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Sammanfattning 

Aktivitetsbaserat arbetssätt har blivit en allt vanligare flexibel kontorsform och beskrivs som 

framtidens kontorsform bland konsulter och arkitekter. Att kontorsformen anses vara en del 

av framtidens arbetsliv gör den intressant att undersöka. Denna uppsats undersöker varför 

beslutsfattare väljer att införa aktivitetsbaserade kontor. För att besvara frågan gjordes en 

kvalitativ fallstudie hos ett större företag som under det senaste året flyttat in i ett nytt kontor 

med aktivitetsbaserat arbetssätt. Fallstudien består av sju stycken intervjuer av personer med 

ett ledningsperspektiv och även en observation har gjorts. Studien visade att företaget inte haft 

en rationell beslutsprocess där olika alternativ vägts mot varandra. Beslutet att införa ett 

aktivitetsbaserat kontor har styrts kraftigt av en rådande organisationstrend som bidrar till 

bilden av att vara en modern arbetsgivare. Studien visar även att andra organisationer och 

konsulter påverkat valet av arbetssätt men även utformningen av det nya kontoret.  

 

Nyckelord: aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsbaserat arbetssätt, flexkontor, kontorsförändring 
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1. Inledning 

Enligt Meyer och Rowan (1977) finns det trender i samhället som påverkar hur organisationer 

organiserar sig. Dessa handlar inte om vad som är mest effektivt utan om vad som skapar 

legitimitet och får organisationen att framstå som modern och attraktiv. En av de senaste 

trenderna är aktivitetsbaserade kontor. Det innebär i korthet att kontoret är anpassat efter olika 

aktiviteter och att personalen förflyttar sig i lokalerna utifrån vilken arbetsuppgift som ska 

utföras.  

 

Mycket av den tidigare forskningen kring aktivitetsbaserade kontor fokuserar på vilka effekter 

kontorsformen får för personalen. Det finns flera studier om hur personalens hälsa, välmående 

och produktivitet påverkas. Däremot finns det endast begränsad forskning kring varför 

aktivitetsbaserade kontor införs och vad som är dess syfte. Det kan emellertid konstateras att 

företag ofta försöker göra verksamheten mer effektiv och produktiv med hjälp av sitt kontor 

(Toivanen, 2015). De studier som belyser anledningarna till införandet av aktivitetsbaserade 

kontor konstaterar även att ett av de främsta motiven är att organisationer vill öka sin 

produktivitet och effektivitet. Tidigare forskning tyder vidare på att det aktivitetsbaserade 

kontoret ska användas som ett medel för att framstå som moderna och för att attrahera ung 

personal (Gerdenitsch, Korunka och Hertel, 2018). 

 

Vi anser att det är intressant att förstå varför organisationer väljer att införa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Frågan är särskilt aktuell eftersom aktivitetsbaserade kontor ofta 

beskrivs som framtidens kontorsmiljö (Toivanen, 2015, s. 47). Vidare utgår samhället ofta 

från att organisationer gör rationella val. Men stämmer verkligen det? Har den aktivitets-

baserade kontorsformen valts då den bedömts vara den bästa av flera olika alternativ eller 

finns det andra faktorer som påverkar beslutsfattarna? Brunsson (2007) menar att beslut inte 

alltid är en rationell process där alla olika möjliga alternativ lyfts upp utan att processen 

fungerar som en legitimering av ett redan taget beslut. Vidare hävdar förespråkare för 

aktivitetsbaserade kontor att arbetssättet ger organisationen ett ökat samarbete och 

produktivitet. Forskningen tyder dock snarare på att samarbetet inom arbetsgrupperna blir 

sämre och att produktiviteten försämras (Slunga Järvholm, Petterson-Strömbäck, Bodin 

Danielsson, Nordin, Öhrn, Harder, Olsson, Wahlström, 2018). Med denna paradox som 

bakgrund ska denna uppsats närmare undersöka beslutsprocessen vid införandet av 

aktivitetsbaserade kontor. Uppsatsen bygger på en fallstudie som genomförts med intervjuer 
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och observationer på ett företag som nyligen flyttade in i ett nybyggt kontor med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att besvara varför beslutsfattare i organisationer väljer att införa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta kommer besvaras genom att besöka och undersöka ett utvalt 

företag. Vilken typ av företag som valts och förutsättningarna för detta återfinns i 

metodavsnittet.  

 

Frågeställningen till denna uppsats är: 

• Varför valde beslutsfattarna inom det aktuella företaget att omorganisera till ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

 

1.2 Avgränsningar 

Valet föll på att undersöka endast ett företag då studien eftersträvar djup och inte bredd. I 

syfte att besvara forskningsfrågan har de personer som valts ut för intervjuer antingen arbetat 

på HR-avdelningen eller varit med i ledningsgruppen. Förfaringssättet valdes för att dessa 

individer varit involverade i processen av införandet av det aktivitetsbaserade kontoret och 

därigenom bäst kunde hjälpa till att besvara forskningsfrågan. Studien ämnar inte undersöka 

vilka effekter som aktivitetsbaserade kontor har på personalen. Av denna anledning har inte 

övrig personal intervjuats gällande hur de upplever det nya kontoret. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inleds med att behandla vad tidigare forskning säger om arbetets förändring, vad 

aktivitetsbaserade kontor är för något samt tidigare forskning om varför organisationer inför 

aktivitetsbaserade kontor. Det kommer följas av uppsatsens teoretiska ramverk. I 

metodavsnittet presenteras därefter hur data samlats in och analyserats. Sedan kommer 

resultatet och en analys av detta att presenteras vilket efterföljs av en slutdiskussion. 

  



 7 

2. Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras tidigare forskning. Kapitlet är uppbyggt av tre olika teman; arbetslivets 

förändring, vad aktivitetsbaserat kontor är samt orsaker till kontorsförändringar generellt 

samt till att organisationer implementerar aktivitetsbaserade kontor. Syftet med kapitlets 

första del är att ge läsaren en djupare förståelse för utvecklingen av arbetslivet för 

tjänstemän och hur kontorens utformning har varit en del av den utvecklingen. Den andra 

delen kommer ge en beskrivning av vad aktivitetsbaserade kontor är. Slutligen kommer den 

tredje delen redogöra för faktorer bakom kontorsförändringar och de olika motiven till att 

organisationer inför aktivitetsbaserade kontor. 

 

2.1 Arbetslivets förändring 

Att arbetslivets har förändrats, och fortfarande förändras, är en viktig aspekt i förhållande till 

aktivitetsbaserade kontor. Detta då förändringen är för att detta kan ha haft en inverkan på 

utvecklingen av olika kontorslösningar. Det finns flera aspekter som påverkar det nya 

arbetslivet. Två av dessa är den tekniska utvecklingen och vad Allvin beskriver som fria 

arbeten (Allvin, 2006). I dagens samhälle möjliggör fiberoptik kommunikation och arbete på 

distans. Datorer och mobiltelefoner har blivit billigare och det är enklare att ta med sig 

datorerna än vad det var vid introduktionen av datorer i arbetslivet. Det gör att den anställde 

kan jobba utanför bestämda arbetstider och utan att ha en specifik arbetsplats. Detta skiljer sig 

från hur arbetet oftast utfördes tidigare då jobbet var kopplat till en fysisk plats och arbetstider 

för att kunna koordinera olika aktiviteter (Allvin, 2006, s. 27–28). Det fria arbetet innebär att 

arbetet inte är beroende av att utföras på just arbetsplatsen eller inom vissa klockslag. 

Arbetsordningen eller en arbetsmanual är vidare inte längre lika framträdande utan arbetet 

utförs inom ramen för organisationens syfte. Det har inneburit att det inte finns en formell 

chef som övervakar arbetet i samma utsträckning som tidigare. Den tekniska utvecklingen har 

därmed gjort att vissa processer har bortrationaliserats vilket medfört att arbetsgivarens behov 

av att ha en direkt övervakning av vissa arbetsgrupper har ändrats (Allvin, s. 37–39). 

Tjänstemän registrerar istället sin tid och blir kontrollerade på månads eller årsbasis (Allvin 

och Movitz, 2017, s. 129). Det innebär att den anställde kan styra över sin vardag på annat 

sätt än vad hen kunde tidigare. Genom det beskrivna arbetssättet läggs ett större ansvar på 

individen att utföra sitt arbete och att äga sin egen arbetsgång än vad som gjordes tidigare 

(Allvin, 2006, s. 38). 
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Det är inte bara medarbetaren och arbetssättet som har blivit mer flexibelt. Även 

organisationerna har blivit mer flexibla för att kunna möta marknadens krav på att vara mer 

kostnadseffektiva. Det har gjort att företagen börjat tillämpa nedskärningar i sin struktur 

(Allvin, 2006, s. 46). Syftet med nedskärningarna är att försöka använda arbetskraften när den 

behövs. Ett sätt att reglera detta på är att använda sig av “flexibla kontor” som innebär att de 

anställda inte har en bestämd arbetsplats. Kontoren fungerar då inte som en plats där allt 

arbete utförs utan personalen kommer dit för möten, för att skriva rapporter och utföra 

administrativa sysslor (Allvin, 2006, s. 47). 

 

De här två aspekterna menar vi, teknisk utveckling och friare arbete, är intressanta i 

förhållande till aktivitetsbaserade kontor då kontorsmiljön gjorts möjlig av att arbetet och 

tekniken ser annorlunda ut idag. När den traditionella övervakningen inte finns utan ansvaret 

läggs på individen behöver inte lokalerna byggas med öppet kontorslandskap där chefen kan 

övervaka personalen. Istället för att kontorsytan är utformad för att underlätta övervakning är 

det aktivitetsbaserade kontorslokalerna utformade utifrån de aktiviteter som ska utföras. Även 

det flexibla kontoret som är utformat för att kunna skära ner i kontorskostnader är en 

intressant aspekt för diskussionen om motiven bakom införandet av ett aktivitetsbaserat 

kontor.  

 

2.2 Vad är aktivitetsbaserade kontor? 

En traditionell bild av hur ett kontor kan se ut är att det består av enskilda rum i anslutning till 

en lång korridor, också kallat cellkontor. I dessa kontorsrum sitter vanligtvis en person men 

det kan också förekomma att det sitter två eller tre personer i ett enskilt kontorsrum. Kontoret 

har ändrat karaktär genom åren och en annan vanlig kontorsform är det öppna 

kontorslandskapet. Det öppna kontorslandskapet bygger istället på att den anställde inte har 

ett eget rum utan delar rum med resterande kollegor i ett stort kontor. Den anställde har som 

regel ett eget skrivbord och en fast plats i den öppna kontorsytan som kan avskärmas till låg 

grad. Detta bildar ett landskap som kan vara olika stort baserat på hur många skrivbord som 

återfinns på den specifika ytan samt storleken på rummet. 

 

Utvecklingen av hur kontorsytan ska användas och utformas har fortsatt. Detta har utmynnat i 

olika lösningar varav en är aktivitetsbaserade kontor. Tanken med ett aktivitetsbaserat kontor 



 9 

är att kontoret är uppbyggt utifrån olika aktiviteter som de anställda utför. Det finns olika 

funktionsytor, som är uppbyggda utifrån vad som ska utföras på den aktuella ytan. För arbete 

som kräver hög koncentration finns det en yta, som oftast är ett rum, där det ska vara tyst, 

vilket innebär att mobiltelefoner ska vara avstängda eller på ljudlös och att inga samtal får 

föras. Det finns även ytor med kontorsplatser för lågmäld samtalston, ytor som är utformade 

för samarbete mellan två eller fler personer samt ytor som är kaféliknande vilka syftar till att 

möjliggöra spontan kontakt och mingel. Det finns även telefonrum och såväl stora som små 

mötesrum. Det som även skiljer aktivitetsbaserade kontor från andra kontorsmodeller är att 

individen inte har en egen plats. Syftet med detta är att de anställda ska röra sig mellan de 

olika ytorna beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföra (Engelen, Chau, Young, 

Mackey, Jeyapalan och Bauman, 2019, Toivanen, 2015, s. 15 och 21). Det aktivitetsbaserade 

kontoret är därmed ett flexibelt kontor (Brunia, De Been och van der Voordt, 2016, s. 31). 

 

Det aktivitetsbaserade kontoret är möblerat utifrån ett antagande att det endast behövs 70% 

ergonomiska platser i förhållande till antalet anställda. En ergonomisk plats definieras som en 

kontorsplats med höj- och sänkbara bord och stolar som kan individanpassas. Det finns med i 

beräkningen att alla anställda inte är på plats samtidigt. Ibland är anställda sjuka eller väljer 

att arbeta hemifrån eller på annan plats. Kontoret är beroende av digitala lösningar som 

hjälper de anställda att kunna arbeta oberoende av var de befinner sig någonstans (Bodin 

Danielsson och Bodin, 2008, s. 643).  

 

Toivanen menar att kontorets utformning främjar koncentrationen för de anställda genom 

arbete i grupper, individuellt eller i tysta zoner. Eftersom ett aktivitetsbaserat kontor inte ska 

ha för mycket förvaring för att kunna utnyttja ytan optimalt finns det ett behov av digitala 

hjälpmedel och att pappersanvändning fasas ut. Medarbetare förväntas kunna arbeta 

självständigt och bestämma när, var och hur de väljer att utföra arbetet för att uppnå bäst 

resultat. Olika kontrollfunktioner rapporterar resultaten till chefen som behöver leda på annat 

sätt än tidigare då personalen inte finns konstant tillgänglig på samma plats. Detta ger att både 

under- och överordnande behöver känna tillit till den andres prestation. Kontorsutformningen 

speglar vidare vad de anställda anser om sin arbetsgivare och arbetsplats och kan, om det har 

utformats rätt, stödja de anställda och företaget som en enhet. Dessutom kan det bli ett 

varumärke för företaget som de kan visa upp (Toivanen, 2015, s. 21 och 27–28). 
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Kontoret på den arbetsplats där fallstudien är gjord, som kommer att presenteras i 

metodavsnittet, är utformad på det sätt som beskrivits ovan. Det finns tre olika delar som 

företaget för studien jobbar utifrån för att få det aktivitetsbaserade kontoret att fungera. Det 

handlar om den fysiska miljön, den digitala miljön och den kulturella miljön. Utformningen 

överensstämmer med de beståndsdelar som Bäcklander m.fl. menar att aktivitetsbaserade 

kontor består av. De menar att det utmärkande för aktivitetsbaserade kontor är att det finns 

mindre kontroll av var och när arbetstagaren jobbar, ett stort användande av digitala och 

mobila hjälpmedel samt att kontoren är flexibla (Bäcklander, Rosengren, Lid Falkman, 

Stenfors, Seddigh, Osika och Stenström. 2019, s. 1).  

 

2.3 Syftet med kontorsförändringar  

Uppsatsen syftar till att förklara anledningarna till att organisationer inför aktivitetsbaserade 

kontor. I denna delen av avsnittet redogörs för vad tidigare forskning säger om syftena bakom 

införandet av aktivitetsbaserade kontor och generella förändringar av kontorsmiljön. 

Gemensamt för den tidigare forskningen kring aktivitetsbaserade kontor är att syftet med 

studierna inte har varit att ta reda på varför organisationer implementerar ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Fokus för forskningen har istället varit att undersöka följderna av att organisationer 

byter kontorslösning till en aktivitetsbaserad sådan och hur de anställda påverkas. Det har 

därför inte kunnat hittas varken några utförliga eller klara svar på frågan varför organisationer 

inför aktivitetsbaserade kontor. Däremot finns det mer utförlig forskning kring utformningen 

av kontor i allmänhet. 

 

Ett företag som omorganiserar sitt kontor vill ofta uppnå vissa mål genom det nya kontoret. 

Företaget kan exempelvis vilja ha sina anställda i fokus när de gör om kontoret eller vilja att 

den tillgängliga ytan används mer effektivt i syfte att öka lönsamheten. Oftast handlar det om 

att skapa en arbetsplats som anses vara tilltalande och som gör att de anställda känner sig mer 

kreativa och mer inspirerade. Kontoret ska därutöver stödja den verksamhet som bedrivs på 

kontoret samt uppfylla medarbetares behov. Att genomföra en omorganisering av kontoret 

förväntas också bidra till en förbättrad arbetsmiljö, att arbetet som utförs underlättas samt att 

medarbetarna blir mer produktiva (Toivanen, 2015, s. 5–6). Medarbetare som känner sig 

stolta över sin arbetsplats förstärker dessutom företagets varumärke. Detta bidrar både till att 

underlätta rekrytering samt till att behålla befintlig personal och kompetens. (Toivanen, 2015, 

s. 36 och 51).  
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Vid stora investeringar brukar företag generellt förlita sig på noggrant genomförda 

undersökningar och beräkningar innan valet att gå vidare med planerna fattas. När det handlar 

om lokaler för nya kontorslösningar är det dock vanligt att beslut fattas enbart utifrån vad som 

är trendigt. Trender styr besluten eftersom företag vill ligga i framkant och uppfattas som 

tidsenliga. Att genomföra förändringar kan då ge ett sken av att bolaget gör framsteg och 

utvecklas. Organisationer som företaget inspireras av får därför agera modell för det egna 

beslutet. Detta medför att företag ofta genomför samma förändringar som en annan 

organisation gjort med en förväntan om att lösningen ifråga ska passa även det egna företaget 

(Toivanen, 2015, s. 65).  

 

Aktivitetsbaserade kontor marknadsförs ofta som ett sätt att framtidssäkra lokalerna. Precis 

som med andra typer av organisationsförändringar är ofta syftet med förändringen att något 

ska förbättras (Toivanen, 2015, s. 36). I en studie kring effekterna av att en organisation väljer 

att gå från ett cellkontor till ett aktivitetsbaserat kontor konstateras att dagens arbete ställer 

andra krav på personal som behöver kunna arbeta mer flexibelt än tidigare. Vidare konstateras 

att kontoret behöver vara utformat för att underlätta för personalen att vara flexibel. Även om 

studiens främst syftar till att ta reda på hur det aktivitetsbaserat kontoret kan stötta de 

anställda i deras arbete går det att utläsa vissa motiv till införandet av aktivitetsbaserat kontor. 

Kontorsformen bedöms ha blivit mer populär med anledning av de ökade kraven på 

flexibilitet och då anställdas arbetsuppgifter har blivit mer varierade. Enligt studien syftar 

införandet av aktivitetsbaserat kontor till att få en ökad produktivitet och framstå som mer 

attraktivt dels för att underlätta vid rekrytering, dels för att attrahera nya kunder. Vidare 

förväntar sig organisationerna att de ska spara pengar genom att kunna ha mer personal på 

plats på kontoret än vad som var möjligt innan omorganisationen (Gerdenitsch et al. 2018, s. 

273–274, 281 och 293). 

 

Att det ofta finns ekonomiska förklaringar till att aktivitetsbaserade kontor införs 

framkommer även genom andra studier. Genom en ökad flexibilitet kan en organisation bättre 

kontrollera kontorsytan vilket är kostnadsbesparande. Dessutom förbättras organisationen då 

den utvecklas till att kunna kontrollera sina största utgifter mer effektivt (Engelen et al. 2019, 

s. 468–469). 
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En annan studie om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar de anställdas produktivitet, hälsa, 

motivation och nöjdhet konstaterar i förbigående att huvudsyftet med införandet av 

aktivitetsbaserat kontor är att kontorsformen ska bidra till att förbättra samarbetet, få mer 

självgående personal samt till att de anställda ska uppleva handlingsfrihet. (Bäcklander et al., 

2019, s. 2). Vidare kan det finnas skäl att förändra kontorsmiljön då själva kontorsmiljön kan 

fungera som ett styrmedel. Detta gäller oavsett val av kontorsform men forskning visar att den 

fysiska miljön kan påverka personal att arbeta effektivare och interagera mer med sina 

kollegor. En ändrad kontorsmiljö kan även medföra att ledarskapet förändras och utvecklas. 

Förhoppningen är ofta att de anställda ska känna sig mer motiverade och att den ökade 

motivationen ska bidra till att företaget får bättre förutsättningar att generera vinst (Bodin 

Danielsson och Bodin, 2008, s. 636–637). 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att organisationer vill upplevas som 

trendiga och framtidssäkra genom att omorganisera och implementera nya kontorslösningar. 

Detta verkar vara särskilt aktuellt vid införandet av aktivitetsbaserade kontor. Vidare kan det 

ur den tidigare forskningen utläsas att ett aktivitetsbaserat arbetssätt syftar till att reducera 

kostnaderna, öka produktiviteten samt attrahera och bibehålla kompetens. 

 

3. Teori 

Detta kapitel kommer att redogöra för studiens teoretiska referensram. Denna baseras på tre 

teorier med tillhörande begrepp som bedömts relevanta för förståelsen av varför 

organisationer inför aktivitetsbaserade kontor. De tre perspektiven är nyinstiutionell teori 

med fokus på mimetiska krafter och rationell myt, Brunssons teorier om beslut med fokus på 

hur beslutsprocessen kan fungera som legitimering samt ett finansialiseringsperspektiv med 

fokus på lokal- och personalkostnader.  

 

3.1 Nyinstitutionell teori  

Formella organisationer påverkas och organiserar sig utifrån institutioner som finns i vårt 

samhälle (Meyer och Rowan, 1977, s. 340–341). Det är både formella och informella 

institutioner som påverkar en organisations struktur. Informella institutioner är inbyggda i vårt 

samhälle och består av idéer och normer om hur något ska vara, eller bör göras. Meyer och 

Rowan menar att nya organisationer tvingar äldre organisationer att följa och införa nya 
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organisationsmetoder och processer. Detta gör de för att vara relevanta i framtiden, 

tillförskaffa sig resurser och vinna legitimitet. När institutionen får styra över hur 

organisationerna organiserar sig och skapar nya processer skapas en myt som införs av 

organisationerna “ceremoniellt”. Dessa står dock ofta i konflikt med vad som är effektivt. 

Detta fenomen kallar Meyer och Rowan för en rationell myt (Meyer och Rowan, 1977, s. 

340–341). 

 

DiMaggio och Powell har institutioner som förklaringsgrund för att organisationer liknar 

varandra. De kallar processerna som leder fram till att organisationerna liknar varandra för 

isomorfism. Isomorfism kan vara tvingande, normativ eller mimetisk. De mimetiska krafterna 

innebär att organisationer imiterar andra organisationer som är mer framgångsrika och som 

löst samma problematik som de själva brottas med. Samma lösning används för att lösa 

problemet i den egna organisationen utan att reflektera över om den passar in och är lämplig. 

Företaget som utgör inspirationskällan antas ha gjort en utvärderande process varför det 

imiterande företaget utan risk kan implementera lösningen till sitt problem. Detta skapar en 

homogenitet bland företagen i ett organisationsfält (DiMaggio och Powell, 1983, s. 149–

154).  

 

Rationella myter och mimetiska krafter är två begrepp som används inom nyinstitutionell 

teori och som kommer att appliceras i denna studie. Begreppen kommer att användas för att 

förklara varför aktivitetsbaserat kontor har införts i det studerade företaget. Mimetiska krafter 

kommer förklara hur organisationsidén, aktivitetsbaserat arbetssätt, införs i en organisation 

genom att organisationer blickar mot andra organisationer och imiterar dem. Rationella myter 

kommer underlätta förståelsen av att organisationer inför organisations idéer genom 

institutionella påtryckningarna för att vara relevanta i framtiden och ses som en modern 

arbetsgivare. 

 

3.2 Teori kring beslutsprocesser 

Många gånger ses beslut som en rationell process där beslutsfattare väger olika val mot 

varandra för att därefter ta ett beslut baserat på vad som är mest lämpligt. Antaganden om 

rationella beslut är att beslutsfattare får alla olika alternativ presenterade samt relevanta 

konsekvenser och att de jämförs med varandra, vilket är problematiskt då beslutsfattare 

troligen inte kan känna till vad alla konsekvenser blir av de beslut som tas. Ett rationellt beslut 
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är det beslut som är det mest effektiva för att uppnå det uppsatta målet (Brunsson, 2007, s. 3–

4). Brunsson (2007) menar att många beslut är fattade innan det så kallade rationella 

övervägandet görs. Beslutsprocessen handlar därmed om att legitimera ett redan taget beslut 

snarare än ett övervägande inför beslutsfattandet.  

 

Mot bakgrund av Brunssons förklaring av beslutsprocessen kommer uppsatsen försöka svara 

på om företaget har gjort ett rationellt val när det övergick till aktivitetsbaserat kontor.  

 

3.3 Finansialiseringsperspektiv 

Som konstaterades ovan har arbetslivet förändrats, blivit mer flexibelt och de anställda får 

numera ta ett större eget ansvar för det arbete som ska utföras. Vidare så har personalen blivit 

en värdefull resurs för företaget där humankapitalet är en viktig konkurrensfaktor (Thompson, 

2003, s. 359–360). 

  

I sökandet efter en arbetsprocess som bidrar till flexibilitet vill företagen kunna lokalisera 

anställda eller blivande anställda som besitter den kompetens som behövs och efterfrågas för 

att sedan kunna använda den kunskapen kontinuerligt eller när behovet uppstår. De anställda 

förutsätts också ge mer av sig själva till företaget genom sin kompetens och samarbeta mer 

med kollegor. Företaget å sin sida lovar dock inte de anställda mer än det som redan finns 

preciserat i avtal. Företaget vill därigenom kunna dra fördel av att de anställda samarbetar 

utan att bolaget behöver utsätta sig för några risker. Det kräver en balansgång mellan den 

efterfrågade stabiliteten som behövs för att de anställda ska kunna vara effektiva och styrning 

såsom den ser ut idag där det främsta kännetecknet är att företaget bestämmer sig för att göra 

nedskärningar. Om anställningar går mot att bli mer osäkra och instabila leder det till att fler 

anställs på begränsad tid (Thompson, 2003, s. 362 och 364–365). 

  

För att kontrollera och minska kostnader eller förbättra sin ekonomi kan företag välja att 

genomföra förändringar inom olika segment. Detta kan yttra sig i att de väljer att sälja av 

tillgångar, gå samman med ett annat bolag eller anskaffa nya resurser. Företaget kan också 

välja att minska på personalstyrkan. Personalen är ofta den största kostnaden samt att den 

anses vara den kostnad som är enklast att påverka och granska (Thompson, 2003, s. 367). 
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Thompson beskriver fria arbetare som kännetecknas av att de ställer krav, är rörliga samt att 

de sätter sig själva först och har ett stort humankapital men en låg lojalitet gentemot företaget. 

Att arbeta på kortare uppdrag har också blivit mer populärt och ses inte längre som något 

negativt. Anställda som arbetar på ett företag under en kortare tid speglar hur arbetsmiljön ser 

ut idag. Kraven på den anställde har förändrats och fokus ligger numera på att arbeta i team 

samt i projekt. När projektet avslutas eller kontraktet löper ut går den fria arbetaren vidare till 

andra uppdrag och nya arbetsgivare (Thompson, 2003, s. 370). 

 

Teorin kommer kunna bidra till att förklara hur kontoren kan bli en del av hur företaget 

kontrollerar sina personalkostnader. Teorin skulle även kunna förklara varför kontorsytan 

minskas genom användningen av flexibelt kontor.  

 

4. Sammanfattning av tidigare forskning och teori 

Brunssons teori om hur organisationers beslutsprocess fungerar innebär i korthet att 

organisationer inte gör rationella val utan att beslutsfattarna tenderar att i efterhand hitta 

förklaringar som legitimerar det redan fattade beslutet. Synsättet kan jämföras med 

nyinstitutionell teori som menar att informella samhällsinstitutioner tvingar organisationer att 

införa olika organisationsidéer i syfte att framstå som moderna och bibehålla kompetens. 

Organisationer imiterar varandras problemlösning eftersom de tror att det kommer lösa de 

egna problemen och då de tror att den andra organisationen har gjort en rationell 

undersökning av problemet. Ett finansialiseringsperspektiv innebär att det finns finansiella 

motiv till att organisationer eftersträvar en flexibilitet i sin verksamhet genom att bland annat 

kontrollera personalkostnader. 

 

De ovanstående teorierna skulle, tillsammans och var och en för sig, i viss utsträckning kunna 

förklara de slutsatser som den tidigare forskningen dragit om varför organisationer gör 

kontorsförändringar och inför aktivitetsbaserade kontor. Forskningen visar nämligen att de 

främsta motiven bakom införandet av aktivitetsbaserade kontor är att reducera kostnader, öka 

produktiviteten, framstå som trendig och framtidssäker samt attrahera och bibehålla 

kompetens.  
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska val av ansats, urval, genomförande av 

datainsamling och analys. Vidare redovisas de begränsningar i studien som har identifierats 

samt de etiska överväganden som gjorts inför genomförandet. Avslutningsvis beskrivs det 

undersökta företagets kontor närmare och hur den platsen ser ut.  

 

5.1 Ansats 

Då syftet med denna uppsats är att ta reda på varför organisationer väljer att omorganisera till 

aktivitetsbaserade kontor har en kvalitativ ansats valts, närmare bestämt en kvalitativ 

innehållsanalys. Ansatsen har varit konventionell då vi önskat ha en öppen inställning till 

materialet och låtit materialet styra oss. Detta har gjort att vi använt oss av en öppen och bred 

kodning utan förutbestämda koder, en så kallad induktiv innehållsanalys (Hsieh och Shannon, 

2005, s. 1279–1280).  

 

Anledningen till att en kvalitativ ansats passar studien är att en sådan har bedömts bäst kunna 

identifiera de bakomliggande motiven och orsakerna till införandet av aktivitetsbaserat 

kontor.  

 

5.2 Fallstudie 

Undersökningen är gjord genom en fallstudie som inkluderat semistrukturerade intervjuer, en 

observation samt en mindre dokumentgranskning av företagets hemsida. Valet av 

semistrukturerade intervjuer innebär att den som utfört intervjun guidade respondenten genom 

den snarare än att styra vad som sades. Respondenterna gavs därigenom möjlighet att ta upp 

det som de ansåg var relevant vilket vi bedömde på ett positivt sätt skulle bidra till att svara på 

frågeställningen.  

 

5.3 Urval 

Anledningen till att kontakt togs med den utvalda organisationen var för att den under början 

av år 2019 flyttade in i ett nytt kontor som var designat och byggt för ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Mot denna bakgrund bedömde vi att beslutsprocessen borde ligga färskt i minnet 

hos de personer som varit involverade i införandet och att företaget därför var en lämplig 

kandidat får vår studie.  
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Även urvalet av intervjupersoner har varit strategiskt, detta då vi har fokuserat på de personer 

som deltagit i processen att införa aktivitetsbaserat kontor samt de som jobbar med frågorna 

idag. De personer som har intervjuats har valts ut med hjälp av en person som jobbar på 

företaget som var delaktig i processen att inför aktivitetsbaserat kontor. Inför införandet 

arbetade personen under ett års tid med utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret och 

hur det sak fungera hos företaget. Efter flytten till det nya kontoret har hen fortsatt att ha som 

sin huvudsakliga arbetsuppgift att utveckla det aktivitetsbaserade kontoret. Kommunikationen 

med hen har skett via e-post och telefon. Vi efterfrågade intervjupersoner i form av personer 

som har arbetat med införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt samt personer som varit med 

och fattat beslut om att införa kontorsformen. Utifrån denna kravbild har vår kontaktperson 

valt ut och skickat förfrågan gällande intervjuer till främst personer i koncern- och 

sverigeledning samt HR-personal. Efter att dessa intervjuer genomförts intervjuade vi en av 

de externa konsulter som anlitats inför, och under, omorganisationen.  

 

En beskrivning av alla informanter följer nedan. 

 

Beskrivning av informanter: 

 

Informant 1: HR-personal, har jobbat på företaget i mer än 1 år. 

 

Informant 2: HR-chef, har jobbat på företaget i mindre än 5 år. 

 

Informant 3: HR-direktör, har jobbat på företaget i mer än 25 år. 

 

Informant 4: HR-direktör, har jobbat på företaget i mer än 10 år. 

 

Informant 5: Mellanchef, har jobbat på företaget i nästan 30 år. 

 

Informant 6: HR-personal, har jobbat på företaget i nästan 20 år. 

 

Informant 7: Konsult inom organisationsförändringar med särskild inriktning på att skapa 

moderna arbetsplatser, aktiv som konsult i förändringsprocessen under 3 år. Tidigare jobbat 

med organisationsförändringar som anställd. 
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5.4 Intervjumall 

Intervjumallen är framtagen genom en process som bestod utav att först fundera på vilka 

teman som kan vara aktuella för att besvara syftet. Tidigare forskning gav insikter kring vilka 

teman som är relevanta att fokusera på. Efter att två intervjuer genomförts gjordes några 

mindre förändringar i intervjuguiden för att den skulle rikta in sig mer på processen innan 

införandet och vilket underlag som låg till grund för omorganisationen.  

 

De teman som valdes för studien återfinns i den bifogade intervjuguiden. 

 

5.5 Genomförande 

5.5.1 Granskning av hemsida 

Det har gjorts en mindre granskning av företagets hemsida och organisationsuppbyggnad. I 

denna del undersöks organisationsträdet och hur ledningen presenteras, detta bidrog till en 

uppfattning om hur ledningen kan ta beslut. 

 

5.5.2 Observation  

För att få en utökad förståelse för vad aktivitetsbaserat kontor är samt hur organisationen 

implementerat och använder sitt aktivitetsbaserade kontor fick vi en 60 minuters rundtur på 

kontoret. Det tydliggjorde hur de olika avdelningarna arbetar enligt arbetssättet. Under 

rundturen fanns möjlighet att ställa frågor till en av två som är ansvariga för driften av det 

aktivitetsbaserade kontoret. Detta blev en observation som bidrog till att vi såg att vissa av 

funktionerna, exempelvis IT, HR-administration samt löneadministration hade mer stationära 

platser då dessa arbetsuppgifter kräver att de sitter tillsammans. Vidare behandlar dessa 

personalkategorier delvis känsliga uppgifter vilket gör att det inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter överallt i huset. Observationen bidrog till ytterligare inspiration till 

intervjuguiden samt gjorde att det var enklare att förstå respondenterna när de beskrev något 

specifikt gällande hur det aktivitetsbaserade arbetssättet används hos dem.   

 

5.5.3 Intervju 

Intervjuerna genomfördes i november månad 2019 på företagets huvudkontor där vi fick 

tillgång till ett mötesrum för att utföra intervjuerna ostört. Intervjuerna genomfördes av oss 

tillsammans där den ena var huvudansvarig för intervjun och den andra tog anteckningar för 
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att eventuellt senare kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och kodas i syfte att hitta teman som kunde utgöra underlag för analysen. 

Anteckningarna har även använts som ett komplement till transkriberingen vid kodningen.  

Intervjuerna var uppbyggda utifrån teman och intervjuaren lät respondenterna tala fritt och 

styra den framåt utifrån uppsatta teman. 

 

De anställda som inte haft möjlighet att träffa oss personligen, på grund av sjukdom eller 

pressat schema kunde intervjuas via telefon eller ett kommunikationsprogram, kallat Teams, 

som organisationen använder vid möten på distans. Av de sju intervjuerna har en gjorts per 

telefon och en via Teams. Totalt utfördes sju stycken intervjuer, som varade mellan 30 och 45 

minuter vardera.  

 

VD för koncernen tackade nej till att medverka i studien efter förfrågan. Detta är det enda 

kända bortfallet i studien.  

 

5.6 Analys 

Transkriberingen delades upp på så sätt att en av oss transkriberade fyra stycken intervjuer 

och den andre tre. Förutsättningarna var att inte ändra i materialet, men en intervju har 

översatts från norska till svenska för att skydda respondentens identitet. Transkripten 

bevarades därefter på två olika datorer för att minska risken för att bli av med data.  

 

När transkriberingen var genomförd påbörjades analysen av materialet. Detta gjordes genom 

en öppen kodning som utförts på alla intervjuer. Vi gjorde först varsin kodning av varje 

intervju för att därefter jämföra våra respektive kodningar. Detta gjorde att vi inte påverkades 

av varandras uppfattning av materialet utan kunde ha ett öppet sinne under 

kodningsprocessen. I nästa steg färgkodades intervjuerna i olika teman som sedan jämfördes. 

Utifrån den jämförelsen identifierades fyra olika kodningskategorier som ansågs kunna 

förklara varför företaget som fallstudien bygger på valt att omorganisera till 

Aktivitetsbaserade kontor. Genom hela processen har vi försökt låta empirin leda oss framåt 

och bortse från vad teori och tidigare forskning kommit fram till tidigare.  

 

 

5.7 Empirisk mättnad  



 20 

När en kvalitativ studie utförs är det som eftersträvas en mättnad, som bidrar till att 

insamlandet av nya data inte längre behövs. Den teoretiska mättnaden innebär att nya data 

inte framkommer vid fortsatt insamling. På så sätt att respondenternas svar inte ger något 

ytterligare utöver vad som redan har noterats och samlats in. Målet är alltså att komma till en 

punkt i insamlingen av data där mer insamlade data inte bidrar till mer insikt för studien. Att 

samla in mer data därefter är enbart tidskonsumerande. Det är författaren själv som 

bestämmer när hen tycker att materialet har uppnått en mättnad, och det finns inga specifika 

råd kring när detta har uppnåtts (Saunders, Sim, Kingstone, Baker, Waterfield, Bartlam, 

Burroughs och Jinks, 2018, s. 1894–1895 och 1900–1901).  

 

Det har utförts sju stycken intervjuer och svaren började bli återkommande och likna varandra 

redan vid intervju nummer fem. Det utfördes två stycken intervjuer till efter det utan att några 

nya insikter tillkom. Vi upplevde en relativ mättnad i materialet varför vi beslutade att inte 

boka in några fler intervjuer.  

 

5.8 Begränsningar 

Det har identifierats tre stycken begränsningar med studien. Den första är att forskningsfrågan 

bygger på att ta reda på hur vissa personer agerat och reflekterat vid ett tidigare tillfälle. Det 

kan göra att vissa detaljer om hur resonemang förts som lett till beslut kan vara svåra att 

komma ihåg. Forskningsfrågan hade varit enklare att besvara om processen kunnat följas från 

första möte till beslut och införande. Företaget har dock hela tiden dokumenterat sin process 

och presenterat den under intervjuerna. För att motverka informationsbortfall på grund av att 

människor glömmer har vi intervjuat flera personer som varit involverade i beslutsprocessen. 

Det har framkommit att det finns viss typ av efterrationalisering av processen, vilket är ett 

intressant fenomen som kommer att diskuteras i resultat- och analysavsnittet. Det material 

som samlats in anses räcka för att ge en rättvis bild av som skett. 

 

Den andra begränsningen med studien är att den i stort sett enbart innehåller ett 

ledningsperspektiv. Det finns endast ett begränsat antal informanter som representerar de 

anställda. Det gör att det inte finns en tydlig motpol till ledningsperspektivet. Vi anser dock 

inte att det är ett större problem då syftet med uppsatsen är att undersöka anledningarna till att 

organisationer väljer att omorganisera till aktivitetsbaserat kontor och den frågan kan bäst 

besvaras av ledning och beslutsfattare.  
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Slutligen har vi inte haft full kontroll över vilka personer som fått en förfrågan om intervju 

eller vilka som har tackat nej då en anställd hos företaget har bokat in alla intervjuer. Detta 

innebär vidare att det kan hända att vi saknar kännedom om eventuella personer som tackat 

nej till att medverka i studien. Vi känner dock till ett bortfall i form av koncernens VD. Vi 

anser inte att bortfallet är problematiskt då de personer som efterfrågats för intervju i enlighet 

med kravbilden har deltagit. Dessa är HR direktörerna för koncernen och den svenska 

verksamheten samt andra HR funktioner som ägt och aktivt jobbat med beslutsprocessen och 

implementationen.  

 

5.9 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som ska 

uppfyllas vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Informationskravet har uppfyllts genom att ett informationsbrev har skickats ut till deltagarna 

i förväg med information om vad syftet med studien är samt att allt deltagande i studien är 

frivilligt. Vid frågor har deltagarna kunnat kontakta oss samt ansvarig handledare. 

 

Kravet på samtycke har uppfyllts genom att det vid intervjuerna har säkerställts att 

respondenten har läst informationsbrevet och är införstådd med vad studien ska behandla samt 

informerats om att hen kan avbryta intervjun när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att sträva efter att anonymisera respondenterna 

och företaget. Vid transkriberingen av intervjuerna har vi i så stor utsträckning som möjligt 

försökt att ta bort information som kan kopplas till en specifik respondent eller till företaget 

genom anonymisering. Observationen har försökt beskriva ett aktivitetsbaserat kontor så 

tydligt som möjligt för att underlätta för läsaren att förstå hur det kan se ut. Hänsyn har dock 

tagits till att inte beskriva det på ett sådant detaljerat sätt att läsaren kan dra slutsatser kring 

vilket företag som besökts och studerats. Genom att försäkra respondenterna om att de svar 

som samlats in vid intervjuerna endast skulle användas för uppsatsen och inget annat ändamål 

har vi uppfyllt nyttjandekravet. All insamlad information och data har sedan raderats 

(Vetenskapsrådet, u.å). 
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5.10 Det undersökta kontoret 

Studien har utförts hos ett branschledande företag vars huvudkontor är beläget i en förort till 

Stockholm. Detta är ett huvudkontor till ett koncernföretag med verksamhet över hela Sverige 

samt även i delar av Baltikum och Skandinavien. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ska 

införas även på andra kontor över tid. På huvudkontoret så utförs bland annat administrativa 

arbetsuppgifter och affärsutveckling. Kontoret är nybyggt och planerat utifrån ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt på sju olika våningar som alla är luftigt inredda. I mitten av 

kontoret på bottenplanen ligger matsalen och taket sträcker sig där upp till sjunde våningen 

vilket ger en känsla av ljus och rymd. Kontoret har en inredning som påminner besökaren om 

att hen är på just det aktuella företaget. Det finns informationstavlor och skyltar vars 

utformning berättar var i byggnaden personalen befinner sig för att underlätta lokalisering och 

informera om rådande kultur på företaget. Kontoret känns trivsamt och öppet vilket, enligt 

respondenterna, skiljde sig från tidigare kontor med begränsade utrymmen. Från våning två 

och uppåt finns det personliga skåp till varje anställd där de påbörjar och avslutar dagen. 

Våningarna har olika temafärger för att särskilja dem från varandra. Det de har gemensamt är 

att det finns olika zoner för olika typer aktiviteter. Zonerna som vi har observerat är bland 

annat bibliotekstysta zoner, zoner där en låg samtalston ska hållas, loungeområden samt 

många mötes- och telefonrum. Under observationen upplevde vi att det var lätt att koncentrera 

sig och att det inte var något problem att hitta en plats i de olika zonerna. 

 

De anställda arbetar med hjälp av laptops och mobiltelefoner som de tar med sig när de 

förflyttar sig mellan kontorszonerna. Datorerna går enkelt att koppla upp i konferensrum för 

att visa presentationer eller annat material. Det används även ett kommunikationsprogram 

som möjliggör skärmdelning till en kollegas datorskärm även om kollegans dator inte är på 

plats på kontoret. Det finns även kameror vid alla samarbetsytor som sitter i anslutning till 

TV-skärmar, monitorer eller någon annan skärmlösning vilket underlättar videosamtal och 

videokonferenser. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat utifrån tidigare forskning och 

teori; finansialiseringsperspektivet, beslut som en legitimeringsprocess, nyinstitutionell teori 

med fokus på begreppen rationell myt och mimetiska krafter. Frågeställningen kommer att 

besvaras; ”Varför valde beslutsfattarna inom det aktuella företaget att omorganisera till ett 

aktivitetsbaserat kontor?” Resultaten kommer att presenteras var för sig där analysen följer 

på varje tema som presenteras. Avslutningsvis sammanfattas och analyseras resultatet utifrån 

beslutsprocessens gång hos det undersökta företaget. 

 

6.1 Inledande resultat 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad som ligger till grund för omorganiseringen 

till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 

Beslutet att införa aktivitetsbaserat kontor togs 2014. Enligt företagets eget presentations-

dokument fanns det fyra olika anledningarna till att det infördes ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Dessa är att en föränderlig omvärld ställer nya krav på arbetsplatser, att det finns 

behov av mer samarbete, att nya sätt att arbeta ökar effektiviteten och att företaget hade vuxit 

ur sitt tidigare kontor. Företaget förklarar även att det förankrade, och fortfarande förankrar, 

arbetssättet utifrån tre dimensioner. Den fysiska arbetsmiljön stödjer alla de olika aktiviteter 

företaget och personalen gör under en arbetsdag. Vidare stödjer den digitala arbetsmiljön ett 

flexibelt arbetssätt som gör det möjligt att dela kunskap och information oberoende av tid, 

plats och utrustning. Avslutningsvis förankras arbetssättet i den kulturella arbetsmiljön genom 

tydliga mål och självledarskap utifrån tillit och ansvarstagande.   

 

Efter att företaget beslutade att införa aktivitetsbaserat kontor började bolaget att leta efter ett 

nytt kontor som skulle uppfylla bolagets behov. En arbetsgrupp, som bestod av delar från 

koncernledningen och Sverigeledningen som var ansvariga för frågan åkte runt och besökte 

flertalet organisationer som infört aktivitetsbaserade kontor. Det gjorde arbetsgruppen för att 

ta lärdom av vad som är viktigt att tänka på vid införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt samt 

för att få kunskap om vilka konkreta utmaningar andra organisationer ställts inför vid 

införandet av aktivitetsbaserade kontor. Det slutgiltiga beslutet att införa ett aktivitetsbaserat 
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arbetssätt presenterades för styrelsen som sedan godkände införandet av arbetssättet och 

bygget av ett nytt kontor.  

 

Genom de utförda intervjuerna och observationerna har det framkommit att arbetsprocessen 

med kontorsförändring påbörjades ett par år innan det togs ett formellt beslut om att det nya 

huvudkontoret skulle vara aktivitetsbaserat. Anledningen till att ledningen började titta på en 

ny kontorslösning var att företaget vuxit ur sina befintliga lokaler. Genom förvärv av andra 

verksamheter och en organisk tillväxt hade koncernen vuxit och huvudkontoret blivit 

överbefolkat. Ledningen började undersöka olika lösningar till problemet och började med att 

införa vissa flexibla ytor på det gamla kontoret. Detta var inte optimalt då såväl de anställda 

som ledningen upplevde att lokalerna inte var anpassade för att kunna implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt på ett tillfredsställande sätt. Detta kommer att beskrivas mer 

utförligt nedan.  

 

Utifrån intervjuerna har fyra olika teman kunnat identifieras som anledningar till valet och 

införandet av aktivitetsbaserat kontor; behov av att lokalerna matchar arbetssättet, 

ekonomiska motiv, strävan efter att vara en modern arbetsgivare samt omvärldens påverkan 

till organisationsförändring. Dessa kommer att presenteras närmare nedan varefter resultaten 

kommer analyseras utifrån tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

6.2 Behov av att lokalerna matchar arbetssättet 

Den första anledningen till att företaget införde aktivitetsbaserat kontor är att arbetet har 

förändrats och att de gamla lokalerna inte var byggda för det rådande arbetssättet. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning om hur arbetslivet har förändrats.  

 

Under en av de inledande intervjuerna beskrevs det att företagets arbetssätt har förändrats de 

senaste 10–15 åren. Arbetssättet har gått från att de olika funktionerna jobbat individuellt och 

stationärt till att funktionerna samarbetar mer med varandra. Detta beror delvis på att företaget 

vuxit organiskt och genom förvärv av andra verksamheter. De förvärvade verksamheterna och 

de tidigare verksamhetsgrenarna ska nu möta slutkunden på samma digitala och fysiska plats. 

Det har gjort att behovet av samarbete har ökat. En följd av detta är att det sker fler fysiska 

och digitala möten mellan funktionerna. I takt med att arbetslivet har blivit mer flexibelt och 

mer ansvar läggs på den anställde har individens ansvar för det egna arbetet ökat. I 
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kombination med den digitala utvecklingen gör detta att företaget ansåg att det fanns ett 

behov av att skapa en arbetsplats som matchade det nya arbetslivet.  

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kan jämföras med hur studier vid universitet och högskolor 

är uppbyggda. Där sätts förutsättningar upp för vad som ska utföras men inte hur utförandet 

ska ske. Föreläsare är inte närvarande hela tiden för att säkerställa att studierna sköts på ett 

korrekt sätt, utan det är den enskilde individens ansvar att utföra arbetet och utvecklas i sina 

studier. Universiteten tillhandahåller lokaler som är anpassade efter olika arbetsuppgifter där 

studenten behöver anpassa sig efter hur många tillgängliga platser det finns. Liknande 

beskrivning av arbetet har framkommit vid intervjuerna bland annat genom följande uttalande 

från informant 2:    

 

“Men också förr i tiden var det så att chefen leder och fördelar hela 

tiden arbetet till att vi nu har team som arbetar tillsammans. Man får 

en målbild och ramar utifrån målstyrning så jobbar med väldigt 

autonomt i teamen också som individ.” 

 

Även en högre uppsatt HR-chef har uttryckt att individen har ett personligt ansvar för sin 

utveckling och för att på det sättet hålla sig anställningsbar. Vidare uttalade hen att 

arbetsgivaren behöver ge förutsättningarna till den anställde för att hen ska kunna utföra sitt 

jobb.  

 

Beskrivningarna ovan ligger i linje med tidigare forsknings beskrivning av det nya arbetslivet 

där det inte ges någon arbetsordning, tydliga manualer, eller klart beskrivna arbetsuppgifter.  

Det nya arbetslivet innehåller inte heller några preciserade resultat eller fastställda 

målbeskrivningar. Däremot beskrivs arbetet som att det existerar inom ramen för företagets 

generella bransch-, kund- eller marknadskrav (Allvin, 2006, s. 37). På det sätt som 

intervjupersonernas beskriver sin arbetsplats och arbetssätt anser vi att det är tydligt att 

företaget är en del av det nya arbetslivet.  

 

Det har under intervjuerna kommit fram att många anställda i medarbetarundersökningar 

uttryckt ett missnöje med att de inte kunde hitta mötesrum eller en plats där de kunde arbeta 

ostört i de gamla lokalerna. Intervjupersonerna har även uttryckt att behovet av att sitta vid en 

bestämd plats hade minskat och att det istället fanns ett behov av utrymmen där personalen 
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kunde ta spontana och planerade möten. Detta då företaget, som beskrivits ovan, arbetar 

mycket i projektform.   

 

En medarbetare som har möjlighet att själva påverka arbetet och hur det läggs upp upplever 

ofta en ökad känsla av välbefinnande och trivsel (Toivanen, 2015, s. 26). Som 

intervjupersonerna beskriver det har företaget lyckats uppnå detta genom de aktivitets-

baserade lokalerna. Medarbetarna har nu lättare att styra sitt arbete genom att de kan välja att 

arbeta på en plats som är anpassad efter den arbetsuppgift som ska utföras. Företaget har gjort 

mätningar där de anställda fått skatta hur de upplever det nya kontoret. Resultaten var positiva 

i jämförelse med de undersökningarna som utfördes i de gamla kontorslokalerna och 

medarbetarna har bland annat uppgett att lokalerna hjälper dem i arbetet.  

 

Ett flexibelt arbetssätt, där den anställde inte behöver vara på en bestämd plats hela dagen, gör 

också att behovet av ledarskap förändrats. I intervjuerna framkom att flertalet respondenter 

anser att ledarskapet behöver utvecklas bland annat genom fler informella fysiska möten och 

mer digital flervägskommunikation, exempelvis chattar. Informant 5 säger:  

 

”Det är mera anpassning till både organisation, arbetssätt och 

aktivitetsbaserat. När vi jobbade med själv omställningsarbetet  

enbart för kontoret så pratade vi om olika delar, förändrat ledarskap 

och jobba digitalt, förutom de fysiska. Det var tre delar vi pratade 

om; fysisk miljö, ledarskap och digitalt. Alla måste anpassa sig på 

något sätt och att kunna leva så.” 

 

Detta är ett förväntat resultat då tidigare forskning tyder på att chefer i det nya arbetslivet 

behöver kunna leda på nya sätt eftersom varken de eller de anställda nödvändigtvis är fysiskt 

närvarande. Även den omständighet att den anställde förväntas vara mer flexibel och 

självgående i arbetet ställer nya krav på ledarskapet eftersom arbetsgivaren inte kan leda och 

övervaka arbetet på samma sätt som tidigare (Toivanen, 2015, s. 20). 

 

Aktivitetsbaserade kontor möjliggörs till stor del av digitaliseringen och teknikutvecklingen. 

Arbetssättet medför dock inte bara nya krav på ledarskapet utan dess flexibilitet skapar även 

en gränslöshet mellan de anställdas arbetsliv och privatliv. Det har skett en institutionell 

förändring av arbetslivet som innebär att det flexibla arbetet numera är en norm och den 
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normen gör det möjligt för organisationer att förvänta sig att arbetet även utförs utanför 

kontoret och utanför ordinarie arbetstid (Allvin, 2006, s. 21 och s. 105 ff). Under intervjuerna 

har det framkommit att arbetet förväntas kunna utföras utanför kontoret. Exempelvis menar 

en av respondenterna att om en anställd behöver gå tidigt för att hämta barn på dagis kan man 

ta igen arbetet i hemmet senare på eftermiddagen eller kvällen. Resultatet av intervjuerna ger 

dock inte stöd för att detta är ett av syftena bakom införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret. 

 

Studien visar att de omständigheter att arbetslivet har förändrats och blivit mer flexibelt 

samtidigt som företaget blivit mer mötesorienterat och digitalt gjorde att företaget insåg att 

det gamla kontoret inte längre klarade av att tillmötesgå företagets behov. De anställda 

uppgav även i tidigare gjorda medarbetarundersökningar att de blivit mindre produktiva på 

jobbet. Att kontoret inte längre svarade mot företagets behov är en av de bakomliggande 

orsakerna till att företaget valde att se över sin kontorslösning. Att kontoret behövde bli mer 

flexibelt är dock inte en direkt orsak till att just den aktivitetsbaserade kontorslösningen 

valdes.  

 

6.3 Ekonomiska motiv  

Det är ledningen, tillsammans med styrelsen, som har tagit beslutet att införa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt och att bygga ett nytt kontor. När beslutet fattades hade ledningen 

väldigt få alternativ eftersom det behövdes mer plats än tidigare och pilotförsöken i de 

dåvarande lokalerna hade misslyckats på grund av detta. Det har genom intervjuerna 

framkommit att ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte gick att genomföra i de dåvarande 

lokalerna dels för att de inte var utformade efter ett sådant, dels då verksamheten var utspridd 

på flera olika kontor i kommunen. Med hjälp av ett aktivitetsbaserat arbetssätt kunde 

kontorsytan optimeras och på det sättet kunde företaget bygga ett mindre kontor än vad som 

hade behövts om varje medarbetare skulle ha en egen arbetsplats. 

 

Att inte behöva ha en arbetsplats per anställd som dessutom är kopplad till en specifik person 

gör att det behövs färre arbetsplatser. Företaget i studien har, som nämnts ovan, en 

möteskultur och ett flexibelt arbetssätt vilket gör att många anställda ofta sitter i möten, har 

konferenssamtal eller är på resande fot. Detta gör att lokalerna behöver vara utformade så att 

det finns tillräckligt med mötesrum med teknik som möjliggör arbetssättet. När en anställd går 
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till ett möte använder en annan den skrivbordsplats som lämnades. Skulle kontoret ha 

utformats utifrån att varje person skulle ha en fast plats hade kontoret behövt bli större. Att 

detta var en delvis avgörande faktor för valet av ett aktivitetsbaserat kontor står klart genom 

intervjuerna. Informant 3 har uttryckt det enligt följande. 

 

“Och sen så tycker jag att man ska vara uppriktig också och säga att 

skulle vi ha fasta skrivbord så skulle vi antagligen ha behövt bygga 

mycket större kontor, eh och det visste vi också att i kontorslandskap 

så såg vi att har man fast plats så krävs det ehm, mer yta...” 

 

Att platsoptimering var ett av syftena med omorganiseringen kan även utläsas av den 

omständighet att det finns drygt 2000 anställda på huvudkontoret, varav ca 500 stycken är 

konsulter, och endast knappt 1500 ergonomiska platser tillgängliga. En ergonomisk plats 

definieras som en kontorsplats med höj- och sänkbara bord och stolar som kan 

individanpassas. Studien visar att ledningen räknar med att inte fler än 70 % av de anställda 

behöver sitta vid en ergonomisk arbetsplats samtidigt. Detta synsätt bekräftas av tidigare 

forskning (Bodin Danielsson och Bodin 2008). 

 

Anledningen till att företag gör organisationsförändringar är oftast att de strävar efter att 

effektivisera verksamheten och öka produktiviteten. I intervjuerna förekommer 

återkommande uppgifter om att företaget utfört interna mätningarna där de anställda uppgett 

att de upplever en känsla av ökad produktivitet i sitt dagliga arbete sedan flytten till det 

aktivitetsbaserade kontoret. Informant 2 beskriver bl.a. det som en av anledningarna till att 

omorganisationen har lyckats. 

 

“Hur vet vi att vi har lyckats [...] På förra arbetsplatsen tyckte 

ungefär 4 av 10 att jag kan arbeta produktiv. Måttet är okej till 

fantastiskt. 6 av 10 säger att det är okej till riktigt dåligt. På nya 

kontoret säger 8 av 10 att det är okej till fantastiskt och 2 av 10 säger 

att det är dåligt och inte okej. Andelen anställda som tycker att det har 

blivit väldigt bra har vi fördubblat” 

 

Upplevelsen av ökad produktivitet är den enskilt viktigaste anledningen som nämnts för en 

lyckad omorganisering enligt en mellanchef på HR-avdelningen. Att få de anställda att vara 
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mer produktiva är det som genererar högre intäkter per anställd. I kombination med en 

effektiviserad kontorsyta ger detta en mindre kostnad vilket även skapar högre vinster. 

Toivanen menar att kontoret kan vara ett strategiskt verktyg som underlättar att nå 

verksamhetsmål. Dessa mål kopplas till monetära vinster genom förhöjd prestation och ökad 

trivsel (Toivanen, 2015, s. 63).  

 

För en produktproducerande verksamhet är det lagerkostnader och lagerhållning som oftast 

ger det största utslaget på resultatet. Det finns olika sätt att reglera lagret på, ett sätt är “just in 

time” metoden som handlar om att ta in råvaror precis i tid till produktionen för att på det 

sättet spara in kostnader genom att inte behöva tillhandahålla ett lager. När det gäller ett 

huvudkontor blir lagerhållningen istället personalen (Allvin, 2006, s. 30–31). Vidare är 

personalkostnaden den kostnad som företag lättast kan påverka (Thompson, 2003, s. 367). Ett 

sätt att reglera personalkostnader är att anställa konsulter som är verksamma utifrån 

verksamhetens behov. Problematiken är att det varierande antalet konsulter ska få plats i de 

befintliga lokalerna. Det undersökta företaget hade också detta problem på det förra 

huvudkontoret som var överbefolkat. Genom att skapa en arbetsplats där de anställda inte är 

fast kopplade till ett specifikt skrivbord i kombination med den rådande möteskulturen fanns 

det förutsättningar att dra ner på antalet skrivbord. Det möjliggör för företaget att reglera sin 

lagerhållning, dvs. personalen, utan att det påverkar rörliga kostnader i samma utsträckning 

som tidigare. I bra tider blir kostnaden per anställd låg och i tider när det går mindre bra är det 

enklare att reglera personalstyrkan utan att det resulterar i tomma ytor som kostar pengar. 

Eftersom det aktivitetsbaserade kontoret är flexibelt går det att anpassa efter 

konjunktursvängningar samt efter eventuella organisationsförändringar och tillkommande 

eller avvecklade verksamhetsgrenar. Kontorslösningen gör därmed verksamheten mindre 

riskutsatt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det har funnits ekonomiska motiv bakom 

införandet av det aktuella aktivitetsbaserade kontoret. Omorganiseringen har syftat till att 

effektivisera verksamheten och få en ökad kontroll över kostnaderna.  

 

6.4 Strävan efter att vara en modern arbetsgivare 

Den tredje identifierade anledningen till att företaget omorganiserade till ett aktivitetsbaserat 

kontor är att det är viktigt för företaget att vara en modern arbetsgivare i syfte att behålla och 
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attrahera kompetent personal. Genom att använda sig av de senaste organisationstrenderna 

tror sig ledningen kunna uppfylla just detta. Informant 4 som sitter i ledningsgruppen 

uttrycker det tydligt under intervjun enligt följande. 

 

“På det viset är det väldigt viktigt att vi visar att vi är en modern 

arbetsgivare och hänger med i den utvecklingen som finns. För 

annars kommer man inte vilja jobba här. Så där är vi måna om att vi 

är en modern arbetsgivare. De personer som vi vill försöka anställa, 

vi vill att de ska trivas och vilja vara här. Så jag tror att det är positivt 

[aktivitetsbaserat kontor]. 

 

Det framkommer i en annan intervju med informant 5 att hen anser att syftet, att vara en 

modern arbetsgivare, uppnås. Hen berättade att besökare är imponerade över tekniken på 

kontoret, viljan att försöka anpassa kontoret efter vardagen och för “att ni är så framåt”. Hen 

nämnde också att personer som har jobbat hos dem tidigare har sökt jobb i organisationen på 

nytt efter att ha besökt det nya kontoret. Detta kan vara ett exempel på hur företaget vinner 

legitimitet utifrån en rationaliserad myt. Genom att ha ett aktivitetsbaserat kontor, den 

rationella myten, väljer individer att söka anställning hos företaget vilket innebär att kontoret 

löser kompetensförsörjningen. Det finns normer i vårt samhälle som säger att det är positivt 

att vara modern och om en organisation är modern, i detta fall genom att ha ett 

aktivitetsbaserat kontor, vinner den legitimitet. I förlängningen innebär det att resurserna ökar 

och att företagets överlevnad är säkrad. 

 

Att företaget är väldigt mån om att vara, och uppfattas som, en bra arbetsgivare framkommer 

vid flertalet intervjuer. Företaget använder sig av ett annat företag som mäter arbetsplatser 

runt om i västvärlden genom enkäter där de anställda får skatta sin upplevelse av 

arbetsgivaren. Enligt det undersökande företagets index har företaget i studien gjort den näst 

bästa kontorstransformationen i Sverige. Det är tydligt att detta är något som företaget är stolt 

över. Att införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt var en del i strävan mot att vara en 

modern och attraktiv arbetsgivare exemplifieras även genom följande uttalande från informant 

4. 

 

“...det är jätteviktigt för oss, vi kan inte rekrytera resurser om vi inte 

har en attraktiv miljö att erbjuda. Då, det finns andra, då väljer de 
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andra saker och i synnerhet den typen av kritisk kompetens där det nu 

kanske är väldigt hård konkurrens på arbetsmarknaden, så kan 

faktiskt arbetsmiljö vara det som avgör om man, om allt annat är 

ungefär likvärdigt. Så det är absolut en jätteviktig parameter.” 

 

Meyer och Rowans (1977) tankar om att organisationer påverkas av institutioner i vårt 

samhälle bekräftar en av orsakerna till omorganiseringen av kontoret. Ledningen vill framstå 

som legitim och ses som en modern arbetsgivare genom att hoppa på de senaste 

organisationstrenderna och bygga stora delar av sin verksamhet kring dessa. Det är inte enbart 

trenden med aktivitetsbaserade kontor som ledningen har infört de senaste åren utan det har 

även införts ett agilt arbetssätt. Ett agilt arbetssätt innebär att organisationen hela tiden strävar 

efter att förbättra arbetet och sättet att utföra det på för att vara en arbetsplats som underlättar 

organisatoriskt lärande (Joroff, Porter, Feinberg och Kukla, 2003). Det finns olika processer 

som gör detta möjligt. Två av metoderna som används hos företaget är whiteboards och stora 

ark på väggarna med post-it-lappar på. Detta fungerar i praktiken så att post-it-lapparna sätts 

upp i en viss ordning för att tydliggöra för alla deltagare i ett projekt var i processen de är, vad 

som har gjorts samt vad som ska utföras. Vi drar slutsatsen att detta sker då företaget söker 

legitimitet som en modern arbetsgivare. Trenderna blir normen för vad en modern arbetsplats 

är och hur den ska se ut. Om ledningen skulle välja att inte implementera arbetssätten skulle 

de framstå som omoderna och få svårt att attrahera personal. 

 

Vi konstaterar att inget tyder på att det är rationella överväganden som gjort att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet införts. Företaget har påverkats av informella institutioner och 

adapterat den rationella myten om aktivitetsbaserade kontor som den bästa kontorsformen. 

Genom att följa de senaste trenderna hoppas företaget på att vinna legitimitet och locka till sig 

kompetent personal. Kontoret blir därigenom en del av bilden av företaget som modernt och 

framtidssäkrat.  

 

6.5 Omvärldens påverkan 

Som tidigare nämnts var en av de bidragande orsakerna till att företaget genomförde 

omorganiseringen att det gamla kontoret blivit trångbott. Det var vidare bullrigt i de gamla 

lokalerna och personalen hade svårt att koncentrera sig. Ledningen insåg att problemen 

behövde lösas och blev därför intresserad av den senaste organisationstrenden för 
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kontorslösningar, nämligen aktivitetsbaserat kontor. Inledningsvis försökte företaget införa 

flexibla ytor på vissa avdelningar i de dåvarande lokalerna för att se om konceptet fungerade. 

Av vad som sagts under intervjuerna framkommer att försöken misslyckades. Trots detta 

fortsatte ledningen att undersöka konceptet med aktivitetsbaserade kontor och anlitade 

konsulter som skulle göra en mer grundlig undersökning av frågan. Ledningen var vid denna 

tidpunkt inte fullt införstådda med vad aktivitetsbaserade kontor var utan hade endast en 

grundläggande bild. Informant 4 säger: 

 

Ja du, det kommer inte jag ihåg riktigt hur mycket vi pratade om det. 

Men vi pratade definitivt om aktivitetsbaserat, hur mycket vi exakt 

kunde själva då det kan jag inte riktigt svära på. […] Men alla de… vi 

prata ju bland annat med organisation 1 som hade gjort den resan. Vi 

pratade med ganska många olika aktörer, organisation 2 och 

organisation 1 och några till som låg före oss och det verkligen de här 

delarna som man pratade om. 

 

Konsulterna tog därefter kontakt med andra organisationer som infört aktivitetsbaserade 

kontor för att kunna utbyta idéer och för att, tillsammans med de som var ansvariga för 

omorganiseringen, besöka deras kontor i syfte att se hur de löst olika problem och vad som 

varit en utmaning vid införandet. Att använda konsulter på det här sättet underlättar 

övergången till ett nytt arbetssätt (Toivanen, 2015, s. 31). Ett av de företag som besöktes 

under beslutsprocessen är ett av världens största techbolag som blev utsedda till Sveriges 

bästa arbetsplats efter införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i början av 2010-talet.  

 

Att företaget vände sig till andra organisationer för inspiration innebär enligt vår mening att 

företaget starkt påverkades av hur andra företag hade implementerat aktivitetsbaserade 

kontor. Det kan i denna del särskilt noteras att en av de anlitade konsulterna också var 

huvudansvarig för införandet av kontorslösningen på ett av de framstående techbolag som 

företaget besökte under beslutsprocessen. Företaget har också fattat liknande beslut som detta 

bolag i syfte att uppnå goda resultat. Informant 4 följt av informant 5 säger:  

 

”Då började aktivitetsbaserade kontor att finnas överhuvudtaget som 

koncept, tror jag. Då var dem (ledning) lite nyfikna på det och även 

startade lite pilot(projekt) på det gamla kontoret. Så det var ett par 
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avdelningar som ändrade om och försökte skapa aktivitetsbaserade 

ytor för att se om det fungerade för oss.”     

 

”Men en kvalificerad gissning är att det var de här effektmålen som 

man såg. Sen vet jag att man började göra väldigt mycket studiebesök, 

man började läsa in sig på olika saker. Man började prata med 

experter inom arbetssättsområden.” 

 

Vi menar även att beslutet att överhuvudtaget överväga just en aktivitetsbaserad 

kontorslösning var påverkat av andra organisationer. Dessa slutsatser överensstämmer med 

DiMaggios och Powells (1983) teori om att imiterande krafter skapar en homogenitet mellan 

organisationer.  

 

Ledningen upplever att de har gjort en rationell och grundlig undersökning inför valet av 

kontorsform. I intervjuerna återkommer fyra av respondenterna till att företaget har undersökt 

olika alternativ för att lösa de aktuella problemen. Det är dock anmärkningsvärt att de hade 

svårt att svara på följdfrågan om vilka de andra alternativen som diskuterades var. Vi menar 

att undersökningen inte har varit så rationell som de ansvariga hävdar. Tidigt i processen 

begränsades undersökningarna till att bara avse aktivitetsbaserade kontor och hur andra 

företag implementerat just den kontorslösningen. Vi hävdar att den formella beslutsprocessen 

därmed snarare har syftat till att i efterhand legitimera det tidigare fattade informella beslutet 

om att övergå till ett aktivitetsbaserat kontor (jfr Brunsson, 2007). 

 

7. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför beslutsfattarna på det aktuella företaget valde att 

omorganisera till ett aktivitetsbaserat kontor. Den tidigare forskning som presenterats ger 

endast knapphändiga förklaringar till varför organisationer väljer aktivitetsbaserade kontor 

vid omorganiseringar. Uppsatsen har däremot identifierat fyra olika samverkande 

förklaringar; 1) behov av att lokalerna matchar arbetssättet, 2) ekonomiska motiv, 3) strävan 

efter att vara en modern arbetsgivare och 4) omvärldens påverkan.  

 

Vi kan konstatera att företagets bild av beslutsprocessen inte helt överensstämmer med de 

slutsatser vi har dragit om densamma. Behovet av att genomföra en omorganisering uppstod 
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enligt företaget då de gamla lokalerna inte längre var anpassade efter företagets arbetssätt 

samt att lokalerna blivit för små. Vi delar denna uppfattning så till vida att dessa faktorer 

gjorde att det fanns ett behov av nya lokaler. Lokalerna behövde vidare vara anpassade för det 

mer flexibla och digitala arbetssätt som karaktäriserar det moderna arbetslivet. Detta förklarar 

dock inte varför de nya lokalerna utformades efter just en aktivitetsbaserad kontorslösning. 

 

Det som vi bedömer är de huvudsakliga förklaringarna till att företaget gjorde kontoret 

aktivitetsbaserat är att det blivit påverkat av omvärlden och att det strävar efter att framstå 

som modernt.  

 

En modern arbetsgivare anses ha lättare att attrahera och bibehålla kompetens. Det kan 

förklaras av att det finns informella institutioner i vårt samhälle som sätter normerna för hur 

organisationer agerar och formas. Informella institutioner driver företag att följa trender vilket 

aktivitetsbaserade arbetssätt är exempel på. Genom att följa trenden anses företaget vara en 

modern arbetsgivare vilket gör att företaget kan säkerställa att behovet av kompetent personal 

tillgodoses. Vi anser att det har skapats en rationell myt om att aktivitetsbaserade kontor är 

den bästa kontorsformen för det nya arbetslivet. Genom att framgångsrika företag i trendiga 

branscher har infört aktivitetsbaserade kontor framstår kontorsformen som högaktuell och 

modern vilket medför att andra aktörer får uppfattningen att företaget gjort en grundlig och 

noggrann utvärdering av olika kontorsformer för att därefter välja den bästa. Detta är aktuellt 

även i förhållande till det företag som vi har undersökt. Innan företaget fattade det formella 

beslutet om att omorganisera kontoret besökte beslutsfattarna flera andra aktivitetsbaserade 

kontor, bland annat ett världsledande techbolag. Studien visar tydligt att företaget har 

inspirerats av dessa företag i allmänhet och techbolaget i synnerhet. Detta har gjort att 

företaget valt delvis samma lösningar som andra företag samt att de aktivitetsbaserade 

kontoren i förhållandevis hög grad påminner om varandra. Att företag imiterar varandra leder 

till en homogenitet som bibehåller och förstärker den rationella myten om aktivitetsbaserade 

kontor. 

 

Vi har alltså kommit fram till att företaget har påverkats av omvärlden i sin strävan efter att 

vara modernt. I syfte att uppnå detta bestämde sig företaget tidigt för att införa ett 

aktivitetsbaserat kontor. Vi menar att det informella beslutet togs tidigare än vad 

beslutsfattarna själva är medvetna om och innan de var fullt införstådda med vad aktivitets-

baserade kontor var. Den efterföljande processen med att undersöka alternativ och göra 
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jämförelser med andra arbetsplatser kan därmed ses som ett försök att legitimera det redan 

fattade beslutet inför det formella beslutet som togs något år senare. Detta synliggörs av att 

det inte har funnits några andra kontorslösningar med som alternativ i beslutsprocessen. 

 

Ytterligare en aspekt som i mindre mån har påverkat valet av ett aktivitetsbaserat kontor är att 

ett sådant inte kräver lika många kontorsplatser, vilket innebär att lokalkostnaderna minskar. 

Resultaten från vår studie visar dock inte att detta har varit någon avgörande faktor vid, eller 

uttalat syfte med, valet av kontorsform. Kostnadsbesparingen kan snarare ses som en positiv 

följd av ett beslut som företaget tog av andra anledningar. Även om den ekonomiska aspekten 

inte har haft någon avgörande betydelse för det undersökta företaget tror vi att den kan spela 

en stor roll vid valet av organisations- och kontorsform för företag i allmänhet. Detta då 

företag alltid strävar efter att hålla nere kostnaderna. Utformningen av aktivitetsbaserade 

lokaler gör det även möjligt för bolag att göra olika former av verksamhetsförändringar utan 

att förändra lokalerna.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att företag inte alltid är så rationella som de försöker vara 

och som samhället uppfattar dem. Detta då företag, precis som människor i allmänhet, 

påverkas av trender och förutbestämda uppfattningar om vad som är bäst. Det medför att det 

är svårt att göra genomtänkta val där alla alternativ och tänkbara konsekvenser har beaktats. 

Mot denna bakgrund är det särskilt intressant att företag verkar ha tagit till sig 

aktivitetsbaserade kontor som framtidens kontorslösning utan att närmare reflektera över dess 

faktiska effekter. 

 

8. Övriga iakttagelser och förslag på vidare forskning 

Andra tendenser vi kunnat se i studien är att det finns en viss form av löskoppling från 

införandet av aktivitetsbaserade kontor. Löskoppling innebär att strukturer och faktiska 

aktiviteter särskiljs från varandra (Meyer och Rowan, 1977, s. 356 ff.). Löskopplingen blir ett 

sätt för företaget att lösa problematiken kring att alla inte kan eller vill använda sig av den 

formella strukturen, i det här fallet aktivitetsbaserat arbetssätt, som ger legitimitet. Under 

observationen såg vi att vissa verksamhetsfunktioner inte jobbade aktivitetsbaserat utan att de 

var fast stationerade på vissa platser i byggnaden. HR- och löneadministration satt på samma 

plats i huset oavsett vilken arbetsuppgift de utförde. Vid en av intervjuerna framkom att det 

berodde på att vissa av arbetsuppgifterna består av att behandla känsliga uppgifter. 



 36 

Exempelvis sitter HR-personal ofta i telefonsamtal kring frågor som rör andra anställda i form 

av lön, rehab och sjukskrivningar. Det är lämpligt att dessa uppgifter hanteras så att inte andra 

kollegor kan överhöra dessa samtal. Även IT- avdelningen hade efter eget önskemål fått en 

egen permanent kontorszon där de satt tillsammans vilket underlättade deras arbete. De IT-

anställda ansåg att det var viktigt för dem att sitta ihop för att kunna agera snabbt om något i 

systemen gick fel eftersom vissa tekniska problem kan behöva åtgärdas snabbt för att inte 

företaget ska förlora stora summor pengar. Under studien har det framkommit att grupperna 

med HR och löneadministration tidigare hade försökt att arbeta enligt det aktivitetsbaserade 

arbetssättet men att det inte hade fungerat och att arbetssättet hade påverkat arbetet negativt. 

Utifrån detta anser vi att det finns ett behov av att närmare undersöka vilka typer av 

organisationer och arbetsuppgifter som är lämpliga för det aktivitetsbaserade arbetssättet samt 

om det finns situationer då ett aktivitetsbaserat arbetssätt är direkt olämpligt.  

 

I den fortsatta forskningen skulle det vidare vara intressant att undersöka om ett av motiven 

till införandet av aktivitetsbaserat kontor är att underlätta övervakning av personal. Att arbetet 

leds och fördelas av arbetsgivaren är vedertaget i Sverige, det är även lagstiftat. För att 

arbetsgivaren ska kunna säkerställa att arbete utförs finns det olika kontrollmekanismer. 

Tidigare använde sig arbetsgivaren av förmän som kontrollerade att arbetarna gjorde det 

arbetet som de blev tilldelade. I en kontorsmiljö har det öppna kontorslandskapet kunnat bidra 

till att övervaka personalen då chefer enkelt kan se all personal och vad de gör. I det 

aktivitetsbaserade kontoret finns inte möjligheterna att övervaka personalen på samma sätt. I 

den insamlade data från studien finns det små indikationer på att övervakning kan vara en del 

av kontorslösningen då delar av de digitala lösningarna som personalen förväntas använda 

kan kopplas till övervakning. Det undersökta förtaget använder sig exempelvis av en app där 

samtliga medarbetare kan söka efter personer i huset via en GPS-funktion för att se var de 

befinner sig. Studiens data är inte så detaljerad och omfattande att det går att dra några 

slutsatser kring övervakning. Detta kan vara en grund till fortsatta studier med en annan 

inriktning där mer fokus skulle kunna vara på hur de anställda upplevt de digitala lösningarna 

och om dessa endast varit av godo för att underlätta för personalen. Även om det sägs vara 

frivilligt att omfattas av appens GPS-funktion väcker användningssättet frågor om vilka 

konsekvenser det får för den enskilda medarbetare som väljer att inte låta sig GPS-övervakas. 

Denna fråga bör ses mot bakgrund av att företaget förväntar sig att de anställda är aktiva i de 

olika chattprogrammen. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 

Kan du berätta om din bakgrund, vad har du gjort tidigare? 

Vilka roller har du haft på det aktuella företaget?  

 

Införandet/processen 

• Var du införstådd med vad aktivitetsbaserat arbete innebar innan det infördes hos er? 

• Vad fick er att undersöka aktivitetsbaserat kontor? (AB-kontor) 

o Fanns det andra alternativ för byggnaden? 

• Hur såg den processen ut? 

Orsaker  

• Varför togs beslutet att införa ett aktivitetsbaserat arbete? 

• Vilka var inblandade i processen? 

• Använde ni er av externa konsulter? 

• Om ja, hur? Var de inblandade i beslutsprocessen och/eller i framtagandet av det nya 

kontoret och arbetssättet? 

• Hur såg riskanalysen ut om upplägget inte skulle fungera? (IT)  

• Hur upplever du att aktivitetsbaserat kontor bidrar till uppfattningen om företaget?  

o Hur ser interna och externa aktörer på er. 

Konsekvenser 

• Vad har varit positivt/negativt med införandet av det nya sättet att arbeta? (Vad är för- 

och nackdelar för gruppen). 

• Hur har det nya kontoret påverkat hur ni jobbar idag? 

• Hur har det förändrat hur du jobbar? 

• Hur har ditt ledarskap förändrats?  

• Hur upplever medarbetarna att deras arbetsdag har förändrats? 

• Hur hanterar ni personal som upplever svårigheter att jobba i aktivitetsbaserat kontor?  

• (Är du positiv till införandet? Varför/varför inte?) 
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• Kunde något ha gjorts bättre? 

• Är din arbetsprocess annorlunda efter införandet av AB-kontor? 

• (Har du börjat arbeta mer hemifrån i samband med införandet?) 

• (HR) Du som var delaktig i processen kring det nya sättet att arbeta på, fanns det 

någon särskild anledning till att detta nya arbetssätt infördes? 

• (Anställd) Du som arbetar enligt det nya arbetssättet, vad tror du att anledningen till 

att aktivitetsbaserat arbete infördes är? 

• Utnyttjar du det aktivitetsbaserade arbetets fulla potential dvs. byter arbetsplats baserat 

på vad du arbetar med just nu eller har du en favoritplats? 

• Fick de anställda komma till tals när sättet att arbeta på skulle förändras? 

• Har beslutet att införa aktivitetsbaserat arbete tagits enhälligt och i samråd med 

personal? 

• Hur skulle aktivitetsbaserat arbete kunna utvecklas och bli bättre enligt dig? 

• Har du övervägt ett annat arbete pga. införandet av det nya arbetssättet? 

• Fanns det någon extern aktör som bidrog till att detta arbetssätt började användas hos 

er? 

• Hur har införandet påverkat dig och din arbetsgrupp? Kommit närmare varandra, 

känner sig mer distanserade än tidigare etc.  

 

 


