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Går det att skriva

en avhandling i en 

aktivitetsbaserad miljö?



Aktivitetsbaserat

Trend inom akademin

 Samverkan och mötesplatser

 En attraktiv arbetsmiljö 

 Yteffektiva lokaler som möjliggör att medel går till forskningen



Förutsättningar
Den akademiska arbetsmiljön

Kontorstypologier

Enkät
Sju svarande institutioner mitt i processen

att införa aktivitetsbaserat,

alternativt redan har gjort det. 

Studiebesök
På tre institutioner som infört helt eller delvis 

aktivitetsbaserade lösningar

Kunskapsöversikt

WRL



Cellkontoret



Aktivitetsbaserat



 Akademisk frihet – bottom up – gäller även fysisk miljö?

 Korta chefsförordnanden

 Låg beläggningsgrad

 Går från individuellt arbete till kollaborativt

 Fortsatt stort behov av fokusarbete

Förutsättningar



Processens faser



Gedigen 

verksamhetsanalys
Besvara frågor om vad verksamhetens syfte är 

och hur man stödjer djupt och långsamt 
tänkande som är nödvändigt för forskning

Skapa gemensam identitet
Kommunicera och förankra beslut.

Värna professionalitet
Att starta igång stora organisationsförändringar 

utan att ta stöd från en organisationsexpert kan i 

värsta fall uppfattas som oprofessionellt. 

Skapa delaktighet
Visa att den högsta ledningen prioriterar 

förändringen.

Ta folks oro på allvar
Men ha också is i magen. Förändring är inte alltid 

så farligt som man tror…

Pengarna ska gå till 

forskning
Beställaren är en statlig högskola – våra 

gemensamma pengar ska framför allt användas 

till forskning och utbildning. Onödigt dyra 

processer och lösningar ska undvikas.



Få inför aktivitetsbaserat

fullt ut 
Vanligt att bevara systemet med egna platser 

som kombineras med servande miljöer. 

Rädslan för akustiska och visuella störningar är stor



Risker

med valda

lösningar

Det är inte säkert att valda 
storrumslösningar är det 

optimala fysiska stödet för aktuella 
arbetsuppgifter.

De valda lösningarna är inte 
yteffektiva. I kombination med låg 
beläggningsgrad riskerar miljöerna 
att uppfattas som ödsliga. 



 Implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

 Se processen som ett långsiktigt lagarbete

 Låsgränser både värnar och  motverkar samverkan

 Skapa rum för samarbete och rum för koncentration

 Våga misslyckas!

- fortsätt anpassa och diskutera den fysiska miljön

Utmaningar
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