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EKONOMI

Det ogillar vi mest med aktivitetsbaserade
kontor

UPPDATERAD I GÅR 20:04 PUBLICERAD I GÅR 06:45

Melina Forooraghi på sitt eget, delvis aktivitetsbaserade kontor, på Chalmers i Göteborg. Foto: Jenny Ingemarsson

En arbetsplats full av frihet och flexibilitet, eller ett
stimmigt kontorslandskap?

Åsikterna om så kallade aktivitetsbaserade kontor
går isär.

– Många uttrycker att de känner sig isolerade och
anonyma, säger Chalmers-forskaren Melina
Forooraghi.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

De mest läsvärda artiklarna och reportagen från DN:s
Göteborgsredaktion.

Skaffa nyhetsbrev

Du kliver in på din arbetsplats och hälsar på kollegorna. Kanske
häller du upp en kopp kaffe innan du styr stegen mot skrivbordet
där du satt i går. Men i dag är det inte längre ditt skrivbord – en
kollega har hunnit före och platsen är upptagen.

https://www.dn.se/ekonomi/
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Ett aktivitetsbaserat kontor är en arbetsplats där de
anställda förväntas vara med flexibla. Här finns, till skillnad från
på ett traditionellt kontor, inga fasta platser. I stället råder ett
slags ”först till kvarn”-system i ett öppet kontorslandskap. Vill
man ägna sig åt koncentrerat arbete, hålla möten eller tala i
telefon kan man göra det i avskilda rum avsedda för just detta.

Melina Forooraghi har en bakgrund inom arkitektur. Hon forskar om aktivitetsbaserade
kontor, och hur man kan förbättra hälsan för de som jobbar i sådana kontorsmiljöer.
Foto: Jenny Ingemarsson

– Det är viktigt att de anställda har inflytande över sin egen
miljö.

Det säger Melina Forooraghi, forskare i arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik på Chalmers i Göteborg, som i en ny
avhandling undersökt hälsan hos de som jobbar på
aktivitetsbaserade kontor, och hur arbetsmiljön kan anpassas för
att förbättra välmåendet.

– Jag har försökt titta på hur man kan utforma hälsosamma
kontor. Jag kom fram till vikten av att se kontoren som
anpassningsbara, säger Melina Forooraghi.

Via enkäter och öppna frågeformulär har Forooraghi
undersökt vilka problem personer som arbetar i
aktivitetsbaserade kontor upplever. Ett återkommande svar är att
öppna kontorslandskap kan leda till att anställda uppfattar det
som stimmigt på arbetsplatsen.

– Det man kan göra är att erbjuda de anställda en mängd
lösningar, såsom brusreducerande hörlurar, skärmväggar eller
tillgång till tysta rum, säger Melina Forooraghi.
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Kontorsvåningen Melina Forooraghi jobbat på i samhällsbyggnaden på Chalmers har så
kallade kombikontor, ett slags kombination av traditionella kontor och
aktivitetsbaserade kontor. Foto: Jenny Ingemarsson

Hon betonar att alla aktivitetsbaserade kontor inte bör utgå från
en och samma modell.

– Det finns olika problem som uppstår på olika arbetsplatser, och
det är viktigt att identifiera de problemen, och försöka lösa dem
löpande.

En återkommande synpunkt från anställda i aktivitetsbaserade
kontor är att många upplevt det som ett hinder för socialt
umgänge att deras kollegor inte sitter på bestämda platser.

– Tanken är ju att de väljer sin arbetsplats utifrån sin nuvarande
aktivitet och andra preferenser. Det leder till utmaningar, dels
om man jobbar tillsammans i grupper, men också om man bara
vill ta en fika tillsammans med kollegor. Många uttryckte att de
kände sig isolerade och anonyma, säger Melina Forooraghi.

Björn Cárdenas är arbetsmiljöstrateg på fackförbundet
Vision, och känner igen många av problemen Forooragi tar upp,
då de även lyfts av de av deras medlemmar som jobbar i
aktivitetsbaserade kontorsmiljöer.

– Det skiljer sig säkert åt, men vi ser att det finns en del
bekymmer. Nästan hälften av våra medlemmar som arbetar i
aktivitetsbaserade kontor anger att de inte har rum för att kunna
jobba ostört, ta digitala möten och så vidare. Jämför man det
med våra medlemmar som har egna rum, då är det färre än tio
procent som uppger att de saknar det, säger Björn Cárdenas.

Björn Cárdenas på fackförbundet Vision säger att deras medlemmar som arbetar på
aktivitetsbaserade kontor uttryckt en känsla av mindre stabilitet, i jämförelse med
”vanliga” kontor.

Han menar att upplägget med aktivitetsbaserade kontor ibland
kan leda till ”mindre stabilitet på arbetsplatsen”.

– Medlemmar vittnar om att det är svårt att hitta arbetsplatser
där man sitter bredvid varandra, någon kanske sitter en våning
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nedanför men man vet inte var, eller ens om den är där.

Enligt Björn Cárdenas finns det bland vissa av medlemmarna en
upplevelse av att arbetsgivaren infört flexibla kontor för att spara
pengar, snarare än att förbättra verksamheten. Detta eftersom
lokalkostnader i många verksamheter är en av de största
utgifterna.

Melina Forooraghi påpekar att ett välfungerande
aktivitetsbaserat kontor inte är en självklar besparing för
arbetsgivare. Det kräver att kontoren anpassas efter rådande
förutsättningar och medarbetarnas situation, vilket gör att det
lätt blir dyrt.

– Det kräver mycket resurser för att utföra behovsanalys. Men
om man inte investerar i behovsanalys och deltagande
designprocess kan det leda till ett felanvändande av olika
arbetsplatser, så att utrymmen står tomma och ingen använder
dem, säger Melina Forooraghi.

Här hittar du fler texter från DN:s redaktion i Göteborg

TEXT

William Holmberg

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Fakta. Studien Healthy offices

Melina Forooraghis doktorsavhandling, med titeln Healthy Offices,
handlar om utformningen av aktivitetsbaserade kontor. Studien består av
tre delar, dels en litteraturöversyn i ämnet hälsosam kontorsutformning,
dels två fallstudier som genomförts med enkäter och frågeformulär på
arbetsplatser med aktivitetsbaserade kontor. Datainsamlingen i
fallstudierna genomfördes genom observationer, layoutanalys, enkäter,
intervjuer och öppna frågeformulär riktade till medarbetare på kontor dels
i universitetsmiljö, dels på arbetsplatser i offentlig sektor – i två
kontorsmiljöer med respektive uppemot 1500 anställda utspritt på 13
våningar och runt 400 anställda på sex våningar. Fallstudierna utfördes i
Sverige mellan 2018 och 2019, alltså innan coronapandemin bröt
ut. Utifrån den insamlade datan genomfördes såväl statistisk som
kvalitativ analys.
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