)  

 
IP 9 är motiverad för tillfället men vet inte hur det kommer hålla i längden, personen tycker att 
det är rörigt att byta platser hela tiden. IP 10:s arbetsmotivation i flex-kontor är inte alls bra: 
 

Ja jag väntar bara på att få gå i pension. Nä det, att man har ju tappat mycket från det då man visste att vi 
skulle in i kontorslandskap så har lusten till att jobba med det som man har älskat den har ju försvunnit. 
Så det är ju lite synd. (IP 9, 2018, 9 mars) 

 
Hur informanterna mått i respektive kontorstyp skiljer sig. Informanternas välmående tycks 
varit bra för alla när de arbetade i cellkontor. Två av informanterna menar dock att deras 
välmående inte påverkats till det positiva av kontorstypen. IP 6 berättar varför personen mått 
bra av att arbeta i cellkontor:  
 

Det har varit väldigt bra. Men jag menar visst har det perioder som man inte har varit på topp och mått 
bra, men som sagt då har jag alltid som haft det verktyget att då har jag stängt dörren. Kanske inte varit 
med på fikat när man blivit tillfrågad utan då har jag suttit på mitt rum och gjort det valet. I perioder. (IP 
6, 2018, 12 mars) 

 
Hur personerna mår nu när de arbetar i flex-kontor varierar. Två av informanterna mår bra nu 
när de arbetar i flex-kontor. IP 3 står fast vid att dennes välmående inte påverkats av kontorstyp. 
Sex av personerna säger att de är tröttare nu när de sitter i flex-kontor. ”Ja man är stressad, det 
är ju så man är ju trött vareviga dag när man kommer hem, alltså man orkar ju inte så mycket”, 
säger IP 10 och berättar vidare: ”Utan det är ljuden och det så att känningar av migrän det har 
man ju fått när man aldrig annars har haft det”. IP 8 tycker att denne mår bra, men att 
personen är lite mer ängslig:  
 

Ja, det kanske är ändå bra välmående men lite sådär ängslig. För att mig personligen att om man ska prata 
i telefon såhär öppet så jag tänker på att oj oj nu hörs jag nu tänker dom massa saker och ja. (IP 8, 2018, 
13 mars) 

 
IP 9 mår för tillfället bra i flex-kontor, men vet inte om det kommer hålla i längden. Två av 
informanterna tror att det faktum att de nu arbetar i flex-kontor skulle kunna leda till att de 
skulle byta arbetsplats i framtiden. När frågan om vilken kontorstyp personerna trivs bäst i får 
cellkontoret överlägset flest röster. Nio av elva personer trivdes bättre i cellkontor och skulle 
hellre arbeta i den kontorstypen framför flex-kontor. IP 5 säger: ”Jag är väl lite mer introvert så 
cellkontor ja”. Chefen är den enda som säger sig trivas bättre i flex-kontor. För IP 11 som 
arbetar administrativt spelar det ingen roll vilken kontorstyp personen arbetar i. IP 11 ser för- 
och nackdelar med båda kontorstyperna:  

 
Jag är ganska flexibel så att jag har lätt för att anpassa mig efter vad som är. Det som, båda har sina för- 
och nackdelar tycker jag. Skulle jag ju behöva sitta alldeles för mig själv en dag, då är ju ett cellkontor bra. 
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Å då har vi ju våra tysta rum egentligen som vi kan gå in och sitta där själv och stänga dörren. Men annars 
tycker jag att det är som lite socialt att man ser alla människor, att det rörs runt ikring. (IP 11, 2018, 23 
februari) 

 
Förändringsprocessen 
Förändringsprocessen är ett tema som är tematiserat efter tidigare forskning. Under temat 
förändringsprocessen behandlas hur förändringen från cellkontor till flex-kontor har sett ut och 
hur det har påverkat informanterna. Hur informanterna inledningsvis mottog informationen 
om att de skulle byta kontorstyp från cellkontor till flex-kontor varierar, men i det stora hela var 
de flesta negativt inställda. Sju av informanterna var negativt inställda när förslaget först kom. 
IP 3 berättar om hur denne tänkte om förändringen inledningsvis: 
 

Ja alltså, inledningsvis så var det väl alltså mycket information när dom pratade om aktivitetsbaserat 
arbetssätt och skulle vara föreläsningar och sådant om det. Och jag uppfattade att dom ville sälja oss just 
på idén med det aktivitetsbaserade kontoret, men jag tycker ändå utifrån min egen analys fick man 
intrycket att huvudsyftet var ju ändå att det var helt enkelt billigare att ha ett sådant här landskap och 
man kunde klämma in fler personer på en mindre yta. (IP 3, 2018, 14 mars) 

 
IP 8 kände panikkänslor över att de skulle byta till flex-kontor, just stressen av att inte veta vart 
man ska sitta när man kommer på morgonen. Även IP 5 kände sig lite stressad över hur det 
skulle bli i slutändan och en rädsla för att någon dag bli utan en plats i kontoret. IP 6 var 
oerhört skeptisk inledningsvis: 
 

Alltså när dom började att prata om dom här aktivitetsbaserade arbetssättet så tänkte jag faktiskt att från 
början att det här är ett skämt det kan inte vara möjligt. Ska vi sitta i sådana här? Alltså det kändes som 
sådana här sekreterarfilmer som man såg, det gamla som när man satt på rad och jobbade. Alltså jag 
tänkte, det kan inte vara möjligt. Det här måste, det måste resultera i, det måste pratas om och så kommer 
det utvecklas till någonting annat och så får vi sitta kvar i våra rum. Var tanken, men det var ju väldigt 
mycket prat om det här och huvudkontoret som gick först ut, eller som blev aktivitetsbaserat. Och det var 
mycket historier om, herregud har du hört hur det är på huvudkontoret, dom sitter på bollar och sitter 
som på löpband. Och jag tänkte vad fan är det här. Det kan inte vara möjligt, hur ska man kunna 
koncentrera sig på jobbet, det kändes inte verkligt. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
Tre av informanterna var däremot positiva till att genomgå förändringen, IP 1 var positiv till 
den nya möjligheten att kunna arbeta hemifrån, men inte positiv till aktivitetsbaserat arbetssätt. 
IP 9 var positiv av andra anledningar: 
 

Alltså till en början var jag väldigt positivt inställd till öppet kontorslandskap och även aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Och det var nog mer för att jag hade sett just det här som jag nämnde tidigare med att många 
medarbetare kanske satt inne och pratade, dötid. Pratade privat på morgnarna. Och såg det som kanske 
ett problem, att man kanske får bort det privata samtalet på morgnarna, kanske blir mer effektivt. (IP 9, 
2018, 9 mars) 

 
IP 11 var också positiv men motiverar med att de behövde fräscha upp lokalerna i övrigt hade 
personen ingen uppfattning om hur det skulle bli mer aktivitetsbaserat arbetssätt, men var 
öppen för förändring. Chefen berättar i egenskap av chef hur de försökte förbereda personalen 
på förändringen, men att det hade varit svårt att veta hur det skulle bli i slutändan, men kände 
sig själv positivt inställd. Det finns variationer i svar kring om förändringen kändes välgrundad 
eller inte. Två av informanterna vill inte svara på frågan, varav en är IP 1, som dock poängterar 
längre in i intervjun att det flexibla arbetssättet inte lämpar sig för deras verksamhet: 
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Ja egentligen är det ju lite fel att kalla det aktivitetsbaserat vad gäller vårat jobb för vi har liksom, alla gör 
exakt samma saker varje dag. Så för oss blir det kan jag tycka att det är lite fel, vi gör ju samma sak varje 
dag. Så vi kan ju inte byta, nu ska jag mejla här och skicka iväg tio mejl så jag går och sätter mig här, så ser 
inte vårat jobb ut. (IP 1, 2018, 14 mars) 

 
IP 9 tyckte att det var välgrundat att ha ett öppet landskap för att få bort det privata snacket 
som enligt personen tog tid från själva arbetet. Personen ansåg det dock inte välgrundat med 
aktivitetsbaserat arbetssätt, personen upplever att det inte fungerar så bra att byta platser trots 
att personen försöker välja olika platser varje dag. IP 11 anser att det var välgrundat för dem 
som organisation att genomgå denna förändring eftersom de hade så slitna lokaler och det 
aktivitetsbaserade arbetssättet fungerar okej enligt personen. Sju av informanterna anser dock 
inte att förändringen var välgrundad. Chefen är en av dessa och säger: 
 

När vi gick in i det här, sättet vi jobbade på då, då satt vi ju mest och handla ärenden, vi var inte så 
beroende av någon så mycket. Men nu har vi ju också fått telefonin, där någonstans kan jag som tycka att 
de här lokalerna kanske inte är byggda för att vi sitter såhär mycket i telefonin som vi gör nu. För 
aktivitetsbaserat hur var dom, det kanske inte ska vara skärmar överallt, men nu sitter vi så pass mycket i 
telefon så att vi behöver ju det. Så flexibiliteten försvinner ju liksom någonstans beroende på vad man har 
för uppdrag. Men sedan kan man ju ha om man sitter i en HR-funktion eller vad det då kan vara, så är 
det säkert fantastiskt att kunna byta arbetsplats och liksom sådär. Men vi sitter ju ganska statiskt i vårt 
bord och jobbar. (IP 2, 2018, 12 mars) 

 
Chefen berättar att beslutet kom från centralt håll att alla inom organisationen som ska byta 
eller renovera lokaler ska byta till flex-kontor. Uppfattningen att förändringen motiverats av 
ekonomiska skäl är återkommande. IP 3 hade hört av cheferna att det fanns problem och att de 
hade behövt anställa fler men att det inte fanns fler platser i lokalerna de hade, så ur ekonomisk 
synvinkel kändes det välgrundat enligt personen. Arbetsmässigt kändes det dock mindre 
genomtänkt:  
 

Alltså eftersom att allting görs på dator i princip så kan man ju egentligen göra det vart som helst. Jag vet 
inte riktigt om det fullt ut skulle, just det här med aktivitetsbaserat, antingen är det folk som jobbar 
hemma, antingen sitter man på kontoret eller så är man hemma. Men det är inte det sorts arbete där man 
enligt sådan här första bilden att man går och sätter sig i en sackosäck med en laptop i knäet. För då, jag 
skulle inte kunna tänka mig att man skulle vilja jobba så, utan man vill ju ha ett tangentbord en mus och 
två skärmar och det tar man inte med sig till en sackosäck. (IP 3, 2018, 14 mars) 

 
Även IP 6 såg den ekonomiska biten som anledningen till att det bytte kontorstyp, men också 
en anledning till varför det inte var välgrundat: 
 

Nä, det tycker jag väl inte, det kändes verkligen som att det här var ledningens sätt att få in så mycket folk 
på liten yta som möjligt. Man tänkte inte på arbetsmiljön och så. Vi blev aldrig tillfrågade om det här var 
något som vi ville. Utan det var ju ett ledningsbeslut, så här ska det bli. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
Fyra av informanterna anser att de fått tillräcklig information kring hur förändringen skulle bli 
och Chefen menar att ”vi försökte göra det efter bästa förmåga och involvera personalen från 
början, att de skulle få vara med. Men sedan vet man kanske inte riktigt förrän man är där vad 
det innebär”. Sex av informanterna tycker att de fått en del information, men kanske inte rätt 
information eller tillräcklig. IP 8 beskriver hur det var: 
 

Ja det där första informationen det var liksom att ja med det här aktivitetsbaserat så kan man bara gå, 
promenera och ha kunden i tråden i örat och liksom vi tänkte att ja du vet då inte alls hur vi jobbar. Att 
vi behöver ju dator och allt möjligt. (IP 8, 2018, 15 mars) 
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IP 8 berättar vidare: 
 

Det var personalhandläggare från huvudkontoret och menade på att ja men man kan gå på gå-band och 
prata med kunden och jag tänkte ja ja, du bara pratar med cheferna eller kollegorna du har inte kunden 
där ute som vill ha pengar, mm, så det var helt det var så absurd information så att, ja. (IP 8, 2018, 15 
mars) 

 
IP 11 som har ett administrativt ansvar växlar mellan två kontor och berättar hur det är på det 
andra kontoret:  
 

Ja.. alltså jag kan ju jämföra lite nu, för jag jobbar ju i en annan stad också, och där sitter dom i små 
landskap och cellkontor och är på väg att bygga om lokalerna för att göra till aktivitetsbaserat. Och jag ser 
ju att man förbereder dom anställda på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde för två år sedan. Så det 
tycker jag är jättebra, för nu, man pratar och, vi gjorde ju också det, men man har ett mer stöd från HR 
nu också, som går in och hjälper till och informerar och pratar om hur det är att jobba aktivitetsbaserat. 
När vi gick in här så var det inte lika mycket information kring, för det var som så nytt. (IP 11, 2018, 23 
februari) 

 
I fråga om informanterna kunde vara med och påverka utformningen av lokalerna kommer 
olika svar, i det stora hela är det få som upplever att de kunnat vara med och påverka. Två av 
personerna tycker att de kunde vara med och påverka utformningen av lokalerna, Chefen säger: 
”Mm, jo till viss del. Det mesta det kom ju förslag från arkitekten. Sedan satt vi ju i olika 
chefskonstellationer och hade åsikter om det då”. IP 11 kände att denne kunde vara med och 
påverka och att de lyssnade till personens förslag. Nio av informanterna upplever däremot inte 
att de kunnat vara med och påverka hur lokalerna skulle se ut. IP 1 berättar att personen 
kunnat påverka val av inredning och färgsättning, men inte själva utformningen av lokalerna. IP 
3 beskriver sin upplevelse: 
 

Alltså det var, det kändes som att det var mer att dom hade förklaringar varför vi inte kunde göra som vi 
föreslog. Så att det var väl, dom hade väl redan sin plan färdig och det var genomtänkt varför det skulle 
vara så. Så att det var nog inte väldigt mycket ändringar som blev till utifrån våra synpunkter. (IP 3, 2018, 
14 mars) 

 
Nio av informanterna berättar att en stor del av det som varit negativt med 
förändringsprocessen har varit att de fick sitta i lokalerna under tiden ombyggnationerna 
pågick. Chefen berättar att byggtiden var det tuffaste med hela förändringen. IP 6 upplevde det 
som oerhört jobbigt: 
 

Vi satt kvar i lokalerna och jobbade i lokalerna. Alltså helt sjukt! Så dåligt som man, alltså så trött och slut 
man var utav det. Men då fick vi ju faktiskt möjligheten att jobba hemma ganska mycket under den 
perioden. Så att på så vis kände jag att chefen var ju väldigt, hon lyssnade och förstod ju. Att det går inte 
att sitta och jobba i en byggarbetsplats hur mycket som helst. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
IP 6 tycker att det hade kunnat hanteras mycket bättre och menar ”vi hade kunnat få flytta in i 
några andra lokaler, det måste ju ha funnits kontorslokaler som vi hade kunnat jobba i, eller 
baracker, vad som helst, men inte en byggarbetsplats”. Fem av informanterna nämner även att 
de haft oturen att få en vattenläcka två gånger under byggtiden och att det dragit ut på 
renoveringen vilket också lett till att de fått byta mellan våningsplanen fler gånger än vad det var 
tänkt från början. När lokalerna sedan blev färdiga var reaktionerna lite olika. Åtta informanter 
tycker att resultatet blev ungefär som de hade tänkt att det skulle bli. Tre informanter säger att 
det inte alls blev som de trodde, IP 10 förklarar: 
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Nä för att dom gav en helt annan bild att vi ska se det positivt vi kan ju med ett aktivitetsbaserat arbetssätt 
så kan vi ju vara överallt och jobba. Så vi kan gå på gymmet och jobba, det går ju inte i vårat arbete. Men 
om man tittar till det att vi har fått börja jobba hemma mer, ja jättebra. Men det är ett ansvar på oss som 
handläggare också att tänka på att vad vi har för utrustning hemma också att det går ju inte bara att ha en 
vanlig köksstol att sitta i åtta timmar per dag. Och sedan funkar ju inte allting här när det har varit 
aktivitetsbaserat för att sladdar och skärmar och sådant kunde ju ha gått sönder så att det har varit 
frustrerande. Och det är ju många som suckar och är frustrerade men funkar det inte nu, men hur sitter 
det här, och hur har dom ställt in det här och. Så att nä inte till den drömbilden som dom informerade 
först. (IP 10, 2018, 14 mars) 

 
När informanterna får jämföra hur de kände inledningsvis, under tiden och efter förändringen 
är upplevelserna ganska olika, nedan redovisas ett urval. Två kände ungefär samma sak innan, 
som under och efter förändringen, de var ganska neutrala. Chefen var positiv inledningsvis 
men tyckte att det var jobbigt under ombyggnationerna, men kände sig ändå positiv efteråt. 
Fem av informanterna kände sig negativa både inledningsvis, under tiden och efteråt. IP 9 var 
positiv inledningsvis eftersom personen ville att kollegorna skulle prata mindre privat och 
arbeta mer och trodde att det skulle försvinna med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. IP 9 är dock 
inte lika positiv längre och upplever att den onödiga tiden istället går åt till att installera 
utrustning varje dag. IP 11 var positiv inledningsvis, tyckte att det var jobbigt med 
ombyggnationerna, men positiv efteråt och upplever att det blivit mer socialt och att de fått nya 
fräscha lokaler. Chefen tror att hela förändringsprocessen kan ha färgat hur personalen 
upplever att arbeta i flex-kontor i dagsläget, något som tre av informanterna motsäger när ämnet 
spontant berörs under de intervjuerna.  
 
Uppfattning av ledning 
Uppfattning av ledning är ett tema som härstammar från tidigare forskning. Med temat 
uppfattning av ledning behandlas hur informanterna har uppfattat ledningens synlighet, 
tillgänglighet och kommunikation med chefen samt hierarki kopplat till båda kontorstyperna. 
Informanterna har hunnit byta chef efter att de gått från cellkontor till flex-kontor, något som 
informanterna tagit i beaktande när de besvarat frågorna om deras uppfattning av ledningen. 
Chefen som intervjuats har varit chef när de satt i cellkontor, men då inte för informanterna 
som intervjuats, men är däremot deras chef idag när de sitter i flex-kontor. Sättet att 
kommunicera med chefen skiljer sig mellan hur det var i cellkontor mot för hur det är nu i flex-
kontor. I cellkontor var det vanligast att gå till chefens kontor om det var något man ville, var 
chefen inte på plats var det vanligt att skicka iväg ett mejl eller snabbmeddelande istället, detta 
är något som beskrivs av alla informanter. Chefen upplevdes som tillgänglig när de satt i 
cellkontor, det var enkelt och naturligt att kontakta chefen enligt alla informanter. Chefen 
berättar själv hur det var och jämför med flex-kontor: ”Det jag kan sakna lite grann när, att 
tidigare var det vanligare att medarbetarna kom lite spontant och liksom bara, ja kom och satt 
sig och då kunde man som ana att den här personen vill mig någonting”. IP 10 förklarar det 
som: 
 

Ja det tyckte jag. Jag har aldrig upplevt att dom har stängt in sig och har dom stängt in sig så har man ju 
vetat att dom kanske har något möte eller sådant här, men dom har ju alltid varit öppna här. (IP 10, 
2018, 14 mars) 
 

Kommunikationen med chefen ser annorlunda ut nu när de arbetar i flex-kontor. Det är 
vanligare att kommunikationen sker enbart via mejl eller snabbmeddelanden eller att 
personalen bokar in ett möte med chefen och träffas i ett av de tysta rummen, något alla 
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informanter instämmer i. Chefen upplevs som lika tillgänglig i flex-kontor som i cellkontor 
enligt sex av informanterna. Fyra av informanterna upplever istället chefen som mindre 
tillgänglig när de sitter i flex-kontor. Chefen själv är tudelad kring tillgängligheten och upplever 
att det är enklare för personalen att ställa snabba spontana frågor till denne när de sitter i flex-
kontor. I cellkontor upplevde chefen att personalen sällan gick in till dennes kontor enbart för 
att ställa en snabb fråga, något IP 11 instämmer i. Däremot menar chefen att denne är mer 
tillgänglig i cellkontor på så vis att det är enklare att spontant titta in på chefens kontor och ta 
ett längre privat samtal, utan att behöva boka ett möte som i flex-kontor: 
 

Nu är det ju lite svårare att vara spontan för det blir som så uppenbart att man går till chefen eller vad det 
nu kan vara. Vissa kan skypa mig och fråga om har du tid en tid en stund kan vi gå då båda till ett tyst 
rum och sådär. Men just den där spontaniteten att dom kommer in och sätter sig och liksom surrar lite 
grann eller vad det nu var, vilket behov dom nu har. Det känner jag är egentligen största skillnaden. (IP 2, 
2018, 12 mars) 

 
IP 7 upplever det svårare att kontakta chefen i flex-kontor: 
 

Alltså jag tycker att det blir lite mer svårare som att prata som om man vill någonting, så blir det ju att 
man mejlar till, det tycker jag känns lite opersonligt. Nä men lite trist, det blir inte som att man bara 
hallå, för man vill inte stå och prata och kanske sådär om allting i kontorslandskapet. Och visst man kan 
väl kanske gå dit och säga, nu går vi till ett rum här, men det är ju inte alltid dom har tid, dom har ju 
ganska mycket. Så jag tycker att det har blivit sämre, jag tycker att det känns lite konstigt att alltid mejla 
eller skypa eller ja. (IP 7, 2018, 14 mars) 

 
Uppfattningen om chefens synlighet i cellkontor jämfört med flex-kontor ser lite olika ut. Tre 
personer tyckte att chefen inte var synlig när de satt i cellkontor, IP 3 upplevde att chefen litade 
på personalen och därför inte behövde synas och styra dem. Chefen upplevde sig själv som mer 
isolerad när denne satt inne på sitt kontorsrum vilket är samma uppfattning som IP 11 hade. 
Åtta av informanterna tycker tvärtom att chefen var synlig när de satt i cellkontor, exempelvis 
IP 5: ”Ja jag tyckte att det fungerade bra, dom rörde sig också i korridoren och man såg dom 
och ja dom såg oss”. Gällande uppfattningen om chefens synlighet i flex-kontor var det fem 
informanter som uttryckte att chefen är mindre synlig. IP 8 säger att de inte har någon aning 
om var chefen sitter från ena dagen till den andra. Fyra informanter tycker däremot att chefens 
synlighet är lika bra i flex-kontor som i cellkontor. Två informanter upplever dessutom att 
chefen är mer synlig i flex-kontor. Chefen själv och IP 11 tycker att chefen syns eftersom det är 
ett öppet landskap och att chefen inte omsluts av väggar i ett litet kontorsrum. Däremot 
upplever sex informanter att chefen är med mer i vardagen nu när de arbetar i flex-kontor. IP 
11 uttrycker det såhär: 
 

Ja precis, dom både ser och hör mer. Dom blir lite mer, vad ska jag säga, med i vardagen på något sätt. För 
sitter du inne på ditt kontor, du hör inte vad som händer ute i landskapen eller rummen, dom övriga 
rummen eller. Nu kan man lättare fånga upp om det är något som är på gång. Någon som är irriterad 
eller något som inte är bra. (IP 11, 2018, 23 februari) 

 
IP 1 tycker att det är svårt att uttala sig om i vilken grad chefen var med i vardagen i någon av 
kontorstyperna eftersom de inte har samma chef och tänker att det kan vara kopplat till 
ledarstil. Tre av informanterna tycker att chefen varit med i vardagen lika mycket när de arbetat 
i cellkontor som i flex-kontor.   
 
Den personliga relationen till chefen i de olika kontorstyperna uttrycks olika av informanterna. 
Den personliga relationen till chefen var bra när de arbetade i cellkontor enligt sex av 



	

	

19	

informanterna när ämnet spontant kommer på tal. IP 3 beskriver relationen till chefen i 
cellkontor: ”den personliga kontakten med chefen var väldigt nära och personlig, ofta kom 
chefen in på kontorsrummet och de stängde dörren för att kunna prata ostört, så det var enkelt 
att få en nära kontakt”. Ingen informant nämner att den personliga relationen till chefen skulle 
varit dålig i cellkontor, men då har inte ämnet kommit på tal i alla intervjuer. När den 
personliga kontakten med chefen i flex-kontor berörs i några av intervjuerna blir det spridda 
svar. Två av informanterna menar att den personliga kontakten med chefen är sämre i flex-
kontor, IP 3: ”det blir mer opersonlig relation till chefen i dagsläget eftersom den mesta 
konversationen sker via mejl”. Chefen berättar att denne försöker skapa fler personliga 
inbokade möten för att ha en nära kontakt med medarbetarna eftersom de spontana mötena är 
färre. IP 7 berättar om de inbokade mötena: 
 

Ja alltså vi har ju visst återkoppling och träffar, då träffas vi ju, men jag tycker att det är som sämre 
kontakt. Man vet inte om chefen är på jobbet ibland, ja, för man har som inte sett vart dom sitter, nä det 
blir inte samma. (IP 7, 2018, 14 mars) 

 
Två av informanterna tycker att kontakten med chefen är lika bra i flex-kontor som i cellkontor, 
IP 8 påpekar dock att de inte har samma chef så det är svårt att uttala sig om, men tror att det 
skulle se liknande ut ändå. IP 11 tycker att denne har bättre kontakt med chefen nu när de har 
flex-kontor: 
 

Men här blir det ju som, här sitter du bredvid din chef i en fyrklöver, så tror jag i alla fall att det blir 
lättare att man slänger några ord och pratar och man får som en lite annan relation till sin chef. (IP 11, 
2018, 23 februari) 

 
Det visade sig att ingen av informanterna upplevde något problem med att chefen hade ett 
större eller finare rum när de satt i cellkontor. Chefen själv säger dock att denne kan tänka sig 
att det fanns personer som irriterade sig på att cheferna hade bättre rum i cellkontor. I flex-
kontor sitter chefen på helt jämlika platser som de övriga medarbetarna och ibland sitter även 
chefen alldeles bredvid någon i personalen. I några av intervjuerna berörs frågan hur 
informanterna upplever att arbeta nära chefen. Chefen själv uppskattar att arbeta nära 
medarbetarna: 
 

Näe, jag vet inte, det är väl kanske inte alla som tycker att det är så kul att jag kommer och sitter bredvid. 
Så kan det ju vara. Dom kanske tyckte det var skönt när chefen satt någon annan stans, jag vet inte. Jag 
tror att det är lite olika hur man känner, men annars. Nu är det ju som, vi sitter ju alla på samma villkor. 
(IP 2, 2018, 12 mars) 

 
Fem informanter tycker att det fungerar helt okej att arbeta nära chefen. IP 6 är lite mer 
tveksam: 

 
Ja, alltså jag kan väl tycka att det är både på gott och ont, lite grann kan jag känna att, ibland kan det 
kännas sådär som att då sitter dom, byter dom plats och sitter bland oss kollegor, och det är inte så säkert 
att jag vill sitta bredvid cheferna och jobba. Det känns ju lite bevakande. På ett annat sätt, ja det gör det. 
(IP 6, 2018, 12 mars) 

 
IP 9 uppskattar inte att arbeta nära chefen: ”Ja alltså jag tycker, jag upplever ju att jag, jag sätter 
mig kanske inte nära chefen när jag jobbar. Det gör jag inte”. Medan IP 11 gillar att arbeta 
bredvid chefen eftersom det blir enkelt att ställa en spontan fråga och få en närmare relation.  
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Avskildhet 
Avskildhet är ett tema som inte härrör från frågor kopplade till tidigare forskning, utan uppkom 
ur de öppna frågorna. Avskildhet definieras som att ha möjlighet arbeta avskilt, ostört och 
fokuserat, vilket ter sig olika i cellkontor jämfört med i flex-kontor. Alla informanter hade ett 
eget rum med fyra väggar och en dörr när de arbetade i cellkontor, en del hade även ett fönster. 
Något som alla informanter tar upp som positivt med att arbeta i cellkontor var just att kunna 
välja öppen eller stängd dörr. Att dörren var öppen signalerade att det var fritt fram att komma 
in och prata och stängd dörr att personen inte ville bli störd. Chefen berättar vad som var 
positivt med öppen-eller-stängd-dörr-principen: 
 

För när jag satt i ett cellkontor om jag då satt med någon om något som var viktigt, eller något var liksom 
tvunget att få avslut i snabbt då kunde jag stänga min dörr och då respekterade man att nu sitter hon som 
och jobbar och sådär. (IP 2, 2018, 12 mars) 

 
Något som också förefaller positivt med cellkontor är att kunna ha sitt eget lilla krypin med sina 
egna privata saker för att göra rummet mer personligt, åtta av informanterna nämner detta 
självmant som en fördel. Att själv kunna bestämma vilken temperatur man ville ha på rummet 
genom att sätta in ett extra element var positivt enligt IP 8. IP 6 berättar vad denne ansåg 
positivt med att arbeta i cellkontor: 
 

Ja jag tycker ju att det är väldigt positivt, jag saknar ju mitt rum. Nä men det som är var ju att det var 
väldigt skönt att ha sin dator och alla sina saker på plats och jag visste var jag hade allting. Stolen var rätt 
inställd, det var så som jag, det var inte ett stressmoment, jag visste när jag kom på morgonen, ja men 
såhär såg det ut när jag lämnade mitt rum och det ser ut likadant när jag kommer hit. Väldigt skönt att 
kunna ha tyst på rummet kunna stänga in sig vissa dagar när man inte orkar vara så väldigt social och då 
var det bara att stänga dörren. Tydligt tecken på att nu vill jag vara ifred. Alternativt det att man kunde, ja 
det går ju förstås lyssna på musik ändå, men man kunde ha på radion lite svagt och ja, skönt att ha ett 
eget rum ett eget kryp in. (IP 6, 2018, 12 mars) 

 
Nu när de sitter i flex-kontor finns ingen möjlighet att ha personliga föremål eftersom de 
använder konceptet clean-desk, som innebär att de städar undan sina saker varje dag och sätter 
dem i ett skåp. Det finns inte heller möjlighet för de som har fasta platser i flex-kontoret att ha 
privata tillhörigheter eftersom det är minimalt med utrymme på skrivborden berättar IP 5. Det 
finns däremot möjlighet att sitta avskilt och arbeta i flex-kontoret, genom att använda något av 
de tysta rummen. I sex av intervjuerna kommer ämnet att nyttja de tysta rummen upp, två av 
dessa nyttjar inte rummen och fyra av dem berättar att de brukar använda rummen. Chefen 
som uppskattade att kunna ta mer känsliga ärenden på sitt kontorsrum brukar nuförtiden 
använda de tysta rummen till sådana ärenden. IP 8 tycker att det är positivt att det finns 
extrarum som de kan nyttja och beskriver vad denne brukar använda dem till: 
 

Nä det är mest att jag bara ska jobba, alltså jag tycker det är skönt att ha tyst. Och sedan ibland när jag 
sitter i telefonin hela dagen eller så här mycket då kan jag också tycka att det är skönt att sitta där, för då 
blir man inte så, har man inte dom andra som pratar i telefon också. (IP 8, 2018, 15 mars) 

 
IP 8 brukar använda rummen, men tycker att det kan vara lite omständligt ibland: 
 

Jo, fast det är ju det att då måste man ju ta med alltihopa och förutom skärmen men just det där att ta 
med datorn och grejer och det är lite bökigt. Men när jag vet att jag har ett sådant där samtal att det kan 
bli jobbigt, kan ta tid då går jag. (IP 8, 2018, 15 mars) 
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En informant menar att det finns för få tysta rum för att alla som vill ska kunna nyttja dem. Två 
andra informanter berättar spontant att de upplever det som jobbigt att inte kunna sitta avskilt 
numer när de arbetar i flex-kontor, dessa informanter nämner inte de tysta rummen som någon 
lösning. Detta gäller då inte specifikt att sitta avskilt på grund av ljudnivå som berörts under 
temat koncentration utan mer för avskildhet. IP 4 belyser hur avskildheten påverkas i flex-kontor 
genom att det kan vara jobbigt att andra hör dennes samtal i det öppna landskapet. IP 9 menar 
att det skulle vara en fördel att kunna arbeta mer privat och avskilt och föreslår att 
arbetsstationerna skulle vara mer uppdelade och ombonade med större ljudabsorberande 
väggar, så kallade holkar. IP 9 förstår att det är billigare att inte ha platser för alla som i flex-
kontoret, men att de lösa väggarna inte skulle förhindra flexibiliteten.  
 
Flexibilitet 
Flexibilitet är ett tema som uppkommit ur materialet från de öppna frågorna och innebär att 
kunna röra sig fritt på kontoret och arbeta varifrån man känner. Flexibiliteten i kontorstypen 
kan ha både för- och nackdelar visar det sig i informanternas svar. När informanterna arbetade i 
cellkontor fanns inte möjlighet att arbeta hemifrån eftersom de hade stationära datorer, vilket 
spontant nämns av tre informanter. De tre informanterna förstår inte varför det inte skulle ha 
gått att ha laptops i cellkontor ifall det hade möjliggjort för dem att kunna arbeta hemifrån. När 
de satt i cellkontor hade alla informanter egna rum med fasta platser. Det syns vara möjligheten 
att arbeta hemifrån och de stationära platserna i cellkontor som gör att flexibiliteten inte 
framhävs i den kontorstypen. I flex-kontor har personalen möjlighet att arbeta hemifrån och de 
uppmuntras att välja olika platser i kontorslandskapet varje dag. Att kunna arbeta hemifrån 
tycks ingå i det aktivitetsbaserade arbetssättet på kontoret. Fem av informanterna nämner 
möjligheten att arbeta hemifrån som en av fördelarna med att arbeta i flex-kontor. IP 1 säger att 
det är just frihetskänslan som är positiv med möjligheten att arbeta hemifrån, men ser också 
nackdelar med att inte träffa kollegorna lika ofta. IP 10 uppskattar också möjligheten att arbeta 
hemifrån, men är rädd att en del inte har tillräckligt bra utrustning hemma som höj- och 
sänkbart bord och ergonomisk stol vilket kan slita på kroppen i längden. 
 
Nu när de har flex-kontor förespråkas aktivitetsbaserat arbetssätt. Det visade sig dock att ingen 
av de elva informanterna byter arbetsyta efter aktivitet, såsom det aktivitetsbaserade arbetssättet 
åsyftar. En stor anledning till att stor del av personalen inte byter arbetsytor är att de utför 
liknande arbetsuppgifter varje dag där de arbetar enskilt och fokuserat och därför inte har 
behov av olika typer av arbetsstationer där de exempelvis kan arbeta mer kreativt i grupp. Tre 
informanter varierar dock plats dag för dag. IP 1 definierar sig själv som en vanemänniska, men 
väljer ändå att byta platser, mycket beroende på att många platser redan är tagna när personen 
kommer på morgonen. IP 9 är också en vanemänniska men försöker ändå leva upp till ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt på så vis att denne väljer olika platser. IP 9 väljer dock ofta att sitta i 
den lugnare delen av lokalen för att kunna koncentrera sig bättre. Chefen väljer olika platser 
för att få möjlighet att arbeta med olika kollegor och skapa god kontakt med alla. Tre andra 
informanter alternerar mellan några få platser och motiverar detta just med att de är 
vanemänniskor. IP 11 som är en av dessa säger att personen vill bli bättre på att välja olika 
platser men förklarar varför denne inte gör det: ”Dels är det för att då vet alla vart jag sitter 
någonstans, dels det och sedan är det bara ren vana, jag vet inte. Vi är väl lite vanemänniskor, 
man börjar sitta någonstans och så blir det bara så”. Två av informanterna väljer alltid samma 
plats och ser den platsen lite som sin egen. IP 3 som är en av de som alltid väljer samma plats 
har valt ”sin” plats av strategiska skäl, eftersom den finns i en lugnare del av kontoret och nära 
dennes skåp med den personliga verktygslådan. Andra fördelar med att välja samma plats är att 
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personen inte behöver ställa in skärmen och stolen varje gång, vilket IP 3 refererar till som 
onödigt arbete. Fyra av informanterna uppger att de tror att andra kollegor är medvetna om var 
de brukar sitta trots att de inte har någon fast plats. Tre av informanterna har fått fasta platser i 
det öppna landskapet på grund av hälsoskäl. Chefen tycker att det har fungerat bra att göra 
individuella anpassningar och ge fasta platser åt de som verkligen behöver det. Avgränsningar 
har gjorts med hjälp av läkarintyg. En del har fått fasta platser på grund av fysiska begränsningar 
och andra på grund av psykiska. Nackdelen med fasta platser för vissa personer är att de låser 
upp en del platser, men det har varit nödvändigt enligt chefen som inte heller upplever att 
någon haft problem med det.  
 
Fyra av informanterna nämner självmant att de hellre skulle haft en fast plats än att ha flexibla 
platser nu när de arbetar i flex-kontor. IP 9 är en av de som hellre hade önskat en fast plats, 
men ser också att det kanske inte är hållbart rent ekonomiskt. De tre informanter som har fått 
fasta platser är tacksamma för det. IP 11 brukar inte byta mellan platserna men säger att 
personen ska försöka bli bättre på det, men kommenterar inte om denne hade velat ha en fast 
plats eller inte. Chefen är den enda som uttrycker att den trivs med att växla mellan platserna 
och ser fördelar socialt, men dock inga fördelar rent arbetsmässigt. En nackdel med att byta 
arbetsstationer är installationen av utrustning enligt fyra av informanterna. IP 10 upplever att 
många klagar på trasiga sladdar och skärmar som inte är kompatibla med andra och annan 
utrustning som krånglar. IP 6 väljer alltid samma plats i landskapet eftersom personen tycker att 
det är väldigt besvärligt att ställa in all utrustning: 
 

Alltså jag, det jag kan bli stressad över är att bära fram dom här, datorn, grejerna, mina arbetsverktyg, det 
känns jättejobbigt mellan varven. För det tar tid. Och sedan hör jag ju med fasa att cheferna vill ju att vi 
ska flytta på oss och byta arbetsplats. Och jo, jag har ju som tänkt att jag kanske måste prova det. Bara för 
att jag har blivit tillsagd om det. Men då fasar jag för att då ska stolar ställas in och skärmar ska ställas in, 
men det kommer ju ta ännu mer tid. Och nej jag har inte kommit dit ännu, jag är inte mogen för det. (IP 
6, 2018, 12 mars) 

 
IP 7 berättar att om personen hamnar på en plats den vanligtvis inte brukar sitta vid kan det 
resultera i att denne slarvar med att ställa in bord och stol korrekt ergonomiskt eftersom det är 
tidskrävande. IP 9 tycker att det är besvärligt att ställa in all utrustning men väljer ändå att växla 
mellan vilka platser denne väljer för dagen, IP 9 beskriver hur denne kommer på morgonen och 
hämtar sina saker från skåpet och väljer en plats att sätta sig vid och därefter:  
 

Och så installerar jag det och så ska jag koppla in skärmarna så att de funkar till min laptop. Och 
beroende på då om jag suttit på platsen eller inte så kan det då hända att jag dels får krångla med att få 
igång skärmarna innan de ens börjar lysa. Och när jag väl får igång skärmarna kan det vara så att min 
vänstra skärm inte är kompatibel med den högre, det går alltså dom är som tvärsemot andra, då måste jag 
in och ändra inställningar i skärmarna så att jag får det som jag vill ha. Sedan ska jag koppla in då 
tangentbordet och musen. Och vi har ju om sagt bara två USB-portar på våra laptops, det innebär att en 
USB går ut till skärmarna och då ska dom andra två alltså musen och tangentbordet ska då kopplas in via 
skärmen. Och det är inte alltid USB-portarna i skärmen funkar. Så det kan göra en frustrerad, så innan 
man börjar kan man få starta om datorn för att få det att fungera. Sedan ska jag ställa in stolen och ställa 
in bordet så att jag sitter bekvämt. Och det här tar då allt från fem minuter till 30 minuter vissa dagar. 
Och sedan arbetar jag hela dagen och så ska jag packa ihop innan jag går hem. (IP 9 2018, 9 mars) 

 
IP 9 har tidigare uttryckt att denne inledningsvis var positiv till att arbeta i flex-kontor just för 
att personen upplevde att kollegorna pratade bort onödigt mycket tid när de satt i cellkontor. 
Nu upplever dock IP 9 att den onödiga arbetstiden går åt till att installera utrustning. IP 6 ser 
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också ett annat problem med att växla mellan olika platser och att det kan vara att hamna 
bredvid en kollega som denne inte trivs så bra med:  
 

Nä men nog kan det ju bli problem, kanske att man hamnar bredvid en kollega som pratar jättehögt, eller 
en kollega som. Men man trivs ju inte med alla, jag respekterar alla det gör jag, men man kanske inte får 
samma flyt i jobbet. Beroende på vart man sitter. Det kanske är ljust, det kanske är mycket spring precis 
där. Någonstans så letar man kanske sig till den här platsen där jag får lugn och ro och där jag känner att 
jag kan göra ett gott jobb. Jag har väl som alltid haft den där inställningen att jag åker inte till jobbet för 
att hitta nya vänner, alltså jag åker och gör mitt jobb och sedan ska jag ju ha trevligt och trivas så är det ju. 
(IP 6, 2018, 12 mars) 
 

IP 11 tror att det skulle vara större chans att personalen växlade mellan platserna om skåpen 
med de personliga verktygslådorna var placerade i entrén av byggnaden: 
 

Och det är det jag säger, hade vi haft den möjligheten att vi hade haft en stor entré. Så att man hade fått 
plats med alla skåp nere i entrén, trodde jag att det hade sett annorlunda ut. Att man hade, mer hade satt 
sig lite var som helst. (IP 11, 2018, 23 februari) 

 
Detta eftersom: 
 

Ja, för att jag tror att du, går inte hit och hämtar dina grejer och sedan går upp på något annat 
våningsplan eller. Så då blir det ju så att du sätter dig här för att det är enklast, du har alla grejer och du 
tar av dig kläderna. Det är min uppfattning i alla fall. (IP 11, 2018, 23 februari) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur upplevelsen av arbetstrivsel i cellkontor 
jämfört med flex-kontor ser ut. Så vitt jag vet finns ingen annan studie av faktorerna hälsa, 
kommunikation, förändringsprocessen och uppfattning av ledningens påverkan på 
arbetstrivseln i cellkontor och flex-kontor. I denna studie uppkom även ytterligare faktorer ur 
teman som tycks påverka arbetstrivseln i de båda kontorstyperna, nämligen koncentration, 
avskildhet och flexibilitet. Nedan behandlas dessa faktorer och teman i relation till tidigare 
forskning.  

Kommunikation. 
Det visade sig vara vanligare att kommunicera via textmeddelande i flex-kontor jämfört med 
cellkontor och risken med det blir att lätt missa ickeverbala sociala koder som enbart kan 
mottas genom att kommunicera ansikte mot ansikte enligt Arnold och Randall (2010). Arnold 
och Randall (2010) menar att genom att kommunicera till större delen via text finns risk för att 
anonymiteten leder till mestadels ytliga relationer. Kommunikation ansikte mot ansikte är 
enligt Boutellier et al. (2008) tre gånger så hög i flex-kontor som i cellkontor vilket inte tycktes 
vara fallet i det undersökta kontoret eftersom alla informanter uppgav att kommunikationen 
enbart skedde ansikte mot ansikte i cellkontor och i flex-kontor varierade 
kommunikationssättet. Alla informanter beskrev att de brukade samtala två och två på 
rummen, men de kunde även samlas fler och diskutera något, medan i flex-kontor var det 
vanligast att prata två och två. Även Boutellier et al. (2008) visar att fler personer deltar i en 
konversation ansikte mot ansikte i cellkontor än i flex-kontor. De flesta ansåg att det mest 
talades om arbetsrelaterade ärenden i cellkontor och att de privata samtalen inte var något 
problem. Privata samtal kunde bli för långa i cellkontor, medan de vanligtvis är kortare i flex-
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kontor. Boutellier et al. (2008) finner att samtalslängden är kortare i flex-kontor jämfört med i 
cellkontor, vilket överensstämmer med mina resultat. Det är lättare att ställa korta spontana 
frågor i flex-kontor än i cellkontor, vilket också samstämmer med att samtalen är kortare i flex-
kontor (Boutellier et al., 2008). Den totala kommunikationstiden för ett samtal är även den 
längre i cellkontor än i flex-kontor enligt Boutellier et al. (2008) och dessutom sker mer 
kommunikation under en arbetsdag i cellkontor än i flex-kontor. Detta stämmer med mina 
resultat eftersom man i flex-kontor undviker att prata alltför mycket för att hålla nere ljudnivån 
medan kommunikation beskrivs ske mer frekvent i cellkontor. 

Nästan alla informanter var nöjda med hur kommunikationen och den sociala kontakten såg ut 
när de arbetade i cellkontor, vilket går i linje med vad Otterbring et al. (2018) påvisar, där 
interaktionsmöjligheterna i cellkontor var goda. Däremot motsäger det vad Kim och de Dear 
(2013) påstår eftersom cellkontor hade dåliga interaktionsmöjligheter i deras studie. Enligt 
Bodin Danielsson (Nylund, 2014, 2 maj) är det viktigt att cellkontor erbjuder egenkontroll 
genom att ge personalen möjlighet att kunna möta varandra och samtala, vilket tycks vara fallet 
i denna studie eftersom nästan alla var nöjda med sättet de kommunicerade på. I flex-kontor är 
det mer missnöje med kommunikationen och den sociala kontakten. De flesta upplever att det 
blivit sämre sedan de bytt kontorstyp, vilket stämmer med fynden av Otterbring et al. (2018), 
men motsäger Van der Voordt (2004) och Kim och de Dear (2013) som menar att 
interaktionsmöjligheterna är positiva i kontor med öppen planlösning. Att kommunikationen 
och den sociala kontakten blivit sämre kan bero på att många arbetar hemifrån och därför inte 
träffar kollegorna lika ofta.  
 
Den sociala kontakten och kommunikationen kan försvåras i flex-kontoret eftersom man 
behöver tänka på att hålla nere ljudnivån. Det finns en risk att otillfredsställande 
kommunikation leder till att relationerna med kollegorna försvagas, hävdar Arnold och Randall 
(2010). Boutellier et al. (2008) visar dock att tidigare nära relationer till kollegor i cellkontor 
inte påverkas av byte till flex-kontor, däremot verkar de ytliga relationerna öka. En del nämnde 
att arbete med olika kollegor skapar nya kontakter, vilket även rapporteras av Boutellier et al. 
(2008). Däremot verkar de nära relationerna faktiskt påverkas eftersom många uttrycker 
missnöje med att de sällan träffar alla sina arbetskamrater i flex-kontoret regelbundet. Det beror 
på att de inte alltid vet var de sitter eller att de arbetar hemifrån på olika dagar och att det 
dessutom kan vara svårt att prata när de väl träffas på grund av att de behöver prata så tyst. 
Boutellier et al. (2008) menar att relationerna skulle kunna se annorlunda ut efter några år, 
vilket kanske också är fallet för kontoret i denna studie eftersom de endast arbetat i flex-kontor 
under ett års tid.  
 

Koncentration. 
Det verkar inte vara några problem att kunna koncentrera sig i cellkontor, endast personen 
med administrativt ansvar kunde ibland uppleva problem med att många kom och ställde 
frågor och vill prata länge, men i övrigt tycks ingenting distrahera informanterna. Bodin 
Danielsson uttrycker att: ”Kontoren blir mer och mer prestationsinriktade, det krävs möjlighet 
att fokusera och det gör man bättre i avskildhet” (Nylund, 2014, 2 maj), där just självständigt 
arbete och koncentration är något som definierar cellkontor (Bodin Danielsson & Bodin, 
2008). Att kunna visa om man är tillgänglig för samtal genom att ha öppen eller stängd dörr tog 
många upp som positivt för koncentration i cellkontor, vilket också framhävs av Bodin 
Danielsson och Bodin (2008). Att det är enklare att koncentrera sig i cellkonor än i flex-kontor 
tycks vara fallet i min studie eftersom ca hälften var missnöjda med 
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koncentrationsmöjligheterna i flex-kontor. Mest distraherande i flex-kontor är andras prat 
sinsemellan och särskilt de dagar de har telefontid när alla sitter och pratar i telefon. Bodin 
Danielsson förklarar problematiken med distraktion i flex-kontor: ”Har man flex-kontor måste 
man kunna gå undan och prata ostört. Egenkontrollen omfattar också i hög grad ljudmiljön. 
Utsätts man för störningar men inte har någonstans att ta vägen, då har man inte egenkontroll. 
Då blir man ju tokig” (Nylund, 2014, 2 maj). En del nyttjar dock de så kallade ”tysta rummen” 
när de behöver koncentrera sig i flex-kontor, vilket liknar det Van der Voordt (2004) menar, att 
celler bör finnas för möjlighet till privata samtal i flex-kontor. Vissa väljer att arbeta hemifrån 
vissa dagar för att kunna fokusera, vilket Bodin Danielsson och Bodin (2008) ser som en 
möjlighet för att må bra i flex-kontor. Van der Voordt (2004) menar att det är viktigt med bra 
ljuddämpande material när man arbetar i flex-kontor, något en del i min studie nämnde kunde 
förbättra koncentrationsmöjligheterna. Kim och de Dear (2013) påvisar också att 
arbetstillfredsställelsen i kontor med öppen planlösning inte blir särskilt hög om inte 
ljuddämpningen är tillfredsställande.  
 
Sammantaget verkar distraktioner inte vara något problem i cellkontor, men desto större 
problem i flex-kontor. Det tycks dock finnas lösningar på bättre möjlighet till koncentration i 
flex-kontoret.  
 

Hälsa. 
Alla informanter var motiverade att gå till arbetet och verkar även ha mått bra när de arbetade i 
cellkontor, likt vad både Otterbring et al. (2018) och Kim och de Dear (2013) finner. Vissas 
arbetslust och välmående påverkas dock inte av kontorstyp. I flex-kontor varierar arbetslust och 
välmående men är övervägande sämre än i cellkontor. Det är vanligt att vara tröttare i flex-
kontor. Vissa tror t.o.m. att de kan komma att byta arbetsplats i framtiden. Välmående och 
arbetslust syns vara ganska sammanhängande i både cellkontor och flex-kontor, då svaren om 
arbetslust och välmående samvarierar inom kontorstyp. Detta liknar vad både Arnold och 
Randall (2010) och Furnham (2006) beskriver, att en person som inte mår bra i arbetet sällan 
mår bra i privatlivet. 
 
Sammantaget tycks både motivationen att gå till arbetet och välmående vara markant bättre i 
cellkontor än i flex-kontor, vilket inte stämmer med fynd av Bodin Danielsson och Bodin 
(2008) som fann att kontorstyperna var likvärdiga. Mina resultat kring hälsa indikerar dock på 
det resultat Bodin Danielsson (2016) fann i en annan studie, att långtids- och 
korttidssjukfrånvaron var högre i flex-kontor än i cellkontor. Otterbring et al. (2018) och Kim 
och de Dear (2013) finner också att både arbetstillfredsställelse och välmående är bättre i 
cellkontor än i kontor med öppen planlösning, men då ska tilläggas att de inte undersökt just 
kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt utan enbart traditionella kontor med öppen 
planlösning. Den kontorstyp som överlägset flest trivs bäst i i min studie är cellkontoret, nio av 
elva personer väljer cellkontor framför flex-kontor. Avvikelser finns dock för en informant med 
administrativt ansvar som uppger att kontorstyp inte spelar någon roll och för chefen som 
upplever att flex-kontor är det främsta valet.  
 
Sammanfattningsvis rapporterade de allra flesta bäst arbetslust, välmående och arbetstrivsel i 
cellkontor jämfört med flex-kontor, vilket inte är förenligt med organisationens mål 
(Organisationen, 2018, 3 maj) att personalen ska må bra i arbetet genom byte till ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 
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Förändringsprocessen. 

En majoritet av informanterna var negativt inställda när förslaget att byta till flex-kontor först 
kom och de flesta anser även att förändringen inte var välgrundad. Uppfattningen att 
förändringen motiverats av ekonomiska skäl är återkommande. Detta liknar vad Lahtinen et al. 
(2015) beskriver, där de flesta också var nöjda med cellkontor och därför väldigt tveksamma till 
förändringen. Hughes et al. (2002) redogör för Beers teori om organisationsförändring, där en 
faktor för lyckad förändring är att det finns ett missnöje med vad som tidigare varit, i det här 
fallet cellkontor. Endast två personer var missnöjda med cellkontoret och ville ha en 
förändring, vilket är mycket lågt och enligt Hughes et al. (2002) bidrar det till att 
genomförandet av en lyckad förändring försvåras. Ytterligare en faktor för lyckad 
organisationsförändring (Hughes et al., 2002) är att missnöjet med förändringen inte är särskilt 
stort, vilket inte uppfylls i detta fall eftersom en majoritet var negativa till att byta till flex-
kontor.  
 
Det varierar hur man upplevt informationen kring förändringen, men en majoritet anser dock 
att den inte varit tillräcklig. Hur informationen nått fram liknar resultatet från Lahtinen et al. 
(2015) där många upplevt att informationen varit bristfällig i förändringen till flex-kontor. 
Hughes et al. (2002) menar att det krävs en tydlig vision med målet med förändringen och att 
detta förmedlas till alla. I detta fall har det inte lyckats då de flesta upplevde att de inte blivit 
tillräckligt eller rätt informerade. Vägen till målet med förändringen är minst lika viktig 
(Hughes et al., 2002), men en klar majoritet kände inte att de kunnat vara med och påverka 
utformningen av lokalerna. Ett stort missnöje med byggprocessen är ett faktum, ytterligare en 
faktor på hur vägen till målet med förändringen inte nått ända fram, vilket är viktigt för lyckad 
organisationsförändring enligt Beers teori (Hughes et al., 2002).  
 
Variationer fanns hos den totala upplevelsen av förändringsprocessen, men sammanfattningsvis 
var det fler som var missnöjda än nöjda, vilket liknar Lahtinen et al. (2015) resultat. Mycket och 
tydlig information samt möjlighet att påverka framhävs för en lyckad förändring (Lahtinen et 
al., 2015), något som inte uppfylldes i min studie. Beer menar i sin teori (Hughes et al., 2002) 
att för en lyckad förändring måste viljan till förändring vara större än motståndet och inget av 
kriterierna kan vara noll. I detta fall är inget kriterium noll, men förändringsviljan var låg och 
det finns inget utbrett missnöje med cellkontor, motståndet mot flex-kontor var högt och 
missnöjet med informationen- och möjligheten att påverka samt besväret med byggprocessen 
var hög, vilket gör det hela till en misslyckad förändringsprocess enligt Beers teori (Hughes et 
al., 2002). Chefen tror att hela förändringsprocessen kan ha färgat hur personalen upplever att 
arbeta i flex-kontor i dagsläget, något som tre av informanterna motsäger, det kan alltså ha 
påverkat uppfattningen, men det är inte säkert att det gjort det.  

Uppfattning av ledning. 
Informanterna har hunnit byta chef efter att de gått från cellkontor till flex-kontor, något de 
menar att de beaktat när de besvarat frågorna om deras uppfattning av ledningen. Eftersom 
resultaten kan bero på chefen som person och dennes ledarstil, bör inte alltför långtgående 
slutsatser dras. Chefen som intervjuats var chef när de satt i cellkontor, men då inte över de 
som intervjuats, men var deras chef när de satt i flex-kontor. I cellkontor var det vanligast att gå 
till chefens kontor om det var något man ville, var chefen inte på plats var det vanligt att skicka 
ett mejl eller snabbmeddelande istället. Chefen upplevdes som tillgänglig av alla informanter 
när de satt i cellkontor, det var enkelt och naturligt att kontakta chefen. Kommunikationen 
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med chefen blev annorlunda i flex-kontor. Det blev vanligare att kommunikationen skedde 
enbart via mejl eller snabbmeddelanden, eller att personalen bokade in ett möte med chefen i 
ett tyst rum. Chefens tillgänglighet upplevdes olika i flex-kontor, sammantaget var den något 
mer positiv i cellkontor än i flex-kontor, vilket liknar fynd av Bodin Danielsson et al. (2013) där 
uppfattningen av ledningen var bättre i cellkontor än i flex-kontor.  
 
Uppfattningen av chefens synlighet skiljer mellan kontorstyperna. Chefen upplevdes som synlig 
när de arbetade i cellkontor enligt en majoritet. En av de som inte tyckte att chefen var synlig i 
cellkontor tog det positivt, eftersom denne uppfattade att chefen litade på dem. Bodin 
Danielsson et al. (2013) påvisar att synligheten kan ha effekten att den inkräktar på personens 
självständighet. I flex-kontoret varierade uppfattningen om chefens synlighet mer, sammanslaget 
var det lite fler som upplevde att chefen var mer synlig i cellkontor än i flex-kontor. Bodin 
Danielsson et al. (2013) menar istället att det bör vara tvärtom, att chefen blir mer synlig i flex-
kontor, men så verkar inte ha blivit fallet i denna studie. Däremot föreföll många uppleva att 
chefen var med mer i vardagen i flex-kontor. Bodin Danielsson et al. (2013) menar att 
synligheten av chefen kan vara positivt i form av ett nära ledarskap och att chefen är med i 
vardagen. Uppenbarligen är det så i denna studie att även om chefen är synlig så behöver det 
inte innebära att chefen är med i vardagen och ser vad som händer, så även om synligheten är 
större i cellkontor tycks chefen vara med mer i arbetet i flex-kontor.  
 
Ett fåtal upplevde att kontakten med chefen blev lite sämre i flex-kontor medan det tycks varit 
en nära relation till chefen i cellkontor, vilket stämmer med fynd av Bodin Danielsson et al. 
(2013) där uppfattningen av ledningen var mer positiv i cellkontor än i flex-kontor. 
Informanterna hade dock olika chefer i cellkontor och flex-kontor, något som informanterna 
menar att de tagit hänsyn till. Ingen upplevde något problem med att chefen skulle haft ett 
större eller finare rum när de satt i cellkontor. Flera uttryckte att de inte hade några problem 
med att arbeta bredvid chefen i flex-kontor. Hierarkin syns inte påverkats av kontorstyperna. 
Chefens tillgänglighet, synlighet och den personliga kontakten tycks vara något bättre i 
cellkontor än i flex-kontor, men i flex-kontor är chefen med mer i vardagen. Sammantaget 
förefaller dock uppfattningen av ledningen varit lite bättre i cellkontor än i flex-kontor. Att 
uppfattningen av chefen var bättre i cellkontor än i flex-kontor kan enligt Bodin Danielsson et 
al. (2013) bero på att den personliga kontrollen är så pass hög att den kompenserar för en 
mindre synlig ledare. I min studie verkar det inte vara den personliga kontrollen som gör att 
ledningen ändå uppfattas som positiv utan mer synlighet och tillgänglighet som faktiskt fanns i 
cellkontoret. Däremot verkar inte chefens delaktighet i vardagen ha kompenserat för bristande 
tillgänglighet och synlighet i flex-kontor för alla.  
 

Avskildhet. 
Alla informanter hade ett eget rum med fyra väggar och en dörr när de arbetade i cellkontor, en 
del hade även ett fönster. Alla tog upp som positivt med cellkontor att kunna välja mellan 
öppen eller stängd dörr. Att dörren var öppen signalerade att det var fritt fram att komma in 
och prata och stängd dörr att personen inte ville bli störd. Möjlighet till öppen eller stängd dörr 
anser Bodin Danielsson och Bodin (2008) skapar egenkontroll och ökar trivseln i cellkontor. 
Positivt med cellkontor var också att kunna ha sitt eget lilla krypin med sina egna privata saker 
för att göra rummet mer personligt, något de flesta nämnde spontant. Bodin Danielsson och 
Bodin (2008) belyser också fördelen med att kunna göra kontorsrummet mer personligt, att det 
skapar trygghet.  
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I flex-kontoret finns ingen möjlighet att ha personliga föremål eftersom de använder konceptet 
clean-desk, som innebär att de städar undan sina saker varje dag och sätter dem i ett skåp. 
Konceptet clean desk gör det väldigt svårt eller nästintill omöjligt att göra arbetsytan personlig 
enligt Van der Voordt (2004). Van der Voordt menar att det problem som ofta påpekas i flex-
kontor är just avsaknaden av privata tillhörigheter och föreslår att man erbjuder mer personlig 
prägel på arbetsplatserna i flex-kontor genom personliga färger; att personliga arbetsredskap får 
en egen färg och att detta är genomgående i digital profil med personlig bakgrund på dataskärm 
m.m. Att kunna sitta avskilt och arbeta är viktigt i ett kontor enligt Kim och de Dear (2013) 
som påpekar att arbetstillfredsställelsen inte blir hög om möjlighet till en viss grad av avskildhet 
inte finns tillgänglig. I denna studies flex-kontor finns viss möjlighet att sitta avskilt och arbeta i 
ett tyst rum. De tysta rummen nämndes av en del, men tycktes inte ses som en möjlighet till 
avskildhet för alla, bl.a. därför att de är få. För att skapa mer avskildhet kan flex-kontoret delas 
in i mindre grupper för ökad samhörighet och avskildhet enligt Van der Voordt (2004), vilket 
påminner om vad en av informanterna föreslår med holkar. Det verkar sammanfattningsvis 
finnas ett visst missnöje med möjligheterna till avskildhet och personliga föremål i flex-kontor, 
något som inte tycks ha varit ett problem i cellkontor.  

Flexibilitet. 
När informanterna arbetade i cellkontor fanns inte möjlighet att arbeta hemifrån eftersom de 
hade stationära datorer, vilket spontant nämndes av tre informanter som också uttryckte att de 
inte förstod varför de inte skulle kunna ha haft laptops och möjlighet att arbeta hemifrån i 
cellkontor. När de satt i cellkontor hade alla informanter egna rum med fasta platser. Det tycks 
vara möjligheten att arbeta hemifrån och de stationära platserna i cellkontor som gör att 
flexibiliteten inte framhävs i den kontorstypen. Däremot nämndes möjligheten att arbeta 
hemifrån som något positivt med flex-kontor, något som också Bodin Danielsson och Bodin 
(2008) nämner som en fördel eftersom den möjligheten ofta ingår i det aktivitetsbaserade 
arbetssättet. Att kunna arbeta hemifrån förefaller vara något många saknat i cellkontor. 
 
Organisationen beskriver det aktivitetsbaserade arbetssättet i flex-kontor som att medarbetarna 
uppmanas välja arbetsmiljö efter den aktivitet som ska utföras (Organisationen, 2018, 3 maj). 
Det visade sig dock att ingen byter arbetsyta efter aktivitet, såsom det aktivitetsbaserade 
arbetssättet förespråkar. Bodin Danielsson och Bodin (2008) menar att det är just flexibiliteten 
att byta arbetsstation efter uppgift som definierar flex-kontor. En stor anledning till att många 
inte byter arbetsytor är att de utför liknande arbetsuppgifter varje dag där de arbetar enskilt och 
fokuserat och därför inte har behov av olika typer av arbetsstationer där de exempelvis kan 
arbeta mer kreativt i grupp. En nackdel med att byta arbetsstation är installationen av 
utrustning. Van der Voordt (2004) och Bodin Danielsson och Bodin (2008) uttrycker att kunna 
välja arbetsstation brukar uppskattas, men detta bekräftas inte i mina resultat. Några byter plats 
dag för dag, men en majoritet väljer samma plats, eller väljer mellan ett fåtal. Några har 
dessutom fått fasta platser av hälsoskäl. Bara chefen upplevde det som positivt att växla mellan 
platserna, alltså en av 11 personer. Detta överensstämmer inte med vad Bodin Danielsson och 
Bodin (2008) och Van der Voordt (2004) visar, där det positiva med flex-kontor är just att 
kunna välja arbetsstation och vem man vill arbeta med. Fasta platser verkar vara något de flesta 
uppskattat med cellkontor och då efterfrågades inte flexibilitet. Möjligheten att arbeta hemifrån 
var däremot något som de flesta tycktes uppskatta med det flexibla konceptet i flex-kontor.  
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Metoddiskussion  
Valet av kvalitativ metod har tjänat syftet väl då meningen var att belysa upplevelsen av 
arbetstrivsel i cellkontor jämfört med flex-kontor, där kvalitativa djupintervjuer är avsedda att ge 
en djupgående beskrivning av individens perspektiv (Howitt, 2013). Att välja en abduktiv ansats 
blev ett gott val, då en tydlig grund för de faktorer som tycks påverka arbetstrivseln i de båda 
kontorstyperna finns med, men där också ytterligare faktorer fått träda fram. Ingen av 
informanterna upplevde att någon faktor för deras arbetstrivsel kopplat till kontorstyp inte 
belysts efter att frågorna var ställda i intervjuerna. Urvalet av deltagare var nödvändigt eftersom 
informanterna behövde ha en upplevelse av båda kontorstyperna, vilket gett resultat då alla 
kunde ge sin egen bild av deras arbetstrivsel i cellkontor jämfört med flex-kontor. En svaghet 
kan vara att informanterna inte valts slumpmässigt, utan att dessa ställt upp självmant. Personer 
som vill delta i en sådan här studie kan ha starka åsikter som de vill passa på att uttrycka och att 
studien skulle missa nöjda personer eller de som inte är så engagerade. Dock uppvisar resultatet 
en bredd av åsikter där även neutrala uppfattningar uttrycks.  

Innan intervjuguiden skapades gjordes efterforskningar i ämnet för att kunna väva in relevanta 
frågor, detta stärker validiteten. En intervjuguide skapades med några frågor kopplat till tidigare 
forskning samt med öppna frågor som sedan testades i en pilotintervju. Pilotintervjun var 
fruktbar då den ledde till att ett nytt tema (Uppfattning av ledning) som också hade kopplingar till 
tidigare forskning (Bodin Danielsson, 2016), vilket gjorde att detta infördes i den nya 
intervjuguiden. Under intervjuerna användes intervjuguiden som en grund, men spontana 
följdfrågor fick även utrymme vilket gett ett intressant utfall med bredd och djup i svaren och 
stärker reliabiliteten genom följsamhet. För att stärka den interna validiteten är det viktigt att 
beskriva de hinder som uppstått. En fråga som stötte på lite motstånd var den om personens 
allmänna välmående, något några informanter kanske inte kände sig så bekväma att dela med 
sig av till en främling. Den frågan har ändå gett resultat och så att välmående kunnat jämföras 
mellan kontorstyperna. Även frågan om förändringen till flex-kontor var välgrundad kunde 
upplevas som besvärlig, kanske på grund av lojalitet mot organisationen, men också här har 
svaren gett ett intressant utfall.  

Reliabiliteten i studien kan ha påverkats av den begränsade erfarenheten som intervjuare, vilket 
kan ha lett till att intressanta följdfrågor missats eller att en del frågor blivit ledande, men 
likafullt har svaren varit berikande. Informanterna framstod som avslappnade efter att 
intervjuerna inletts med lite mer allmänna frågor och torde därför gjort att dessa inte hållit 
tillbaka med sina svar under intervjuerna. Det avskilda rummet som användes för intervjun 
fungerade bra, inga störningsmoment uppstod. Den beräknade tiden för intervjuerna på 30 
minuter stämde väl överens med tiden det tog att utföra dem. Reliabiliteten stärks av att 
inspelningarna höll god kvalité och gav ordagranna beskrivningar av vad som sas. Den 
ortografiska stilen fungerade bra för att transkribera materialet, inga problem uppstod, det som 
sades var det som nedtecknades. Tematisk analys lämpade sig bra för att strukturera materialet 
och analysera det. Materialet fick styra utformningen av koder vilket gjorde att resultatet fick en 
naturlig struktur och ett bra flöde. Koder med koppling till tidigare forskning tematiserades 
efter den och de koder som uppstod av de öppna frågorna tematiserades efter övergripande 
mönster. Genom arbetet med utformning av koderna och tematiseringen kunde materialet lära 
kännas närmare och underlätta analysen. Den yttre validiteten indikeras av att resultatet faktiskt 
säger något om hur arbetstrivseln kan se ut i ett cellkontor respektive flex-kontor och är 
överförbart för kontor där arbetsuppgifterna handlar om enskilt fokuserat arbete. 
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Slutsatser  
I cellkontor var de allra flesta nöjda med hur kommunikationen och den sociala kontakten såg 
ut. I flex-kontor fanns mer missnöje med att de sällan träffar alla sina arbetskamrater 
regelbundet eftersom de inte alltid vet var de sitter eller att de arbetar hemifrån på olika dagar 
och att det dessutom kan vara svårt att prata när de väl träffas på grund av att de behöver prata 
så tyst. Distraktioner verkar inte ha varit något problem i cellkontor men desto större problem i 
flex-kontor. Det som förefaller vara mest distraherande i flex-kontor är andras prat sinsemellan 
och särskilt de dagar de har telefontid när alla sitter och pratar i telefon. Det finns dock 
lösningar på bättre möjligheter till koncentration i flex-kontoret som bättre ljuddämpning, fler 
tysta rum och arbete hemifrån. Arbetslust, välmående och arbetstrivsel beskrivs som bättre i 
cellkontor än i flex-kontor, vilket inte är förenligt med organisationens mål (Organisationen, 
2018, 3 maj).  

Förändringsprocessen från cellkontor till flex-kontor har inte mottagits särskilt positivt. 
Förändringsviljan var lägre än missnöjet med cellkontor, motståndet mot flex-kontor, missnöjet 
med informationen och möjligheten att påverka samt besväret med byggprocessen. Det är fler 
som är missnöjda med det totala intrycket av förändringen än som är nöjda. Chefens 
tillgänglighet, synlighet och den personliga kontakten tycks uppfattats som något bättre i 
cellkontor än i flex-kontor, men i flex-kontor är chefen med mer i vardagen. Sammantaget 
förefaller dock uppfattningen av ledningen varit lite bättre i cellkontor än i flex-kontor, vilket 
tyder på att chefens synlighet och tillgänglighet varit viktigare än att chefen är med i vardagen.  

Det verkar finnas ett visst missnöje med möjligheterna till avskildhet och att kunna göra 
arbetsplatsen personlig i flex-kontor, något som inte tycks varit ett problem i cellkontor. Förslag 
på att göra flex-kontoret mer avskilt genom fler uppdelningar kom på tal. Ett förslag är göra 
arbetsstationerna mer personliga genom personliga färger (Van der Voordt, 2004) och att detta 
är genomgående i digital profil med personlig bakgrund på dataskärm m.m. Cellkontorets fasta 
platser verkar uppskattas medan detta inte gäller de flexibla platserna i flex-kontoret. Däremot 
är möjligheten att arbeta hemifrån något som de flesta tycks uppskatta med det flexibla 
konceptet i flex-kontor.  

När man slår samman alla dessa faktorer som påverkar upplevelsen av arbetstrivsel i cellkontor 
och flex-kontor visar det att flex-kontor inte lämpar sig för det arbetssätt som finns på den 
undersökta arbetsplatsen eftersom det är en genomgående åsikt hos informanterna. Även om 
det finns både för- och nackdelar med båda kontorstyperna verkar det negativa dominera för 
flex-kontor jämfört med cellkontor i alla redovisade aspekter med koppling till arbetstrivsel. Det 
har argumenterats för att produktiviteten ökar och att kostnaderna minskar när man byter till 
flex-kontor utan att det påverkar arbetstrivseln negativt (Van der Voordt, 2004), men frågan är 
om det argumentet verkligen håller? Denna studie indikerar tydligt att arbetstrivseln minskar 
vid byte från cellkontor till flex-kontor. Frågan är också om produktiviteten kan vara hög med 
låg arbetstrivsel och om det inte är så att kostnaderna faktiskt ökar om personalen blir sjuk eller 
lämnar arbetsplatsen på grund av vantrivsel? Kanske är det dags att fundera på vilka åtgärder 
som krävs för att flex-kontoret ska kunna erbjuda en bättre ljudmiljö som stimulerar 
koncentration och kommunikation och åtgärder för bättre möjligheter till avskildhet och bättre 
tillgänglighet för alla? Kanske är det även dags att fundera på om det är cellkontoret som är 
framtiden? Vidare forskning är av intresse för att undersöka om arbetstrivseln ser likadan ut 
efter några års tid i flex-kontor eftersom det inte är säkert att utfallet då blir detsamma. Det 
hade även varit intressant att göra en liknande studie på ett kontor som istället gått från flex-
kontor till cellkontor.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 

Checklista innan intervjun 
• säg “jag startar intervjun om ungefär 2 minuter, jag ska bara ställa i ordning” 
• utrustningen: intervjuguide, inspelning, penna 
• fråga “känns det bra?” 
• Kort presentation av mig själv. 

 
Praktisk information om intervjun. Säg högt: 

• Jag kommer ge lite praktisk information innan vi börjar 
• Fråga: tidsspannet, har du någon speciell tid att förhålla dig till? intervjun beräknas ta 

ungefär 30 minuter.  
• Syftet med min studie är att undersöka och jämföra skillnaden mellan cellkontor och 

flex-kontor utifrån arbetstrivsel. Jag vill komma åt individens upplevelse av att arbeta i 
ett flex-kontor jämfört med att arbeta i cellkontor. Definiera cellkontor och flex-kontor 
för intervjupersonen. 

• Är det okej för dig att jag spelar in vad du säger?  
• Är det något du undrar över? Du kan när som helst stanna upp och fråga om det är 

något som är oklart eller som jag förklarat otydligt. Om det är någonting du undrar över 
eller vill tillägga i efterhand är det bara att du hör av dig.  

 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

Informationskravet  
Forskaren skall informera uppgiftsla ̈mnare och underso ̈kningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som ga ̈ller fo ̈r deras deltagande. De skall da ̈rvid upplysas om att 
deltagandet a ̈r frivilligt och om att de har ra ̈tt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella underso ̈kningen som rimligen kan ta ̈nkas pa ̊verka deras 
villighet att delta.  

Samtyckeskravet 
Forskaren skall inha ̈mta uppgiftsla ̈mnares och undersökningsdeltagares samtycke.  

De som medverkar i en underso ̈kning skall ha ra ̈tt att sja ̈lvsta ̈ndigt besta ̈mma om, hur la ̈nge 
och pa ̊ vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medfo ̈r 
negativa fo ̈ljder fo ̈r dem.  

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan fa ̊r inte underso ̈kningsdeltagarna utsa ̈ttas fo ̈r 
otillbo ̈rlig pa ̊tryckning eller pa ̊verkan. Beroendefo ̈rha ̊llanden bo ̈r heller inte fo ̈religga mellan 
forskaren och tillta ̈nkta underso ̈kningsdeltagare eller uppgiftsla ̈mnare.  

Konfidentialietskravet 
All personal i forskningsprojekt som omfattar anva ̈ndning av etiskt ka ̈nsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bo ̈r underteckna en fo ̈rbindelse om tystnadsplikt betra ̈ffande 
sa ̊dana uppgifter.  

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras pa ̊ ett sa ̊dant 
sa ̈tt att enskilda ma ̈nniskor ej kan identifieras av utomsta ̊ende. I synnerhet ga ̈ller detta 
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uppgifter som kan uppfattas vara etiskt ka ̈nsl iga. Detta inneba ̈r att det skall vara praktiskt 
omo ̈jligt fo ̈r utomsta ̊ende att komma a ̊t uppgifterna.  

Nyttjandekravet 
Uppgifter om enskilda, insamlade fo ̈r forskningsa ̈ndama ̊l, fa ̊r inte anva ̈ndas eller utla ̊nas fo ̈r 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Personuppgifter insamlade fo ̈r forskningsa ̈ndama ̊l fa ̊r inte anva ̈ndas fo ̈r beslut eller a ̊tga ̈rder 
som direkt pa ̊verkar den enskilde (va ̊rd, tva ̊ngsintagning, etc.) utom efter sa ̈rskilt medgivande av 
den bero ̈rda. 

Känns det okej? Då börjar vi! 
 

• Bakgrund av person, och arbetsroll.  
 

• Hur upplevde du att arbeta i ett kontorsrum med en privat arbetsyta? När du jobbade 
i cell-kontor, satt du alltid i ditt kontorsrum eller kunde du arbeta från andra platser? 
Trivdes du med det? (Fanns det några problem som kunde uppstå, vad var bra?) 

 
• Hur upplevde du att kommunikationen och den sociala kontakten mellan dig och 

dina kollegor såg ut när du jobbade i cellkontor? 
 

• Hur upplever du att det fungerat att koncentrera sig på arbetet när du arbetat i 
cellkontor? (Blev du distraherad ofta, av vad och hur?)  

 
• Hur uppfattade du ledningen när du jobbade i cellkontor? (synlighet, tillgänglighet, 

hierarki, kommunikation) 
 

• Hur har din arbetslust sett ut när du arbetat i cell-kontor? (Motivationen till att vilja 
gå till jobbet) 
 

• Hur har ditt välmående sett ut när du arbetat i cell-kontor? (Hur har du mått 
psykiskt?) 

 
• Hur upplevde du förändringen av kontorslokalerna? (Känner du samma sak då som 

nu, blev det som du hade tänkt dig, känner du att det var välgrundat, kunde du vara 
med och påverka? Vad tycker du om förändringen?) 

 
• Nu när du jobbar i flex-kontor, brukar du byta arbetsyta efter aktivitet varje dag? Hur 

upplever du att byta arbetsyta efter aktivitet? Trivs du med det? (Finns det några 
problem som kan uppstå, vad är bra?) 

 
• Hur upplever du att kommunikationen och den sociala kontakten mellan dig och 

dina kollegor ser ut nu när du jobbar i flex-kontor? 
 

• Hur upplever du att det fungerar att koncentrera sig nu när du arbetar i flex-kontor? 
(Blir du distraherad ofta, av vad och hur?) 

 
• Hur uppfattar du ledningen nu när du jobbade i flex-kontor? (synlighet, tillgänglighet, 

hierarki, kommunikation) 



	

	

35	

 
• Hur ser din arbetslust ut nu när du arbetat i flex-kontor? (Motivationen till att vilja gå 

till jobbet) 
 

• Hur ser ditt välmående ut nu när du arbetar i flex-kontor? (Hur mår du psykiskt?) 
 

• Är du en person som trivs bäst i cell-kontor eller i flex-kontor? 
 
 
Avslut 

• Nu har jag ställt mina frågor 
• Är det någonting som jag inte har frågat om som du vill tillägga? 
• Är det någonting som du undrar över? 
• Tack för din medverkan! 

 
 


