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Abstrakt 

I ett samhälle som ständigt utvecklas sker en hel del förändringar på arbetsplatsen. Dessa 

förändringar kan innebära omorganisering, omstrukturering och ändringar i kontorsmodellen. 

Den här studien är en kvalitativ forskning genomförd i företag som har genomgått 

förändringen till aktivitetsbaserade kontor. Den här studien presenterar intervjuer som är 

genomförda på företag i Sverige som har genomgått förändringen till aktivitetsbaserade 

kontor. Syftet är att jämföra lärande via kommunikation och tekniska hjälpmedel på den nya 

kontorsmodellen med den föregående kontorsmodellen. Tidigare forskning visar att 

aktivitetsbaserade kontor har mestadels positiva aspekter då kontorets inredning, zonindelning 

och tekniska hjälpmedel leder till utveckling hos medarbetarna. Undersökningen är 

genomförd med deduktiv forskningsansats där den sociokulturella lärandeteorin används som 

utgångspunkt för analys av resultatet. Resultatet presenterar möjligheter i aktivitetsbaserade 

kontor som leder till utveckling och vidgar medarbetarnas kunskaper. Detta sker genom 

medarbetarnas vilja till att utvecklas. 
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1. Inledning 
Allt fler företag och organisationer arbetar med att förändra och förbättra arbetsmiljön på 

verksamheterna (Toivanen, 2015). Genom digitalisering som alltid är under utveckling är det 

viktigt att dessa satsar på framtidens arbetsplatser och implementerar det trendiga i 

verksamheterna för att uppnå hållbara resultat. Ett hållbart förändringsarbete kan innebära 

mindre kostnader, miljötänk och god hälsa hos medarbetarnas (a.a.). 

1.2 Framtidens arbetsplatser 

Aktivitetsbaserade kontor är en av framtidens kontorsmodeller. kontoren är utrustade med 

opersonliga skrivbord och innehåller mindre antal platser än antalet anställda på 

verksamheten. Detta ökar medarbetarnas möjlighet till att arbeta flexibelt och från andra 

lokalisationer. Dessutom minskar kostnaderna på organisationen med tanke på kontorsmöbler. 

Vidare är aktivitetsbaserade kontor indelade i zoner beroende på medarbetarnas behov. Det 

finns en tyst zon för medarbetare som vill jobba i lugn och ro, mötesrum för möten och 

diskussioner, och grupprum för grupper som vill samarbeta (a.a.). 

Medarbetarna har ansvar att utföra sitt arbete och välja vilken zon som är lämplig för att 

kunna utforma arbetsuppgifterna med kvaliteten som arbetsgivaren kräver (Glasare och 

Palme, 2014). Fördelarna med denna arbetsplats är bland annat att den skapar flexibilitet och 

kreativitet på verksamheten. Den beskrivs också som en arena för diskussioner, interna 

nätverk och samarbeten mellan medarbetarna på kontoret (a.a.).  

Problemområdet i den här studien är hur det aktivitetsbaserade kontoret påverkar 

medarbetarnas upplevelser av lärandet via kommunikation och tekniska hjälpmedel. Detta 

problemområde valdes för att redogöra för fördelar och nackdelar med den trendiga 

arbetsplatsen och jämföra med hur respondenterna jobbade i den föregående arbetsplatsen. 
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2. Syfte 

Studien har som syfte att jämföra lärande via kommunikation och tekniska hjälpmedel på ett 

aktivitetsbaserat kontor och i den föregående kontorsmodellen. 

2.1 Frågeställningar 

	
i. Hur fungerade lärandet genom kommunikation på jobbet i den föregående 

kontorsmodellen? 

ii. På vilket sätt ändrades lärandet genom kommunikation i den aktivitetsbaserade 

kontorsmodellen? 

iii. Vilken påverkan har de tekniska hjälpmedlen haft på medarbetarnas lärande på jobbet? 

 

3. Tidigare forskning  

Forskning som har genomförts över det aktivitetsbaserade kontoret lyfter fördelarna med den.  

3.1 Ekonomiska besparingar 

Paraplybegreppet aktivitetsbaserade kontor beskriver flera olika kontorsmodeller och det är 

organisationens behov som avgör hur dessa ser ut baserade på organisationens storlek, antalet 

anställda och lokalstorleken (Månsson och Nyberg, 2014). När det gäller ekonomiska 

aspekter har aktivitetsbaserade kontor fördelar. Det har färre antal kontorsplatser än antalet 

anställda, vilket ger besparingar för verksamheten. Medarbetarna jobbar flexibelt och under 

eget ansvar, vilket innebär att de inte behöver befinna sig på arbetsplatsen varje dag. Därmed 

sparar verksamheten även pengar på kontorsredskapen (a.a.).  

3.2 Modern utrustning 

Moderna datorer, ergonomiska skrivbord och annan trendig inredning utmärker de 

aktivitetsbaserade kontoren. Toivanen (2015) beskriver att det är viktigt för de anställda att 

verksamheten de jobbar på har modern inredning och bidrar till att de kan utföra ett bra jobb. 

Arbetsplatsen förväntas bli en arena för kreativitet och flexibilitet när den följer omvärldens 

nya framgångar och organisationen satsar på nya hjälpmedel på arbetsplatsen (a.a.) 
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I en studie redogör Josefine Andreasson och Sandra Falck (2016) för att val av inredning, 

färger och material påverkar verksamhetens varumärke. Av den anledningen är det 

fördelaktigt att ha ett aktivitetsbaserat kontor inrett med nya möbler. Genom att tillgodose 

medarbetarnas behov när det gäller hjälpmedel och utseende på kontoret är det 

aktivitetsbaserade kontoret det rätta valet (a.a).  

I en annan studie har Sandra Brunia et al (2016) undersökt faktorer som upplevs 

tillfredställande hos medarbetarna på arbetsplatsen. Studien undersökte medarbetares 

upplevelser i ett aktivitetsbaserat kontor, och vad som krävs för att medarbetarna ska känna 

sig nöjda med sin arbetsplats. Resultatet visar att personalens nöje i kontorsmodellen berodde 

på färger, inredning och design på kontoret. Att kontoret har olika zoner där medarbetarna får 

välja zon efter behov upplevs som positivt visar studien (a.a.).  

Vidare lyfter författaren även upp faktorer som anses vara negativa och dessa var att 

medarbetarna tycker att det var krångligt att inte ha personliga skrivbord. Detta innebär att de 

måste sitta vid olika skrivbord varje arbetsdag. Anledningen till att detta upplevs som negativt 

enligt studien är att det krävs en del jobb med uppkoppling till datorerna. En annan viktig 

nackdel som författaren belyser är att ohälsa bland kollegor kan vara svårt att upptäcka i en 

sådan arbetsplats då arbetsplatsen är så öppen och fri (a.a.). 

3.3 Miljöfaktorer 
En viktig fördel som kommer i samband med det moderna kontorslandskapet är hänsynen till 

miljöfaktorer. I ett aktivitetsbaserat kontorslandskap finns det inga papper och medarbetarnas 

uppgift blir att använda de digitala hjälpmedlen för att utföra sitt arbete. Därför har denna 

kontorsmodell fördelar när det kommer till miljön (Toivanen, 2015).  

Eftersom att medarbetarna inte har personliga skrivbord får de inte spara på papper och 

dokument. Detta leder till att medarbetarna får dokumentera allting via datorerna och detta 

leder till fördelar för miljön (a.a.).  

3.4 Arbetsmiljöfaktorer 
Vad det gäller arbetsmiljöfaktorer lyfter Maria Björk och Josefin Håkansson (2017) positiva 

aspekter som arbetsmiljö, färger och inredning. Författarna konstaterar att flera medarbetare 

tycker att zonindelningen och inredningen är något av de positiva aspekterna i 

kontorsmodellen. Medarbetarna upplever att det är positivt att de kan sitta i olika avdelningar.  
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 Det upplevs däremot negativt är att det har uppstått tystnadskultur på arbetsplatsen efter 

förändringen till den nya kontorsmodellen. Det är fler som inte berättar om sina känslor och 

tankar vilket i sin tur leder till ohälsa. En annan viktig nackdel som studien bevisar är att 

koncentrationen på verksamheten minskar då medarbetarna blir distraherade. Detta ökar stress 

och ineffektivitet hävdar författarna (a.a.). 

3.5 Kommunikation i en aktivitetsbaserad arbetsplats 

Vidare till kommunikation visar en forskning negativa resultat där de anställda upplever 

försämrad kontakt på jobbet. Målet med att den nya kontorsmodellen skulle öka 

kommunikationen och sammanhållningen på företaget vilket visar negativa resultat enligt 

majoriteten anställda i det undersökta företaget. Personalen upplever att det är svårt att 

kontakta varandra och samarbeta och att sammanhållningen i grupperna är försämrats 

(Ambren & Johnsen, 2016). I studien skriver författarna att kontorsstrukturen upplevs leda till 

stress då medarbetare inte har fasta platser och upplever ett stort ansvar vilket är en risk för 

hälsan (a.a). 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien utgår från lärande och kommunikation utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Detta innebär att arbetsplatserna som studeras granskas genom det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande och kommunikation.  

4.1 Lärande genom den sociokulturella lärandeteorin 	

Att arbeta i en ständigt aktiv miljö ökar lärande och utveckling, detta är vad Roger Säljö 

(2014) hävdar om inom den sociokulturella lärandeteorin. Individen utvecklar sina färdigheter 

med hjälp av den sociala omgivningen denne befinner sig i (a.a.).  

För att vara med specifik beskriver Säljö (2014) att det är kommunikationen som är den 

viktiga utgångspunkten för lärandet enligt det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet innehåller användning av fysiska hjälpmedel som kan vara utvecklande för 

lärandet och som kan öka kommunikationen på arbetsplatsen. Enligt författaren är det 

individen själv som skapar en anpassning för sin omvärld efter sina egna behov och de 

förutsättningar som finns. Då människan är en socialt beroende varelse redan från dagen den 



	 	 	
	

	 8	

föds är kommunikation en viktig väg för utveckling och lärandet och samspelet med andra 

människor (a.a.). 

4.2 Lärande genom stödstruktur	

Alla individer har olika förutsättningar för lärande och är olika kompetenta. Därför behöver 

lärandet ske på ett individanpassat sätt. Ett viktigt begrepp som dyker upp då är stödstruktur. 

Stödstruktur är viktigt i det individanpassade lärandet. Människor har olika kompetensnivåer 

och har olika förmågor för att lära sig att lösa nya uppgifter och klara av dem. Därför är det 

viktigt att den som lär ut en arbetsuppgift använder rätt metoder och rätt sätt att lära ut. Stöd 

kan ske genom tydliga instruktioner och fysiska hjälpmedel som individen kan använda för att 

genomföra de olika uppgifterna. I detta fall kan en del individer klara sig smidigt, medan 

andra är i behov av mer stöd (Säljö, 2014). 

4.3 Mediering - lärande genom hjälpmedel	

 Människan genomför enligt Säljö (2014)	handlingar på två olika sätt. För det första genom att 

upprepa redan genomförda handlingar av erfarenhet och detta kräver efter flera upprepningar 

ingen större ansträngning då individen redan har den erfarenheten som krävs för att klara av 

handlingen. Den andra typen av handlingar är det som kräver en bredare ansträngning då den 

kräver fantasi och kreativitet. Det är nya uppgifter som individen måste genomföra. Med detta 

förklarar teoretikern att människan har med hjälp av sin fantasi och kreativitet lyckats uppnå 

flera resultat och bygga upp nya fenomen i sin, och andra människors vardag. Allting som är 

utanför individens rutiner är ett nytt fenomen för denne och kräver fantasi och kreativitet 

(a.a.). 

Vidare förklarar Säljö (2014) att mediering är ett centralt begrepp inom den sociokulturella 

lärandeteorin och har en stor betydelse i lärandet. Begreppet innebär att individer använder 

olika medel för att förstå och agera. Genom dessa medel kan individen få en klarare bild av 

samhället denne lever i och kan utföra handlingar på ett korrekt sätt. Det viktigaste 

hjälpmedlet som författaren lyfter upp är det språkliga som kan vara bokstäver, siffror och 

andra symboler som får människan att förstå sin omgivning och tolkas av individen med hjälp 

av erfarenhet. Då individen har av tidigare erfarenhet lärt sig dessa symboler kan denna lättare 

förstå dem och har ett rutinerat sätt att använda de språkliga redskapen	(a.a.) 
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Den andra typen av redskap är vad som används i det vardagliga arbetet för att klara av 

arbetsuppgifter. Dessa redskap är bland annat datorer och teknologiska hjälpmedel för att en 

medarbetare ska kunna komplettera sina arbetsuppgifter. Utan dessa hjälpmedel får arbetet 

inget smidigt flyt, och kan ibland inte gå att genomföras över huvud taget (a.a.).  För att förstå 

omvärlden och klara av de olika uppgifterna i livet krävs det en användning av de 

olika verktygen, både de språkliga och de tekniska. Dessa verktyg används tillsammans då 

teori och praktik går ihop är gör att arbete utförs lättare (a.a.).   

När det kommer till denna aspekt så finns det tydlig koppling till den genomförda studien. Då 

det aktivitetsbaserade kontoret lägger stor vikt på hjälpmedel och teknologiska hjälpmedel för 

ett förenklat arbete är det i teorin ett sätt att förenkla lärandet på arbetsplatsen. Detta centrala 

begrepp är alltså en viktig utgångspunkt i den här studien. Där menar Säljö (2014) att lärande 

sker med hjälp av fantasi och kreativitet och	hjälpmedel	av olika slag. Det är en viktig aspekt i 

det aktivitetsbaserade kontoret att det finns rum för lärande och utveckling.		  

4.4 Zonen av reflekterande kapacitet 

Den proximala utvecklingszonen förklarar hur en individ utvecklas genom livet med hjälp av 

andra individer i dess omgivning. Begreppet, som också kallas för ZPD, handlar om att en 

individ får hjälp av en annan individ som är mer kunnig för att klara uppgifter som denna inte 

kunnat klara av innan. Detta leder till att individen kan klara svårare uppgifter på egen hand 

framöver. ZPD innebär att människor utvecklas med hjälp av andra för att uppnå bättre 

resultat och genom detta utvecklas för att kunna genomföra samma uppgifter på egen hand. 

ZPD tillämpas främst på barn som lär sig att lösa sina första uppgifter (Vygotskij, 2001). 

Efter Lev Vygotskij blev andra teoretiker en del av utvecklingen av ZPD. Två av dessa 

teoretiker gjorde en undersökning med lärare och använde sig av ett nytt begrepp som även 

den har sin grund i ZPD. Det nya begreppet heter ”zonen av reflekterande kapacitet”. Denna 

aspekt fokuserar på lärandet hos vuxna. Tinsley och Lebak (2009) påstår att vuxna kan vara 

en del av varandras utveckling och detta genom att ge varandra kritik. Genom kritik kan de 

utvecklas och förbättras. Författarna staterar att zonen av reflekterande kapacitet används för 

att förklara att vuxna har en kapacitet att utvecklas genom att samarbeta med varandra (a.a.). 

Detta begrepp har alltså sin grund i ZPD, men har sin fokus på vuxna i en arbetsplats. Genom 

att medarbetare ger varandra konstruktiv kritik kan de genomgå en utveckling som leder till 

att de kan uppnå högre resultat i sitt arbete (a.a.). 
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5. Metod 

Metoden som används i den här studien är den kvalitativa undersökningsmetoden. Studien 

sker genom intervjuer för att uppnå djupa svar som senare analyseras och därför är kvalitativ 

undersökningsmetod det som är relevant just för den här forskningen (Denscombe, 2009). 

Kvalitativ undersökningsmetod är ett lämpligt val för just den här studien då det som 

undersöks är upplevelser och erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor. Enligt Andreas Fejes 

och Robert Thornberg (2015) är den kvalitativa undersökningsmetoden ett relevant val då 

undersökningen fokuserar på detaljer och att få djupare förklaringar inom det valda 

problemområdet. 

5.1 Deduktiv forskningsansats  

En ansats är en forskningsdesign som forskaren väljer att utgå ifrån för att genomföra sin 

studie (Tivenius, 2015). Den här studien utgår ifrån deduktiv forskningsdesign. Genom 

deduktiv forskning har forskaren en teoretisk utgångspunkt som forskaren använder som 

grund för sin forskning. Teorin blir alltså utgångspunkten i studien och det är genom teorin 

som forskaren väljer att granska och analysera det valda ämnet.   

Jag har valt att genomföra studien med deduktiv forskningsdesign då jag finner en koppling 

mellan det sociokulturella perspektivet och aktivitetsbaserade kontor. Genom att använda 

teorins syn på lärande kan jag hitta en koppling i fältet som ska undersökas. Fördelen med att 

använda deduktiv forskningsansats är att den valda teorin blir som stöd för studien och 

forskaren kan använda den för att skapa sig själv en djupare förståelse. En nackdel med valet 

av just den här ansatsen är att forskaren blir låst till teorin. När det handlar om lärande kan 

alla individer lära sig på olika sätt och därför är det inte endast efter det sociokulturella 

perspektivet. Detta ska dock inte vara några problem då studien handlar om lärande genom 

kommunikation och tekniska hjälpmedel, och därför kommer fokus vara att ta reda hur det går 

till i aktivitetsbaserade kontor i jämfört med hur det gick till i den föregående arbetsplatsen.  

5.2 Analysmetod 

Valet av det sociokulturella perspektivet har som avsikt att relatera det aktivitetsbaserade 

kontoret med ett lärandeperspektiv. Då den aktivitetsbaserade kontorsmodellen har som mål 

att öka kommunikationen bland medarbetarna och det sociokulturella perspektivet handlar om 
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lärande via kommunikation kommer studien ha en roll att studera arbetsplatserna och koppla 

dem till det sociokulturella perspektivet.  

Efter varje intervju bearbetades materialet genom att transkriberas ordagrant. Detta för att all 

viktig information ska komma med. Sättet som användes för att sortera materialet från 

inspelningarna kallas för deduktiv kodning. Detta begrepp innebär att forskaren analyserar 

materialet i ett schema och sorterar upp de olika ämnen som är relevanta för studien, och 

lägger till färgkoder som underlättar processen (Kvale och Brinkemann, 2014). Kategorierna 

som delades upp är bakgrund, kommunikation förr, kommunikation nu, tekniska hjälpmedel 

förr och tekniska hjälpmedel. 

5.3 Tillträde och urval 

Tanken med studien var till en början att den skulle genomföras på ett företag med flera 

respondenter för att kunna göra ett jämförande. Ett företag kontaktades därför via mejl och 

telefonkontakt med en förfrågan om det fanns en möjlighet att studien skulle genomföras hos 

dem. De var positiva inför studien, men hade dock inte tillräckligt många respondenter. 

Studien skulle genomföras med minst sex respondenter för att få tillgång till en bredd i 

resultatet. Företaget hade inte tillgång till detta antalet respondenter och därför kontaktades 

andra företag. 

De som har blivit kontaktade är grindvakter från olika företag i Sverige. Det var ett antal av 

de kontaktade företagen som valde att vara delaktiga i studien. En grindvakt är en 

medarbetare som har en avgörande roll ifall en forskare kan genomföra studien i dessa 

arbetsplatser eller inte. För att kunna få tillträde till företagen där studien ska tillämpas är 

dessa personer en avgörande länk (Kvale och Brinkemann, 2014).   

Vidare till urval så var urvalsmetoden som användes, bekvämlighetsurval och innebär att 

respondenterna valdes med hjälp av grindvakterna på företagen. Detta skedde genom en 

kravprofil som studien krävde. I denna studien har kraven varit att respondenter skulle ha 

olika roller på företagen då studiens frågeställningar kräver varierad empiri. För att få en 

bredd på empirin har det därför varit fokus att hitta respondenter med olika erfarenheter och 

kompetenser. Kön och ålder har dock inte haft en relevant roll i studien då dessa 

bakgrundsvariabler inte påverkar den här studien (Kvale och Brinkemann, 2014). Det som är 

avgörande för studien är respondenternas kompetensnivå och erfarenheter vad det gäller 
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lärandet genom kommunikation på jobbet i en aktivitetsbaserad arbetsplats. En risk med 

bekvämlighetsurval är att grindvakterna väljer respondenter med samma erfarenheter som 

grindvakterna själva och att undersökaren får liknande svar på intervjuerna (a.a.). Detta ska 

dock inte vara problematiskt i denna studie då respondenterna jobbar på olika företag och där 

finns det möjlighet för varierade svar.  

5.4 Intervjuer 

Till den här studien har intervjuer genomförts med sex respondenter från ett antal företag i 

Sverige som har genomgått en förändring till ett aktivitetsbaserat kontor. För att nå 

respondenter har grindvakter från dessa företag hjälpt till att nå ut till respondenter som skulle 

kunna vara en del av studien. En förfrågan i form av missivbrev har skickats ut till varje 

respondent för att få ett godkännande på deltagandet. När respektive respondent godkände att 

delta bestämdes datum, tid och plats enligt en överenskommelse mellan mig och 

respondenten. Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser och grupprum på bibliotek.  

Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide med nerskrivna huvudfrågor. Dessa frågor skrevs 

med utgångsteorin och studiens syfte i åtanke för att. Intervjuguiden granskades och 

omformulerades ett flertal gånger för att frågorna ska vara tydliga och förstås av 

respondenterna. Frågorna formulerades även på ett enkelt sätt för att respondenterna ska ha 

möjlighet att förstå dem. Därför användes inga teoretiska begrepp eller svåra ord i 

intervjufrågorna. 

Intervjuerna var semistrukturerade där intervjuguiden användes som grund för intervjuerna, 

men det fanns en möjlighet för följdfrågor för att uppnå en djupare förståelse av 

respondenternas tankar och upplevelser. Enligt Kvale och Brinkemann (2014) kan följdfrågor 

dyka upp under intervjun som forskaren inte har med i sin intervjuguide och dessa frågor kan 

under intervjun tilläggas. Under intervjuerna tillades en del följdfrågor som sedan blev viktiga 

i studien då de gav en djupare förståelse av ämnet och respondenternas tankar.  

De genomförda intervjuerna hölls på olika lokalisationer såsom respondenternas arbetsplatser 

och i grupprum på bibliotek. Tiden som var avsatt för varje intervju var 30 – 40 minuter. 

Tidsramen följdes väldigt exakt, då respondenterna hade en hel del att berätta om från sina 

arbetsplatser. Intervjuerna inleddes med uppvärmningsfrågor där respondenterna fick berätta 
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om sin nuvarande arbetsplats och vad de tycker om den. Sedan övergick intervjuerna till de 

djupare frågorna där respondenterna fick tänka och förklara. 

5.5 Insamling av empiri 

Som dokumentation för denna studie var det inspelning av intervjuerna som gällde. 

Intervjuerna hölls individuellt där jag satt tillsammans med respondenterna och ställde frågor. 

Som inledning fick respondenterna praktisk information om syfte, etiska aspekter och 

inspelning. När inspelningen startades igång ställdes frågorna utifrån intervjuguiden och 

respondenterna fick tid på sig att reflektera och besvara frågorna. Inspelning av intervjuerna 

skedde med hjälp av en mobiltelefon. Att spela in intervjuerna är en bra metod då 

inspelningen kan vara tillgänglig efter intervjuerna för att spelas upp vid behov och för 

granskning (Björndal, 2013).  

Efter varje intervju transkriberades den och sparades tillsammans med inspelningen. 

Materialet sparades på ett sätt som gör den svår för utomstående att kunna ha tillgång till att 

hitta den. Detta med hänsyn till de etiska aspekterna som behandlar nyttjandekravet som 

innebär att materialet inte används till annat än studien. Av den här anledningen kommer 

materialet att raderas efter att studien är genomförd och presenterad.   

5.6 Etiska principer  

Den här studien tar hänsyn till de etiska principer som är obligatoriska inom forskning. 

Anledningen till att dessa principer finns är för att respondenten ska kunna delta i studien utan 

att uppleva oro för att påverkas på något sätt. Dessa aspekter finns även för mig som forskare 

för att jag ska vara medveten om vad den insamlade data ska användas till och hur det 

används (Kvale och Brinkemann, 2014). De etiska aspekter som en forskare bör ta hänsyn till 

i en kvalitativ studie är,  

Informationskravet som kräver att alla respondenter ska vara informerade om vad studien går 

ut på och vad som är syftet med den. De ska även bli informerade om vad nästa steg i 

forskningen blir och har rätt till att ta del av studien efter att den är genomförd.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma hur länge de vill delta och 

har rätt till att avbryta eller avsluta när det önskas utan att forskaren ska ifrågasätta. Om en 
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respondent vill avsluta sitt deltagande ska detta respekteras och forskaren ska inte ställa frågor 

eller försöka att övertyga respondenten att fortsätta.  

Konfidentalitetskravet betyder att all insamlat data är anonym och det framkommer inga namn 

eller annan information på respondenter eller fält där studien genomförs. Detta för att skydda 

respondenternas identitet och för att inte utsätta dem för någonting i samband med studien. 

Nyttjandekravet innebär att all data får endast användas i denna forskning och inget annat 

syfte. Efter den avslutade studien ska all insamlad data och information, inspelningar och 

transkribering raderas för inte komma till användning i något annat syfte än till studien. 

6. Resultat 

Detta är en presentation av resultatet som den här studien har kommit fram till genom den 

kvalitativa undersökningen. Respondenternas beräknade yrkeserfarenhet är mellan 2 – 10 år. 

Ålder och kön är inga avgörande bakgrundsvariabler inom den här studien och därför är de 

inte representerade i studien. Respondenterna är angivna med R och en siffra för att skilja 

mellan dem. Inga namn är angivna för att neutralisera citaten. 

6.1 Arbetssituation  

Respondenterna i den här studien fick frågan om de trivdes på sin nuvarande arbetsplats. 

Svaret på frågan fick positiva svar med beskrivning av den moderna arbetsplatsen, där 

landskapet är öppet och ljust. De berättar om den tekniska utrustningen som gör kontoret till 

en attraktiv plats att jobba och befinna sig i.  

Det är en befriande känsla att komma till jobbet och slippa se högar med papper och prylar 

överallt, på vårt kontor är det alltid ordning och reda. – R1 

Jag tycker att det är jobbigt att inte ha ett eget skrivbord, men samtidigt är det väldigt fint i 

kontoret just nu. Det finns liksom inte papper över allt, utan nu är det städat och allt är i 

ordning – R2 

Respondenterna berättar att kontorets utformning och faktorn att det är papperslöst är en 

viktig fördel i den aktivitetsbaserad arbetsplatsen. Det beror på att arbetsplatsen bidrar till att 

medarbetarna trivs bättre på kontoret. 
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Jag tycker att det nya kontoret får mig att känna att jag har börjat ett nytt jobb. Så jag har 

mer motivation att jobba nu för att det är en ny start på företaget – R3 

Det upplevs alltså positivt trots att medarbetarna inte har egna arbetsplatser. Det som 

respondenterna även hävdar är att utformningen av kontoret och de nya möblerna har 

påverkat medarbetarna på ett positivt sätt. Respondenterna berättar att det påverkar 

motivationen hos de anställda på företaget tycker 

En del av respondenterna berättar att de har skåp där de låser in alla viktiga dokument, sina 

bärbara datorer och annat viktigt. När de börjar arbetsdagen får de ta ut allt de behöver. När 

dagen är avslutad ska allting vara inlåst då skrivborden måste vara tomma och i ordning. 

Detta beror på att det är opersonliga platser och därmed får ingenting personligt finnas på 

platsen. De andra respondenterna berättar att de måste ta med sig dator och annat material 

med sig hem och ta med det till jobbet dagen efter. Det gemensamma mellan respondenterna 

är att ingen av dem har ett eget kontor då det aktivitetsbaserade kontoret består av opersonliga 

skrivbord. 

Vi har skåp där vi ska låsa in allting när vi har slutat och sedan kan vi ta ut våra saker 

dagen efter. Det är jobbigt att bära på saker men samtidigt är det bra för att samlar man inte 

på sig en massa papper man inte behöver. Och så är det ju bra för miljön då – R4 

Respondenterna är även enade om att ljudnivån kan vara hög i kontoret vilket även leder till 

stress och okoncentration. Där är lösningen enligt respondenterna, att koppla in hörlurarna 

och lyssna på musik, gå till tysta zonen eller ta med sig jobbet hem. 

Det kan bli mycket ljud på kontoret, folk ropar på varandra och pratar högt, skrattar och så. 

Men det finns en tyst zon där man absolut inte får låta, så där sitter jag när jag vill fokusera 

mig. Jag kan ibland också vara pratig så då sitter jag ute i den gemensamma zonen då – R6 

Miljön på kontoren är ickehierarkisk vilket innebär att cheferna och ledningsgrupper sitter 

tillsammans med medarbetarna vilket leder till att företagen inte har en tydlig ledare, utan alla 

medarbetare är på sätt och vis sina egna ledare. Detta beskrivs som positivt då respondenterna 

förklarar att det ger dem frihet till att vara flexibla och att leda sitt egna arbete. 
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Jag känner att jag kan vara flexibel när jag vet att jag är den som är ansvarig över min dag. 

Då kan jag vara kreativ och sitta vart jag vill, prata med olika kollegor och jobba i egen 

takt – R5 

6.2 Kommunikation för jobbet framåt 

respondenterna var tydligt enade om att kommunikation för dem är ett viktigt perspektiv för 

att jobbet ska fungera och för att de ska ha en möjlighet för utveckling. Genom att fråga 

varandra får de möjlighet att hitta en lösning till svårare arbetsuppgifter. respondenterna är 

även enade om att kommunikation med kollegor som jobbar med liknande arbetsuppgifter 

som de själva, oftast kollegor i samma arbetslag, är dem de frågar om hjälp då de har den 

kunskapen som behövs. Kommunikationen skiljer sig alltså beroende på vem som sitter 

bredvid dem.  

I vårt förra kontor satt vi i arbetslagen vilket förenklade kommunikationen inom 

arbetsrelaterade frågor. Jag menar, när jag hade en fråga om en kund var det lätt att fråga 

min kollega som satt på skrivbordet bredvid mig, då kollegan hade samma typ av 

arbetsuppgifter du vet. Fast nu när jag fastnar måste jag antingen gå leta efter någon som 

kan eller mejla. – R6  

På den här frågan är respondenterna väldigt överens om att kommunikationen finns, och har 

även ökat i det aktivitetsbaserade kontoret. Skillnaden är dock ämnen som diskuteras och en 

del medarbetarna upplever svårigheter i att lösa arbetsuppgifter då de inte alltid får tillgång till 

hjälpen som de behöver. Kommunikationen upplevs mindre lärorik då kollegan som sitter 

bredvid inte alltid har informationen som behövs för att kunna vara behjälplig.  

Jag brukar ofta prata med mina kollegor som sitter bredvid mig, jag tycker om att vara 

social. Men jag frågar till exempel inte Emil, från HR avdelningen, om ett projekt för att 

det vet han ju inget om. Däremot kan vi diskutera sport, väder och mat. – R5  

En del respondenter lyfter vikten med eget ansvar i den här aspekten då de anser att det finns 

stora chanser till utveckling i det aktivitetsbaserade kontoret. Det handlar om medarbetarens 

egna vilja till utveckling och att ta dessa chanser som en möjlighet för lärande. 

Respondenterna som hävdar detta förklarar att det handlar om vilja till att kommunikationen 

genererar till lärande. 
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Jag tycker att det blir vad man gör det till, man kan välja ämnen man diskuterar. Och om 

man vill utvecklas och lära sig mer på jobbet så ska man fråga om jobbrelaterade frågor till 

kollegan som sitter bredvid. – R2 

Jag tycker absolut att det finns möjlighet till lärande på det nya kontoret. Jag har lärt mig 

mycket under den här tiden. Jag sitter med kollegor som har olika befattningar och därför 

lär jag mig mycket av dem och deras arbetsuppgifter. – R3 

Vidare berättar en del respondenter om att möjlighet att utvecklas finns i det 

aktivitetsbaserade kontoret om medarbetaren försöker att hitta kontakt med andra 

medarbetare. Det finns alltså en möjlighet till att kommunicera och utvecklas mycket genom 

att diskutera olika arbetsuppgifter med en kompetent kollega som sitter vid skrivbordet 

bredvid. Det handlar alltså om att ta egna initiativ då möjligheterna till nya kontakter och 

samarbeten finns, någonting som var svårare i det förra kontoret, förklarar respondenterna. 

Flera av respondenter berättar även om att arbetsgrupperna har en möjlighet till att bestämma 

tillsammans om en gemensam plats för att sitta tillsammans och jobba. Då arbetsplatsen har 

mötesavdelningar har en grupp medarbetare möjlighet till att samlas tillsammans och lösa 

olika projekt. Dessa staterar att denna möjlighet inte fanns i det förra kontorslandskapet då 

medarbetarna oftast var bundna till sina egna arbetsplatser.  

När vi är några från samma arbetsgrupp som ska jobba på ett eget projekt bestämmer vi en 

gemensam plats och träffas. Det finns till exempel mötes zon där jag och mina kollegor 

sitter ibland och jobbar tillsammans. – R1 

Vi har möjlighet till att träffas ibland och sitta vid varandra för att jobba tillsammans. Det 

finns olika avdelningar att sitta på och därför är det en bra möjlighet för oss när vi ska 

jobba med gemensamma projekt. – R4 

6.3 Andra sätt att kommunicera än att prata 

En fråga som respondenterna fick under intervjun var om det finns andra möjligheter för dem 

att kommunicera, med tanke på att de inte alltid sitter bredvid sina arbetslag. Där blev svaret 

att vissa företag har tillgång till en egen plattform där medarbetarna får skriva till varandra. 

Där påstår en del respondenter att de använder plattformen för att få svar på sina frågor. Dessa 

förklarar att kontakten via plattformen är enkel och snabb.  
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Varje morgon loggar vi in på företagets plattform. Där kan man chatta, skriva inlägg, läsa 

om olika nyheter på företaget och så. Genom att gå in via den kan man se vart ens kollegor 

är och det blir lättare att hitta dem. – R3 

Jag brukar ta kontakt med kollegorna via plattformen vi har på företaget. Där kan man ta 

kontakt med alla man jobbar med och det är mycket smidigt. Så även om man inte sitter 

bredvid varandra har man möjlighet att ta kontakt med de man vill fråga om något. – R2 

Vidare förklarar andra respondenter att de inte har några särskilda kanaler eller plattform på 

företaget där de kan kontakta varandra. De förklarar att de får använda sig utav mejlkontakt, 

fysisk kontakt genom att leta efter kollegan som är behjälplig eller genom telefonsamtal. 

Då vi har datorer och arbetstelefoner använder man dem för kontakt. Man kan ringa, skypa 

eller skriva ett mejl. – R6 

Det som dyker upp under intervjuerna, och som är gemensamt mellan respondenterna, är att 

de inte frågar den som sitter bredvid dem om en specifik arbetsuppgift. Anledningarna är 

bland annat att kollegorna som sitter på platsen bredvid är från olika avdelningar och har 

andra arbetsuppgifter. Det som sker på arbetsplatsen då är att medarbetaren som behöver hjälp 

väljer att försöka med andra lösningar än att ställa frågor till grannen.  

När respondenterna beskriver sådana situationer är deras gemensamma svar att det upplevs 

både negativt och positivt. Det som de upplever positivt är att då de får en chans att lösa 

uppgifterna på egen hand, vilket de kan lyckas med för det mesta.  

I vårt förra kontor kunde folk fråga en massa frågor hela tiden, det slutade med att man 

hjälpte alla andra och hamnade efter i sitt egna arbete. Nu försöker folk att lösa sina egna 

arbetsuppgifter vilket är skönt. R1 

Det som respondenterna upplever som negativt är att de kan uppfatta bristfällig utveckling 

inom arbetet då en uppgift kräver mer tid i jämförelse med när de delade plats med kollegor 

som jobbade med liknande arbetsuppgifter. Det är tidskrävande att behöva leta efter en 

kollega för att be om hjälp. Då de aktivitetsbaserade kontoren är stora kan det vara svårt att 

hitta någon att fråga. Respondenterna berättar att personalen sitter i olika zoner, och ibland 

jobbar de hemifrån.  
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Ibland hamnar jag i en situation som kräver snabbt agerande, och jag kan behöva fråga om 

hjälp men då råkar ”fel” person sitta vid mig och inte är till någon hjälp, då blir det svårt. – 

R5 

Vidare berättar respondenterna om olika former av möten som finns på deras företag som får 

dem att hållas informerade om vad deras kollegor jobbar med för projekt. En respondent 

berättar om ”Agilt ledarskap” som hen förklarar är ett möte som arbetsgruppen varje dag 

startar med. Respondenten berättar att det blir ett forum där arbetsgruppen ger varandra tips 

och konstruktiv kritik för att utveckla olika projekt.  

Vi samlas varje morgon, eller ja de som är på jobbet då, och diskuterar olika projekt och 

man får chans att fråga och få kritik och nya idéer. Det gör att man får någonting att jobba 

med under arbetsdagen. – R4 

6.4 Tekniska hjälpmedel  

Vad det gäller behovet av tekniska hjälpmedel såsom datorer, surfplattor och mobiltelefoner, 

är respondenterna enade om att datorer och annan teknisk utrustning är viktiga redskap för 

dem för att kunna genomföra sitt arbete. De förklarar hur hela jobbet sker via dataprogram, 

mejl och surfplattor. Detta innebär alltså att den tekniska utrusningen har en grundlig roll i 

hur deras arbete drivs framåt.  

Jag använder min dator, mobil och surfplatta dagligen på jobbet. Det är via teknisk 

utrustning som jag gör hela jobbet. Skulle min dator strula finns det ingen anledning till att 

jag går till jobbet. – R6 

Det är viktigt men fungerande teknik på kontoret för att allt vårt jobb går via dem. Vi har 

alla en varsin laptop som vi har med oss när vi byter plats. Nu när vi inte får ha papper och 

sånt är våra datorer ännu mer viktiga. – R3 

Då respondenterna jobbar med olika projekt, och ibland har kontakt med kunder från andra 

lokalisationer är det viktigt för dem att ha tekniska hjälpmedel som fungerar och anpassade 

dataprogram som underlättar deras arbete. De använder den tekniska utrustningen till 

kommunikation med varandra och sina kunder.  
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Jag jobbar mycket med att ta kontakt med kunder, från olika länder då. Jag gör det via min 

dator eller ipad. Jag vill därför att min dator alltid ska fungera smidigt, annars har jag svårt 

att göra mitt jobb. – R1 

När jag ska designa produkter har jag speciella program på datorn och därför har jag ett 

stort behov av den. Jag kan inte utföra mitt arbete på något annat sätt. – R2 

När respondenterna berättar om sina föregående arbetsplatser klargör de att behovet av den 

tekniska utrustningen fanns då också. Skillnaden är att de i det nuvarande aktivitetsbaserade 

kontoret har ett större behov av att använda sin utrustning. I samband med att de nya kontoren 

är papperslösa introducerar respondenterna att datorerna innehåller en hel del anteckningar, 

mallar och guider. Användningen av den teknologiska utrustningen har alltså ökat på den nya 

arbetsplatsen förklarar respondenterna. 

Förr använde jag min dator dagligen, men skillnaden är att jag använder den mer nu. Jag 

skriver anteckningar och dokumenterar allt på den. Jag måste också ta med mig min dator 

över allt på jobbet. – R5  

Jag tycker absolut att behovet av datorerna har ökat nu. Jag har allt på min dator. Speciellt 

nu när vi inte ska ha papper. Då väljer jag att lägga in allting på datorn istället så det är 

viktigt att den fungerar så klart. – R4 

6.5 Teknikens påverkan på lärandet 

Vidare till nästa intervjufråga som respondenterna får är hur de upplever att teknisk utrustning 

hjälper dem att utvecklas och lär sig mer på jobbet. Svaren på frågan blev olika men kunde i 

slutändan sammanfattas till likgiltiga resultat.  

En del respondenter använder sina datorer till att söka fram information via internet, som 

hjälper dem att lösa svåra arbetsuppgifter. Dessa hävdar att internet är viktigt för dem för att 

hitta svar på frågor som de inte kan lösa själva. Andra andelen staterar att deras datorer 

hjälper dem att hålla koll på vad som händer på företaget genom att koppla upp sig till den 

interna plattformen som företaget har. Där läggs viktig information upp för att medarbetarna 

ska hållas uppdaterade om vad som händer på företaget.  
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Den andra delen av respondenter berättar att utrustningen har blivit mer komplicerad då det 

krävs flera steg innan de kan komma igång med sitt arbete. Det krävs inloggningar för att 

kunna logga in på en dator och börja sin arbetsdag. Detta upplevs som komplicerat och 

tidskrävande vilket även leder till stress hos medarbetarna. De påstår att deras gamla 

arbetsplats inte krävde lika mycket förberedelse då de kunde starta arbetsdagen snabbare.  

Det gemensamma mellan respondenterna är att de håller sig informerade om olika aspekter 

som är relaterade till arbetet och därför är denna tekniska utrustning en viktig källa för lärande 

hos medarbetare. Genom datorerna har de även mallar och guider för olika arbetsuppgifter 

och dessa används för att medarbetarna ska lära sig mer guidas genom sitt arbete.  

I jämförelse men den föregående arbetsplatsen berättar respondenterna att behovet av att 

använda datorer och surfplattor har ökat i samband med förändringen. De framför att de har 

ett större behov av dem för att kunna lösa sina arbetsuppgifter. Då det upplevs som ett 

smidigare sätt än att behöva leta reda på en kollega som kan hjälpa till med en svårare uppgift. 

Detta sätter alltså krav på medarbetarna att vara med självständiga och lära sig att använda sin 

utrustning för att lära sig nya givande metoder i arbetet och utvecklas, staterar dem.  

Vidare berättar respondenterna om hur deras tekniska utrustning såg ut i de föregående 

kontoren. De hade då egna arbetsplatser med en egen dator där de kunde logga in och 

genomföra sina dagliga arbetsuppgifter. Varje medarbetare har program på sin dator som är 

anpassade efter dess arbetsuppgifter och behov.  

7. Analys 

7.1 Kommunikation 

Till att börja med visar resultatet kopplingar till teori och forskning på olika avseenden. Det 

första är respondenternas beskrivning av hur lärande går till genom kommunikation på deras 

arbetsplatser. Vygotskij (2001) beskriver att all kommunikation är en viktig källa för lärande. 

Genom diskussioner, samarbeten och kritik utvecklas en människa och kan bygga upp nya 

kunskaper och kompetenser. Enligt respondenterna är kommunikation viktigt för dem för att 

genomföra olika arbetsuppgifter. Genom att hjälpa varandra förklarar de att arbetet går 

smidigare och de upplever att de utvecklas.  
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Vidare redogör respondenterna att de kommunicerar om arbetsrelaterade frågor med kollegor 

som arbetar inom samma arbetsgrupp som de själva. Kommunikationen med andra 

medarbetare handlar oftast om andra ämnen som inte är arbetsrelaterade. Genom att ändra till 

aktivitetsbaserade kontor sitter inte medarbetarna i arbetsgrupper längre, som de gjorde i den 

föregående arbetsplatsen, utan sitter numera bredvid andra kollegor på företaget.  Detta anser 

respondenterna som båda positivt och negativt.  

Det som anses vara positivt är att de får en möjlighet till att skapa nya kontakter med andra 

medarbetare och därmed utöka sina kontaktnät. Det som också anses vara positivt är att 

medarbetarna får vara mer självständiga och inte fråga om hjälp varje gång de upplever 

svårigheter med att reda ut arbetsuppgifterna. De förklarar att möjligheten till att 

kommunicera med kollegor som ingår i samma arbetsgrupp finns fortfarande kvar men det 

sker på andra sätt. Denna kommunikation sker via andra källor som mejlkontakt, 

telefonsamtal och sociala media.  

Det som medarbetarna anser vara negativt vad det gäller den lärande kommunikationen är att 

det tar längre tid att skapa kontakt med nya kollegor, det krävs även mycket eget ansvar till att 

välja kommunikationsämnen. En del respondenter hävdar att de har lätt för att börja diskutera 

andra ämnen som inte är arbetsrelaterade. Detta anses negativ då det är tidskrävande och kan 

leda till att medarbetarna hamnar efter i sitt arbete.  

Ytterligare en möjlighet för lärande via kommunikation sker genom att medarbetarna jobbar 

på olika sätt med att samarbeta, stötta och kritiskt granska varandras arbete. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är samarbete och kritik viktigt för utveckling och lärande (Säljö, 

2014). Detta går ut på att samarbete med personer i ens omgivning är viktigt för att en individ 

ska utveckla sina kunskaper och på så vis klara olika uppgifter utanför sin räckvidd. Zonen av 

reflekterande kapacitet har en relevant koppling till samarbeten som respondenterna beskriver 

på intervjuerna. Det sker bidrar till utveckling hos vuxna genom att de ger varandra 

konstruktiv kritik och granskar varandras arbeten samt ger respons.  

Vidare berättar respondenterna om olika metoder som de tillämpar på sina arbetsplatser. De 

upplever därmed en utveckling genom att få kritik av varandra. Detta sker på olika sätt på 

företagen. Ett exempel som en respondent berättar är att hens företag jobbar med vad som 

kallas för ”Agilt ledarskap”. Detta innebär att arbetsgruppen försöker att samlas dagligen för 

att presentera sitt arbete för varandra. På detta vis får de andra deltagarna i gruppen ge 
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medarbetaren respons som hjälper denna att utveckla sitt arbete. Vidare berättar andra 

respondenterna att de har möjlighet till att be varandra om respons och kritik.  

7.2 Digital mediering 

Det andra temat i studien är lärande genom tekniska hjälpmedel. Resultatet av intervjuerna 

visade att respondenterna har en stark användning av sina tekniska hjälpmedel då de upplever 

att arbetet inte skulle fungera utan dem. På det aktivitetsbaserade kontoret har de datorer och 

surfplattor som de använder dagligen för att utföra sina arbetsuppgifter.  Genom att använda 

tekniska hjälpmedel går det smidigare att genomföra arbetet upplever medarbetarna. Då 

medarbetarna sitter på olika platser används tekniska hjälpmedel till intern kommunikation, 

och även för extern kommunikation med kunder och samverkanspartners.  

Handlingar där individen är kreativ och flexibel genererar till önskade resultat (Säljö, 2014). 

Allting som är utanför människans rutiner kräver mer ansträngning och därför har kreativitet 

en viktig roll i att människan kan utföra dessa handlingar på ett sätt som förenklar dem. Då 

människor är i ständig utveckling har de hittat på flera medel som kan användas för att 

förenkla olika handlingar (a.a.). Ett exempel är tekniska hjälpmedel som utvecklas oavbrutet 

och finns som hjälpmedel för människor på flera olika sätt.  

Studiens resultat visar även att tekniska hjälpmedel används som ett redskap för lärande. 

respondenterna förklarar att de använder sina datorer till att söka upp information och lära sig 

ny kunskap och därför är dessa hjälpmedel en viktig källa för lärande enligt respondenterna. 

De svarar även att dessa redskap hjälper dem att vara informerade om vad som händer på 

deras arbetsplats genom interna plattform och intranät.  

8. Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av den här studien redogör för hur lärande sker via kommunikation och tekniska 

hjälpmedel i det här avsnittet sker en diskussion mellan det insamlade resultatet och tidigare 

forskning om aktivitetsbaserade kontor. 

respondenterna förklarar att deras föregående arbetsplatser bestod av fasta kontor och i 

arbetsgrupper där de jobbar tillsammans i olika projekt. I en sådan arbetsplats sker lärandet på 
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så sätt att medarbetare hjälper varandra då de jobbar med liknande arbetsuppgifter och kan 

därmed hjälp varandra i svårare arbetsuppgifter.  

Respondenterna berättar även om att kommunikationen i den föregående arbetsplatsen var 

enkel och lättillgänglig. De staterar att de kunde få hjälp inom olika frågor snabbt då kunniga 

kollegor inom olika frågor finns ständigt tillgängliga i arbetsgruppen.  

Efter ändringen till aktivitetsbaserade kontor blev kommunikationen viktigare på företagen. 

Detta så medarbetarna sitter vid olika kollegor och har inte tillgång till sina arbetsgrupper på 

samma sätt som i den föregående kontorsmodellen. Detta lyfter fram nya möjligheter hos 

medarbetare att utvecklas och lära sig mer.  

Vidare visar den insamlade empirin att respondenterna konstaterar att lärandet via 

kommunikation har förändrats tillsammans med förändringen av kontoret. För det första 

förklarar respondenterna att det finns större möjligheter att lära sig nya kunskaper med hjälp 

av kollegor från andra avdelningar på företaget. Det nya som har tillkommit på företagets 

kontor är att medarbetare från olika företag delar med sig av sina kompetenser via 

kommunikation. Resultatet visar även att lärandet via kommunikationen i det 

aktivitetsbaserade kontoret kräver eget ansvar av medarbetare och lägger krav på dem att 

själva vilja utveckla sina kunskaper. 

För det andra visar resultatet att lärande sker via andra kanaler än språklig kommunikation. 

Med hjälp av tekniska medel som finns på företaget och då medarbetarna sitter i olika 

lokalisationer finns det större krav på att medarbetarna tar kontakt med varandra via andra 

källor så som digital kommunikation.  

Månsson och Nyberg (2014) skriver i sin studie att en aktivitetsbaserad arbetsplats är 

anpassad för att medarbetarna ska ha möjlighet för samarbete och utveckling. Dessa hävdar 

att medarbetarna får chansen att lära sig nya kunskaper utifrån varandras kompetenser. 

Studien visar även att konceptet innebär att medarbetarna får mycket flexibilitet och jobbar 

med eget ansvar. Detta har en tydlig koppling till denna studies resultat då är den här studien 

visar att medarbetarna genom eget ansvar kan uppnå utveckling i lärandet genom 

kommunikation. 
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Dessutom skriver även Bruno et al (2016) i sin studie att det finns faktorer som upplevs 

tillfredsställande hos medarbetarna på arbetsplatsen. Dessa faktorer är bland annat 

zonindelningen som finns på företaget där medarbetarna får möjlighet att sitta beroende på 

vilken arbetsuppgift de vill jobba med. Även dessa faktorer visar en tydlig koppling till denna 

studie där resultatet har visat att medarbetarna upplever att det är positivt att det finns olika 

zoner där de kan befinna sig i beroende på vad de vill göra på jobbet. 

Andreasson och Falck (2016) skriver att den trendiga inredningen, färgerna och hjälpmedlen 

som finns i företaget påverkar medarbetares syn på sitt företag. Det medför alltså positiva 

reaktioner från medarbetarna och motiverar till att utföra sitt jobb med höga standard. Detta 

bekräftas även i denna studie då medverkarna lyfter aspekten om att inredningen och 

ordningen som finns på kontoret medför lugn hos medarbetarna och motiverar dem.  

En genomförd tidigare forskning skriven av Ambren och Johnsen (2016) visar att 

kommunikation i ett aktivitetsbaserat kontor är bristfälligt. Det är en kvantitativ studie 

genomförd på ett företag där medarbetare fyllde i enkäter. I koppling till den här studien är 

kommunikationen mer tillgänglig och i större cirklar i det aktivitetsbaserade kontoret. Då den 

genomförda studien är en kvalitativ studie har forskaren fått tillgång till mer djupa svar med 

förklaringar och anledningar till hur kommunikationen på företagen har påverkats i samband 

med ändringen i kontorsmodellen. Resultatet visar alltså andra aspekter som Ambren och 

Johnsen (2016) inte får tillgång till i sin studie på grund av valet av undersökningsmetoden.  

Därmed presenterar denna studie även resultat av hur tekniska hjälpmedel har påverkats i 

samband med det aktivitetsbaserade kontoret. Den redovisade empirin redogör för hur 

medarbetarnas behov av teknisk utrustning såg ut innan förändringen. Respondenterna 

förklarar att behovet var stort. Skillnaden på företagen i nuläget är att behovet är större då 

medarbetarna använder sin tekniska utrustning till att kommunicera, dokumentera och få 

tillgång till ny information. 

Det ovan nämnda har en stark koppling till vad tidigare forskning skriver om digitala verktyg 

i en aktivitetsbaserad arbetsplats. Toivanen (2015) skriver i sin studie att moderna datorer och 

andra tekniska hjälpmedel har en stor påverkan på medarbetarnas motivation och kreativitet. 

Författaren framför att företag satsar på framgångsrika och nya hjälpmedel för att öka 

flexibiliteten och kreativiteten hos medarbetarna. Dessa faktorer har alltså även en påverkan 

på lärandet hos medarbetarna på företaget som har aktivitetsbaserade arbetsplatser. Dessutom 
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skriver Björk och Håkansson (2017) i sin studie att det upplevs positivt med nya tekniska 

hjälpmedel och kontorets inredning samt arbetsmiljö. Författarna lyfter även upp negativa 

aspekter med arbetsmiljön vilket är bland annat att medarbetarna kan uppleva att det inte kan 

koncentrera sig på jobbet då det finns mycket som distraherar dem. Med koppling till denna 

studie så visar den att viss lärande sker med hjälp av tekniska hjälpmedel. Respondenter i den 

här studien lyfter även upp aspekten att inte kunna koncentrera sig. Däremot lyfter det upp 

olika lösningar för denna problematik som till exempel att sitta i den tysta zonen eller att 

lyssna på musik.  

9. Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden vilket visade sig vara 

ett passande val då det jag ville åstadkomma med undersökningen är respondenternas 

upplevelser och jag ville få fördjupade svar. Intervjuguiden som användes som utgång 

innehåller huvudfrågor som följdes av följdfrågor beroende på varje enskild intervju. 

Respondenterna fick börja med att berätta om sina upplevelser om jobbet vilket var en 

bekvämlig inledande fråga att påbörja varje intervju med. Frågorna upplevdes som svåra till 

en början och jag fick förklara dem. När respondenterna förstod vad som menades hade de 

inga problem med att svara på frågorna och jag fick in mycket material som jag kunde 

analysera och använda till min studie.  

Under hela perioden har studien haft ett förhållningssätt till de etiska aspekterna som studiens 

respondenter fick förklarade genom missivbrev och muntligt innan varje påbörjad intervju. De 

etiska aspekterna är viktiga för forskare för att dessa ska veta vilka riktlinjer de bör förhålla 

sig till när de genomför en undersökning. For Respondenterna är det också viktigt att vara 

medvetna om de etiska perspektiven och vad som gäller för dem som deltar i en studie. Detta 

fungerade utan några problem för varken mig eller för respondenterna i studien. 

Urvalsmetoden som jag utgick ifrån är bekvämlighetsurval. Detta innebar att grindvakter från 

de olika förfrågade företagen hjälpte mig att få en kontakt med respondenter som uppfyller 

kravprofilen för studien. Urvalsmetoden ledde till att jag fick kontakt med respondenter från 

olika avdelningar och som jobbar med olika arbetsuppgifter. Detta ledde till en säkerhet i 

resultatet vilket är värdefullt. 
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10. Slutsats 

En slutsats som medföljer den här studien är att kommunikationen och tekniska hjälpmedlen 

som finns i det aktivitetsbaserade kontoret har en positiv inverkan på utveckling då det vidgar 

medarbetarnas kunskaper på arbetsplatsen. Därmed kan det genom zonindelningen och de 

opersonliga skrivborden har medarbetarna möjlighet att få tillgång till nya kontaktnät. Då 

medarbetarna får sitta vid olika skrivbord får de lära känna nya kollegor och kan ta del av den 

breda kompetensen som finns på arbetsplatsen. I jämförelse med hur företagen jobbade innan 

fanns inte denna möjlighet då medarbetarna satt vid fasta platser och jobbade endast med sina 

arbetsgrupper. I och med det är arbetsplatsen utformat att arbetsplatsen är utformat för att 

medarbetarna ska få stora möjligheter för att utveckla sina kunskaper. Det handlar dock om 

att dessa måste ta egna initiativ och välja vilka ämnen de vill kommunicera om och vad 

kommunikationen ska generera. Den här studien visar även att medarbetarna fortfarande kan 

ha möjlighet till att samarbeta med sina arbetsgrupper då zonindelningen gör det möjlig för 

dem att bestämma en gemensam samlingsplats.  

Avslutningsvis till vad det gäller den tekniska utrustningen visar undersökningen att behovet 

finns i den föregående arbetsplatsen också, däremot är behovet större i det aktivitetsbaserade 

kontoret. Användningen av tekniska hjälpmedel är större då medarbetarna behöver använda 

dem till kommunikation och information. Den slutliga slutsatsen visar att är att digital 

mediering har ökat i det aktivitetsbaserade kontoret och de tekniska hjälpmedlen används som 

viktig källa för kunskapsutveckling.  
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Bilaga 1  

 

Missivbrev  

  

Hej!   

Mitt namn är Fatin Aljadri och jag är en student på Mälardalens högskola. Jag läser min sista 

termin som beteendevetare och skriver min kandidatuppsats i pedagogik. Studien avser att 

undersöka hur kommunikationen på arbetsplatsen förändras när aktivitetsbaserade kontor 

införs, och syftet är att göra en jämförelse mellan hur kommunikationen såg ut i arbetsplatsen 

förut och hur den ser ut nu när kontoret har blivit aktivitetsbaserat. Studien sker i form av 

intervjuer med medarbetare från företag som har genomgått förändringen och särskilt fokus 

sätts på medarbetares lärande och utbyte av verksamhetsnära kunnande och information.  

  

Intervjuerna sker enskilt mellan mig och medverkaren genom att jag ställer frågor inom ämnet 

och du som medverkare berättar dina erfarenheter. Inspelning av intervjun kommer att ske för 

att granskas av mig efteråt. Intervjun tar ca 30 – 40 minuter och plats bestäms enligt 

överenskommelse. För att vara med i denna studie, ber jag dig att kontakta mig via 

mejladressen nedan, vi även kan bestämma tid och plats för intervjun.   

  

För dig som deltar finns det etiska aspekter som är viktiga att känna till och dessa är att 

medverkandet är helt anonymt och ingen annan än jag som kommer att få tillgång till 

materialet. Du kommer att informeras om studien, dess syfte och innehåll och får ta del av den 

om du vill. Materialet som jag får in får endast användas till denna studie. Du kan när som 

helst avbryta och välja att hoppa av, utan att behöva förklara varför.   

Tack på förhand!  

  

Vid frågor, vänligen kontakta mig via mejl.   
 

Med vänliga hälsningar,   
 

Fatin Aljadri  

Fatin_aljadri@live.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

  

1. Beskriv din nuvarande arbetsplats.  

2. Hur såg din gamla arbetsplats ut?   

3. Hur kommunicerade du och dina kollegor på din föregående arbetsplats? 

4. Hur kommunicerar ni på den nuvarande arbetsplatsen?  

5. På vilket sätt upplever du att det aktivitetsbaserade kontoret har påverkat din 

kompetensutveckling och kommunikation med andra arbetskamrater?   

6. Hur stort är ditt behov av att använda tekniska hjälpmedel?   

7. På vilket sätt upplever du att tekniska hjälpmedel påverkar ditt lärande?  

8. Hur upplever du att tekniska hjälpmedel skiljer sig på din nuvarande arbetsplats 

jämfört med hur de såg ut i föregående arbetsplatsen  

 


