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Sammanfattning	  
Den här studien undersöker hur kontorets utveckling har sett ut under 1900-talet och går 
sedan in specifikt på en av de kontorstyper som utvecklingen har mynnat ut i: den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Studien är baserad på fastighetsföretaget Vasakronan, 
som hösten 2012 bytte till en aktivitetsbaserad arbetsplats på deras kontor Klara Zenit i 
Stockholm. På kontoret har sex intervjuer genomförts med anställda på företaget, samt 
en person ur ledningen som var drivande i etablerandet av kontorstypen, i syftet att ta del 
av de anställdas upplevelser kring förändringsprocessen, åsikter om arbetsplatsen och hur 
de har förändrat sitt beteende i och med bytet av kontor. Svaren från de anställda har 
jämförts med svaren från ledningspersonen för att se om företaget har lyckats få de 
effekter de strävat efter. Det har även undersökts hur det med rummets utformning går 
att styra och kontrollera anställda utifrån Foucaults teorier om övervakning och disciplin, 
samt om Klara Zenit utifrån Lars Zanderins arbetsmiljömodell uppfattas som en god 
arbetsmiljö. Resultatet visar att respondenterna generellt är positivt inställa till sin 
arbetsplats. En ökad interaktion mellan medarbetare och en fungerande IT-lösning anges 
som nyckelfaktorer till att kontoret fungerar, men det finns också negativa åsikter som 
framför allt grundar sig i splittringen från den egna avdelningen. Resultatet visade även 
på att en god förändringsprocess är central i införandet av en lyckad aktivitetsbaserad 
arbetsplats. Utifrån intervjuerna märktes det också att respondenterna tenderar att känna 
av en viss typ av övervakning på kontoret, då det finns ögon och öron överallt. En 
intressant observation som gjordes är att många respondenter gav ambivalenta svar på 
vissa frågor. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet utifrån teorin och den 
använda metoden, samt möjlig vidare forskning. 
 

Nyckelord	  
Aktivitetsbaserad arbetsplats, Arbetsmiljö, Vasakronan.  
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1.	  Inledning	  
____________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel förklaras studien bakgrund, ämnets intresse för oss, studiens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar samt rapportens disposition.  
____________________________________________________________________ 

1.1	  Bakgrund	  
 

En enkel internetsökning på begreppet aktivitetsbaserad arbetsplats ger en stor mängd 
resultat med varierande rubriker: ”Vi trivs sämst i öppna landskap”, ”Flexkontor fick anställda 
att gråta”, ”Aktivitetsbaserade arbetsplatser utmanar bilden av arbete”, ”One size fits all – NOT!” 
Utifrån detta är lätt att bli förvirrad. Vad är det folk är så upprörda över? Öppna 
landskap, flexkontor, aktivitetsbaserade arbetsplatser; är det samma sak? Det känns som 
att sökresultatet med rubriken: Vad innebär aktivitetsbaserad arbetsplats?, är ett bra ställe att 
börja på i strävan efter upplysning. Det var också den vägen vi fick gå efter att ha blivit 
nyfikna på begreppet i fråga. När vi väl trasslat ut nystanet av begrepp och definitioner, 
återstod bara att hitta ett företag som vistas på en aktivitetsbaserad arbetsplats. “Den 
som söker skola finna” säger man, men i det här fallet räckte det med att sitta i soffan 
hemma och se på TV, då ett nyhetsinslag om Vasakronan och deras nya kontor 
uppenbarade sig. Vi hade vårt ämne och nu även en plats att studera det på. Vad vi kom 
fram till presenteras i denna uppsats.  
 
Genom historien har arbetsplatser sett ut på många olika sätt. Sedan Taylorismens 
kedjeuppbyggda arbetskraft med tydlig hierarki och monotona arbetsuppgifter under 
1800-talets slut har mycket inträffat i kontorsväg. Hawthornestudien på 1920-talet 
bevisade att medarbetaren presterar bättre vid uppmärksamhet, feedback och andra 
sociala faktorer i arbetet, vilket resulterade i en övergång från det objektiva och mätbara 
till ett synsätt som innefattade medarbetarens uppfattning av den sociala arbetsmiljön. 
Krister Håkansson nämner i boken Arbetsmiljö (2005) att:  
 

“En viktig strategi för organisationer som vill lyckas i en hårdnande konkurrens är 
därför noggrannhet vid anställningar och att därefter utveckla och behålla den 
kompetens man skaffat sig. (...) Även om produktiviteten i alla sammanhang 
påverkas av psykosociala faktorer, är det alltså i det postindustriella samhället ännu 
viktigare att försäkra sig att människor upplever sitt arbete som motiverande och 
stimulerande.” (Håkansson, 2005:142)  

 
Att skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats är eskalerande viktigt för ett produktivt 
företag idag, vilket resulterat i ett större fokus på individen. Utöver trivsel och social 
interaktion är design och arkitektur viktigt för individens trivsel eftersom den påverkar 
individen och dennes beteenden (Nathorst-Böös, 2014). För att uppnå detta krävs det en 
arbetsplats som är anpassad till dessa krav. Den senaste trenden är aktivitetsbaserade 
kontor, där ingen medarbetare besitter ett eget skrivbord utan syftar variera sitt arbete 
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mellan arbetsplatser vilka är anpassade efter specifika arbetsuppgifter. Kontorstypen 
ämnar stimulera interaktion, kreativitet och variation och kan kännas igen för dess ofta 
speciella inredning och arkitektur i form av kulörta soffgrupper, kreativt utformade 
mötesrum, olika tematiska miljöer, ståbord, saccosäckar och liknande. En snabbsökning 
på Internet visar dock, som ovan, att det dock råder många olika åsikter kring denna 
kontorstyp, och att debatterna och upplevelserna av aktivitetsbaserade kontor skiljer sig 
avsevärt. Vid vidare läsning om kontorstypen uppfattade vi dock material och studier 
inom ämnet som knappa, och vi kunde inte finns några vetenskapliga, grundliga 
undersökningar om huruvida aktivitetsbaserade kontor uppfattas och utförs i praktiken, 
eller hur det påverkar individen. Denna brist resulterade i ett intresse att gräva djupare 
inom ämnet.  

1.2	  Syftesförklaring	  &	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen (i 
denna uppsats refererat till ABA) ser ut och används på Vasakronans kontor Klara 
Zenit. Uppsatsens frågeställning är därav följande: “Hur ter sig en aktivitetsbaserad 
arbetsplats i praktiken?”, med hjälp av underfrågeställningarna “Hur uppfattas den bland 
anställda?”, “Hur påverkar ABA den anställda?” samt “Vilka förutsättningar krävs för att det 
ska fungera?” 

1.2.1	  Avgränsningar	  	  
I denna uppsats har vi begränsat undersökningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser till 
endast Vasakronans kontor på Klara Zenit i Stockholm, vilka införde konceptet under 
hösten 2012. Det aktivitetsbaserade arbetet kan ses på olika sätt och är därav uppdelade i 
två dimensioner: aktivitetsbaserade arbetsplatser och aktivitetsbaserat arbetssätt. Inom 
aktivitetsbaserade arbetsplatser ligger fokusen främst på de fysiska funktionerna: 
kontoret, inredningen och arkitekturen, vilket kan ge en ändring av arbetssättet. Inom 
aktivitetsbaserat arbetssätt ligger fokusen istället på själva beteendet hos medarbetarna, 
genom en förändring av ledning, företagskultur och liknande vilket kompletteras med 
den fysiska miljön. Dessa två synsätt är lika i praktiken, men olika i tillvägagångsättet och 
uppbyggandet. Vi har i denna uppsats inriktat oss på synsättet aktivitetsbaserad 
arbetsplats, men kommer även undersöka det aktivitetsbaserade arbetssättet eftersom de 
är relativt lika och båda perspektiven är intressanta. 

1.3	  Disposition	  
Uppsatsen inleds med en kortfattad redogörelse för kontorsdiskussionen idag och 
utmynnar i studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I följande kapitel 
skildras kontorsbegrepp, tidigare forskning inom kontorets utveckling samt 
aktivitetsbaserade kontorets definition, följt av och en teoretisk genomgång av Foucault 
om övervakning och kontroll och Lars Zanderins den goda arbetsmiljön. I metoddelen 
beskrivs val och genomförande av vald metod, analysmetodik samt etiska aspekter. I 
efterföljande resultatdel presenteras den sammanställda och bearbetade empiri från 
gjorda intervjuer. Rapporten avslutas med en övergripande sammanfattning av resultat 
samt diskussion och praktiska implikationer.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
_______________________________________________________ 

 
I detta kapitel beskrivs olika kontorsbegrepp, vad en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär, den svenska 
arbetsplatsens historiska utveckling, uppfattningen om konceptet samt ett kort avsnitt om kontorets 
påverkan på individen. Den tidigare forskningen utgår främst från Christina Bodin Danielssons 
doktorsavhandling Office environment, Health and Job Satisfaction samt intervju med 
kontorsutvecklaren Jonas Hurtigh Grabe. Avsnittet syftar till att bygga en grund och förståelse för det 
aktivitetsbaserade kontorets begrepp, bakgrund och utveckling.  

_______________________________________________________ 

2.1	  Olika	  begrepp	  	  
Denna studie ämnar undersöka aktivitetsbaserade arbetssätt på arbetsplatsen. Det verkar 
dock råda en förväxling och oklarhet kring modellen då det finns flera liknande modeller 
som ibland används som synonymer för varandra istället för att särskiljas. Framförallt är 
det uttrycken aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor, kombikontor och öppet kontorslandskap 
som ofta är svåra att skilja åt, fast de har olika betydelser. Det är viktigt att definiera 
dessa olika uttryck och belysa deras skillnader, för att på så sätt skapa en förståelse för 
vad som är, och vad som inte är, ABA.  
 

Enligt Christina Bodin Danielsson (2005) är det möjligt att dela in arbetsplatser i typerna 
rumskontor, öppna kontorslandskap och kombinerade kontor. I rumskontor är kontoret 
uppdelat i mindre rum. I öppna kontorslandskap delar de anställda på ett större gemensamt 
utrymme utan väggar eller andra avgränsningsverktyg mellan de personliga 
arbetsplatserna, och används oftast på rutinbaserade arbetsplatser i syftet att vara flexibel 
för snabba förändringar. I kombinerade kontor kombineras rumskontor med gemensamma 
utrymmen (Bodin Danielsson, 2005:26). Öppna ytor kommer i denna studie användas 
som begrepp för öppen yta på kontoret med flera arbetsplatser, dock nödvändigtvis inte 
i stil med öppet kontorslandskap. Bodin Danielsson delar in kontorstyperna i sju olika 
kontorstyper i ordning efter storlek på kontoret:  
 

• Cellkontor är ett kontor för endast en person, vilka oftast är placerade i korridorer 
med fönster ut mot gångarna. Denna typ av kontor fungerar bäst vid enskilt och 
självständigt arbete, med mycket arbetsmaterial vilket är samlat i kontoret. 

• Delade rum innefattar 2-3 personer vilka delar på ett rum, ofta på grund av mycket 
arbete i team, uppmuntran till interaktion och/eller eller brist på utrymme.  

• Små öppna kontorslandskap är öppna kontor med 4-9 personer per rum, vilket är 
passande för team-baserat arbete. 

• Medelstora öppna kontorslandskap, eller ”storrum”, innefattar 10-24 personer per 
rum och är den vanligaste formen av öppet kontorslandskap som används i 
Sverige idag. 
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• Stora öppna kontorslandskap används av mer än 24 personer samtidigt per rum, och 
är i jämförelse med medelstora öppna kontorslandskap inte särskilt vanliga i 
Sverige.  

• Flexkontor är ofta uppbyggda som öppna ytor, dock har ingen medarbetare i 
denna kontorstyp ett eget, privat skrivbord. Istället får medarbetarna själva välja 
arbetsplats varje dag. Skillnaden mellan flexkontor och ABA är att flexkontor 
sällan har arbetsplatser anpassade efter aktivitet, såsom inom ABA, utan endast 
ett öppna ytor med fria sittplatsen och färre skrivbord, främst införda för att 
spara på yta (Bodin Danielsson, 2005:26f).  

• I kombikontor sammanslås cellkontoret med gemensamma ytor. Medarbetaren har 
en fast arbetsplats och i de gemensamma ytorna delar samtliga anställda på för 
att uppmuntra kreativt tänkande, grupparbete och interaktion (Seddigh, 2013). 

2.2	  Vad	  är	  en	  aktivitetsbaserad	  arbetsplats?	  	  
En aktivitetsbaserad arbetsplats (ABA) bygger på en öppen yta, där arbetsplatserna är 
anpassade efter specifika arbetsuppgifter och ingen medarbetare har en egen arbetsplats. 
En aktivitetsbaserad arbetsplats kan ofta delas upp i tre zoner: aktiv zon, mellanzon och 
lugn zon. I den lugna zonen är det tyst där medarbetaren kan arbeta ostört och 
koncentrerat; i mellanzonen finns möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor liknande 
öppet kontorslandskap; och i aktiva zonen uppmuntras interaktion, diskussion och arbete 
i grupp. Medarbetarna har möjlighet att välja fritt mellan dessa zoner utifrån deras behov 
och arbetsuppgift – kort sagt uppmuntrar ABA till variation. De öppna ytorna, där alla 
medarbetare delar på arbetsplatserna i form av traditionella skrivbord och soffgrupper, 
finns i kombination med enskilda arbetsrum för telefonsamtal eller tankeverksamhet 
samt större mötes- och konferensrum möjliga att stänga för två eller fler personer i olika 
former (MER, 2013) (Bilder: se Bilaga 2). Inredningen skiljer sig ofta från andra 
kontorstyper, med exempelvis ståbord, lounge med soffor, bibliotek och kreativa 
arbetsplatser. Många aktivitetsbaserade kontor har en uppdaterad teknisk lösning och 
strävar mot ett papperslöst kontor för att uppnå ett så flexibelt och obundet arbetssätt 
som möjligt. Medarbetarna har personliga, låsbara skåp för förvaring av tillhörigheter 
såsom papper, jacka, dator och annat (Hernäng, hämtad 2014).   
 

Jonas Hurtigh Grabe, utvecklare av aktivitetsbaserat arbetssätt på konsultföretaget 
Veldhoen+Company, berättar att företaget runt 1996 var en av de första i världen att 
etablera aktivitetsbaserat arbetssätt. Aktivitetsbaserat arbetssätt kom till Sverige för cirka 
fem år sedan och har sedan dess växt mer och mer på den nationella marknaden. I 
Holland använder, enligt Hurtigh Grabe, cirka 25% av alla kontor sig av arbetssättet, 
medan det i Sverige är ett betydligt mindre, dock stigande, antal (Hurtigh Grabe, 2014).  
Enligt Hurtigh Grabe används endast 35% av skrivborden på dagens arbetsplatser och 
inte mer än cirka 50-60% av de anställda är inne på kontoret samtidigt. Resterande tid 
tillbringas tillsammans med andra, i exempelvis mötesrum, utanför kontoret och 
liknande. Han menar vidare att möjligheten att faktiskt jobba tillsammans med andra är 
viktigt då människan tillbringar mycket mer tid tillsammans idag, och att det i till 
exempel öppna kontorslandskap inte finns möjlighet till sådant då medarbetaren endast 
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sitter med de kollegor denne är tilldelad. Då passar aktivitetsbaserat arbetssätt utmärkt 
(Hurtigh Grabe, 2014).  
 

Den typ av företag vilka anammar konceptet är enligt Hurtgh Grabe mycket olika inom 
olika nationella marknader, men att kommuner och liknande verksamheter avser cirka 50 
% av Veldhoens+Companys kunder. Hurtigh Grabe tror inte att arbetssättet är speciellt 
anpassat till någon specifik personlighet- eller yrkesgrupp; dock menar han att introverta 
och trygghetssökande personer förmodligen har ett större behov av att ”gå undan och 
veta var de ska gå”. När det kommer till företag- eller yrkestyp berättar han att advokater 
”tycker det är ju väldigt konstigt det här” och anser advokatkontor som mycket hierarkiska 
och konservativa vilket förmodligen är anledningen till att Veldhoen+Company ännu 
inte blivit anställda av ett sådant företag. Han berättar vidare att företaget har hjälpt mer 
än 150 företag att etablera aktivitetsbaserat arbetssätt, och att ingen av dessa valt att gå 
tillbaka till tidigare kontorslösning (Hurtigh Grabe, 2014).  
 

För att aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera väl menar Hurtigh Grabe att tre områden 
måste samverka: den fysiska miljön, den virtuella miljön och företagskulturen. Den fysiska miljön 
ska stödja företagets alla aktiviteter, den virtuella miljön ska innefatta moderna 
teknologiska lösningar för att skapa en platsobundenhet, och företagskulturen ska ha ett 
anpassat ledarskap, ge medarbetarna möjlighet att känna frihet att jobba var som helst 
under tillit och eget ansvar. Det krävs även en väl genomtänkt och målstyrd 
förändringsprocess och att skapa förståelse för införandet för att kunna etablera 
arbetssättet på ett effektivt och lyckat sätt: 
 

Så ska man lyckas med det så handlar det om att börja en dialog med alla medarbetarna, där 
man också börjar titta på: hur jobbar vi idag, vad gör vi för aktiviteter idag. (…) När väl har 
fått igång den dialogen, så brukar det liksom bli ett självspelande piano någonstans. Att man 
förstå att, vänta nu, vi behöver någonting nytt för att faktiskt supporta det som vi gör. 

 

2.2.1	  Den	  svenska	  arbetsplatsens	  historiska	  utveckling	  
Nedan följer en kort genomgång av arbetsplatsens allmänna bakgrund i syfte att skapa 
förståelse för den aktivitetsbaserade arbetsplatsens grund och användningsområde: från 
Taylorimsen till det aktivitetsbaserade kontoret. Avsnittet är mestadels fokuserat på det 
svenska kontoret och dess historia och utgår mestadels från Bodin Danielssons 
doktorsavhandling Office Environment, Health and Job Satisfaction (2005) om olika 
arbetsmiljöers påverkan på individens hälsa och välmående.  

Taylorismens	  influens	  på	  kontoret	  	  	  
Taylorismens influens inom organisationsuppbyggnad under slutet av 1800- och början 
av 1900-talet har haft stor betydelse för arbetsplatsens utformning och utveckling, men 
har även påverkat den negativt. Bodin Danielsson hänvisar till Duffy (1999) att “Taylor’s 
influence on the physical office environment is today hindering the adoption of new ways of working and 
is in danger of suffocating new management initiatives”. Taylor baserade sina teorier på 
rationalisering, vilket kortfattat innebär effektivisering till följd av kedjeuppbyggda 
produktionskedjor för att producera stora kvantiteter snabbt genom strikt ledarskap och 
övervakning (Bodin Danielsson, 2005:5). Taylor menade att arbetet skulle vara uppdelat 
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efter arbetare och arbetsledning, där arbetarna delade upp arbetet mellan sig och 
arbetsledningen stod för den tänkande verksamheten för ökad produktivitet och 
effektivitet. Arbetarna ansågs ointelligenta och ledningen som kloka vilket skapade stark 
hierarki då de inte förväntas vara varken initiativtagande eller kreativa (Eppler & 
Nelander, 1981:47). Arbetsuppgifterna var ofta monotona och rutinfasta i stora, öppna 
lokaler under strikt övervakning som ledde till stress, hög frånvaro, lägre produktivitet, 
dålig kvalitet på arbetet och stort missnöje bland arbetarna. Var medarbetarens kontor 
var placerat, skrivbordets storlek och liknande, signalerade statusen i företaget (Ibid: 51). 

Öppna	  kontorslandskapets	  och	  cellkontorets	  utveckling	  	  	  
Parallellt med det Tayloristiska arbetssättet började även det öppna kontorslandskapet 
breda ut sig i slutet av 1800-talet, då hyreskontor började anamma öppna ytor med 
flyttbara väggar då de lätt kunde anpassas efter hyresgästens behov. Utvecklingen av 
lysröret 1895 bidrog även till det öppna kontorslandskapets ökade popularitet, vilket 
gjorde kontoren mindre beroende av dagsljus och därav underlättade ett flexiblare att 
bygga. Denna kontorsutformning växte hastigt i popularitet, men resulterade även i att 
kontorsdesign och inredning slutade prioriteras helt på grund av den ständigt förändrade 
kontorsmiljön, vilket ledde till ökat missnöje bland anställda och kritik gentemot dessa 
flexibla planlösningar. Ur denna kritik utvecklades istället på 1930-talet dubbelsidiga 
korridorer med individuella rum, så kallade cellkontor, i höghus och skyskrapor, 
influerade av den amerikanska kontorstraditionen (Bodin Danielsson, 2005:7f).  
 

Under 1960-talets möjliggjorde den fortsatta utvecklingen och utbredningen av lysrör, 
luftkonditionering och akustiktak en ny typ av öppna kontorslandskap, vilket även blev 
vanligare. De moderna cellkontoren slopades av tyska arkitekter för att återinföra 
interaktionen mellan anställda i det öppna kontorslandskapet då det ansågs som 
effektivare. Det nya öppna landskapet bidrog till en stark utveckling till bland annat 
skärmväggar och annan flexibel inredning (Wickman, 1994:25). Chefer och högre 
uppsatta, som tidigare suttit i privata kontor, flyttades ut på golvet med övriga anställda 
vilket utåt sett skapade en organisation utan starka hierarkier, och lockade många 
medarbetare. Denna typ av kontor var även mycket yteffektiv, och minskade antalet 
kvadratmeter per anställd betydligt (Bodin Danielsson, 2005:9f). 
 

Kombi-‐	  och	  flexkontorets	  inträde	  	  
Trots ökad popularitet i världen och förbättrade arbetsmiljöer inom de öppna 
kontorslandskapen, cirkulerade det ändå mycket kritik kring kontorstypen i Sverige. De 
öppna ytorna på kontoret uppfattades ofta som ett nytt övervakningsverktyg och 
skapade oro. Denna kritik tros spira från det öppna kontorslandskapets likhet med de 
tidigare, hårt kritiserade Tayloristiska övervakningen eftersom det innebar att dela en 
stor, öppen yta med många andra anställda. Annan kritik innefattar hög ljudnivå och 
svårigheter att koncentrera sig samt dålig luft (Bodin Danielsson, 2005:10). Denna kritik 
ledde under 1970-talet till en slags motreaktion: en kombination av gemensamma 
utrymmen och det enskilda cellkontorets fördelar – kombikontoret. Eftersom cellkontoret 
krävde mycket plats och öppna kontorslandskap var bullriga, var kombikontoret ett 
mellanting, med exempelvis inglasade kontor vilka vette mot arbetsplatsens 
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gemensamma ytor. Även pausrum, gymanläggningar och gemensamma matsalar började 
här införas (Wickman, 1994:29f).  
 

Denna typ av kontorsutformning ansågs dock inte som yteffektiv, eftersom den både 
innefattar både gemensamma utrymmen och privata kontor, vilket resulterade i 
cellkontoret som den fortsatt mest populära kontorstypen i Sverige under 1980-talet 
(Bodin Danielsson, 2005:11). Dessa många debatter om olika kontorsutformningar och 
dess betydelse för organisationens framgång resulterade i en fokuserad debatt om 
huruvida en ny sorts kontorslandskap ska införas på marknaden, vilken stimulerar en 
mindre hierarkisk arbetsplats och uppmuntrar och underlättar interaktion och 
kommunikation mellan individerna (Bodin Danielsson, 2005:14). Under 80-talet blev 
även kontoret en väg till varumärkesbyggande och en stor del i företags marknadsföring, 
och införandet av en mer estetisk kontorsmiljö blev mer aktuellt (Wickman, 1994:35f).  
 

I och med utvecklingen av mer avancerad teknologi under 1900-talets senare del, såsom 
datorer och automatisering, möjliggjordes utbyte av information utan papper och utan 
fysisk närvaro på kontoret. På grund av detta kunde ytterligare en ny kontorstyp 
utvecklas under 1990-talet, så kallade flexkontor. På dessa kontor delar medarbetarna på 
ett antal skrivbord men har ingen egen arbetsplats, deras privata arbetsmaterial förvaras i 
privata skåp och medarbetare förväntas arbeta utanför kontoret. Detta var möjligt då allt 
viktigt material är samlat i en databas tillgänglig på arbetsplatsen, eller hemma, för alla 
medarbetare (Bodin Danielsson, 2005:11). Denna typ av kontor blev särskilt populärt 
bland företag vilka lägger tyngd på interaktion och kunskapsutbyte, och utvecklades då 
arbetet började gå från avskilda, kedjeuppbyggda uppgifter till mer samarbete 
medarbetare emellan (Gullström-Hughes & Westerberg, 1998:13). Dock mötte även 
dessa typer av kontor kritik. Avsaknaden av ett eget, privat utrymme ansågs (fortfarande) 
som inhumant eftersom avskildhet, samt att personifiera och inreda sig på arbetsplatsen 
ansågs som mycket viktigt för individens välmående (Bodin Danielsson, 2005:12). Under 
denna tidsperiod började mycket fokus även skifta över till “det gröna kontoret” där 
bland annat energi, ljus och yta sparas, och flera kontor fortsatte att sträva efter en mer 
hemlik miljö. (Wickman, 1994:37f). 1996 utvecklades, som nämnt innan, ABA i Holland 
och kom några år senare till den svenska marknaden. Konceptet växer idag i popularitet 
och kommer förmodligen, precis som i Holland, att utgöra en stor del av framtidens 
kontor (Hurtigh Grabe, 2014).  

2.2.2	  Positiva	  konsekvenser	  	  	  	  
Anledningarna till att införa aktivitetsbaserad arbetsplats är flera. De främsta positiva 
egenskaperna och konsekvenserna är dock följande:  

Kreativitet	  	  
Enligt Kinnarps skapas kreativitet vid möten och diskussioner med andra individer. 
Traditionella arbetsplatser består till stor del av privata skrivbord, kafferum och 
mötesrum vilket ofta inte uppmuntrar sociala interaktioner. På ABA utformas istället fler 
informella mötesplatser såsom ståbord, soffgrupper, ”torg”, och på grund av de olika 
arbetsplatserna skapas rörelse på kontoret vilket ger kreativitet, informella beslut och 
samarbete (Kinnarps, 2014:4f). Denna interaktion kan även leda till ökat kunskapsutbyte  
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medarbetare emellan (MER, 
2013). 

Ekonomi	  
På grund av att fler människor arbetar utanför kontorets fyra väggar står många 
skrivbord tomma. Inom ABA beräknas nödvändig kontorsstorlek efter de olika 
arbetsplatsernas kvadratmeter och varje faktiskt närvarande medarbetare, istället för 
organisationens samtliga medarbetares kvadratmeter. Detta kan då resultera i mindre  
kontor och mer effektiva ytor (Kinnarps, 2014:4f). 

Flexibilitet	  och	  frihet	  	  	  
Hurtigh Grabe menar att en utav ABAs mest positiva egenskaper är friheten att själv få 
variera och bestämma över det egna arbetet: 
 

Så det är det som är möjligheten, att från att ha generaliserat så individualiserar vi nu våra 
arbetsplatser där jag får möjligheten själv att ta ett beslut om vad jag behöver och var jag 
känner mig mest produktiv någonstans. Den friheten gör att man upplever att man är 
mycket mer produktiv för där kan du inte klaga på någonting, för jag kan alltid välja en miljö 
som jag känner passar mig bäst. (Hurtigh Grabe, 2014)  

 
På grund av de öppna ytorna kan arbetsplatsen flexibelt anpassas efter fler eller färre 
medarbetare utan ombyggnationer, bara omstrukturering (Kinnarps, 2014:4f). Med ABA 
är det möjligt att finna arbetsplatser anpassade efter arbetets alla delar, samt att det finns 
en lösning till störningsproblemet, vilket kan förekomma inom öppna kontorslandskap  
då det finns möjlighet att stänga om sig (MER, 2013).  

Plattare	  organisation	  
Hurtigh Grabe menar att ABA skapar en mycket plattare organisation hierarkimässigt 
eftersom ledningen syns mer på arbetsplatsen och vistas bland övriga anställda, vilket 
delvis resulterar i snabbare kommunikation och beslutsvägar (Hurtigh Grabe, 2014). 

Produktivitet,	  hälsa	  och	  trivsel	  
ABA ska även enligt Johanna Jansen (2013) öka koncentrationen, eftersom människan 
ofta använder sig av betingelser. På en arbetsplats där samtliga arbetsuppgifter ska göras 
på samma ställe, såsom öppna kontorslandskap eller cellkontor, kan det finnas 
svårigheter i att till fullo koncentrera sig på endast en uppgift. Om individen istället 
kopplar olika platser till specifika arbetsuppgifter, exempelvis kreativt tänkande till de 
kreativa rummen, är det lättare att fokusera och ingå i ”rätt” tankebanor endast genom 
att vara på den platsen (Jansen, 2013). Den upplevda produktiviteten ökar enligt Hurtigh  
Grabe med cirka 20 %. 
 
Enligt Kinnarps (2014) kan stillasittande arbete under en längre tid resultera i nack- och 
ryggsmärtor. På grund av den ständiga rörelsen på ABA-kontor minskar risken för 
denna typ av skador. Kinnarps menar även att studier visar på att design påverkar 
individens välmående, vilket de kopplar till ABA-kontors fokus på design, inredning och 
arkitektur. Denna konsekvens gör medarbetare stolta över organisationen och stärker 
även företagets employer branding (Kinnarps, 2014:4f).  
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2.2.3	  Negativa	  konsekvenser	  
Trots flertalet positiva konsekvenser finns det många negativa faktorer inom ABA: 
saknaden av den egna arbetsplatsen, den omtumlande förändringsprocessen, att ABA är 
tidskrävande samt att det inte införs av rimliga skäl.   

Saknaden	  av	  den	  egna	  platsen	  
Eftersom en förändring till en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att individen förlorar 
det egna, privata skrivbordet och/eller rummet och istället sitter fritt, kan detta innebära 
visst missnöje. Enligt Hurtigh Grabe är en av de större uppfattade nackdelarna,  
förlorandet av den personliga tryggheten: 
 

För många är ju inte en arbetsplats bara ett ställe att sitta på, det är ju också någonstans att 
orientera sig, att vara accepterad, att ha en roll, och att vara en av organisationen också. Så 
att inte ha en plats är ju skrämmande för väldigt många. (…) Så det är väl nackdelen då med 
det här, att vi har ju inte någonting som är väldigt eget, förutom att du har något eget skåp 
eller någonting. (Hurtigh Grabe, 2014) 

Totalförändring	  är	  ett	  krav	  	  	  
Ett av de större problemområden inom ABA är dels då företag inte ser ABA som en 
storskalig förändring inom både arbetssätt, företagskultur och kontorsmiljö utan istället 
endast fokuserar på trendig möblering i en varierande, ny lokal eller liknande, utan 
nödvändig teknologi eller ett nytt, anpassat arbetssätt. Och dels då företag inför ABA 
utan att genomgå omfattande undersökningar om arbetssättet passar just det företaget 
(Hurtigh Grabe, 2014). 
 

Något som även kan bidra till misslyckat införande är bristen på att involvera 
medarbetarna i förändringsprocessen och respektera att människor hanterar förändringar 
olika (Hernäng, S., hämtad 2014). Bodin Danielsson visar i sin avhandling att 
medarbetare hanterar förändring och framtida störningar bäst om de får möjlighet att 
delta i förändringsprocessen, vilket visar på vikten av att involvera medarbetarna vid flytt 
till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Det krävs att förändringen även utförs korrekt av 
ledningen utan undantag för hierarki eller annat, samt att syftet till förändringen 
informeras väl till medarbetarna för att bland annat undvika inofficiellt ägande av vissa 
platser (Rydberg, 2013-10-13). Ledningen behöver likaså ändra sitt ledarskap till att leda 
under mer ostrukturerade, flexiblare miljöer och till viss del släppa kontrollen över 
medarbetarna (Property Beyond, hämtad 2014). 
 

Tidstjuv	  
Då medarbetaren inte erhåller en egen, privat skrivbordsplats måste medarbetaren 
därmed leta upp en lämplig arbetsplats varje arbetsdag. Detta kan leda till viss tidsåtgång: 
om tekniken inte fungerar, stolen inte passar ergonomiskt eller det är fullt i den zon man 
önskar sitta i, för att sedan komma i rätt stämning, kan ta tid (Tay, 2013).  
 

ABA	  införs	  endast	  av	  ekonomiska	  skäl	  
Om bytet till en ABA endast införs för att minska företagets kostnader, genom att 
exempelvis minska kontors- och elkostnader, är det sannolikt att svårigheter 
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uppkommer. Detta är inte endast omotiverande för medarbetare, utan kan även resultera 
i att viktiga områden, såsom tysta zoner eller rum, utbildning av personal och så vidare 
inte prioriteras (Business Insider, 2013). Brist på tysta zoner är något många medarbetare 
anser som viktigt: en amerikansk studie visar på att den allmänna prestationen i öppna 
kontorslandskap har minskat med 6 % sedan 2008, främst på grund av att möjligheten 
till egentid och koncentration har minskat. Det krävs att både fokus och samarbete är i 
balans för att medarbetaren ska vara nöjd med sin arbetsplats (Rydberg, 2013-10-10).  
 

Sammanfattningsvis finns det både starka fördelar såsom nackdelar med att införa ABA 
på ett företag. Sara Hernäng på konsultföretaget Niras sammanfattar hur ABA kan 
upplevas för en medarbetare som ser arbetssättet med viss svårighet: 

Kalle har inte riktigt kommit in i det nya arbetssättet på kontoret. Han sorterade och kastade 
mängder av papper vid flytten, men tycker att det är krångligt att behöva plocka undan allt 
material varje eftermiddag när han ska gå hem. Han saknar också att ha sin personliga 
arbetsplats med egna kaffekoppen och klistermärkena på favoritlaget. Han har löst det 
genom att gå till samma arbetsplats varje dag. Då blir det nästan som en egen plats. Tyvärr 
pratar folk runt omkring en del, eftersom de uppfattar det som en miljö där det är ok att vara 
lite livlig. Kalle blir därför mer störd än på den tidigare arbetsplatsen. (…) För Kalle riskerar 
dock det nya kontoret att leda till ineffektivitet och i värsta fall vantrivsel. Vilka 
konsekvenser det får för Kalle och för företagets lönsamhet borde Kalles företag ha rett ut 
före flytt. I värsta fall finns det människor i Kalles organisation som av fysiska eller psykiska 
skäl har ännu svårare att klara den nya arbetsmiljön. (Hernäng, hämtad 2014)  

2.3	  Kontorets	  påverkan	  på	  individen	  	  	  
Sundstrom, Burt och Kamp skriver i sin studie The Hidden Influences of Office Design (1989) 
hur rumslig avskildhet (architectual privacy), psykologisk avskildhet (psychological 
privacy), arbetstillfredsställelse och arbetsprestation korrelerar med varandra. Men 
rumslig avskildhet menas de fysiska element i rummet som bidrar till visuell och audiell 
isolation. Psykologisk avskildhet är den upplevda kontroll som en individ känner att hen 
har över sig själv, och den kontroll hen känner över den information om sig själv hen 
delar med andra, och hur mycket andras närvaro påverkar hen själv. Studien visade att 
rumslig avskildhet och psykologisk avskildhet korrelerade, och båda faktorerna 
påverkade i sin tur trivseln på arbetsplatsen. Med andra ord har båda typerna av 
avskildhet, eller brist på dem, en effekt på den anställda när de kommer till att arbeta i ett 
öppet kontorslandskap (Ornstein, 1989).  
 

Ett öppet kontorslandskap är, som tidigare konstaterat, inte synonymt med en 
aktivitetsbaserad arbetsplats – dock delas idén om att ha en arbetsplats utan skilda rum 
och kontor som isolerar de anställda från varandra. En stor del av tanken med ABA är 
att bidra till en stimulerande miljö som ökar både arbetsprestationer och 
kommunikationen på arbetsplatsen. Sundstrom, Burt och Kamp studie om den egna, 
privata arbetsplatsens betydelse sätter ljus på den öppna kontorstypens problematik, 
något som Hanson (2004) förklarar som följande:  
 

Bauman menar t ex att vantrivseln i det postmoderna samhället har att göra med att den 
individuella friheten att välja har blivit allför stor samtidigt som tryggheten blivit alltför liten. 
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(...) För att hantera detta menar Giddens att individen antingen söker reducera osäkerheten 
och skapa ordning i tillvaron eller bejaka ovissheten och uppskattar ambivalensen. (Hanson, 
2004:31)  

 

Även Thomas Nathorst-Böös (2006) nämner den privata arbetsplatsens vikt för vissa 
individer: “Många vill sitta nära ledningen. Den otrygga känslan av att annars inte finnas till är 
stark” (Nathorst-Böös, 2006:119). Detta är intressant för denna studie då behovet av 
avskildhet är en stor del av kritiken mot ABA. 

2.4	  Sammanfattning	  
Vid genomgång av historien kan en se att aktivitetsbaserade kontor har blivit influerade 
av flera olika kontorstyper, och att tanken på öppna ytor med anpassade arbetsplatser 
efter aktivitet aldrig till fullo existerat i historien förrän endast några fåtal år sedan. Det är 
tydliga skillnader mellan Taylorismens hierarkiska arbetsplats, där individen inte 
förväntas ta egna initiativ, ses som obegåvad och utför samma arbetsuppgifter på samma 
arbetsplats varje arbetsdag, och det aktivitetsbaserade kontoret som uppmuntrar till 
handlingskraft, flexibilitet, interaktion och variation. Vid varje införande av en ny typ av 
kontor uppstår starka debatter om kontorstypens för- och nackdelar vilket vi även kan se 
idag när konceptet blir mer och mer utbrett på svenska företag. En av de främre 
motreaktionerna mot ABA är avsaknaden av den egna arbetsplatsen, en trygghet för 
många som fråntas vid införandet av konceptet. Den historiska utvecklingen av 
kontoret, samt konceptets för- och nackdelar, ämnar skapa förståelse för var ABA 
ursprungligen är influerats ifrån och var kontorsdiskussionen ligger och ständigt har 
legat under historiens gång. Kontorets påverkan på individen syftar till att skapa 
förståelse hur ABA påverkar dess anställda.  
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3.	  Teori	  
_______________________________________________________ 

Detta kapitel redogör Foucaults teorier om övervakning, det disciplinära samhället, hierarki och den 
normaliserande sanktionen, samt Lars Zanderins modell av en god arbetsmiljö. Dessa teorier är studiens 
ramverk vid senare analys och diskussion av studiens resultat.  

_______________________________________________________ 

3.1	  Foucaults	  disciplin,	  hierarki	  och	  övervakning	  	  
Med sina teorier om disciplin, hierarki och övervakning kan Foucault bidra med en 
intressant synvinkel på hur detta fungerar på en modern arbetsplats. Foucault använder 
sig av historiska exempel för att påvisa hur och varför olika modeller för bland annat 
styrning, har växt fram i olika institutioner och hur de har förändrats med tiden. Genom 
att använda sig av Foucaults begreppsvärld kan man studera ABA för att leta efter 
likheter och olikheter, och försöka ta reda på hur en arbetsplats med ABA kontrollerar 
sina anställda och om den är utformad för att säkerställa en viss typ av disciplin och hur 
denna i så fall fungerar. 
 

3.1.1	  Övervakning	  och	  panoptikon	  
I sin bok Övervakning och straff skriver Michel Foucault om den hierarkiska övervakningen 
som inkluderar teorier om makt genom ständig övervakning. Han exemplifierar detta 
genom ett militärläger där tältens öppningar vetter mot varandra i ett exakt uttänkt 
mönster för att alla ska kunna kontrollera varandra hela tiden; “en rumslig disposition av en 
hierarki av övervakningsområden där den ena sluter sig om den andra”(Foucault, 2003:172f). 
Traditionellt har makt ofta uttryckts genom att synas, till exempel med hjälp ett stort 
palats (eller ett strategiskt placerat kontor på en arbetsplats). Man gör en klar fysisk 
distinktion mellan de som utövar makten och de som styrs av den. På en 
aktivitetsbaserad arbetsplats luckras de synliga skillnaderna i form av kontor, etcetera 
upp, och går istället mot att den hierarkiska toppen göms i massan. Det finns alltså inte 
bara en ständig bevakning från medarbetare, utan även en möjlighet att också 
auktoriteten granskar en (Ibid: 188). Det leder oss även in på panoptikon. Foucault 
beskriver det som ett runt fängelse, där cellerna ligger längs väggarna med fönster på 
båda sidor så de vetter både utåt, och in mot mitten där ett vakttorn är strategiskt 
placerat precis i fängelsets center. Från vakttornet är det fri sikt in i samtliga celler, som 
lyses upp när solljuset passerar rakt igenom dem, vilket bidrar till att fångarna vet att de 
kan vara övervakade hela tiden. ”(…) därmed uppnår panoptikon sin huvudsakliga verkan, 
nämligen att göra fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten 
om det, fungerar makten automatiskt” (Ibid: 202). Makten fungerar automatiskt för att fången 
inte vill riskera att bli påkommen när han gör något han inte borde göra. Då han inte vet 
om han för stunden är övervakad eller inte, ser han antagligen till att hela tiden bete sig 
som förväntas. Foucault beskriver det som att man, med ett panoptikon, vänder upp och 
ner på två av fängelsehålans tre grundprinciper: låsa in, beröva ljuset och dölja. “Fullt 
ljus och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som när 
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allt kom omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla.” (Ibid: 201). En öppen 
arbetsplats, och framförallt en aktivitetsbaserad, kan således liknas vid ett panoptikon då 
det ständigt finns en möjlighet att bli bevakad, och ingen av de nyss nämna principerna 
gäller. 
    

3.1.2	  Det	  disciplinära	  samhället	  
Då Foucault skriver om att skapa disciplin exemplifierar han detta med det disciplinära 
samhället där han beskriver konsten att fördela, som han i sin tur delar in i fyra olika tekniker. 

Den	  slutna	  miljöns	  princip	  	  
Genom att skapa en sluten miljö, en specifik plats som endast associeras med sig själv, 
skapas en attityd till den platsen för alla inblandade och då också en förväntan på hur 
man ska uppföra sig inom området. Foucault exemplifierar det med gamla skolor som 
anammade modellen som används i kloster, och när man började hålla militära härar 
samlade på en och samma plats i kaserner (Ibid: 143). 

Inrutningens	  princip	  	  
Foucault skriver: ”För varje individ finns det en plats, för varje plats en individ”, och kallar det 
för inrutningens princip (Ibid:145). Genom att följa detta påstående är det lätt att 
kontrollera individer genom att hela tiden veta vart alla befinner sig. Utöver att skapa en 
sluten miljö ämnad för ett ändamål, kan man bearbeta rummen vidare, och individernas 
plats inom dem. Det är viktigt att kunna veta vem som är närvarande och hur man 
lokaliserar individer som inte är det, och hela tiden övervaka allas beteende (Ibid:145). 

Regeln	  om	  de	  funktionella	  placeringarna	  	  
Varje rum måste ha en funktion och vara ett nyttigt utrymme som är välplanerat och 
genomtänkt. Rummet måste alltså båda vara lämpat för att kunna kontrollera och 
övervaka de anställda, och att genomföra den verksamhet det är tänkt för på ett effektivt 
sätt (Ibid: 145ff).  

Alla	  är	  utbytbara	  
I det disciplinära systemet måste alla som ingår i det vara utbytbara. Alla tilldelas en plats 
efter rang där de utför sin uppgift utan att vara införstådda i helheten (Ibid:148).  

3.1.3	  Den	  normaliserande	  sanktionen	  
Foucault berättar också om den normaliserande sanktionen, som syftar till att rätta till 
felaktiga beteenden och få individer att sträva efter normen. Här räknas det in, som inte 
inkluderas i lagtexter; sådant som bryter mot underförstådda regler eller de regler som är 
öppet uttalade, men inte juridiskt brottsliga. Bland annat nämner Foucault här 
traditionella övertramp på arbetsplatsen, som att komma för sent eller göra avbrott i 
arbetet, och även dåligt uppträdande i form av ohörsamhet eller oförskämdhet 
exempelvis, eller bara att inte hälsa på kollegorna på morgonen om det är 
standardbeteende. Dessa överträdelser, och alla andra i dess minsta form, skulle innebära 
bestraffning av något slag, ”Med ordet straff avses allt som kan göra barnen medvetna om det fel de 
har begått, allt som är i stånd att förödmjuka dem, att få dem att blygas:… en viss kyla, en viss 
likgiltighet, en fråga, en förödmjukelse, förlusten av en befattning.” (Ibid: 179). Man ser alltså till 
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att individer som inte rättar in sig i ledet och beter sig som alla förväntar att de ska bete, 
blir bestraffade på något sätt för att styra in dem på rätt bana. 
 

ABA bör bidra till att makt och kontroll luckras upp och hierarkin blir otydligare. När 
chefen tidigare ofta haft sitt kontor, strategiskt placerat för att uttrycka auktoritet, har det 
varit tydligt vem som är under- respektive överordnad. På en arbetsplats med ABA är 
det möjligt att de rollerna blir vagare när alla nyttjar samma ytor: “Makten är således 
relationell i den bemärkelsen att dess existens möjliggörs i och med att olika grupper människor innehar 
olika positioner, härskande eller underlydande” (Ibid: 36). Utifrån Foucaults resonemang kan vi 
undersöka hur ABA påverkar den allmänna maktbalansen i organisationen, och på vilket 
sätt ABA utnyttjas för att utöva makt över anställda inom organisationen. Även hur den 
informella makten påverkas och om nya informella maktpositioner växer fram, eller om 
gamla försvinner.  

3.2	  En	  god	  arbetsmiljö	  	  
Detta avsnitt ämnar ge en bild av hur en bra psykosocial arbetsmiljö kan se ut, här enligt 
boken Arbetsmiljö av Lars Zanderin et al., och senare jämföra denna modell med hur 
medarbetarna på Vasakronan uppfattar ABA.  
 

Enligt Zanderin är en psykosocial arbetsmiljö “Relationer mellan anställda, och mellan 
anställda och ledning, ensamarbete och medverkan på jobbet” (Zanderin, 2005:11), och att en god 
psykosocial arbetsmiljö ska anpassas efter samhällets sociala och tekniska utveckling 
(Ibid: 22). Detta är mycket viktigt för individens hälsa vilken kan hotas och skadas av 
bland annat monotoni, svagt stöd från kollegor och ledning, höga krav och lågt 
självbestämmande (Hjelm, 2005:70). Zanderin beskriver vidare att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnår fyra följande faktorer:  
 

1. Goda tekniska och ergonomiska lösningar för att undvika psykisk och fysisk 
belastning.  

2. Tar hänsyn till godkända löneformer och arbetstider.  
3. Är varierande, stimulerar social interaktion och samverkan samt personlig och 

yrkesmässig utveckling.  
4. Kontinuerligt förändringsarbete, samt ett möjliggörande av medverkan i 

utformning av medarbetarens egen arbetssituation för att engagera individen i 
utvecklandet av arbetsmiljön. (Zanderin, 2005:22) 

 

Krister Håkansson (2005) menar att hög grad av kontroll och övervakning och låg grad 
av tillit ger minskad trivsel och passivitet hos anställda. Det som skapar engagemang på 
arbetsplatsen är gemenskap, känsla av ett meningsfullt arbete, feedback, känsla av 
personligt utveckling, känsla av användande av kunskaper och de talanger en besitter, 
samt möjlighet att påverka den egna arbetssituationen (Håkansson, 2005:170f). Att 
kunna påverka arbetsmiljön anses speciellt avgörande för trivsel: 
 

Ju mer styrd och kontrollerad man är, desto sämre trivs man. (...) Mycket otrivsel 
uppkommer av att en del anställda blir utsatta för organisationsförändringar ‘uppifrån’ och 
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där man känner sig maktlös och utlämnad. Dessutom kanske organisationsledningen inte ens 
lyckats förklara motivet till förändringen, vilka problem den nya ordningen är till för att lösa. 
(...) Ett minimikrav är att man åtminstone får bestämma något om hur man utför sin 
arbetsuppgift. En viss frihet, självständighet och ansvar innebär att individen ges ett 
förtroende som kan kännas stimulerande. Å andra sidan är det förstås viktigt att friheten inte 
är så stor att individen inte kan hantera den och istället upplever den som en börda. (Ibid: 
173) 

3.3	  Sammanfattning	  
Både Zanderin och Foucault trycker på rummets värde för individen och hur den kan 
påverka medarbetaren. Arbetsmiljöns betydelse får alltmer plats i dagens samhälle – 
Håkansson (2005) menar att:  
 

Kostnaderna för frånvaro och uppsägningar har därmed fått helt andra dimensioner. (...) I 
ett tidigare skede var de anställda lättare utbytbara och liknade i det avseendet mer 
organisationernas fysiska tillgångar. Även om produktiviteten i alla sammanhang påverkas av 
psykosociala faktorer, är det alltså i det postindustriella samhället ännu viktigare att försäkra 
sig att människor upplever sitt arbete som motiverande och stimulerande. (Håkansson, 
2005:142) 

 

För att uppnå en optimalt anpassad arbetsmiljö har det, som sett ovan, genom historien 
funnits flertalet kontorstyper i syfte att skapa effektivitet och/eller trivsel. Precis som 
trender i allmänhet är ABA ett fenomen vilket många verkar vilja anamma och ser 
många positiva konsekvenser av. Dock existerar inga, så vitt vi kan finna, vetenskapliga 
utredningar om huruvida det faktiskt uppfattas och uttrycks i praktiken. Det är detta vi 
ser som en kunskapslucka, och ämnar undersöka på Vasakronan i denna studie i 
förhoppning att ge klarhet om ABAs funktion och konsekvenser på beteendet. Genom 
att ha Foucaults och Zanderins teorier i ryggen ämnar vi svara på studiens 
frågeställningar: Hur ter sig en aktivitetsbaserad arbetsplats i praktiken? Och Hur 
uppfattas den bland anställda?, Hur påverkar ABA den anställda?, samt Vilka förutsättningar 
krävs för att det ska fungera? 
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4.	  Metod	  
_______________________________________________________ 

I detta kapitel förklaras hur studien har genomförts, vår förförståelse, metod för insamling av empiriskt 
material samt varför vi har valt att använda just intervjuer som metod. I avsnittet redogörs studiens 
respondenter och informanter, urval och källkritik. Vi går även igenom kodningsprocessen och etiska 
överväganden.  

_______________________________________________________ 

4.1	  Val	  av	  metod	  
Denna studie använder sig av semistrukturerade intervjuer från ett fenomenologiskt 
perspektiv som primär metod för insamling av data. I fenomenologi är människans 
subjektiva upplevelse central, och utgår från att forskaren ser världen från informantens 
perspektiv för att förstå dennes syn på situationen och omvärlden (Dalen, 2008:15). I 
semistrukturerade intervjuer inriktar sig forskaren på frågeämnen som har valts ut i 
förväg, och ur dessa ämnen utformas sedan frågor vilka kan efterföljas av spontana 
följdfrågor (Ibid: 31). Denna typ av struktur ger oss som forskare möjligheten att ställa 
följdfrågor till de vi intervjuar för att djupare förstå vad deras tankar och åsikter grundar 
sig i, och ge dem möjlighet att utveckla sina resonemang. 
 

Med tanke på vår frågeställning Hur ter sig en aktivitetsbaserad arbetsplats i praktiken? med 
tillhörande underfrågeställningar har vi valt att intervjua sex medarbetare på 
Vasakronans kontor Klara Zenit i Stockholm, en kontorsutvecklare av konceptet på 
Vasakronan samt en konsult på ett kontorsutvecklingsföretag vilka arbetar med att 
etablera aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi anser att just intervjuer är den mest lämpade 
metoden för studien då vi vill komma nära anställda och höra deras egen upplevelse av 
att ha varit med om och genomgått bytet från deras tidigare arbetsplats till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats (ABA). Schwartz och Jacobs (1979) menar att fysiska 
intervjuer är den mest passande metoden för att få fram personliga erfarenheter och 
upplevelser (Schwartz & Jacobs, 1979:63), vilket styrker metoden.  

4.2	  Förförståelse	  	  
Inför studien anser vi oss ha en god förförståelse om vilka svar och åsikter som kan 
uppkomma under intervjuerna, bland annat tack vare att en mindre förstudie 
genomfördes, vilken gav oss en bred bild av hur fältet inom ABA ser ut och vilka 
diskussioner och åsikter som är vanligt förekommande på och kring aktivitetsbaserade 
arbetsplatser på Internet och i tidningar. Denna förförståelse var en fördel vid skrivandet 
av relevanta intervjuguider som lämnar rum till följdfrågor. Monica Dalen (2008) skriver: 
“Det centrala blir att dra in sin förförståelse på ett sådant sätt att den bidrar med största möjliga 
förståelse av informantens upplevelser och utsagor” (Dalen, 2008:13).  
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4.3.	  Insamling	  av	  empiriskt	  material	  	  	  

4.3.1	  Respondenter	  och	  informanter	  	  
Totalt genomfördes åtta intervjuer i denna studie, varav sex är respondenter och två 
informanter, listade nedan. Respondenter innefattar de individer vilka bidrog till 
upplevelser om aktivitetsbaserade arbetsplatsen, och informanter de som delade 
information om konceptet. Samtliga respondenter arbetar på Vasakronan och är i denna 
uppsats anonyma och presenteras endast med kön, vilken av Vasakronans avdelningar 
de jobbar på samt ungefärlig ålder. 
 

Respondenter	  	  
• Respondent 1: Kvinna, ekonomiavdelningen.  
• Respondent 2: Kvinna, juridikavdelningen.  
• Respondent 3: Kvinna, fastighetsinvesteringsavdelningen-  
• Respondent 4: Man, avtalsarbete.  
• Respondent 5: Man, fastighetsutvecklare.  
• Respondent 6: Kvinna, analysavdelningen.  

Informanter	  
• Henrik Eriksson: Arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning på Vasakronan 

Klara Zenit i Stockholm och en av de ansvariga i arbetet med Vasakronans 
kontorsbyte.  

• Jonas Hurtigh Grabe: Utvecklare av aktivitetsbaserat arbetssätt på 
konsultföretaget Veldhoen+Company.  

	  
4.3.2	  Urval	  	  
Urvalet av respondenter gjordes med hjälp av en kontaktperson på Vasakronan. 
Tillsammans gick vi runt på kontoret och pratade med anställda som passerade eller satt 
och arbetade, och frågade om de ville ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle. 
Syftet var att inkludera medarbetare med olika åsikter, från olika avdelningar, av olika 
ålder och kön och så vidare – dock arbetade samtliga respondenter på Vasakronans 
kontor Klara Zenit i Stockholm och hade arbetat på företaget både innan och under 
förändringsprocessen från det tidigare kontoret i syfte att kunna redogöra för 
förändringen, se skillnader och förklara hur kontoret var innan ABA.  
 

4.3.3	  Genomförande	  av	  intervjuer	  	  
Vid förberedandet av intervjuerna utformade vi en intervjuguide för att ha en tydlig 
struktur på intervjuerna. Intervjuguiden var uppdelad i delar: Vasakronan innan ABA, 
förändringsprocessen, Vasakronan med ABA idag, åsikter om ABA, samt beteenden 
(För fullständig intervjuguide, se Bilaga 1). I intervjuerna sökte vi besvara om och hur 
respondenten och dennes kollegor anser sig ha förändrat sitt beteende, vilka dennes 
åsikter om ABA är, hur de uppfattar Vasakronan som arbetsplats, samt hur de 
uppfattade förändringsprocessen till ABA och de huvudsakliga skillnaderna kontoren 
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emellan. Områden som var särskilt intressanta var övervakning, hierarki och varför 
Vasakronan införde ABA, utöver det ändrade beteendet.  
 

Med hjälp av guiden kunde vi ställa vissa förbestämda frågor, och sedan utveckla dessa 
då vi märkte att respondenten hade djupare information eller kunskap inom frågans 
område. Då vi formulerade frågorna, utgick vi ifrån vissa kriterier som Dalen beskriver: 

• Är frågan klar och otvetydig? 
• Är frågan ledande? 
• Kräver frågan speciell kunskap och information som respondenten kanske inte 

har? 
• Innehåller frågan alltför känsliga saker som respondenten kommer att vägra att 

uttala sig om? 
• Ger frågeställningen utrymme för att respondenten kan ha egna och måhända 

otraditionella uppfattningar? (Dalen, 2008:32) 
 

Med hjälp av dessa kriterier kunde vi formulera relevanta frågor som bidrog till att ta del 
av så mycket information från respondenterna som möjligt. 
 
Intervjuerna genomfördes på Klara Zenit i centrala Stockholm. Två olika små rum 
användes som plats för intervjuerna, varav båda var inredda med ett litet bord och två 
stolar. Intervjuerna genomfördes efter avtalade tider under två dagar. Vi satt båda med 
under samtliga intervjuer, och turades om att vara huvudintervjuare. Den av oss som för 
tillfället inte var huvudintervjuare, flikade in med frågor och kommentarer när det var 
nödvändigt. I början av varje intervju presenterade vi oss själva och förklarade hur 
proceduren skulle gå till, att de kommer vara anonyma samt ungefär hur länge vi skulle 
prata. Alla intervjuer blev mellan 40-60 minuter och spelades in. Genom att spela in 
intervjuer får forskaren tillgång till hela intervjun i efterhand, och det är även lättare för 
forskaren att fokusera på intervjun och informanten än om denne tvingades anteckna 
kontinuerligt under intervjun. En inspelning kan dock verka relativt hotfull för 
informanten (Schwartz & Jacobs, 1979:43). För att förhindra detta och underlätta för 
informanten frågade vi innan varje intervju om informanten godkände att inspelning i 
samband med att vi berättade att inspelningen är helt anonym, att den förstörs efter 
transkriptionen är klar, samt att ingen annan än vi hade tillgång till ljudfilen.  
 

4.3.4	  Val	  av	  källor	  och	  källkritik	  	  	  
Eftersom aktivitetsbaserade arbetsplatser är ett relativt nytt koncept på den svenska och 
internationella marknaden saknas publicerade vetenskapliga definitioner av och studier 
om kontorstypen som vi kan hitta. På grund av detta är det även ett begrepp vars namn 
skiftar i olika sammanhang – ibland kallas det flexkontor, ibland kombikontor och 
liknande, vilket även försvårat sökningen av information om ABA. Vi har därför vid 
definierandet av och åsikter kring ABA-begreppet utgått från icke-vetenskapliga 
publikationer av personer och företag vilka arbetar med att etablera ABA-konceptet på 
den nordiska marknaden. Dock är övrig tidig forskning grundas på vetenskaplig 
litteratur, avhandlingar och så vidare.  
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Både Jonas Hurtigh Grabe och Henrik Eriksson arbetar specifikt med att dagligen sälja 
och etablera ABA hos företag – ABA är deras affärsverksamhet – och har därmed en 
självklar positiv och relativt vinklad inställning till ABA. Detta har vi haft i beaktelse 
under studiens gång för att undvika en subjektiv uppsats.  

4.4	  Kodning,	  sammanställning	  och	  analys	  	  
 
När vi har analyserat empirin har vi använt oss av etnografisk metod, något som Aspers 
definierar som: “Etnografisk forskning innebär således att forskaren skapar en förklaring som 
uttrycks genom teori som är grundad hos aktörerna som studeras” (Aspers, 2011:13). Efter att 
samtliga intervjuer slutförts lyssnade vi på och transkriberade de inspelade intervjuerna. 
När detta var utfört färgkodades, vilket innebär att empirin delades upp i kategorier i 
olika färger för att lättare få överblick och analysera (Schwartz & Jacobs, 1979:29), 
intervjuerna utifrån områdena beteende, åsikt, hierarki och ledning, förändringsprocess 
och så vidare för att få fram tendenser, skillnader och relevanta citat för uppsatsen. 
Kodningen utfördes utifrån studiens valda teori om tillfredsställande arbetssätt, 
övervakning och kontroll samt studiens frågeställningar om och hur ABA praktiskt är 
utformat, hur ABA har förändrat beteendet, och vad den allmänna uppfattningen om 
ABA är.  

4.5	  Etiska	  överväganden	  
De etiska överväganden vi har tagit hänsyn till under intervjuerna är utifrån Dalens 
(2008) modell; kravet på samtycke, kravet på att bli informerad och kravet på konfidentialitet. Vi 
har alltså varit noga med att de som intervjuats har samtyckt till intervjun, att de varit 
medvetna om sin egen roll i sammanhanget och att de varit medvetna om vad materialet 
kommer att användas till. Vi tror att vi förklarade syftet med studien i den mån att det 
inte påverkade resultatet av intervjuerna, och klargjorde att de kan avsluta intervjun när 
de ville. Vi var också noga med att berätta att de är anonyma när resultatet presenteras i 
rapporten (Dalen, 2008:20ff).  
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5.	  Resultat	   
______________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras resultatet av empirin som insamlats genom intervjuer, med en blandning av 
citat, förklaringar och förtydliganden. Kapitlet börjar med en redogörelse för vår egen upplevelse av det 
aktuella kontoret, sedan Vasakronans förändringsprocess från förra till nuvarande kontorstyp, vilka åsikter 
om kontoret de anställda besitter, hur kontoret har påverkat de anställdas beteende, övervakning, ledning och 
hierarki samt förutsättningar för en lyckat ABA. Detta för att besvara huvudfrågeställningen ”Hur ter 
sig en aktivitetsbaserad arbetsplats i praktiken?” 

______________________________________________________________________ 

5.1	  Upplevelsen	  på	  Klara	  Zenit	  	  
Vasakronans centrala kontor Klara Zenit på Mäster Samuelsgatan i Stockholm har en 
stor fasad i glas, som de delar med några företag till. Ingången till kontoret ligger på 
våning tre, där man som besökare får ringa på och släppas in genom en knapptryckning 
från receptionen. Reception är kanske fel ord, då man faktiskt välkomnas av ett café där 
man bjuds på kaffe som kan väljas från en liten meny, och sedan får den serverad av en 
barista i någon av de färgglada sofforna bredvid. På väggen sitter en stor tavla med text, 
som presenterar historien och tanken bakom kontoret. Den inleds med orden: “Vi visste 
vad vi ville åstadkomma. En högre puls som smittar av sig på våra medarbetare och kunder.” En hög 
puls är nog inte det första vi kommer att tänka på när vi kommer in, utan mer ett lugn 
och en ganska påtaglig tystnad.  
 

Från caféet ser man ut över en del av kontoret, där anställda sitter och jobbar vid olika 
typer av arbetsytor. Där finns några långbord, som fylls på runt lunch, ett par inglasade 
mötesrum med stora bildskärmar på väggarna, ett högt bord med höga barstolar 
inramade av växter, och små bord med bekväma stolar och soffor där man kan ta en 
kaffe, eller arbeta om man så vill. Hela golvet är täckt av en fräsch, grårutig 
heltäckningsmatta som har en ljuddämpande effekt, och de stora fönstren släpper in 
mycket dagsljus i den moderna lokalen. När vi går runt på kontoret passerar vi många 
mindre inglasade rum, varav en del har bildskärmar på väggen, och andra endast bord 
och stolar. Utanför de flesta rummen finns en display som lyser rött eller grönt, 
beroende på om de är lediga för bokning eller inte. Rummen har dessutom olika namn 
eller benämningar; flera av de minsta kallas till exempel för provhytter, ett annat för 
verkstaden. När vi vandrar runt står majoriteten av dessa små rum tomma. Vi passerar 
under några lampskärmar, som visar sig vara högtalare som isolerat spelar upp ljudet av 
svallande havsvågor, och kommer bort till en vägg med små urholkningar i sig som har 
varsitt litet skrivbord, där några medarbetare sitter och arbetar avskilt. Vidare finns en 
större yta där anställda sitter vid skrivbord som står i rader, alla med två datorskärmar. 
När vi pratar med varandra använder vi små bokstäver, då vi inte vill störa någon som 
jobbar, för även om vi ännu inte kommit till den explicit tysta delen, är det inte någon hög 
ljudnivå i rummet. Den tidigare nämnda pulsen känns inte vid, utan snarare ett lugn.  
 

Det är en bra blandning mellan öppna ytor där många sitter tillsammans, små privata 
rum och lite större mötesrum. Vasakronan har en tyst zon med ett tiotal dataskrivbord, 
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flertalet mellanzoner och aktiva zoner samt många små rum för en eller två personer, 
större mötesrum för tre eller fler i alla dess former samt stora konferensrum. De har 
även ett torg vilket agerar som matsal och samlingsplats vid fredagssamlingen. På 
kontoret har man tillgång till en solig balkong, massage- och vilorum samt möjligheten 
att spela bordsfotboll. Majoriteten av skrivborden i mellanzonens öppna ytor är 
ockuperade och mötesrummens displayer varierar i färg mellan rött och grönt, medan 
den tysta zonen är nästan tom på folk. Här och där står grupper av färgglada skåp som 
är medarbetarnas privata förvaringsutrymmen. Det kanske mest iögonfallande på 
kontoret, är de speciella mötesplatserna. En av dem kallas för växthuset, och består av 
skelettet till ett litet hus, utan väggar eller tak, inramade av gröna växter. Det finns små 
lusthusliknande platser, också de utan riktiga väggar, och även ett litet cirkustält som 
omsluter ett bord och soffor. Överallt finns möbler i olika färger och former, vissa där 
man sitter helt öppet, och vissa som ger en mer privat, utestängande känsla.  

5.2	  Förändringsprocessen	  
I detta avsnitt syftar vi presentera Vasakronans förändringsprocess från det tidigare 
cellkontoret och öppna kontorslandskapet till nuvarande ABA. Informationen om 
förändringsprocessen har vi delvis fått från Henrik Eriksson, utvecklare av ABA på 
Vasakronan, samt de intervjuade medarbetarna. Här redogörs hur Vasakronans 
kontorstyp var innan, hur förändringsprocessen gick till, varför Vasakronan införde 
ABA och medarbetarnas upplevelse av förändringen.  

5.2.1	  Innan	  den	  aktivitetsbaserade	  arbetsplatsen	  	  	  
Innan införandet av ABA bestod Vasakronans kontor av cellkontor i kombination med 
öppna kontorslandskap. I de öppna kontorslandskapen hade medarbetarna egna, 
bestämda skrivbord i, ibland låsbara, rum om max tjugo personer med blandade 
arbetsuppgifter eller uppdelade i avdelningar. I de enskilda kontoren satt bland annat 
ledning och jurister och övriga med sekretessbelagda arbetsuppgifter. Kontoret låg vid 
Norrtull i Stockholm med två våningsplan, där ledningen med individuella kontor 
ockuperade övervåningen. Utöver de olika kontorsrummen fanns en fikahörna och ett 
lunchställe.  
 
Flera av de respondenter vilka innan ABA arbetade i öppna kontorslandskap ansåg att 
tillgången och närheten till den egna avdelningen var mycket hjälpsam och positiv i deras 
arbete, vilket de inte anser är möjligt inom ABA: 
 

Det mest positiva med den var informationsutbytet, och även den sociala biten. Man är ju 
ändå mer sammansvetsad i gruppen, med dem man känner närmast. Det blir lite mer privat 
och lite roligare sådär socialt också. Men även det där informativa och man kan hålla på med 
ett ärende, man bara rådfrågar någonting, kastar ut sig frågan tvärs över bordet till den andra 
liksom och få återkoppling direkt. (Respondent 4) 

 

Närheten till kollegorna i den egna avdelningen gav även enligt många av 
respondenterna en ”rätt” typ av överhörning som berör individen, en mer 
sammansvetsad grupp och möjligheten till spontana möten på grund av närheten till sina 
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kollegor och då samtliga hade egna, bestämda platser behövdes inte möten 
nödvändigtvis bokas. De respondenter vilka satt i egna rum ansåg möjligheten till 
avskildhet och arbetsro som det mest positiva med Vasakronans tidigare cellkontor, och 
att det går snabbt att lämna och sätta igång samt att ha ”något eget”: 
 

(…) det är ju enkelt, det går ju snabbt att bara sätta sig på sin plats, springa därifrån och 
komma tillbaka och skorna, allting bara är. (…) Och så har man ju sin zon, jag tycker inte 
det var någon statussymbol men det blir ju någon form av ’det här är mitt’. (…) om folk 
tycker om att boa in sig så har du ju en enorm trygghet i att du kommer till, det här är min 
plats, ingen har varit här och rört något. (Respondent 2) 

  
En av de större negativa konsekvenserna av Vasakronans förra öppna kontorslandskap 
var en låg samverkan mellan företagets olika avdelningar: 
 

Sen isolerade det ju oss som grupp, så man fick ju väldigt lite input från förvaltningen och 
från andra delar av verksamheten, Där var man ju totalt avskärmad skulle jag säga. 
(Respondent 6) 

 

Flertalet respondenter nämner även att förra kontorstypen inte uppmuntrade till 
interaktion, och speciellt inte mellan de olika avdelningarna, samt att egna skrivbord 
leder till en relativt stökig arbetsmiljö med mycket papper och odiskade kaffekoppar. 
Det ansågs även svårt att signalera att en var upptagen och inte ville bli störd, vilket 
enligt en respondent är möjligt i exempelvis den tysta zonen på det nya kontoret. 

5.2.2	  Införandet	  av	  ABA	  	  
 

Fysisk miljö ger människan en upplevelse, som framkallar någon form av känslor, som i sin 
tur ger ett beteende. (…) Ingen av er vill gå till en nattklubb som är tom. (Eriksson, 2014)  

 

Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg och hyresgästrådgivare på Vasakronan och en av 
utvecklarna av ABA på företaget, beskriver att anledningen till att Vasakronan införde 
ABA var många. På förra kontoret fanns inga mellanrum, fåtöljer eller soffor, samtliga 
skrivbord var vita, status uttrycktes via placering på kontoret och endast 25-30 % av 
skrivborden användes. Målet med införandet av ABA var, enligt Eriksson, att skapa puls 
på arbetsplatsen, stötta och inspirera, skapa fler spontana och slumpartade möten, ge 
individen egen makt över sin arbetsdag- och sätt, samt skapa en inkluderande arbetsmiljö 
där ingen stol är ägd. På en tavla i hallen på Vasakronans kontor i Stockholm skriver de: 
 

Ett arbetssätt som sätter individen i centrum, samtidigt som det skapar samverkan och 
interaktion – mellan våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. En plats som samlar 
all vår kunskap på ett ställe, med ett modernt ledarskap att inspireras av. En attraktiv och 
hållbar arbetsplats för människor av idag.  

 

Vid flytten från Vasakronans förra cellkontor- och öppna kontorslandskap i utkanten av 
Stockholm till ABA och ett kontor i city, var förändringsprocessen relativt omtumlande. 
Vasakronan ville vid införandet av ABA få en både smidig och effektiv förändring, men 
syftade även till att jobba med att inkludera samtliga medarbetare i processen. För att 
uppnå dessa mål var processen uppdelad i flera delar: dels en stor presentation för 
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samtliga anställda på kontoret om arbetssättet, kontorets utformning, villkor och så 
vidare; dels en rundvandring till stationer vilka svarade på vanliga och stora frågor och 
orosområden om ABA; och dels referensgrupper från de olika avdelningarna, i 
kombination med flertalet workshops, enkäter, studiebesök och möjlighet att maila in 
förslag och frågor. Genom den här typen av inkludering och delaktig informering menar 
Henrik Eriksson att det engagerar människan och får individen att inte se sig som ett 
”offer”: 
 

När folk blir engagerade blir det kraft, man får mycket engagemang och då händer det saker. 
Vårt mål var ju verkligen att engagera folk i den här frågan och känna att de var en viktig del 
av allting. (Eriksson, 2014)  

 

Detta engagemang ämnades locka fram genom ett starkt fokus på varför: varför ABA 
skulle införas, varför Vasakronan skulle flytta, varför ABA passar just Vasakronan, et 
cetera. Man ville se och förmedla att flytten inte endast är en kostnad och att kontoret 
inte bara är en lokal, utan att det avser skapa identitet i företaget och ett starkt 
varumärke. Eriksson menar även att människor är olika och hanterar förändringar på 
olika sätt, vilket låg till grund för att ABA-införandet utformades som det gjorde: 
inkluderande, uppmuntrande till engagemang och mycket informativt under en lång tid. 
På de olika workshopsen och i referensgrupperna kunde medarbetarna yttra åsikter, 
önskade förändringar och frågor om det nya kontoret efter att vissa villkor formulerats: 
 

Det vi gjorde var att vi gav sex villkor, sedan sa vi: “Nu är du välkommen att vara med och 
utveckla. Under förutsättningen att vi ska spela fotboll. Om du ska spela handboll, då kan du 
gå dit, det gör vi inte här framöver. Under den förutsättningen att du vill vara med och 
utveckla Vasakronan, och spela fotboll, då får du vara med och utveckla.” (Eriksson, 2014)  

 

Vid meddelandet av det framtida införandet av en aktivitetsbaserad arbetsplats var 
känslorna bland Vasakronans medarbetare blandade enligt respondenterna, men de 
beskriver att många kände oro inför det nya kontors- och arbetssättet i kombination 
med nyfikenhet. Dock uttryckte endast en av respondenterna sig som skeptisk inför 
lanseringen, resterande var positiva och spända trots vissa funderingar om hur det 
faktiskt skulle gå. Eriksson berättar att cirka 20 % av medarbetarna accepterade 
förändringen relativt enkelt och förstod både varför ABA skulle införas och inte oroade 
sig om hur ABA skulle te sig i praktiken. Runt 60 % förstod varför det skulle införas, 
men oroade sig hur det skulle gå till, och de övriga 20 % uppfattade varken hur eller 
varför ABA skulle införas förrän kontoret redan var igång. 
 

Hos de intervjuade medarbetarna uppfattades denna typ av förändringsprocess som 
positiv och nödvändig; dock ansåg majoriteten av respondenterna att den var relativt 
överflödig då de menar att de var positivt inställda till förändringen från start, men att 
processen passar andra med ”längre startsträcka”. Reaktionerna vid avslöjandet av 
kontorsbyte var relativt olika men mestadels positiva. De anställda vilka kände viss 
skepsis inför bytet ansåg bland annat att problem med sekretess, att det kommer finnas 
svårigheter att leta upp sina kollegor samt att de kände sig tämligen förbisedda. 
Respondent 1 berättar att ”Jag minns att jag tänkte: ’De har ingen aning om vad vi jobbar med! 
Hur ska detta gå? Nej, nu får jag skärpa mig, det får jag inte säga högt.” Flera av respondenterna 
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anser workshopsen som positiva där åsikter och förändringar yttrades, och att det fanns 
tydliga villkor att förhålla sig till utan undantag:  
 

Man fick maila in förslag, och delar tycker jag man har tagit hänsyn till, men annars känns 
det som om projektgruppen hamnar i en egen agenda och körde på ganska tufft. Men det 
går ju liksom inte att förbereda sig för en sådan här arbetsmetod. (Respondent 2)  

 

Och Respondent 4 uttryckte: “Men det var inte i detalj att man kanske fick tycka till om alla 
områden utan för mig var det i alla fall när det presenterades ‘den här lösningen är det’, då var det ju en 
del lite liksom överraskningar.” 
 

Flertalet respondenter nämner liknande tankar och uppfattade inte riktigt att vissa åsikter 
och önskade undantag behandlades, men samtidigt tror dessa att det är enda sättet att 
etablera en förändring. Respondent 5 säger ”Att ha någon slags superdemokratisk, där alla är 
delaktiga i beslut och så, då har jag svårt att se att det skulle fungera egentligen.” Några 
respondenter nämnde även att de önskar snabbare förändringar på kontoret, och att 
anpassningen efter medarbetarnas åsikter har varit långsam. 
 

Enligt respondenterna antogs ABA ha införts på grund av olika skäl. Den främsta och 
mest återkommande faktorn nämnd var att ABA tros syfta till att marknadsföra företaget 
externt genom att ”ligga i framkant”, visa upp möjliga kontorslösningar som ett 
showroom, samt att, enligt Respondent 6, ”göra samma resa som man sedan ska rekommendera 
andra att göra.” Utöver att marknadsföra företaget externt ansåg flertalet respondenter att 
införandet av ABA var för att skapa puls och aktivitet på arbetsplatsen och förbättra 
kommunikationen individer och avdelningar emellan. Enligt flera respondenter har 
denna kontorstyp lockat många åskådare sedan införandet - över 4000 personer har 
besökt Vasakronans kontor sedan inflyttningen. 

5.3	  Uppfattning	  om	  ABA	  Vasakronan	  	  
I detta avsnitt redogör vi för de huvudsakliga positiva respektive negativa åsikterna om 
Vasakronans aktivitetsbaserade kontor, vilka respondenterna i studien uttryckt för att få 
en bild av medarbetarnas upplevelse av konceptet.  

5.3.1	  Positiva	  åsikter	  	  
Samtliga respondenter uppfattade ABA i allmänhet som mycket positivt och ansåg att de 
trivdes bra. De mest återkommande positiva områdena var den ökade interaktionen 
mellan avdelningar och medarbetare, en ökad känsla av frihet, samt den förbättrade 
tekniken. I och med den obundna arbetsplatsen blandas de olika avdelningarna och 
medarbetarna, vilket underlättar en smidigare kontakt. Denna beblandning leder även till 
att medarbetarna lär känna företaget och avdelningarna bättre samt förstår vad andra 
medarbetare gör, enligt några av respondenterna. Den kontinuerliga kontakten med nya 
människor leder, enligt flera, till nya infallsvinklar, snabbare arbetsprocesser och mindre 
motstånd till att be om hjälp: 
 

… men det snabbar ju på arbetsprocessen, det gör det. Vi får svar snabbare. Man är mer 
tillgänglig, så är det så också att om du lär känna folk snabbare och bättre så är det mindre 
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motstånd att ta hjälp av folk, och fråga dem och så. Du får en smidigare kommunikation. 
(Respondent 5) 

 

ABA har även lett till vad respondenterna anser som en ökad frihet på arbetsplatsen. 
Möjligheten att kunna välja var och bredvid vem medarbetaren ska sitta är något som 
nästan samtliga respondenter anser som det mest positiva konsekvensen med ABA. Då 
ingen avdelning är permanent placerad i någon zon, anser även en respondent det som 
befriande: ”Det finns ingen avdelning som bestämmer… Du kan röra dig fritt. Förut, om man skulle 
snacka med någon från en annan avdelning, då gick man ju verkligen in till dem, som att gå in i någon 
annans revir.” (Respondent 5) Variation, förändring, ökad rörlighet och att själv kunna 
styra sitt arbete är andra positiva delar kopplat till friheten. 
 

Så det känns som om jag är mycket mer kontrollerad när jag sitter i ett rum på min plats, för 
är man inte där så är man inte där. Jag har aldrig känt mig kontrollerad, men jag känner mig 
nog mindre kontrollerad nu. Det är mycket frihet under ansvar, men det är så Vasakronan 
är. (Respondent 3) 

 

Även Respondent 5 berättar att: “Det här att vi har friheten att använda oss av hela lokalen... 
Du är inte bunden till att sitta på samma plats år efter år. Det var faktiskt en frihetskänsla att flytta 
hit. Det går att arbeta utan det här stationära, och din egen arbetsplats.”  
 

Ett område som samtliga respondenter kommenterade som mycket positivt, bidragande 
för en ökad effektivitet och även avgörande för ett lyckat ABA, är den förbättrade 
tekniken. Vasakronan använder datorer med dubbla skärmar och ett datasystem där 
medarbetaren enkelt loggar in och kan påbörja sitt arbete där det slutade senast. Den 
nya, välfungerade teknologin i kombination med ett i princip papperslöst arbetssätt, där 
nästan samtliga papper från förra kontoret slängdes eller uppladdades i digital form, 
skapar enligt respondenterna en fri och enkel arbetsmiljö.   
 

Här är det så att man bara loggar in på en dator med en sådan där dosa, och sedan får jag 
bara upp allt mitt. Vilket innebär att allt blir enklare än om jag skulle gå runt med tio pärmar 
och jobba. (Respondent 1) 

 

En annan av förutsättningarna som i allra högsta grad hänger ihop med IT-lösningen, är 
att den nya kontorstypen är beroende av en minimal användning av papper. Då ingen på 
kontoret har en fast arbetsplats, är det heller inte tillåtet att lämna kvar material och 
papper på platsen man suttit på om man ska vara borta en längre stund eller gå hem för 
dagen. Alla på kontoret har ett skåp med ett begränsat utrymme och bokhyllor och andra 
förvaringsplatser är få. De flesta dokument och andra viktiga papper som kommer in till 
kontoret, scannas och sparas som PDF-filer och blir sedan sökbara i systemet, medan 
det fysiska pappret ofta kastas. Det brukar främst vara dokument från till exempel 
domstolar och Skatteverket som fortfarande skickas i fysiska exemplar. Det papperslösa 
kontoret är också något som hyllas av de flesta:  
 

Ja, förut så hade vi ju mycket papper. Nu har jag lite papper i mitt skåp, men nu tar jag på sin 
höjd med mig mitt anteckningsblock.(...) Det är jätteskönt för ordningen, för annars låg det 
mest och skräpade och så. Man vet att allt finns i datorn, så det är skönt. (Respondent 3) 
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5.3.2	  Negativa	  åsikter	  	  
Trots en allmänt mycket positiv inställning till ABA och införandet av kontorstypen- och 

arbetssättet upplever respondenterna att det finns flertalet negativa konsekvenser med 
ABA. En av de mest återkommande åsikterna kretsar kring uppsplittringen av den egna 
avdelningen, vilket enligt många resulterat i bland annat försämrade relationer till 
medarbetarna i avdelningen och avsaknad av gemenskap: ”(…) man sitter inte ihop och att 
man är splittrade i ens arbetsenhet eller avdelning, så den relationen har försämrats, upplever jag.” 
(Respondent 4)  

 

Att inte sitta avdelningsvis har även lett till att nya medarbetare har svårare att komma in 
i gemenskapen, samt en upplevelse av ensamhet på kontoret. Denna splittring har enligt 
flera respondenter lett till ökad schemaläggning, då medarbetare ofta sitter på olika, nya 
platser varje dag, samt till en mindre överblick över den egna avdelningen. 
Koncentrationssvårigheter som konsekvens av mycket överhörning och en svårighet att 
sitta avskilt är även områden som problematiseras. 
 

Innan man har lärt sig att skärma av omvärlden och hitta rätt metod för det, det är otroligt 
mycket överhörning och det är inte alla samtal som är jobbrelaterade. Och folk börjar prata 
fredagsmiddagen, ibland kan man bli ganska galen och känna: gå och fika! (Respondent 2) 

 

Att inte ha möjlighet att lämna sina saker på arbetsplatsen, utan istället behöva plocka 
undan värdesaker, kaffekoppar och papper innan man gör det, är något några 
respondenter ansåg som negativt. Svårigheten att vissa tider inte kunna finna en lämplig 
arbetsplats anses även vara ett stressmoment i vardagen för några respondenter. 
 

Det kan vara ett extra stressmoment. Vissa som absolut vill sitta på bara fem olika stolar, de 
är ju här någon gång efter sju för att få sin plats. Det är inte jättebra. Det är ju ett väldigt 
onödigt stressmoment, och det kan ju påverka hela familjen, “mamma ska iväg.” 
(Respondent 1)  

 

Något som näst intill samtliga respondenter nämner om ABA är att det inte alltid passar 
alla typer av människor, samt att det tar tid att komma in i arbetssättet och att det ibland 
kan vara krävande och tungt. Exempelvis nämns att människor med ryggproblem, 
hjärnskakning samt en viss typ av kroppsbyggnad på grund av att det endast finns en typ 
av kontorsstolar. ABA anses även av flera vara problematiskt i stressade tider: ”Men just 
stressiga perioder… Det finns bara kaffe på ett ställe, du måste hitta en plats, du måste städa efter dig, 
du måste packa ihop.” (Respondent 2) 

 

Sammanfattningsvis anser sig samtliga respondenter sig som positivt inställda till ABA 
och skulle inte vilja byta tillbaka till den förra kontorstypen utom under vissa stunder. 
Dock inte utan flera negativa konsekvenser. Flertalet av de intervjuade medarbetarna 
nämner att de, trots sin positiva attityd, inte anser sig ha blivit mer produktiva. Många 
nämner även att denna typ av arbetssätt fungerar bäst vid normal arbetsbörda, inte 
passar alla typer av människor eller yrken och att det finns medarbetare som näst intill 
vantrivs i miljön: ”Det är ganska mentalt, det är krävande det här kontoret men när man väl 
kommer in i det, det tar väldigt lång tid.” (Respondent 2)  
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5.4	  Beteendet	  på	  Klara	  Zenit	  
I denna del beskrivs hur respondenterna anser att deras egna och kollegornas beteende i 
form av interaktion och användandet av arbetsytor har förändras i och med införandet 
av ABA. På den direkta frågan om respondenterna hade förändrat sitt beteende på grund 
av den nya arbetsplatsen, svarade de flesta att så inte var fallet. Svaren de gav på andra 
frågor antydde dock att de på många sätt visst hade gjort det.  
 

5.4.1	  Interaktion	  
På den tidigare arbetsplatsen satt medarbetarna vid fasta platser i landskap eller 
cellkontor. Detta medförde att de alltid satt själva eller med samma kollegor varje dag, 
och hade sina dagliga rutiner. Förändringen till ABA ändrade förstås dessa rutiner och 
tvingade de anställda att hitta nya sätt att förhålla sig till arbetsplatsen och människorna 
på den. Flera respondenter hävdar att den sociala interaktionen har ökat i och med 
förändringen, men endast till en viss del. De menar att de ibland tar kontakt med 
kollegor som sitter i närheten då de råkar överhöra något de kan ha nytta av, eller passar 
på att fråga personer, som de vet har kunskap inom ett visst område, om något de 
undrar. 
 

(...)jag brukar alltid fråga de som sitter bredvid om jag undrar något. Det främjar 
kunskapsutbytet, men jag skulle kanske inte skicka ett mail och ställa frågan, men sitter man 
bredvid kan man ställa den. (Respondent 3)  

 

Många pratar med kollegor som de annars aldrig haft mycket kontakt med, inte bara om 
arbetsrelaterade ämnen. Dock sker det kanske inte i den utsträckning som förändringen 
var tänkt att bidra med; eller som en annan respondent uttrycker det: 
 

Å andra sidan kan man ju säga att man sitter ju tillsammans med andra som man inte har att 
göra så mycket med arbetet, och det är ju lite positivt i sig att man kanske pratar några ord, 
det kanske blir mindre än man tror och det beror väl på lite personlighet också. (Respondent 
2)  

	  

5.4.2	  Användandet	  av	  olika	  arbetsytor	  
Precis efter att bytet till ABA hade genomförts uppmanade ledningen medarbetarna att, 
under de kommande tre månaderna, testa på att arbeta i kontorets samtliga zoner. Detta 
för att direkt få in de tänkta rutinerna om att sitta på olika platser vid beroende på 
aktiviteter och uppgifter, samt att få dem att förstå syften med de olika zonerna. 
Respondenterna från intervjuerna upplevde att i stort sett alla på kontoret följde dessa 
anvisningar till en början. Därefter började många hitta områden de trivdes bättre i än 
andra. På frågan om de själva utnyttjar hela kontoret fick vi blandade svar. Respondent 6 
svarade att “Jag flyttar runt mycket. Jag tänker hela tiden på: nu ska jag göra det här, var är det bra att 
sitta?” Ingen av respondenterna hävdar att de sitter vid samma ställe varje dag, men de 
flesta tenderar att ha några favoritzoner de framförallt rör sig emellan:  
 

(...)de flesta med mig roterar ju olika. Men ja det blir ju vissa favoritplatser, eller favoritzoner 
skulle jag säga. Så att man märker ju vissa gäng, då blir det lite för att man kanske sitter med 
fler utav ens egen avdelning eller enhet sitter på en viss zon då. Men det är väl just för att 
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man vill ha den här, kanske närmare möjligheten till kommunikation internt då. (Respondent 
4)  

 
Det framkommer dock att det finns några få individer på kontoret som i stort sett alltid sitter 
på ungefär samma plats. Respondent 1 berättar: 
 

Ja några är det så ju, och det kan det skojas lite om. Men man måste ha respekt för att det 
här passar inte alla, det gör verkligen inte det. Det är inte så att de sitter vid samma platser 
varje dag, men nästan. Det är dock väldigt få, vad jag vet iallafall. 

 

Behovet för vissa att få plats vid ett specifikt område har även lett till att deras beteende 
har ändrats på ett annat område också; flera av respondenterna har noterat att några 
kollegor har börjat komma in till kontoret mycket tidigare än de gjort förut då de hade 
sina fast platser, och anledningen till det sägs vara just det att de vill vara säkra på att få en 
plats i den zon de tycker om att arbeta i. Respondent 2 upplevde även att många har 
börjat gå hem från jobbet tidigare är förut, och har en möjlig förklaring till det: “Jag tror 
faktiskt folk går hem tidigare. Kanske att man är liksom färdig... Klockan 18 är det helt tomt, nästan 
klockan 17! Och så var det nog inte innan, för när alla andra gått hem så bara: då vill jag också gå 
hem.“ 
 

Det är inte alltid de på kontoret väljer plats beroende på med vad, eller hur, de ska arbeta 
under dagen eller för stunden. De flesta anser att de kan göra majoriteten av sitt arbete i 
alla områden på kontoret, och att det därför inte alltid är det som avgör var de sätter sig 
någonstans: “Jag gör nog allt på alla ställen. Jag känner inte att jag måste sitta helt tyst om jag läser 
till exempel, jag är inte i så stort behov av just aktivitetsplatser.” (Respondent 3). De säger även 
att vissa områden är populärare än andra, även vissa som beskrivs som lite högljudda 
och stökiga. Det är alltså inte vanligt att man sitter på precis samma plats varje dag, men 
däremot är det många som tar en plats på morgonen och sedan arbetar där hela dagen. 
“Ja, det kan det nog vara så. Om jag inte har mycket möten och så, och har samma uppgift hela dagen, 
då kan jag nog sitta där hela dagen” (Respondent 4).  

5.5	  Övervakning	  
Detta avsnitt avser beskriva huruvida ABA har bidragit till ökad övervakning. Trots att 
näst intill ingen av respondenterna ordagrant uttryckte att de kände sig övervakade på 
Vasakronan, varken före eller efter införandet av ABA, kunde vi urskilja vissa tankar om 
övervakning på kontoret. En respondent (Respondent 4) förklarar att det ofta är mycket 
tyst på samtliga avdelningar på kontoret, och att detta har gjort det obekvämt att samtala 
i vissa situationer. Även om överhörning anses relativt positivt för en ökad förståelse 
och inblick i andra avdelningar, anser flera att det är obehagligt: ”När det är tyst sådär, då 
blir man ju väldigt medveten om att alla hör precis vartenda ord man säger” (Respondent 4). Flera 
respondenter kommenterar även obehaget med vissa arbetsstationer med gångstråk 
bakom ryggarna: 
 

För det är otroligt obehagligt, man kan vara så inne i det man gör så kommer någon gående. 
Plus att folk ser på skärmen vad man gör. Så det är ju en sådan sak där vi kan tycka att man 
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skulle också kunna vrida alla arbetsplatser, för då sitter ju alla såhär snett så då för man alla 
från sidan. (Respondent 2) 

 

Något som möjligtvis är unikt för just Vasakronan i Stockholm är de många studiebesök 
och besöksgrupper på kontoret. Över 4 000 personer har besökt Vasakronan sedan 
ABA infördes vilket har resulterat i en ”apa i bur”-känsla hos några av respondenterna: 
”Det kan vara lite störande att den del verkar tro att vi sitter här som skådespelare, och går och kollar 
vad man gör på skärmen och börjar fota och grejer. ”(Respondent 5)  

 

Flera respondenter nämner att de både känner en känsla av att bli mindre och mer sedda 
i denna miljö. Respondent 2 berättar att “Alltså, du syns ju hela tiden, sen när man är riktigt 
stressad så vågar man knappt dricka kaffe – vi har ju bara kaffe på ett ställe”. 
 

Office Guide är en mobilapplikation som används för att kunna lokalisera var 
medarbetarna befinner sig på arbetsplatsen. Applikationen uppskattas av många av 
respondenterna, dock anses den även indirekt bidra till en övervakningskänsla då en kan 
se var samtliga medarbetare befinner sig på kontoret samt se hur länge individen varit 
borta från sin dator. När Office Guide diskuterades på Vasakronans tidigare arbetsplats 
ansågs det, enligt Respondent 6, som obehagligt för flera. 
 

Office Guide till exempel, är inte det storebror så vet jag inte vad som är storebror på en 
arbetsplats liksom. (…) för det är klart att verktygen för att övervaka finns, det är klart det 
gör det. Sen bekymrar det inte mig liksom. (Respondent 6) 

5.6	  Ledning	  &	  hierarki	  	  	  
Efter införandet av ABA anser flertalet av respondenterna att en ändring inom både 
ledning och hierarki har skett; dels inom synlighet och kontakt, och dels inom 
ledarskapet. I och med att ledningen har flyttats ut från de tidigare enskilda, stängda 
rummen på ett eget plan ut bland resterande anställda anser flera av respondenterna att 
det har gjort ledningen mer synlig på arbetsplatsen. Även Henrik Eriksson instämmer 
och menar att mellancheferna har fått minska sina bokade möten eftersom ”de löser så 
mycket när de går runt bara” (Eriksson, 2014). Denna ökade synlighet har resulterat i 
smidigare och mer informell kontakt mellan medarbetare och ledning: 
 

Det är väl det att det är mycket lättare att fråga någon någonting om de går förbi, eller om 
man hamnar bredvid, istället för att man går till den personen. (Respondent 5)  

 

Dock finns en viss komplexitet i denna ökade synlighet, då flera av respondenterna i 
kontrast även anser att ledningen har blivit mindre synlig då de inte innehar en 
individuell, fast plats: 
 

Förut satt jag två steg från vår ekonomichef, och pratade med honom nästan varje dag. Nu 
ser jag honom aldrig här. (Respondent 3)  

 

Denna nya ledarskapsstil har, enligt många respondenter, varit näst intill obligatorisk att 
genomföra eftersom ABA ”kräver mer av cheferna” (Respondent 4), i form av mer dialog 
och tydlig informationsspridning till individen och gruppen. Den har även lett till, vad 
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många respondenter anser är, en plattare organisation, delvis på grund av bristen av 
statusmarkörer såsom egna kontorsrum och liknande. Det nya ledarskapet har, enligt ett 
par respondenter, lett till ökat individuellt ansvar, så kallat ”frihet under ansvar” 
eftersom ledningen inte har samma kontroll på sina anställda som innan. 
 

Och jag ser ju på vissa chefer (…), de går liksom som små promenader och hälsar på sina 
anställda. (…) Om man hade en sådan grupp som satt i ett sådant där hav, då hade man ju 
koll och bara: ’Hallå, mår alla bra?’. Nu måste man ju kanske gå och leta upp dem. 
(Respondent 2)  

5.7	  Förutsättningar	  för	  en	  lyckat	  ABA	  
Nedan följer åsikter om hur vida ett lyckat ABA ska uppnås enligt respondenterna, och 
vilka komponenter som är viktiga. För att uppnå en optimal aktivitetsbaserad arbetsplats 
anser respondenterna att det är tre huvudsakliga områden som är avgörande för ett 
välfungerande ABA: IT-lösning, personlighet och typ av arbete, samt en väl utförd 
förändringsprocess. 
 

Samtliga respondenter nämner i intervjuerna att en uppdaterad IT-lösning med datorer, 
mobilapplikationer, system och så vidare är mycket viktigt för att ABA ska fungera bra, 
eftersom det gör flexibilitet möjligt. IT-lösningen är det område som prisats mest under 
intervjuerna och många respondenter anser att ABA inte skulle vara möjligt utan 
modern teknologi.  
 

I intervjuerna framkom det tydligt att respondenterna observerat att det är vissa anställda 
som har haft svårare att anpassa sig, både beroende av personlighetstyp och vad de 
arbetar med. Personlighetsmässigt ansåg respondenterna att vissa anställda har haft 
svårigheter med att anpassa sig, och talar framförallt om introverta personer vilka har 
problem med att ta kontakt med nya människor samt om de vilka har arbetsuppgifter 
som kräver mycket stillasittande och koncentration: 
 

Och jag kan tänka mig, av alla som sitter här, så är det en väldig skala. Från de som jobbar 
med fakturor som ser ut som väldigt såhär, låsta vid datorn, till folk som flänger runt hela 
tiden och har behov av olika kontaktytor och behöver samla information och stämma av 
saker och sådär. De tjänar mest på det helt klart. (…) Men det är klart, har man en väldig 
såhär, ganska smala uppgifter och så sitter man och jobbar väldigt mycket stillasittande, och 
så är man en ganska introvert person, det är klart, då gynnas man inte så mycket av det 
[ABA]. (Respondent 5) 

 

Några av respondenterna hade uppfattningen av att även ålder kunde vara en faktor som 
spelade in bland övriga kollegors inställning på kontoret: 
 

Framför allt kanske för de som är lite äldre, som är vana vid något annat. De som kanske har 
fem år kvar att jobba, kan nog tycka att det är jobbigt. Det krävs ju också så mycket teknisk 
förändring, det är inte bara det att man får ett nytt skrivbord. Det är mycket nya system, och 
mycket nytt som man ska lära. Det kanske är jobbigare för dem. (Respondent 1)  
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Slutligen är en välgenomtänkt- och genomförd förändringsprocess mycket viktig för ett 
lyckat ABA, nämner majoriteten av respondenterna. Flertalet anser att för att nå ett 
lyckat införande av konceptet måste ledningen dels noggrant se över helheten och om 
ABA passar kontoret, arbetsuppgifterna och medarbetarna: 
 

Jag tror inte att man ska ta konceptet liksom rakt upp och ner. Tror det är mycket om hur 
man arbetar och hur man vill arbeta och kanske anpassa det kanske. Men det nog en tanke 
att när man har konceptet för sig hur man vill ha det, sen liksom finlira det efter sin egen 
verksamhet. Och sen får man inte glömma att justera efter hand. (Respondent 4)  

 

Många respondenter anser även att det är mycket viktigt att ledningen presenterar ett 
tydligt syfte och en aktiv plan med förändringen, samt att vikten av att få med 
medarbetarna från start och få dessa att känna sig inkluderade och delaktiga i processen 
– men att det måste ske under strikta undantag. Flertalet av respondenterna nämner att 
det inte skulle fungera att införa en sådan storskalig förändring om alla fick påverka och 
få de undantag de önskade eftersom ”då har man liksom redan gett bort möjligheten till 
förändring” (Respondent 2). Människor hanterar förändringar olika men ett välfungerande 
kontor kan inte utformas om inte samtliga människor heller är med på det: 
 

Men man måste vara väldigt hård och inse att alla farhågor innan måste folk få ha, för det är 
ju först när du sitter i det som du kan förändra. (…) Vi försökte förbereda oss, vad vi skulle 
lära oss, hur man skulle spara mail och slänga post-it-lappar, det går ju inte förrän du väl 
sitter där och måste bära på alla papper. (Respondent 2)  

5.8	  Svarens	  ambivalens	  	  	  
Många respondenter uttalade sig med viss ambivalens i sina svar, vilket stundvis 
försvårade vår tolkning av svaren. Mestadels uttrycktes att “vissa kollegor ” eller “en del 
personer på kontoret” har svårt att anpassa sig eller trivas på ABA, men syftade sällan på 
respondenten själv eller andra specifika personer. Senare kan en kommentar komma om 
att ABA faktiskt är en mycket krävande arbetsplats och att ABA var svårt att anpassa sig 
till i början. Ett tydligt exempel är Respondent 2, vilken kommenterar förändringarna 
efter införandet av ABA: “... annars har man varit jättesnabb att göra om här”, följt av 
 

Så då hade ju allt kunnat stå hipp som happ, men så modig är man nog inte. Vi har påpekat 
det jättemånga gånger men det händer aldrig något. Jag vet inte, dem kanske inte tycker det är 
viktigt. För det är ju bara att snurra lite.  

 
Ett annat exempel på ambivalens är angående verktyget Office Guide – flera personer 
hyllar verktyget vilket visar var kollegorna befinner sig på arbetsplatsen, men kan senare 
uttrycka att det finns svårigheter med att finna sina arbetskollegor. Även kommentarer 
om kontorets utformning är relativt paradoxala:  
 

(…) roliga möbler och så, och det gör att det blir mindre pretentiöst och lite mer hemtrevligt, 
till skillnad från smala tråkiga väggar i vitt och grått”, som följs av “Jag kan tycka att de här 
extra gadgetsarna i utformningen och så där kanske inte var nödvändig, det blir kanske ett lite 
fel fokus, cirkustält och växthus och så. (Respondent 5) 

 
Dessa olika svar har dels lämnat oss förvirrade i kodning och liknande, men även 
bidragit till intressanta tankegångar om vad de beror på.  
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6.	  Diskussion	   
______________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och de teoretiska begrepp som tidigare 
presenterats i syfte att reflektera över, och till viss mån förklara respondenternas upplevelser, åsikter och 
beteende på Klara Zenit. Kapitlet inleds med en summering av resultatet och en övergripande diskussion, för 
att sedan mynna ut i tematiserade diskussioner och en avslutande slutsatsdel, samt förslag på vidare 
forskning och praktiska implikationer.  
______________________________________________________________________ 

6.1	  Summering	  av	  resultat	  	  
Utifrån resultatet kan vi konstatera att Klara Zenit av oss upplevs som en relativt lugn 
och tyst miljö, med moderna utrymmen som är ljusa och fräscha och inredda med 
annorlunda möbler och mötesplatser i olika färger. Vid kontorsbytet ville ledningen 
inkludera de anställda i hög grad, och fokuserade mycket på varför det skulle införas. 
Respondenterna upplever att de har blivit inkluderade i förändringsprocessen genom 
workshops, informativa möten och så vidare, men inte haft någon större möjlighet att 
påverka resultatet eftersom det mesta med förändringen var beslutat på förhand. De 
flesta av respondenterna trodde att behovet av att “ligga i framkant” och kunna visa upp 
kontoret för bland annat kunder som de främsta anledningarna till kontorsbytet – fast 
huvudsyftet med kontorslösningen var att främja ökad variation och interaktion 
människor emellan. De övervägande positiva effekterna av kontorstypen var en ökad 
interaktion, en känsla av frihet och en utmärkt IT-lösning. På den negativa sidan var det 
främst splittringen av den egna avdelning och bristen på gemenskap som detta innebar, 
samt att de nu inte kunde lämna personliga saker på arbetsplatsen och flera anser att 
ABA inte passar alla typer av människor. Gällande respondenternas beteende gick det att 
urskilja en generell ökad interaktion mellan anställda. Samtliga respondenter hävdar att 
de använder olika delar av kontoret, men att de har sina favoriter, och vissa är mer 
ombytliga än andra. Många tenderar att stanna vid samma arbetsplats under hela dagen, 
även om de sitter på olika platser dag till dag, vilket hämmar den tänkta interaktionen 
och variationen. De menar även att det finns vissa kollegor som nästan alltid sitter vid 
samma, eller ungefär samma, plats. Ingen av respondenterna säger att de känner sig 
övervakade, men menar trots det att de kan tycka det är obehagligt ibland när det är tyst 
och alla hör vad de säger vid telefonsamtal exempelvis. De tenderar även att uppleva en 
obehagskänsla när andra passerar bakom ryggen på dem och kan se vad som händer på 
datorskärmen, och kan även få en “apa i bur”-känsla då det är många besökare som rör 
sig runt kontoret. Organisationen upplevs ha blivit plattare då ledningen rör sig runt 
kontoret som alla andra, som respondenterna menar har lett till en svagare hierarki. 
Slutligen anger respondenterna en fungerande IT-lösning och en tydlig 
förändringsprocess, där ett tydligt syfte och en aktiv förändringsplan framgår, som 
förutsättningar för att ett företag ska lyckas med ett införande av ABA. Utifrån 
respondenternas svar, såg vi en viss ambivalens på vissa områden, såsom övervakning 
och kontorets inredning, då de svarade tvetydigt. 
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6.2	  Övergripande	  diskussion	  
Nedan följer en övergripande diskussion utifrån det resultat gjorda intervjuer gav. Den 
inleds med en undersökning om huruvida ABA på Klara Zenit är en god arbetsmiljö, 
följt av en redogörelse för varför vissa individer känner otrivsel på ABA, följt av de nya 
normerna på ABA och slutligen två avsnitt om Foucault disciplinära samhälle och 
övervakning och kontroll. Denna del syftar till att besvara frågeställningarna “Hur ter 
sig en aktivitetsbaserad arbetsplats i praktiken?”, med underfrågeställningarna “Hur 
uppfattas den bland anställda?”, “Hur påverkar ABA den anställda?” samt “Vilka förutsättningar 
krävs för att det ska fungera?” 

6.2.1	  Klara	  Zenit	  –	  En	  god	  arbetsmiljö?	  	  
Utifrån denna studie är det möjligt att relatera resultatet med Lars Zanderins tidigare 
nämnda modell för en tillfredsställande arbetsmiljö, vilken uppfyller kraven: 1) goda 
tekniska och ergonomiska lösningar, 2) tar hänsyn till godkända löneformer och 
arbetstider 3) är varierande, stimulerar social interaktion och samverkan samt personlig 
och yrkesmässig utveckling, samt 4) utför kontinuerligt förändringsarbete och är 
inkluderande i utformning av medarbetarens egen arbetssituation (Zanderin, 2005:22). 
Utifrån respondenternas svar är det möjligt att koppla krav 1, 3 och 4 till Klara Zenit 
Vasakronan i en jämförelse:  

Tekniska	  och	  ergonomiska	  lösningar	  	  
Den nya tekniska lösningen, med bland annat dubbelskärmade datorer, enkelt 
datasystem och Office Guide, är det område vilket prisas mest bland samtliga 
respondenter och anses upprätthålla den frihet och rörlighet ABA förespråkar. 
Tillsammans med det papperslösa arbetet uttrycks tankar om att ABA inte skulle vara 
möjligt utan dessa två faktorer. Ett antal respondenter medger att ABA har resulterat i 
ökad rörlighet på arbetsplatsen, i jämförelse med det tidigare stillasittande kontoret –
 dock kritiseras ergonomin inom vissa områden, till exempel de standardiserade 
arbetsplatserna, samt att arbetsplatsen inte passar människor med fysiska besvär såsom 
huvudvärk och liknande. Detta tyder på att en teknisk men inte för alla anpassad 
arbetsplats.  

Varierande	  arbete	  och	  social	  interaktion	  	  
ABA ämnar främst vara ett interaktivt och varierande arbetssätt. Eftersom ingen 
medarbetare besitter en egen arbetsplats på kontoret på Vasakronan och alltid måste 
flytta runt bland de olika zonerna, näst intill tvingas medarbetaren in i ett varierat arbete. 
På Klara Zenit verkar dock inte detta ske i en sådan stor utsträckning som önskad, då 
flera av respondenterna medger att de ofta stannar på samma arbetsplats under 
arbetsdagen istället för att flytta runt. Trots det anser dock de flesta respondenter att de 
flyttar runt relativt mycket, men har favoritzoner. ABA syftar även till att stimulera, som 
nämnt tidigare, ökad social interaktion då medarbetare sitter bredvid nya kollegor varje 
dag, ledningen går fritt och avdelningsgränserna luckras upp. Flera respondenter menar 
att interaktionen med fler medarbetare från andra avdelningar än den egna har ökat i och 
med införandet av ABA och att relationen mellan chef och medarbetare har 
avdramatiserats en aning. Några av respondenterna anger även att de har större vetskap 
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om kontorets andra avdelningar och att det är lättare att fråga om hjälp. Även vid 
definierandet av ABA är just variation och interaktion begrepp vilka benämns ofta och 
anses som centrala inom konceptet. Med dessa underlag kan en dra slutsatsen om att 
ABA anses och uppfattas både interaktivt och varierande.  
 

Inkluderande	  och	  kontinuerligt	  förändringsarbete	  	  
Christina Bodin Danielsson visar i sin avhandling att medarbetare hanterar förändring 
och framtida störningar bäst om de får möjlighet att delta i förändringsprocessen, vilket 
visar på vikten av att involvera medarbetarna vid flytt till en aktivitetsbaserad arbetsplats. 
Henrik Eriksson nämner att vid övergången från det tidigare kontoret till ABA ämnades 
medarbetarna engageras genom att inkludera dem i förändringsprocessen med tankar, 
åsikter och förslag – under de villkor att de ville “spela fotboll”. Flera respondenter 
uppfattade processen som informerande och grundlig, men att projektgruppens agenda 
var relativt förutbestämd och kompromisslös: “Det här var ju inte en idé, utan ‘så här ska vi 
göra.’´(Respondent 1). Vid tillkännagivandet av det nya kontorskonceptet uppfattade 
några respondenter det som att ledningen redan tagit beslutet och att förändringar kunde 
göras efter specifika villor. Detta kan relateras till Håkanssons tankar om att “Mycket 
otrivsel uppkommer av att en del anställda blir utsatta för organisationsförändringar ‘uppifrån’ och där 
man känner sig maktlös och utlämnad” (Håkansson: 2005:173). På Vasakronan uttryckte 
ingen av respondenterna att de kände otrivsel, dock kan detta förklara den relativa 
förvirring som speciellt Respondent 4 uttryckte: “Men det var inte i detalj att man kanske fick 
tycka till om alla områden utan för mig var det i alla fall när det presenterades ‘den här lösningen är 
det’, då var det ju en del lite liksom överraskningar.” Här visas tydligt en inkongruens mellan 
Vasakronans lednings sagda vilja vid förändringen – att medarbetarna skulle känna sig 
inkluderade – och medarbetarnas faktiska uppfattning av processen.  
 

Något som även visat på oöverensstämmelse är ledningens sagda mål – “varför” – med 
införandet av ABA och vad medarbetarna uppfattade att detta kontorsbyte grundade sig 
i, trots otaligaworkshops, rundvandringar och seminarier. Eriksson menade att målet 
med införandet av ABA var att bland annat skapa puls, fler spontana och slumpartade 
möten, ge individen egen makt över sin arbetsdag samt skapa en inkluderande 
arbetsmiljö. Dessa tankar ligger inte i linje med vad majoriteten av medarbetarna 
uppfattade kontorsbytet ämnade uppnå – utan att det var i mer varumärkes- och 
showroomsyfte, för att “ligga i framkant” och , enligt Respondent 6, ”göra samma resa som 
man sedan ska rekommendera andra att göra.” Även denna misskommunikation kan förklaras 
med att organisationsförändringen kom “uppifrån” och att medarbetarna inte var med i 
utvecklandet av idén från grund, vilket resulterat i ett missuppfattande eller oförståelse 
till förändringen. Uppfattningen av att ABA främst infördes i marknadsföringssyfte kan 
dock även förklaras med det stora besökstrycket på Klara Zenit. Vi antar att det inte från 
början var tänkt som ett faktiskt showroom, utan att det på grund av det höga 
besökstrycket blev en oväntad, men stark, del av Vasakronans varumärke och 
marknadsföring vilket senare kan ha uppfattats av medarbetarna som en 
marknadsföringsstrategi.  
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Gällande ett kontinuerligt förändringsarbete har det uppfattats som att ledningen snabbt 
tagit hänsyn till, men även ignorerat, önskade förändringar på arbetsplatsen. Begrepp 
såsom “frihet”, “flexibilitet” och “förändring” lovordades vid tillkännagivandet av ABA, 
men vid intervjuer kunde vi uppfatta en viss besvikelse hos medarbetarna om att 
förväntningarna inte har uppnåtts. Flera respondenter nämner att det har föreslagits 
förändringar, men att dessa inte implementerats. Endast vissa idéer har används, och då i 
en väldig fart, vilket tyder på en känsla av frustration. Respondent 4 nämner även att det 
var näst intill tvång på att rotera mellan arbetsplatser och zoner, vilket inte uppfattas 
synonymt med “frihet”. Dessa exempel kan en tolka som att medarbetarna inte uppfattar 
de tidigare lovord som uppfyllda. Dock tåls det diskuteras huruvida dessa åsikter 
egentligen är befogade. Trots införandet av ABA är Klara Zenit fortfarande en 
arbetsplats där samtliga medarbetare måste anpassa sig efter arbetsplatsen. Det är även 
fortfarande, om än mer, en demokratisk plats vilket innebär att bra förändringsförslag 
röstas fram, och mindre passande förslag röstas bort. Att så när som tvingas rotera i 
syfte att till fullo utnyttja arbetsplatsen är något vi anser en medarbetare får förvänta sig. 
Trots att dessa åsikter, enligt oss, är diskuterbara, framkommer det tydligt att några 
medarbetare anser att ledningen inte hållit vad som lovats, vilket även det kan relateras 
till förändringsprocessen eller kommunikationen vid införandet av ABA på Klara Zenit.  
 

Trots ovan nämnda besvikelse samt att medarbetarna möjligen inte var tillräckligt 
involverade i just förändringsprocessen som det kan ha varit önskvärt, finns det dock ett 
mycket högt självbestämmande och förändringsarbete inom det etablerade ABA. Flera 
respondenter nämner att friheten och flexibiliteten är den främsta egenskapen med 
ABA. Respondent 5 berättar att:  
 

Det här att vi har friheten att använda oss av hela lokalen... Du är inte bunden till att sitta på 
samma plats år efter år. Det var faktiskt en frihetskänsla att flytta hit. Det går att arbeta utan 
det här stationära, och din egen arbetsplats. 

 

Det går hand i hand med den tidigare nämnda variationen och kan  kopplas till 
Håkansson: “Ett minimikrav är att man åtminstone får bestämma något om hur man utför sin 
arbetsuppgift. En viss frihet, självständighet och ansvar innebär att individen ges ett förtroende som kan 
kännas stimulerande” (Håkansson, 2005:173).  
 

Sammanfattningsvis är ABA på Klara Zenit utifrån Hjelms modell en tillfredsställande 
arbetsmiljö med modern teknologi, hög variation och interaktion samt ett högt 
självbestämmande. Dock är det mindre tillfredsställande gällande ergonomi, då 
arbetsplatser inom ABA ofta är standardiserade, samt att det, i alla fall på Vasakronan, 
inte var tillräckligt inkluderande i införandeprocessen eller enligt flera inte så fritt eller 
förändringsarbetande som lovat. Slutsatsen om att Klara Zenits ABA är en god 
arbetsplats stämmer överens med samtliga respondenters övergripande positiva 
inställning till införandet av ABA och trivsel på Vasakronan.  

6.2.2	  ABAs	  motståndare	  	  
Vidare kan en diskutera orsaken till att medarbetare, trots uppfyllda ovannämnda krav, 
ändå inte trivs på Vasakronans ABA. Detta kan möjligen förklaras utifrån fyra orsaker.  
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ABA	  utnyttjas	  inte	  på	  rätt	  sätt	  	  
Första orsaken är att individen på egen hand inte utnyttjar ABA på korrekt sätt och 
därav upplever missnöje. Som nämnt innan är det inte ovanligt att medarbetarna sitter på 
samma plats under samma dag och dras till favoritzoner, oavsett arbetsuppgift. 
Exempelvis nämner Respondent 4 att det är mycket tyst i flera zoner vilket stundvis kan 
förhindra konversation och liknande. I detta sammanhang utnyttjas inte zonerna på 
korrekt sätt då bland annat mellanzonerna ska innefatta grupparbeten och liknande, och 
det endast i den tysta zonen ska förekomma helt tyst arbete. De individer som nämner 
koncentrationssvårigheter i och med ABA har möjlighet att arbeta i den tysta zonen, 
förutsatt att det inte är fullt. Vi tror således att vid ett korrekt användande av kontorets 
alla ytor skulle ABA uppfattas som positivare. 

Saknaden	  av	  privata	  arbetsplatsen	  	  
Även avsaknaden av den privata arbetsplatsen kan vara bidragande till otrivsel på ABA 
som en konsekvens av att individen dels inte trivs i en föränderlig värld, eller dels inte vill 
försvinna i kontorslandskapet på ABA. Hanson (2004) hänvisar till Bauman som menar 
att “Vantrivseln i det postmoderna samhället har att göra med att den individuella friheten att välja har 
blivit alltför stor samtidigt som tryggheten blivit alltför liten” (Hanson, 2004:31). Håkansson 
menar vidare att “Å andra sidan är det förstås viktigt att friheten inte är så stor att individen inte 
kan hantera den och istället upplever den som en börda” (Ibid: 173). En ovilja till förändring kan 
därför förklaras med att individen vill ha en förutsägbar punkt i livet. ABA innebär en ny 
typ av ansvar över det egna arbetet, vilket kan leda till otrivsel hos individer då detta 
upplevs för stort.  
 

Några respondenter uttrycker att det funnits en oro om att “bli bortglömd” och att inte 
bli sedd i och med att en förlorar sin individuella, personliga plats på kontoret. Tidigare 
har de flesta haft någon slags grundidentitet på företaget, då de alltid kunnat associeras 
med sin personliga arbetsplats och haft kollegor de skapar nära band med genom att 
träffa dem varje dag. Extroverta individer eller personer som har en tendens att bli 
uppsökta på grund av att de besitter en position eller kunskap som är eftertraktad kan 
känna sig övervakade och näst intill jagade: “Alltså, du syns ju hela tiden, sen när man är 
riktigt stressad så vågar man knappt dricka kaffe – vi har ju bara kaffe på ett ställe” (Respondent 
2). Däremot kan individer på inte lika uppsökta positioner istället kanske uppleva en 
känsla av bortglömdhet: Hurtigh Grabe nämner att “För många är ju inte en arbetsplats bara 
ett ställe att sitta på, det är ju också någonstans att orientera sig, att vara accepterad, att ha en roll, och 
att vara en av organisationen också” (Hurtigh Grabe: 2014). Detta innebär att för vissa 
individer är det mycket viktigt att ha en personlig arbetsplats för att det hör ihop med 
individens roll och plats i organisationen. Nathorst-Böös skriver att “Många vill sitta nära 
ledningen. Den otrygga känslan av att annars inte finnas till är stark” (Nathorst-Böös, 2006:119), 
vilket styrker betydelsen av att bli sedd, och att den personliga platsen är 
sammankopplad till ens existens på organisationen. Möjligtvis kan dessa personer känna 
sig osynliga i mängden och oviktiga för företaget i och med införandet av ABA och 
förlorandet av den personliga arbetsplatsen. Därför är kanske ett ny typ av ledarskap 
inom ABA nödvändigt.   
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Passar	  inte	  alla	  	  
Den fjärde orsaken till missnöje är att ABA inte passar alla typer av individer, 
personligheter och/eller yrkestitlar, vilket flertalet av respondenterna under intervjuerna 
nämner. Hurtigh Grabe säger: 
 

Och sen tror jag också att det handlar om att, om jag som individ får friheten att hantera 
mitt jobb helt och håller själv, (...) så jag tycker att jag går bara till jobbet och sitter och bara 
läser (...) och så tycker folk jag är duktig bara för att jag är här liksom. Dem får det ju väldigt 
jobbigt i en sådan här miljö [ABA], så det kan nog bli lite mer segregerat på så sätt att det är 
de ambitiösa och de engagerade, de som vill göra ett gott arbete, som lyfts fram i det här.  

 

Det krävs möjligen att en viss typ av ambition eller person för att till fullo trivas på ABA. 
Respondent 6 nämner: “Jag vet ju att jag gör det jag ska på jobbet. Gör man inte det, då kanske 
det är jobbigt.” Möjligtvis är ABA inte en kontorstyp för osjälvständiga individer. Genom 
att införa ABA kan ledningen styra vilken typ av individ som premieras av det nya 
kontoret och därmed skicka signaler om hur de vill att deras anställda ska vara och bete 
sig. Synen på en god anställd har förändrat från Taylorismens storhetstid, då en arbetare 
skulle vara lydig och plikttrogen för att bli uppskattad, medan man idag ska vara 
initiativrik, kreativ och kunnig. Som anställd tvingas man anpassa sig för att inte riskera 
att känna sig exkluderad, glömd och ensam.  

6.2.3	  Nya	  normer	  	  
Foucault skriver om den normaliserande sanktionen där han beskriver hur företag kan få sina 
anställda att anpassa sig till normerna genom att bestraffa felaktigt beteende (Foucault, 
2003:173). På en aktivitetsbaserad arbetsplats har nya normer på många sätt ersatt de 
gamla. Då det tidigare har varit rätt att komma till jobbet och gå till sin plats, där man 
sedan uppehåller sig under dagen med undantag för raster och möten, ska man nu vara 
en mobil arbetare som flyttar runt på arbetsplatsen och sitter bland olika kollegor hela 
tiden. Den nya normen är alltså en extrovert person, som gillar när det händer saker runt 
om kring och att flytta runt – till nackdel för dem som kan betraktas som introverta och 
helst vill ha en trygghet där de har sin plats, med sina saker och med samma kollegor i 
närheten. De personer som på en aktivitetsbaserad arbetsplats ständigt sitter vid samma 
plats eller område och inte interagerar med nya kollegor varje dag blir förstås inte direkt 
straffade för sitt normbrytande beteende, men möjligen indirekt. Respondent 1 säger ”Ja 
några är det så ju, och det kan det skojas lite om. Men man måste ha respekt för att det här passar inte 
alla, det gör verkligen inte det”, angående de som haft svårt att anpassa sig till det nya 
kontoret genom att alltid sitta på ungefär samma plats. Detta är ett tecken på att 
ledningen genomfört förändringen på ett bra sätt eftersom det nu är en norm att flytta 
runt, och att sitta på samma plats är att bryta mot denna nya norm. Respondenterna gav 
en överlag väldigt positiv bild av bytet till ABA, vilket kanske också har blivit en del av 
normen och möjligen kan förklara de ambivalenta svaren. Det är lätt att få en känsla av 
att respondenterna är noga med att uttrycka att de själva är positiva och anpassningsbara, 
men att andra inte är det. Med andra ord säger de att kontoret ses som något positivt 
över lag, och de gånger det inte gör det är det på grund av andra individer än de själva 
som är dåliga på att anpassa sig. Både beteendet i sig och åsikterna om det verkar då ha 
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blivit normaliserade, och att bete sig oenigt med, eller säga något emot ABA blir ett 
normbrott, vilket gärna undviks.  

6.2.4	  Det	  disciplinära	  samhället	  
För att fortsätta se på arbetsplatsen med Foucaults ögon med det disciplinära samhället i 
fokus kan vi jämföra denna modell med ABA. Modellen inkluderar som bekant 
rubrikerna: Den slutna miljöns princip, Inrutningens princip, Regeln om de funktionella 
placeringarna, samt Alla är utbytbara. Då Foucault skriver om den slutna miljöns princip syftar 
han på en plats som endast förknippas med sig själv och på så sätt skapar en förväntan i 
beteende och mentalitet (Foucault, 2003:143). Då sluten miljö kanske låter som något som 
går emot ABA, är så inte fallet. En ABA är en sluten miljö, eftersom den har 
förväntningar på individen så snart denne har gått in genom dörrarna på morgonen. 
Individen förväntas hitta en plats i ett område som passar för den aktuella uppgiften, 
byta plats under dagen efter behov och interagera med kollegor för att byta idéer, och 
självständigt producera resultat. Dock är olika förväntningar förstås inget som är unikt 
just för ABA, utan för alla typer av kontor. Det finns alltid förväntningar på hur 
anställda ska bete sig på sin arbetsplats; den stora skillnaden är att dessa förväntningar är 
annorlunda på ABA än på de flesta andra arbetsplatser. Det går också att applicera 
begreppet internt på kontoret. På ABA är kontoret uppdelat i många olika områden och 
mindre rum. Dessa rum är konstruerade för att passa en viss typ av aktivitet eller arbete, 
och skapar därför en förväntan på hur individen ska bete sig där inne. Hur bra detta 
fungerar beror då på hur väl företaget har lyckats med rummens utformning och på att 
förklara hur de är tänkta att användas. 
 

Med inrutningens princip skriver Foucault att “För varje individ finns en plats, för varje plats en 
individ” (Foucault, 2003:145). Detta citat i sig går förstås helt emot ABAs grundprinciper, 
då inte någon har sin egen plats, och ordet individ borde här istället bytas mot aktivitet. 
Han skriver även: “Det är viktigt att kunna veta vem som är närvarande och hur man lokaliserar 
individer som inte är de”. (Ibid: 145). Också här faller modellen platt när den används för att 
studera ABA, då just lokalisering och veta vem som är närvarande, av respondenterna 
beskrivs som stundtals problematiskt.  
 
Regeln om de funktionella placeringarna är kanske den del i modellen som passar bäst in på ABA 
och går till viss del ihop med den slutna miljön. Här står det att varje rum måste ha en funktion 
och vara ett välplanerat utrymme som är nyttigt och genomtänkt (Foucault, 2003:145ff). 
Som tidigare nämnt bygger ABA på att kontoret är detaljplanerat, med utrymmen som är 
anpassade för olika typer av aktiviteter. Varje rum är konstruerat för ett visst syfte och 
förhoppningen är att de anställda också använder dessa som de är tänkta att användas. Åter 
igen är det kommunikationen mellan ledning och anställda som är viktig för att tydligt 
förmedla vad tanken med olika platser med kontoret är. På ett perfekt utformat ABA 
fungerar kanske kontoret automatiskt, utan detaljerad information om olika 
användningsområden. Om arkitekturen och inredningen är optimal borde det bidra till att 
anställda naturligt söker sig till olika platser beroende på vad som passar bäst för stunden.  
 
Alla är utbytbara är inget som går han i hand med ABA. “Alla tilldelas en plats efter rang där de 
utför sin uppgift utan att vara införstådda i helheten” (Foucault, 2003:148). Ingen har en plats och 
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hierarkin är ofta otydlig, och hela kontoret syftar till att göra medarbetare mer införstådda i 
helheten, då interaktion mellan olika avdelningar uppmuntras och de förväntas ta hjälp av 
varandra. Den här modellen beskriver fyra olika metoder för att främja disciplin i en 
verksamhet. Då den av Foucault exemplifieras med gamla institutioner som bland annat 
sjukhus, militären och fabriker, är det också intressant att se hur den förhåller sig till ett 
kontor i modernitetens framkant. Disciplin idag har antagligen inte exakt samma innebörd 
som den haft tidigare i historien. På Vasakronan talas det om frihet under ansvar, vilket syftar 
på att de anställda själva är ansvariga för att producera resultat, utan att ha någon som flåsar 
dem i nacken. För Taylor var disciplin att varje arbetare utförde sin uppgift efter en exakt 
uttänkt metod under sträng och konstant övervakning. Om begreppet disciplin är 
omdefinierbart, bör också metoder för att skapa en god disciplin vara det.  

6.2.5	  Övervakning	  och	  kontroll	  
På Klara Zenit sitter medarbetarna bredvid olika kollegor varje dag, vare sig det är 
personer från andra avdelningar eller den verkställande direktören. Många rör sig runt 
kontoret och passerar då kollegor som sitter och arbetar, och det är även en intensiv 
aktivitet från externa besökare som är där för att se och lära sig om arbetsplatsen. Denna 
typ av arbetsplats skiljer sig helt från den Foucault beskriver som optimal för det 
disciplinära samhället, där roller markeras med hjälp av tydliga skillnader i rummet. De som 
har ledande positioner ska sitta i stora rum på strategiska platser i lokalen, så det inte 
råder något tvivel om vem som bestämmer. De anställda ska ha sina platser, där de är 
lätta att övervaka och där det märks direkt om någon saknas (Foucault, 2003:145). Det är 
tydligt att den typen av distinktion mellan ledning och anställda inte existerar på Klara Zenit. 
Respondenter från studiens intervjuer beskriver det som att organisationen har blivit plattare 
och ledningen har smält ihop mer med övriga anställda. De säger också att de inte upplevde 
någon direkt kontroll innan kontorsbytet, men att det om något har blivit mindre kontroll då 
det är svårt för chefer att veta var anställda befinner sig. Den kontroll och övervakning som 
kontoret logiskt sätt kan bidra till, är istället den mellan anställda. Foucault exemplifierar 
detta med hjälp av militärläger som är utformade så att tälten är resta i ett visst mönster som 
innebär att alla soldater hela tiden kan ha koll på varandra (Ibid:172). Han använder sig 
även av begreppet panoptikon som syftar till ett fängelse där fångarna hela tiden vet att 
de  kan vara övervakade av en fångvakt (Ibid: 202). På Vasakronan finns förstås ingen 
fångvakt, men det finns blickar överallt, även om syftet med kontoret inte är att främja 
internövervakning.  
 

Respondenterna förklarade att många på kontoret gärna väljer en plats där de har en 
vägg bakom sig när de arbetar. De säger att det kan vara obehagligt när andra passerar 
bakom ryggen på dem, och har möjlighet att se precis vad de håller på med på skärmen. 
Att det ofta är väldigt tyst i lokalen beskrivs också som något som ibland upplevs som 
jobbigt när man till exempel pratar i telefon, då man är medveten om att alla 
runtomkring kan höra vartenda ord man säger. De externa besökarna bidrar också till en 
viss obekvämhet, framförallt för de som arbetar med områden som kräver en viss 
sekretess utåt. Det är lätt att dra en tydlig koppling till begreppen rumslig avskildhet och 
psykologisk avskildhet som beskriver de fysiska element som bidrar till hur isolerad en 
individ blir visuellt och audiellt, och den kontrollen individen upplever att hon har över 
sig själv, när det kommer till hur mycket information om sig själv hon ska dela med 
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andra (Ornstein, 1989). Många av ytorna på Vasakronan har en mycket liten fysisk 
avskildhet, och det påverkar i sin tur den psykologiska avskildheten olika beroende på 
individ, där vissa inte upplever någon obehagskänsla alls, medan andra känner ett stort 
obehag. Å andra sidan finns det gott om utrymmen på Klara Zenit där det går att skärma 
av sig helt om man så vill, vilket antyder att problemet ofta kan ligga i individens 
oförmåga eller ovilja att anpassa sig till kontorets utformning och tänkta användning. 

6.3	  Diskussion	  av	  metod	  	  	  
Vi anser att valet av att använda intervju som metod var det enda möjliga sättet att få en 
klar bild av hur anställda på Vasakronan uppfattar kontoret och hur de beter sig på det, 
samt hur ledningen tänkte när de bestämde sig för att införa ABA. Med hjälp av 
intervjuer fick vi detaljerade svar om olika aspekter av arbetsplatsen, och kunde gräva 
djupare i ämnen som dök upp under intervjuernas gång, och vi ville veta mer om. Att 
urvalet gjordes med hjälp av en kontaktperson på Vasakronan kan ha haft både för- och 
nackdelar. Det som var positivt var att det blev väldigt lätt att få kontakt med anställda 
som ville ställa upp på intervju, och det blev även en bra spridning i ålder och 
representation från olika avdelningar på företaget. Det som eventuellt går att invända 
mot var just att vi fick hjälp att hitta respondenter, och därför inte kan veta säkert hur 
pass slumpmässiga valen var. Vår känsla var ändå att kontaktpersonen relativt 
slumpmässigt stoppade anställda som råkade gå förbi, eller gick fram till vissa som satt 
ner och arbetade då vi passerade, för att fråga om de ville bli intervjuade. Det går även 
att diskutera ifall fler intervjuer med medarbetare än de sex vi genomförde hade 
genererat ett annorlunda resultat. Dock var de svar vi fick från samtliga respondenter 
överlag relativt homogena, vilket gav oss känslan av de var representativa för större 
delen av resterande medarbetare på kontoret. 

6.4	  Slutsatser	  
I denna uppsats om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen på Vasakronans kontor Klara 
Zenit i Stockholm ämnade vi studera hur kontorstypen ter sig, uppfattas av och påverkar 
den anställda samt hur den ska utövas för att uppnå en lyckad ABA. Nedan söker vi 
besvara denna studies huvudfrågeställning ”Hur ter sig en aktivitetsbaserad arbetsplats i 
praktiken?” med hjälp av underfrågeställningarna “Hur uppfattas den bland anställda?”, “Hur 
påverkar ABA den anställda?” samt “Vilka förutsättningar krävs för att det ska fungera?”  
 

Hur	  ter	  sig	  en	  aktivitetsbaserad	  arbetsplats	  i	  praktiken?	  	  
På Klara Zenit har mycket av fokusen vid införandet av ABA varit på en livlig och unik 
miljö som ska skapa puls och främja kreativitet och interaktion. Arbetsplatsen är 
uppdelad i en tyst zon, mellanzoner för arbete självständigt eller med kollegor i lite 
livligare miljö, aktiva zoner för samtal och diskussion samt flertalet enskilda rum för 
enskild tankeverksamhet, telefonsamtal, arbete, idéskapande, konferens, möten och 
grupparbete. Det är ett näst intill papperslöst kontor med högteknologiska lösningar och 
öppna ytor, och ger ett mycket modernt och nytänkande intryck. Samtliga medarbetare 
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och ledning arbetar på ytorna, och ingen har ett eget kontor trots rang. Det är en relativt 
lugn och koncentrerad, dock interaktionsvänlig, miljö, och atmosfären är upplyft.  
 

Hur	  uppfattas	  den	  bland	  anställda?	  
Medarbetarnas uppfattning av ABA är överlag mycket positivt, och nästan samtliga 
nämner att de inte vill gå tillbaka till Vasakronans förra kontorstyp om de fick välja. De 
positiva kommentarerna verkar väga över de negativa, och de negativa konsekvenserna 
såsom dålig koncentration och stress i att hitta arbetsplats, är möjliga att förklara med att 
ABA inte utförs på rätt sätt. Dock kan ABA uppfattas som nästintill för positivt, då 
många av respondenterna motsäger tidigare påståenden och åsikter i intervjuerna, vilket 
kan tyda på en stark norm om positivitet gentemot ABA. Enligt Zanderins modell om 
den goda arbetsmiljön är Klara Zenit en arbetsplats som näst intill fullständigt når upp 
till samtliga krav, utifrån vad medarbetarna uttryckt i intervjuerna. Trots de positiva 
kommentarerna om arbetsplatsen anser flera av respondenterna att det är en krävande 
miljö för vissa individer och att den är relativt svår att anpassa sig till för vissa. Den mest 
framstående uppfattningen är, trots att ABA uppfattas som positivt bland många, att 
arbetsplatsen inte passar alla typer av personlighet, yrke eller individer. Vilka dessa 
individer är nämns dock specifikt inte i intervjuerna, men är förmodligen människor som 
diskuterat ovan, 1) inte utnyttjar ABA på rätt sätt, 2) behöver ett annat tillvägagångsätt, 
3) saknar den privata arbetsplatsen, eller 4) inte besitter “rätt” personlighet.  
 

Hur	  påverkar	  ABA	  den	  anställda?	  	  	  
Vid frågan om huruvida ABA har påverkat arbetssättet, alltså medarbetarens beteende 
på arbetsplatsen, nämner majoriteten att ingen större ändring har skett. Dock uttrycks 
ändå tecken på vissa större beteendeförändringar hos individerna. Den mest framstående 
förändringen medarbetarna berättar om är den ökade interaktionen mellan avdelningarna 
och med andra individer på företaget än de på den egna enheten. De menar även att 
relationen mellan medarbetare och ledning har avdramatiserats i och med deras ökade 
synlighet, vilket resulterat i en mindre hierarkisk och plattare organisation, där 
medarbetarna i mindre utsträckning drar sig att fråga både kollegor eller ledning om 
diverse saker. Detta har lett till snabbare beslutsprocesser – dock inte under alla 
omständigheter. Utifrån Foucault (2003) tyder den plattare organisationen på en mindre 
strikt disciplin som annars grundar sig i kontroll från ledningen uppifrån, då ledning och 
anställda avskiljs fysiskt i form av statussymboler som stora kontor. Flertalet 
respondenter nämner samtidigt att det har lett till fler mötesbokningar då kollegor från 
den egna enheten, som tidigare satt tillsammans, nu sitter på oberäkneliga platser. Vid 
frågor om hur stor del av arbetsplatsen som faktiskt utnyttjas av respondenterna, nämner 
flera att de mestadels sitter på samma arbetsplats under hela dagen och har vissa 
favoritzoner, men byter ofta mellan dagarna. De menar även att några kollegor har 
“paxade” platser där de sitter jämt, och att detta lett till att flera medarbetare kommer till 
kontoret tidigare på morgonen för att få en bra plats. Detta tyder på att ABA möjligen 
inte utnyttjas till fullo, eller inte så mycket som ledningen kanske önskat.  
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Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har inte direkt resulterat i en ökad känsla av 
övervakning, men flera nämner att kontorets utformning tillsammans med Office Guide 
har lett till en viss obehagskänsla i särskilda situationer. Dimensionerna mellan känsla av 
att bli mer sedd, och att försvinna helt i ABA-havet kan förklaras med att de som har en 
eftertraktad position syns ännu mer och därav känner sig “jagad”. Personer som tvärt 
om inte är jagade i lika stor utsträckning, kan då vid förlorandet av sin egen arbetsplats 
uppleva att de blir bortglömda, dels då kontakten med kollegorna på den egna enheten 
försämras, dels då individen inte längre har en fast punkt tillägnad just denne, samt att 
det inte direkt märks när individen lämnat sin plats. Enligt Foucault (2003) är 
övervakning en av grundstenarna för att upprätthålla disciplin. På Klara Zenit finns 
ingen formell övervakning eller kontroll från ledningen som ser till att de sköter sig 
korrekt på arbetsplatsen. Dock kan de öppna ytorna och många blickarna bidra till en 
panoptikon-effekt, där vetskapen och känslan av att man hela tiden kan vara övervakad av 
någon, alltid finns nära till hands. Detta kan i sin tur hjälpa till att upprätthålla en form 
av disciplin där alla vill utstråla ett korrekt beteende och visa att de är produktiva. 
 

Inom förändringsprocessen ansåg sig inte medarbetarna lika inkluderade som förväntat, 
vilket resulterade i dels en diskrepans mellan ledningens kommunicerade mål och de mål 
som medarbetarna upplever verkligen gäller angående varför Vasakronan införde ABA, 
och dels en ojämnhet i hur ABAs möjligheter utnyttjas och hur nackdelarna pareras. Det 
stora besökstrycket har även det lett till en uppfattning av att ABA är en 
marknadsföringsstrategi, snarare än ett arbetssätt. En hög grad av variation och en 
uppfattning av frihet och minskad kontroll var en av de främsta positiva argumenten 
enligt många respondenter, och begreppet frihet under ansvar i och med ABA hyllas av 
respondenterna – de har nu en frihet och möjlighet att själva ha ansvar över sin 
arbetsdag, vilket utstrålar en känsla av tillit och trivsel på Klara Zenit.  
 

Vilka	  förutsättningar	  krävs	  för	  att	  det	  ska	  fungera?	  	  
Utifrån intervjuer med de anställda på Klara Zenit har vi observerat ett antal faktorer, 
som verkar avgörande för en lyckad aktivitetsbaserad arbetsplats. Den mest frekvent 
nämnda faktorn är den tekniska lösningen och det papperslösa kontoret, för att främja 
den frihet och variation ABA innebär. Att inkludera medarbetarna i 
förändringsprocessen till ABA är en av de mest centrala delarna i ett lyckat införande för 
att få medarbetarna att känna att de kan bidra i utvecklandet av deras arbetsplats, i 
jämförelse med en “uppifrån”-process då ledningen tar samtliga beslut. En sådan 
inkludering ger även mer engagerade medarbetare. Dock nämner flera respondenter att 
medarbetarna inte ska vara för involverade i processen i syfte att inte hämma 
förändringen till ABA. Även förståelse för införandet är en viktig komponent – speciellt 
för dem som har svårigheter med förändringar eller uppfattas som introverta. Detta för 
att medarbetaren frivilligt ska kunna ändra sitt arbetssätt så det passar arbetsplatsen och 
därav trivas och utnyttja arbetsplatsen till dess fulla potential. Det krävs även en 
förändring i arbetssätt och ledning och inte endast nya möbler och arkitektur för att 
ABA ska fungera bra, samt grundliga undersökningar om hur ABA praktiskt ska utföras 
på det specifika företaget, och anpassa verksamheten efter det.  
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6.5	  Framtida	  studier	  och	  praktiska	  implikationer	  	  
För fortsatta studier på områden är frihet en intressant infallsvinkel. Aktivitetsbaserade 
kontor påstås av många bidra med en frihetskänsla hos de anställda. Då de inte är 
bundna till någon specifik plats på kontoret, och fritt får röra sig runt kontorets alla 
delar, kan anställda känna sig okontrollerade och självständiga. Det intressanta att 
studera är hur fria det i själva verket är. Är frihetskänslan en illusion skapad av en 
välkonstruerad arbetsplats där medarbetarna egentligen beter sig precis som ledningen 
vill genom att låta arkitekturen styra, eller är de faktiskt så fria som de känner sig? Vidare 
är forskning inom ämnet hur frihet uppfattas på arbetsplatsen, och vad som inte leder till 
en känsla av frihet. Större studier bland olika kontor vilka anammat aktivitetsbaserad 
arbetsplats och/eller arbetssätt och hur detta har påverkat produktiviteten, företagets 
ekonomi, medarbetarnas hälsa och så vidare är även av intresse. Även studier eller 
djupdykning inom den privata sfärens vikt skulle vara av intresse: hur ska företag göra 
för att kombinera individens känsla av en personlig sfär på företaget med en 
aktivitetsbaserad arbetsplats?  
 

Praktiska användningsområden för denna studie ligger framförallt hos företag som 
funderar på att införa ABA i sin verksamhet. Den kan hjälpa dessa förstå att det är en 
stor process där det är viktigt att tidigt informera och inkludera de anställa i 
förändringsprocessen. Om de kan ta till sig resultaten från den ovan insamlade och 
diskuterade empirin, får de direkt en känsla för vilka områden det kan vara bra att lägga 
extra fokus på, samt få upp ögonen för mindre detaljer och problem som de kan ta 
hänsyn till direkt istället för att låta dem uppenbara sig eftersom. De bör också reflektera 
över hur företaget skiljer sig från Vasakronan, och självklart också om de är ett företag 
som är redo för en så stor förändring som det i de flesta lägen faktiskt är.  
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  för	  Vasakronans	  medarbetare	  	  
	  

1. Inledning	  
- Vilka är vi? 
- Syftet med uppsatsen & intervjun 
- Hur lång tid, inspelning ok? 
 
Anonymitetsskydd 
Ingen kommer att kunna kännas igen. 
Ingen kommer att få lyssna på bandet. 
 

2. Öppningsfrågor	  	  
- Berätta för mig vad du gör på din arbetsplats, och vad dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter är? 
- Hur länge har du jobbat här? 
- Hur anser du att en bra arbetsplats ser ut & fungerar? (Trivsel, samarbete, 
sammanhållning, ledarskap, syfte, mål) 
 

3. Vasakronan	  innan	  ABA	  
- Kände du till ABA innan du fick höra att det skulle införas här? (Vad tyckte du 
om det då?) 
- Berätta om din arbetsplats innan införandet av ABA. 
  - Kontorstyp (öppet, cell, etc.) 
  - Sociala biten (sammanhållning, + stolt) 
  - Papper, material? 
  - Jobbade du hemma nåt?   
  - Effektivitet/produktivitet 
- Vad ansåg du om den kontorstypen? 
- Hur tror du förra kontorstypen påverkade dig och ditt arbetssätt? 
- Vad upplevde du som mest positivt med den förra kontorstypen? 
- Vad upplevde du som mest negativt? 
 

4. Förändringsprocessen	  
- Hur reagerade du när du fick veta att ABA skulle införas? 
- Varför tror du att detta infördes? 
- Hur var informationen om ABA och förändringen? 
- Hur upplevde du förarbetet? Undersökningar, enkäter etc.? 
- Hur involverad var du i den? 
- Hur gick processen till? 
- Har du anpassat dig till ABA? (hur lång tid tog det) 
- Nåt du önskar företaget gjort annorlunda? (kommunikation angående 
förändring + förändring) 
 

5. Vasakronan	  idag	  med	  ABA	  
- Berätta om din arbetsplats just nu? 
- Berätta om ditt arbetssätt just nu? (papper & material, jobba utanför kontoret, 
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effektivitet/produktivitet, koncentration etc.) 
- Hur är din relation till dina kollegor? (Samarbete? Blir det några 
grupperingar/uppdelningar? Umgås man mer? Inkluderas alla? Förståelse för 
andras arbetsuppgifter?) 
- Hur är din relation till dina chefer? (Hierarki, platt) (Dela arbetsplats med dem) 
Hur är det att jobba så nära inpå dem? 
- Har du någon favoritplats? Revir? 
 

6. Om	  ABA	  
- Vad tycker du om ABA? 
- Vad anser du är fördelarna med ABA? 
- Vad är nackdelarna? 
- Hur har ABA påverkat ditt arbetssätt? 
- Vad är den största skillnaden mellan kontoren? 
- Vad tycker dina kollegor om ABA? 
- Tror du ABA bidrar till bättre eller sämre hälsa? Kan du ge exempel? 
- Vilken skillnad upplever du hos dina kollegors beteenden? 
- Har ABA bidragit till ökad eller minskad kontroll över ditt arbete? Hur? 
- Känner du dig övervakad? 
- Har anställda koll på vad alla gör och hur påverkar det arbetet? 
- Vilka råd skulle du ge till ett företag som vill byta till ABA? 
 

7. Beteenden	  
- Fått mer/mindre fritid? Ta med jobbet hem 
- Jobbar på andra ställen än arbetsplatsen/hemma? 
- Har beslutsprocessen förändrats - snabbare/långsammare? 
- Följer du anvisningarna? Varierar du eller går till samma plats? 
- Oskrivna regler - vilka är de? (nya) 
- Vilka var dessa regler innan? 
- Om du fick välja: skulle du gå tillbaka till förra kontorstypen eller fortsätta med 
denna? Eller ta nån annan? 
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Bilaga	  2:	  Bilder	  	  
 

 

Bild	  1:	  Ett	  exempel	  på	  en	  aktivitetsbaserad	  arbetsplats	  disposition.	  (MER,	  2014)	  	  
	  
	  
	  
 

 

Bild	  2:	  Klara	  Zenits	  hall.	  I	  bakgrunden	  skymtas	  ”receptionen”,	  i	  form	  av	  en	  cafébar.	  
(BSK,	  hämtad	  2014)	  	  
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Bild	  3:	  De	  personliga	  skåpen.	  (Ibid)	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild	  4:	  Vyn	  från	  receptionen	  ut	  mot	  ”torget”,	  där	  många	  samlas	  för	  lunch	  och	  
genomgångar,	  samt	  olika	  sittplatser.	  (Sveriges	  Snyggaste	  Kontor,	  hämtad	  2014)	  	  
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Bild	  5:	  Den	  tysta	  zonen	  och	  ”cirkustältet”,	  ytterligare	  en	  grupparbetsplats.	  
(Yapparov,	  2014)	  
 
 
 

 

Bild	  6:	  Ytterligare	  exempel	  på	  sittplatser.	  (Ibid)	  	  	  
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Bild	  7:	  Exempel	  på	  individuella	  arbetsplatser	  (ej	  Vasakronan).	  (Bjerre,	  2013)	  	  


