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ABSTRACT  
The design of the offices affect how organizations are perceived internal and externally. 

The design has changed over time that to some extents depend on the society 

development and fashion. Activity-based workplace is a new way to design offices and 

many more organizations choose to implement an activity-based workplace approach 

nowadays. 

 

The purpose of the study is to create understanding of the influence of fashion in 

organizations development by studying the introduction of activity-based workplace. 

 

The study is based on a deductive research approach with a qualitative research 

methodology. The study is a cross-sectional research with data collection from more 

than one case. Eight qualitative interviews and two observations have been completed. 

 

There are several reasons for implementing an activity-based workplace. Reduced costs 

due to reduced workspace premises, increased productivity, being environmentally 

responsible, increased attractiveness, collaboration and innovation creation are 

examples of reasons for the implementation. In a fashion metaphor, the spread of the 

activity-based workplace concept is increasing provenly, which is done by consultants, 

companies and the media. The idea of activity-based workplace has entered the 

discourse of organization and it is about to change the norm that maintains the image of 

what is considered the best way to design the workplace; that is what gives 

organizations legitimacy. 
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SAMMANFATTNING  
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Författare: Malin Gustafsson, Ann Kugelberg och Fredrika Larsson 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Titel: Ännu ett mode? - Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt 

 

Bakgrund: Kontorens utformning påverkar hur organisationer upplevs internt och 

externt. Utformningen har förändrats genom tiden vilket till viss del beror på 

samhällsutvecklingen och moden. Aktivitetsbaserat arbetssätt är ett nytt sätt att utforma 

kontor på och allt fler organisationer väljer idag att implementera ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. 

 

Syfte: Att skapa förståelse för modets inverkan på organisationers utveckling genom att 

studera implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats med en kvalitativ 

forskningsstrategi. Studien är en tvärsnittsstudie med datainsamling från mer än ett fall. 

Åtta kvalitativa intervjuer och två observationer har genomförts.   

 

Resultat, slutsatser: Det finns flera motiv till att implementera ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Sänkta kostnader till följd av minskade lokalytor, ökad produktivitet, hänsyn 

till miljön, ökad attraktionskraft, ökat samarbete och innovationsskapande är exempel 

på motiv till implementeringen. Utifrån en modemetafor kan det ses en ökad spridning 

av begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket sker genom konsulter, företag och 

media. Idén aktivitetsbaserat arbetssätt har rest in i diskursen organisation och håller på 

att förändra normen som upprätthåller bilden av vad som anses vara det bästa sättet att 

utforma arbetsplatsen på, det vill säga vad som ger organisationer legitimitet. 

 

Nyckelord: ABW, aktivitetsbaserat arbetssätt, aktivitetsbaserad arbetsplats, 

organisationsmode, organisationsidéer 
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1 INLEDNING 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av arbetsplatsens utveckling och 

exempel på tidigare studier på hur organisationer påverkas av mode presenteras. 

Därefter följer en diskussion av forskningsproblemet som mynnar ut i 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Kontorsarbetet har enligt Christiansson och Eiserman (1998) förändrats över tiden. 

Under 1800-talet utgjorde kontorsarbetet en liten del av de arbetsmöjligheter som 

fanns, vilket gjorde att det inte fanns något intresse för att utforma och utveckla 

kontorsarbetet. Kontorsarbete utfördes ofta i salonger och herrgårdar högre upp i den 

sociala hierarkin. Under början av 1900-talet, i samband med industrialiseringen, 

kom krav på rationalitet och effektivitet. Allt fler människor fick arbetsuppgifter som 

utfördes på kontor. Den nya arbetsplatsens utformning kom att kallas trälhav och 

innebar stora rum där de anställda satt i långa rader övervakade av en överordnad. 

Under mellankrigstiden uppkom krav på individualitet och hälsa. Arbetsplatsen 

förändrades till att främst bestå av enpersonsrum, så kallade cellkontor. Under 1950-

talet återuppstod krav på rationalitet och effektivitet som ledde till att 

kontorslandskap infördes. Bodin Danielsson (2010) definierar kontorslandskap som 

ett kontor med öppen planlösning. Beroende på antal anställda och lokalens 

utformning kan kontorslandskap skilja sig åt från organisation till organisation. 

Kritiken lät enligt Christiansson och Eiserman (1998) inte vänta på sig från de 

anställda. Ljus, ljud, luft och layout var inte anpassat och utvecklat för 

kontorslandskap och det skedde till viss del en återgång till cellkontor. 

Arbetsplatsens utformning förändrades återigen under 1970-talet när cellkontor och 

kontorslandskap kombinerades under benämningen kombikontor. Under 1990-talet 

återkom kravet på rationalitet och effektivitet och begreppet flexkontor lanserades. 

Tekniken hade utvecklats vilket möjliggjorde utformningen av en flexiblare 

arbetsplats. Löfhammar (2013) beskriver en ny utformning av kontor, 

aktivitetsbaserad arbetsplats, som innebär att arbetsplatsen anpassas efter de 

aktiviteter som ska utföras. Medarbetarna blir av med sina skrivbord och ska istället 

flytta runt mellan olika platser på kontoret beroende på aktivitet. Ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt bidrar till minskad kontorsyta och därmed sänkta kostnader. Medvetet och 
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omedvetet kunskapsutbyte inom organisationen, minskat avstånd mellan chef och 

medarbetare samt ökad gemenskap nämns som andra fördelar med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Idag väljer enligt Zernell (2013) flera organisationer att 

ändra sina arbetsplatser till att bli aktivitetsbaserade och enligt Erikson (2012) anses 

Sverige ligga långt fram när det gäller trenden aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

Tidigare studier har gjorts på om organisationer påverkas av moden i sitt val av 

investering och vilka risker det kan finnas för organisationer att följa 

managementmoden. Wang (2010) har studerat om organisationers val att investera i 

olika IT-lösningar som anses vara innovativa och trendiga kan leda till ökade 

prestationer inom organisationen. Studien har visat att organisationer som investerar i 

IT-lösningar som anses moderna skapar en ökad legitimitet bland medarbetarna och 

organisationens omgivning. Genom att följa trenderna inom IT blir organisationen 

och dess ledning beundrad av sin omgivning. Att följa trenderna leder däremot inte 

till att prestationen ökar, på kort sikt kan prestationen till och med minska bland de 

anställda när organisationen investerat i en ny IT-lösning. På lång sikt blir 

prestationen hos medarbetarna den samma som tidigare. Studien fokuserar på att se 

om jakten på legitimitet påverkar organisationens val av IT-lösning eller om valet 

baseras på rationalitet. Genom att jämföra IT-lösningar som inte anses vara moden 

med IT-lösningar som anses var moden har slutsatsen dragits att till viss del baseras 

beslutet att investera i någon typ av IT-lösning på ekonomiskt rationella grunder. 

Vidare har Wang (2010) kommit fram till att organisationer som är tidiga med att 

investera i innovativa IT-lösningar baserar sina beslut på vad ledningen anser vara 

rationella grunder. Beslutet fattas efter att det gjort analyser och kalkylering på 

eventuella effekter. De tidiga effekterna börjar sedan spridas mellan organisationer 

som narrativa berättelser som till slut blir svåra att spåra. Skapas det en tro på de 

narrativa berättelserna blir lösningen ett mode och organisationer som senare 

investerar i IT-lösningen baserar sitt beslut på institutionella grunder, det vill säga 

påtryckningar från omgivningen. Beslutet bygger på att vinna legitimitet hos 

medarbetare och av omgivningen. Oavsett om organisationer är tidigt ute och bygger 

sitt beslut på ekonomiskt rationella grunder eller om de är sent ute och bygger 

beslutet på institutionella grunder finns det inga skillnader i prestationen hos 

medarbetarna. För att en IT-lösning ska ses som ett mode måste det finns en 
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gemensam tro på att informationstekniken är ny, effektiv och i framkant. 

 

1.2 Problemdiskussion   

Det har på senare tid uppmärksammats i media att flera stora organisationer har eller 

är på väg att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Genom att söka på 

“aktivitetsbaserat arbetssätt” på sökmotorn Google får vi 54 träffar på publikationer 

som publicerats under 2013 och hittills i år har det publicerats 41 publikationer som 

behandlar begreppet. Löfhammar (2013) skriver att Swedbank, Nordea och 

Försäkringskassan är organisationer som har påbörjat ett förändringsarbete att övergå 

till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Microsoft, SJ och Vasakronan är andra exempel på 

organisationer som har övergått till ett aktivitetsbaserat arbetssätt (Gunne, 2013). 

Zernell (2013) skriver om den nya kontorstrenden, under benämningen flexkontor 

eller aktivitetskontor. Det lyfts fram att aktivitetsbaserat arbetssätt inte passar för alla 

typer av arbeten och att många företag har hoppat på trenden med aktivitetsbaserat 

arbetssätt utan att först ha gjort en ordentlig utredning om det passar organisationens 

verksamhet. 

 

Lang och Ohana (2012) menar att det figurerar organisationsidéer som hjälpmedel 

och verktyg till att lösa de utmaningar och problem organisationen ställs inför. Dessa 

verktyg och organisationsidéer tenderar att röra sig i tid och rum och kan därför 

liknas vid ett mode. De har studerat riskerna med att följa managementmoden. Enligt 

studien finns det risker med att följa managementmoden eftersom det finns en 

marknad för managementmoden, en marknad med intressenter som har ekonomiska 

intressen. En risk med att följa moden är att organisationer kan ta in moden som 

motsäger varandra, eftersom moden har en cyklisk natur och färdas fram och tillbaka 

över tid. En annan risk med att följa moden är att det inte finns några garantier för att 

det kommer leda till effektivitet för organisationen vid just den tidpunkten. Säljare av 

ett mode, ofta konsulter, vill nå ut till den stora massan och anpassar därför modet till 

flera branscher vilket leder till att modet riskerar att bli allt för generellt. Moden 

tenderar att attrahera individen vilket kan leda till att chefer och ledare anammar ett 

mode utan att se till organisationens förutsättningar. Enligt studien behöver det inte 

vara modet i sig som är någon fara utan det är vid implementeringen av modet som 

riskerna finns. 
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Grönlund (2004) beskriver managementdiskursen som det kontinuerliga samtalet på 

samhällsnivå som diskuterar hur organisationer bör se ut och vara. Diskursen är en 

del av den institutionalisering som finns i samhället gällande regler och normer. 

Samtalet sker på samhällsnivå och inte kring specifika organisationer. Organisationer 

bör anpassa sig efter de regler och normer som finns för att passa in. De 

föreställningar som finns skapar ett antagande om vad som är rätt och fel. 

Organisationer har både ett behov inifrån och krav utifrån på att vara rationella och 

ett steg i strategin är att uppnå en flexibel organisation som kontinuerligt förändras 

och utvecklas. I takt med hårdare konkurrens kommer krav på rationalisering och 

effektivisering av organisationer. På Kinnarps hemsida (Kinnarps.se) kan läsas att ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt skapar en flexibel arbetsplats. Organisationen behöver inte 

justera lokalytan i kvadratmeter om de expanderar eller skär ner personalstyrkan, 

vilket kommer att bli viktigare på en allt rörligare arbetsmarknad. Ett snyggt designat 

kontor är både inspirerande och stärker organisationens varumärke. Genom att ha ett 

starkt varumärke blir organisationen en attraktivare arbetsgivare. 

 

Meyer och Rowan (1977) beskriver hur organisationer anpassar sin struktur efter 

institutionella regler för att uppfattas som legitima. Strävan efter legitimitet kan i 

bland ses som viktigare än effektivitet. Arbetsmetoder som är starkt 

institutionaliserade beskrivs som myter och i rädsla att inte upplevas som modern, 

rationell, lämplig eller legitim institutionaliserar organisationer myten även om den 

inte är effektiv. DiMaggio och Powell (1983) beskriver institutionell isomorfism, att 

organisationer blir mer lika varandra på grund av institutionella krav i omgivningen. 

Organisationer adopterar organisationsidéer och beroende på hur de institutionella 

kraven ser ut resulterar adopteringen i tvingande-, mimetisk- eller normativ 

isomorfism. Nilsson (2014) beskriver aktivitetsbaserat arbetssätt som en trend som 

allt fler har hoppat på. Chefer börjar se det aktivitetsbaserade arbetssättet som den 

nya trendiga lösningen för kontoret och som en del i framtidens kontor.   

 

Under de senaste årtiondena har det varit ett ökat intresse för att studera 

organisationsidéer som moden, vilket påvisas av att det vetenskapliga utbudet av 

ämnet har ökat. Samtidigt påpekas att organisationsidéer är ett komplext fenomen 

som inte är tillräckligt utforskat (Røvik, 2008). För att förstå ett komplext fenomen är 

det vanligt att använda metaforer, vilket skapar både möjligheter och begränsningar 
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och det är viktigt att ha det i beaktande vid användandet av metaforer. Mode har 

hittills varit den vanligaste metaforen för att förstå hur organisationsidéer färdas och 

adopteras (Røvik, 2011). Vidare anses mode ha en tillfällig och stark påverkan på 

organisationer (Røvik, 2008). Mottagningen av organisationsidéer kan ske genom 

översättning, vilket resulterar i att organisationer både blir mer lika och mer olika 

varandra när de följer samma moden eftersom idéerna översätts på olika sätt 

(Johansson, 2010). Bort och Kieser (2011) förklarar att moden kan ses som ett 

imiterande beteende för att uppnå en viss status. Lägre klasser imiterar högre klasser 

för att uppnå deras status. När den lägre klassen imiterar ett fenomen måste den 

högre klassen skapa ett nytt fenomen för att behålla sin status, vilket förklarar att 

moden ständigt förändras över tiden. Det är inte alltid det imiterade beteendet leder 

till en positiv förändring, utan moden kan också få en negativ effekt när beslut enbart 

fattas utifrån hur andra gör utan att ta hänsyn till den rådande situationen. 

 

Sammanfattningsvis tenderar organisationer att samtidigt ta till sig en 

organisationsidé vilket kan förklaras ur ett modeperspektiv. Att använda mode som 

en metafor för hur idéer färdas in och ut ur organisationerna kan ge en förståelse för 

hur organisationers likheter skapas. Organisationer har påtryckningar både inifrån 

organisationen och från sin omgivning. Det finns normer och krav på att 

organisationen ska uppvisa rationalitet och att de ska vara legitima. Aktivitetsbaserat 

arbetssätt har blivit ett allt vanligare samtalsämne inom företagsvärlden. Det 

diskuteras som den nya trenden inom kontorsutvecklingen och allt fler organisationer 

väljer att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

1.3 Problemformulering   

Vilka kan motiven vara till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

Hur kan motiven förstås utifrån en modemetafor? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för modets inverkan på organisationers 

utveckling genom att studera implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att inte studera fenomenet i andra länder eftersom vi intresserar oss för att 

undersöka varför flera organisationer i Sverige har valt att implementera 

aktivitetsbaserat arbetssätt.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationers anpassning till 

omvärlden och olika synsätt på organisering. Därefter behandlas rationellt 

beslutsfattande, organisatoriska fält, ”mode” som metafor och arbetsplatsens 

utformning. Kapitlet avslutas med vår teoretiska modell. 

 

2.1 Anpassning till omvärlden            

För att kunna studera varför organisationer väljer att implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt utifrån en modemetafor måste vi börja med att skapa en 

förståelse för varför organisationer genomför organisationsförändringar. Enligt 

Burke (2011) förändras organisationer varje dag, men förändringens orsak och 

storlek skiljer sig åt. I grund och botten beror förändring på överlevnad. För att 

organisationer ska finns kvar krävs i realiteten att organisationen har kunder. Till 

följd av det försöker organisationer på ett eller annat sätt att vara eftertraktade och 

försöker på olika sätt skapa något som är av intresse för kunderna. 

 

Czarniawska och Joerges (1996) beskriver att det finns två dominerande synsätt 

gällande organisationsförändring. Organisationsförändring kan ses som en planerad 

innovation eller som en anpassning till miljön. En organisationsförändring till följd 

av en planerad innovation inkluderar strategiska val, beslutsfattande och 

organisationsutveckling. En anpassning till miljön bygger på situationsteorin, 

populationsekologi och institutionalism. Burke (2011) delar in förändring i två 

kategorier, revolutionär och evolutionär. Revolutionär förändring innebär en stor 

förändring som förändrar strukturen i organisationen, exempelvis dess strategi, kultur 

eller ledarskap. Förändringen är ofta planerad och sker sällan. En evolutionär 

förändring innebär små och långsamma förändringar som sker naturligt. De är ofta 

oplanerade och sker varje dag. Enligt French och Bell (1999) finns det tre sorters 

organisationsförändringar. De tre organisationsförändringarna är evolutionär-, 

mellanstor- och storskalig systemförändring. Evolutionär förändring innebär, i 

enlighet med Burke (2011) små och långsamma förändringar som sker naturligt. 

French och Bell (1999) definierar en mellanstor organisationsförändring som en 

förändring där några människor och/eller enheter är involverade och förändringen är 
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av mindre karaktär. En storskalig systemförändring innebär en massiv förändring 

genom att det är ett stort antal enheter och människor som är involverade och 

påverkas av förändringen. Storskalig systemförändring kan även vara en djup 

förändring i organisationskulturen.  

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) anpassar organisationer sin struktur till normer i 

organisationens omgivning, de omedvetna förväntningarna som finns på vad som 

utgör en organisation och vilket sätt den ska organiseras på för att uppfattas som 

legitim. Arbetsmetoder som är starkt institutionaliserade beskrivs som rationaliserade 

myter och är en avgörande faktor för legitimiteten. En organisation består av både en 

formell- och en informell struktur och det är den formella strukturen som måste svara 

på omgivningens förväntningar. Den formella strukturen kan sägas spegla det som 

anses vara riktigt i organisationens institutionaliserade omgivning i syfte att upplevas 

som legitim. Den informella strukturen är däremot vad organisationen i verkligheten 

gör, exempelvis de arbetsmetoder som används för att driva verksamheten. Jakten på 

legitimitet, att anpassa sig till institutionella regler, ses som en central faktor inom 

organisering och är kanske till och med viktigare än effektivitet. Organisationer tar 

därför till sig de rationaliserade myterna även om de inte är effektiva för 

organisationen i praktiken. För att hantera detta särkopplas den formella- och den 

informella strukturen. Organisationen speglar utåt sett de rationaliserade myterna, i 

rädsla att inte upplevas som modern, rationell, lämplig eller legitim medan det i 

verkligenheten används de arbetsmetoder som fungerar bäst för organisationen. 

 

2.1.1 Begreppet institution 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) finns det en mängd olika definitioner av begreppet 

institution. Institution är dessutom ett begrepp som används inom flera 

ämnesområden. I boken The Sage Handbook of Organizational Institutionalism 

definieras institution som "… more-or-less taken-fore-granted repetitive social 

behaviour that is underpinned by normative systems and cognitive understandings 

that give meaning to social exchange and thus enable self-reproducing social order” 

(Greenwood, Oliver, Sahlin och Suddaby, 2008, ss. 4-5). En annan definition görs av 

Johansson (2010) där han definierar en institution på följande sätt:  
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… är en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på 

mer eller mindre för-givet-tagna – formella eller informella, medvetna 

eller omedvetna – regler. Förekomsten av en institution innebär att det 

finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla 

sig till det institutionen omfattar.  

(Johansson, 2010, ss. 17-18). 

 

Vi ser institutioner som ett av normen socialt skapat förhållningssätt. Dessa 

förhållningssätt utgör vår socialt konstruerade verklighet och tas för givna 

tills det att de blir utmanade av nya motsägeslefulla synsätt.    

 

2.1.2 Begreppet organisation 

Organisationsbegreppets härstammar från behov av att identifiera institutioner på ett 

mer övergripande plan. Organisationer är uppbyggda av organisationsidéer som sätts 

samman till en helhet och bildar konstruktionen av organisationen som institution. 

Förståelsen för organisationen som institution ligger i vilka organisationsidéer som 

upprätthåller bilden av vad som upplevs vara en organisation, vilka 

organisationsidéer som ska ingå och vilka som inte ska göra det. Organisationer är 

uppbyggda av tre variabler; identitet, hierarki och rationalitet. Hur utvecklade de är 

skiljer sig åt mellan organisationer och gör att organisationer i olika grad liknar 

organisationen som institution (Johansson, 2010). 

 

2.2  Olika synsätt    

I uppsatsen kommer ett pragmatiskt synsätt som härstammar från det modernistiska- 

och det socialkonstruktivistiska synsättet att tillämpas, för att skapa en utgångspunkt 

för hur organisationsutveckling kommer att belysas i uppsatsen. Enligt Røvik (2008) 

ser det modernistiska och rationella synsättet på organisationer som system, som i 

stort sätt fungerar likadant och där organisationsidéer blir redskap för att inom 

systemet uppnå effektivitet. Överföringen av idéer sker som en rationell process. För 

att organisationen ska kunna återskapa en framgångsrik idé och uppnå samma effekt 

som en annan organisation måste grundlig kunskap om idén samlas in. Det 

socialkonstruktivistiska synsättet ser organisationer som sociala fenomen som är 

beroende av den kontext de befinner sig i. Organisationsidéer ses inte som redskap 

för att förbättra effektiviteten i verksamheten utan som symboler för att uppnå 
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legitimitet i omvärlden. Eftersom införandet av idéerna grundas på normer i 

omvärlden för vad som anses vara legitimt används inte alltid idéerna i praktiken i 

den egna verksamheten. Detta förklaras av Meyer och Rowan (1977) med 

särkoppling. Røvik (2008) beskriver att pagmatisk institutionalism är en 

sammanflätning av tidigare synsätt som håller med både det modernistiska- och det 

socialkonstruktivistiska synsättet angående organisationsidéer. Avgörande för att 

legitimitet ska uppnås är enligt det pragmatiska synsättet inte enbart att ta till sig det 

som anses vara rätt organisationsidéer, utan även att kunna förmedla till omvärlden 

hur effektivt organisationsidéerna fungerar som redskap. För att lyckas med detta 

översätter organisationen idén som enligt normen anses vara det bästa sättet att nå 

framgång på för att idén ska passa och bli effektiv för den enskilda verksamheten. 

 

2.3 Rationellt beslutsfattande 

Eftersom uppsatsen bygger på ett pragmatiskt synsätt som utgår från att beslut både 

styrs av rationalitet och av normer i organisationens omgivning kommer nu teorier 

om rationellt beslutsfattande att presenteras. Jackson och Carter (2007) förklarar att 

rationalitet kommer från det latinska ordet som betyder att tänka och innebär att vara 

förnuftig. Det är genom att tänka och vara förnuftig som rationalitet uppstår. Det är 

förhållandet mellan mål och medel som utgör kärnan i begreppet rationalitet. Vidare 

kan rationalitet delas in i två inriktningar; objektiv och subjektiv rationalitet. Inom 

organisationsbeteendediskursen är det den objektiva rationaliteten som styr, vilket 

diskuteras och debatteras flitigt av författarna som anser att ett objektivt rationellt 

beslutsfattande inte är möjligt. Objektiv rationalitet innebär en formell logik som är 

opartisk, opersonlig och värdeneutral. Den påverkas inte av individuell subjektivitet. 

Enligt objektiv rationalitet tillhör rationaliteten situationen, eftersom det inte finns 

någon individuell subjektivitet är det alltid en given situation som avgör. En given 

situation kommer alltid att leda till samma beslut eftersom det enbart finns ett beslut 

som är det mest rationella. Subjektiv rationalitet innebär att rationalitet är en 

egenskap hos individen och har inte att göra med en given situation. Det förutsätter 

att varje individ är unik och subjektiv, alla deltagare vid ett beslut lär inte vara av 

samma åsikt. Om exakt samma eller liknande situation uppkommer igen är det inte 

säkert att samma beslut som tidigare fattas. 
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Brunsson (2007) konstaterar att det finns regler och riktlinjer som bör följas vid 

beslutsfattande, exempelvis att följa lagar. En annan viktig del av beslutsfattande är 

intention. Det är intentionen och vad det är som ska uppnås i framtiden som visar 

vägen i ett beslutsfattande. Ofta ska intentionen uppnås på det mest effektiva sättet, 

genom att vara rationell. Rationalitet i beslutsfattande kan delas upp i tre steg. I det 

första steget klargör beslutsfattarna vilka preferenser som finns. I det andra steget 

undersöks vilka val som finns och vilka konsekvenser de kan få. I det tredje steget 

jämförs preferenserna med de val som finns och ett beslut som går bäst i linje med 

preferenserna fattas. Det är vanligt att beslut blir kritiserade för att de inte har varit 

tillräckligt rationella. En anledning till att beslut inte alltid är rationella är att en 

beslutsprocess innebär mer än bara val. En beslutsprocess handlar även om till 

exempel orsaker och konsekvenser. Orsakerna till ett beslut och de konsekvenser 

som uppstår gör att det ibland blir svårt att fatta ett rationellt beslut. Jackson och 

Carter (2007) anser att det inte är möjligt att ha ett perfekt rationellt beteende till 

följd av att det inte är möjligt att samla in all information som finns inför ett 

beslutsfattande. Synsättet att det inte är möjligt att ha ett perfekt rationellt beteende 

går under benämningen begränsad rationalitet. 

 

Det institutionaliserade syftet med beslut är att uppnå säkerhet, att förutbestämma 

och stabilisera framtiden. Beslut skapar dock både säkerhet och osäkerhet. Eftersom 

beslut fattas efter ett val som har blivit tolkat uppstår osäkerhet, då utgången hade 

kunnat bli annorlunda och eventuellt bättre. Beslut kan delas in i två kategorier; stora 

beslut som är av komplex natur med långsiktiga och osäkra konsekvenser samt 

mindre beslut som har kortsiktiga effekter. Vid ett stort beslut är rationalitet oftast 

inte det bästa verktyget. För att en organisation skall uppnå legitimitet för ett visst 

beteende krävs att beteendet är i enlighet med de värden och normer som finns i 

organisationens miljö (Brunsson, 2007). 

 

2.3.1 Köpare och säljare av rationella reformer 

Brunsson (2006) beskriver hur det vid ett beslutsfattande finns två parter. Vid ett 

beslutsfattande, exempelvis när en rationell reform ska genomföras, finns det både 

köpare och säljare av reformen. Säljaren är den som reformerar och har till uppgift 

att kombinera rationalitet med praktiken. Säljaren ska påvisa att reformen som 

genomförs är rationell. Den som reformerar behöver själv inte jobba rationellt, utan 
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det handlar om att föreslå och försöka övertyga köparen om att implementeringen är 

rationell. Köparen av en reform bör beakta de säljargument som säljaren använder, 

för att ta ställning till om reformen är funktionell och användbar. Försäljning av en 

reform är en process som innebär att föreslå en reform för den eventuella köparen, 

övertyga att reformen bör implementeras, utveckla en mer detaljerad redogörelse av 

reformen samt övertala den eventuella köparen att de bör implementera och följa 

reformen. Den som reformerar, det vill säga säljaren, benämns av Czarniawska 

(2005) som konsult. Konsulters framgång bygger på deras förmåga att skapa en 

efterfrågan av deras service. Genom att sälja och genomföra reformer blir 

konsultorganisationen framgångsrik. 

 

2.4 Organisatoriska fält 

Utifrån teorier om att organisationsförändringar är en anpassning till omvärlden 

(Burke, 2011; Meyer & Rowan, 1977) kommer nu teorier om organisatoriska fält att 

tas upp för att skapa förståelse för vad som utgör organisationers omgivning. 

Johansson (2010) beskriver ett organisationsfält som en sammansättning av flera 

olika institutioner. Organisationsfält definieras av Sahlin-Andersson (1996, s. 73) 

som ”groups of organizations whose activities are defined in similar ways have been 

conceived of as shaping organizations fields”, vilket har sin grund i antagandet om 

att ett fält består av människor och organisationer som tävlar om någonting de har 

gemensamt och som är viktigt. DiMaggio och Powell (1983, s. 148) definierar 

organisationsfält som ”by organizational field, we mean those organizations that, in 

the aggregate, constitute a recognized area of institutional life”. Vidare beskriver 

DiMaggio och Powell (1983) organisationsfältets struktur med fyra element. De fyra 

elementen som påverkar ett organisationsfält är; en ökad interaktion mellan 

organisationer inom området, en liknelse i interorganisatorisk struktur, ett 

obligatoriskt och ofta ökande informationsutbyte mellan organisationerna samt en 

medvetenhet inom fältet om att de har något gemensamt och att de hör ihop. 

 

Johansson (2010) förklarar att eftersom ett fält består av flera olika institutioner är 

fälten inte stabila och institutionellt enhetliga. Organisationer som agerar inom ett 

fält har en viss handlingsfrihet, då de kan välja vilka institutioner de vill förhålla sig 

till. En organisation kan komma att byta till ett annat fält som styrs av andra 

institutionaliserade normer och regler. Det är inte bara efterliknandet av institutioner 
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som styr en organisations identitetsskapande utan det finns även en strävan efter att 

vara unik och att differentiera sig från den stora massan. Detta leder till att fältet inte 

bara blir homogent utan att det till viss del även blir heterogent. Heterogeniteten 

mellan organisationer i samma fält påverkas av det diskursiva modet. Organisationer 

som befinner sig i olika faser i livscykeln är inte mogna samtidigt för att ta till sig ett 

nytt mode, vilket leder till att organisationer tar till sig olika moden. Översättningen 

av ett mode, hur det anpassas till organisationens situation, bidrar också till en ökad 

heterogenitet. Organisationer som följer det diskursiva modet blir inte bara mer olika 

varandra utan de blir samtidigt mer lika varandra eftersom de förhåller sig till samma 

mode. Vidare menar Johansson (2010) att modet består av organisatoriska idéer som 

har blivit förpackade. Hur väl förpackade idéerna är avgör graden av handlingsfrihet 

som organisationerna har när de översätter idéerna till sin verksamhet. Väl 

förpackade idéer leder till en ökad homogenisering av organisationerna. 

Homogeniseringen påverkas även av vilken genomslagskraft ett mode har. Finns det 

lagstiftning bakom idéerna leder det till att idéerna får en större genomslagskraft. 

Anpassningen till institutionerna styrs av en strävan att vinna legitimitet. 

 

2.5 Institutionell isomorfism 

Institutionell isomorfism kommer att presenteras för att vidareutveckla diskussionen 

om att organisationer tenderar att bli homogena när de förhåller sig till samma 

institutionella normer inom fältet. DiMaggio och Powell (1983) förklarar 

homogeniseringen av organisationer med institutionell isomorfism. De institutionella 

kraven i organisationens omgivning ser olika ut och resulterar i tre varianter av 

isomorfism; tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism uppstår ur 

både formella och informella externa påtryckningar på organisationen. Det externa 

trycket kommer från lagar och regler men även från kulturella förväntningar i 

organisationens omgivning. Organisationer måste anpassa sig till dessa påtryckningar 

och krav för att upprätthålla sin legitimitet. Mimetisk isomorfism innebär att 

organisationer tenderar att efterlikna och härma andra organisationer, vilket vanligast 

sker när organisationer möter osäkerhet och hög komplexitet. För att hantera 

osäkerhet och komplexitet väljer organisationer i högre grad att härma andra 

framgångsrika organisationers tillvägagångssätt. Normativ isomorfism uppstår ur 

professionen. Individer från samma profession utvecklar liknande normer och 

värderingar, både under och efter utbildningen. Professioner utsätts precis som 
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organisationer för tvingande och mimetisk isomorfism. När individer från samma 

profession arbetar inom olika organisationer resulterar det i att organisationerna blir 

mer lika. Inom olika professioner kan vad som anses vara legitimt skilja sig åt. 

 

2.6 Organisationsidéer och översättning  

För att skapa en djupare förståelse för vad det är organisationer plockar in när de 

härmar varandra och för hur detta tar sig uttryck i organisationerna kommer teorier 

om organisationsidéer att presenteras. Czarniawska och Joerges (1996, s. 20) 

förenklar ordet idé genom definitionen ”ideas are images which become known in 

the form of pictures or sounds”. Vidare diskuteras fenomenet ”idéer på resa”, om 

varför organisationer tenderar att samtidigt införa samma idéer. Argumentet att detta 

skulle bero på att enbart vinna strategiska fördelar är otillräckligt. Om strategiska 

fördelar var enda anledningen skulle det vara mer troligt att organisationer för att öka 

sin konkurrenskraft utvecklade nya lösningar istället för att följa andras idéer. 

Förändring av organisationer genom materialisering av idéer är ett sätt att genomföra 

en förändring på och skiljer sig från en planerad förändring. Materialisering av en idé 

innebär att idén går från att vara en tanke till att bli ett objekt. Idéer färdas i tid och 

rum och när idéer byter form når de andra rum. För att idéer ska kunna resa behövs 

energi och det är människor som genom deras översättning gör att idéer fortsätter att 

färdas. Teknologins utveckling har möjliggjort att idéer färdas snabbt. Om en idé blir 

väl mottagen och accepterad kan den bli institutionaliserad (Czarniawska & Joerges, 

1996). 

 

Røvik (2008) diskuterar materialisering av organisationsidéer som översättning. 

Översättning av organisationsidéer är ett mer omfattande och komplext fenomen än 

språklig översättning. Till skillnad från språklig översättning involverar översättning 

av organisationsidéer ofta flera personer och är inte i samma grad kopplad till tid och 

rum. Vid översättning av organisationsidéer kan en uppdelning mellan 

dekontextualisering, uthämtning av en idé från en kontext och kontextualisering, 

insättning av idén i en annan kontext göras. Vanligt är att de aktörer som 

dekontextualiserar organisationsidén inte är samma aktörer som sedan 

kontextualiserar idén. Översättning av organisationsidéer sker inte alltid direkt, de är 

i låg grad kopplade till tid och rum, vilket gör att idéer cirkulerar in och ut ur olika 

kontexter på ett sätt som är svåra att förutspå. Dekontextualisering innefattar 
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avskiljande och paketering. För att en praxis inom en viss kontext ska kunna bli till 

en idé måste den avskiljas genom att ge praxisen en språklig benämning. Därefter 

kan organisationsidén göras överförbar till andra organisationer genom att den 

paketeras på ett sätt så att den blir mindre kontextberoende. Översättningen av en 

praxis till att bli en idé påverkas av hur översättningsbar en praxis är. 

Dekontextualiseringen kan göras av översättare på insidan eller på utsidan av den 

organisation eller kontext där praxisen finns. Kontextualisering innebär att 

introducera en organisationsidé i en ny kontext, det kan vara i ett organisatoriskt fält 

eller i en organisation. Hur väl idén beskriver praxisen som den uppstått från, hur väl 

paketerad den är, skiftar. 

 

Brunsson (1997) har utvecklat Cropping-up modellen som ett komplement till 

översättningsteorin eftersom översättning inte anses vara tillräckligt för att förklara 

homogeniseringen av organisationer. Översättning bygger på att organisationer är i 

kontakt med varandra och kan därmed inte förklara varför samma idéer dyker upp i 

organisationer som inte har någon koppling till varandra. Cropping-up modellen 

syftar till att förklara hur informella normer skapar både homogenitet och 

heterogenitet mellan organisationer. Hur samma idéer sprids mellan organisationer 

och blir till moden, men även varför dessa idéer inte tas upp av samtliga 

organisationer inom samma fält. Orsaken till detta fenomen beror på organisationers 

livscykler. Organisationer är mogna vid olika tidpunkter för att ta till sig nya idéer, 

vilket leder till att alla organisationer inte tar till sig samma idéer. När en 

organisation tagit till sig en idé påbörjas en ny reformcykel och organisationen kan 

inte ta till sig nya idéer förrän den tidigare idén har testats färdigt, det vill säga 

genomgått reformcykeln. Organisationer som tagit till sig samma mode är inte alltid 

mogna för att ta till sig nästa idé samtidigt eftersom organisationers reformcykler 

sker i olika takt. Organisationer tillhör olika diskurser som kontinuerligt förändras 

genom att nya idéer uppkommer och andra avvecklas. Diskursen består av normer 

för vad som anses vara den rätta organisationsformen. Genom att idéer färdas ut och 

in ur diskursen förändras normerna. 

 

2.7 “Mode” som metafor  

Teorier om mode som en metafor kommer att tas upp för att skapa förståelse för 

organisationsidéers spridning och den genomslagskraft de får inom det 
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organisatoriska fältet. Enligt Røvik (2008) finns det en tradition inom 

organisationsteorin som fokuserar på att studera organisationsidéer som moden. 

Traditionen har sina rötter i den nyinstitutionella teorin och har under senare tid växt 

sig starkare. Den vanligaste synen på mode inom organisationsmodetraditionen är att 

moden har en tillfällig och stark påverkan på organisationer. Abrahamson (1996a, s. 

257) definerar mode som “The process by which management fashion setters 

continiously redefine both theirs and fashion followers’ collective beliefs about 

which management techniques lead rational management progress”. Czarniawskas 

(2005, s. 144) definition av mode är att “Fashion means that many people do the 

same thing at the same time across space, but fashions mean that they will be doing 

something else soon”. Røvik (1996, s. 155) förklarar logiken i mode med “it is a 

stable social mechanism that continually produces change”. 

 

Abrahamson (1996b) menar att det är viktigt att skilja mellan tekniskt och estetiskt 

mode. Tidigare har det inte funnits någon åtskillnad i beskrivning mellan tekniskt 

och estetiskt mode utan det tekniska modet har förklarats på samma sätt som det 

estetiska, som banalt, dysfunktionellt och irrationellt. Tekniskt mode förklaras som 

en kollektiv tro på vad som anses skapa rationell framgång. Det ses som en social 

process som är ständigt pågående, vilket leder till att de tekniker som är moderna 

ändras med tiden. Managers kan inte på ett irrationellt sätt enbart följa det tekniska 

modet för att uppfattas som moderiktiga utan det måste finnas rationalitet bakom 

besluten. Det estetiska modet lägger ingen vikt vid rationalitet. Managementmodet är 

till största delen ett tekniskt mode men det finns vissa inslag av estetiskt mode i det. 

Managementmode uppstår av att organisationer tar till sig trendiga 

mangementtekniker och blir legitima eftersom de enligt normen anses leda till 

framgång. Dessa normer ändras med tiden och påverkas av fashion-settings 

communitys. 

 

Czarniawska och Joerges (1996) menar att modemetaforen även kan fungera som ett 

komplement till att förstå institutionaliseringen av organisationer. Mode och 

institutionalisering har dock en viktig faktor som skiljer dem åt, nämligen att mode är 

ett tillfälligt och lättvindigt tillstånd medan institutionalisering är mer seriöst och 

stabilt. Förhållandet mellan dem är att mode utmanar institutionaliseringens ordning. 

Ett mode kan bli institutionaliserat men det är långt ifrån alla som blir det, trots att de 
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flesta idéer kan visa på lösningar av organisatoriska problem. Johansson (2010) 

menar att ett mode inte kan innebära recept på hur en hel organisation ska se ut, utan 

modet svarar endast för en specifik organisatorisk del. Exempel på organisatoriska 

delar som kan styras av moden är hur ledarskapet ska se ut eller hur 

personalpolitiken ska bedrivas. Røvik (1996) ställer sig frågande till om fenomenet 

att organisationer hoppar på nya moden när de gamla anses omoderna går att 

använda för att förstå varför institutionaliserade metoder eller tekniker blir 

avinstitutionaliserade. Det går att dra paralleller mellan hur modet påverkar enskilda 

individer eller enskilda organisationer med internalisering av en socialt konstruerad 

verklighet, eftersom mode är ett socialt konstruerat fenomen som grundas på vad vi 

som sociala varelser upplever som äkta verklighet. Mode kan även ses som en 

objektiv produkt som har en låg grad av personligt inflytande. Internalisering av 

mode resulterar i en förändring av individers/organisationers värderingar och vanor. 

Modet som har blivit internaliserat tas för givet, utan noggrannare eftertanke och 

institutionaliserade metoder och tekniker kan därmed bli avinstitutionaliserade.  

 

2.7.1 Modets uppkomst och spridning 

Enligt Abrahamson (1996b) består modets sociala process av två aktörer; 

modeskapare och modeföljare. Modeskapare skapar nya moden och gör dem 

legitima. Den moderna tekniken översätts sedan av modeföljare. Begreppen syftar 

inte till att följarna alltid måste följa skaparna utan det fungerar på ungefär samma 

sätt som ledare på en konkurrerande marknad. Den som är först med att tillfredsställa 

kundernas behov leder marknaden. Modeskapare observerar att det finns ett behov, 

de skapar en idé som svarar på behovet och lanserar idén till managers. Managers 

kan sedan översätta idén till att passa den enskilda verksamheten. Modeskapare 

skapar därefter nya idéer som svarar på nya behov hos modeföljarna. Vid 

marknadsföringen av idéerna har bland annat konsultfirmor, managementskolor, 

massmedia och journalister en viktig roll. Abrahamson (1996a) beskriver en 

modesättningsprocess som består av fyra steg; skapande, urval, bearbetning och 

spridning. Skapandet innebär uppkomst av nya innovationer för managementtekniker 

som inte behöver vara mer tekniskt effektiva, men de måste skilja sig från rådande 

tekniker. Vid urskiljandet väljer modeskaparna att utifrån nya eller gamla och 

bortglömda managementtekniker lansera de managementtekniker som bäst lever upp 

till modeföljarnas efterfrågan. Bearbetning handlar om att skapa en retorik som  
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skapar förtroende för den valda managementtekniken, att den valda tekniken är det 

effektivaste sättet för att nå ett visst mål. Genom spridning lanseras modeskaparnas 

budskap till modeföljarna. I spridningsstadiet har massmedia en stor roll eftersom de 

når ut till en stor och bred publik. 

 

Det ges två förklaringar till varför det uppstår en efterfrågan av managementmoden. 

Den ena förklaringen som ges är att det beror på social-psykologiska faktorer och 

belyser den estetiska dimensionen av modet. Modeskapare ses här utnyttja managers 

psykologiska svagheter som till exempel att de strävar efter något nytt eller att de vill 

vinna status. Den andra förklaringen som ges är att efterfrågan uppstår av teknik-

ekomomiska skäl, vilket belyser den teknologiska dimensionen i managementmodet. 

Organisationers önskvärda prestation styrs av ekonomiska, politiska och 

organisatoriska styrkor. Detta skapar ett gap mellan organisationens verkliga och 

önskvärda prestation. Modeskaparna generaliserar gapet, utvecklar tekniker för att 

minska det och propagerar sedan för att organisationer måste använda tekniken för 

att bli effektivare och nå framgång (Abrahamson, 1996b). Czarniawska (2005) 

förklarar att konsulter skapar managementmoden för att få organisationer att känna 

rädsla, girighet och ett behov av det konsulterna erbjuder. 

 

Skapare för managementmode måste för att det ska bli till ett mode skapa en 

kollektiv tro på att managementtekniken leder till rationell managementframgång. 

Normer för rationalitet och framgång skapar managementmodet och gör det till ett 

kulturellt fenomen. Organisationens intressenter ställer krav på att organisationen ska 

styras rationellt. Vad som anses vara ett rationellt sätt att styra en organisation på 

styrs av normer och organisationens managers måste därför anpassa sig till dem. Det 

innebär att vissa managementtekniker anses vara bättre på att uppnå effektivitet och 

framgång än andra. Om organisationer väljer att inte följa dessa managementtekniker 

finns det risk för att intressenterna inte längre vill stödja organisationen. Detta på 

grund av att intressenterna tvivlar på att organisationen med de managementtekniker 

som används inte kommer att vara effektiv och nå framgång (Abrahamson, 1996a). 

 

Mode kan inte skapas av individer, men de kan ha en inverkan på vilken riktning 

modet tar i sin utformning. Det finns ledande organisationer som är bärare av modet 

och som hanterar översättningen av idéerna. Genom översättning anpassas idéerna 
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till att passa den specifika organisationen. För att modet ska dra uppmärksamhet till 

sig finns det masteridéer, vilka förenar det förra modet med den rådande 

institutionen. Modet beskrivs som en loopliknande process. När en idé har blivit för 

välkänd tappar den sin kraft och en ny idé som kan bli till ett nytt mode behöver 

skapas (Czarniawska & Joerges, 1996). 

 

2.7.2 Mode som en våg 

Røvik (1996) menar att modet är dynamiskt eftersom det förklarar hur mänskliga 

uttryck kan bli populära, spridas och även bli omoderna. Individer och organisationer 

söker efter nya idéer innan de gamla har blivit omoderna för att de vill uppfattas som 

uppdaterade och nytänkande. Den dynamiska dimensionen av modet uppstår i 

slitningen mellan att vilja imitera andra och att vilja särskilja sig. Uppkomsten, 

spridningen och avyttringen av modet över en tidsperiod förklaras metaforiskt med 

en vågliknande rörelse. Det finns organisationer som leder modet och eftersläntrare 

som sent tar till sig modet för att inte uppfattas som omoderna. När för många följer 

ett visst mode hoppar de tidiga modeföljarna på en ny trend. Detta för att de vill 

differentiera sig från massan, de vill vara unika och en ny våg kommer i rörelse. 

Även Johansson (2010) diskuterar behovet av att antingen särskilja sig eller att 

anpassa sig med begreppen trendsättare och modeföljare. Trendsättare agerar 

förebilder för modeföljarna och upprätthåller dynamiken i modet genom att hoppa på 

nya moden. Røvik (1996) menar att mode har en cyklisk natur på organisationer och 

med det menas att det som har blivit omodernt efter en tid kan återkomma som ett 

nytt mode. För att detta ska lyckas behöver det gå en viss tid innan en idé kan 

återintroduceras och bli till ett nytt mode. Är uppehållet för kort kommer idén att 

avvisas som omodern. Moden som återintroduceras gör ofta det i en annan 

tolkningsform eller med ett annat begrepp. 

 

2.8 Arbetsplatsens utformning  

Framöver kommer teorier om samhällsutvecklingens påverkan på arbetsplatsens 

utformning, kontorsdesignens betydelse för organisationen samt flexibilitet i arbetet 

att presenteras. Detta för att ge en bakgrund och förklaring till varför idén 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan ha uppstått. Christiansson och Eiserman (1998) sätter 

kontorets utveckling i relation till hur samhället har utvecklats, från ett 

bondesamhälle, till ett industrisamhälle och slutligen till ett informationssamhälle. 
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Kontorets utformning speglas av det synsätt och de trender som finns i samhället. 

Vid industrialiseringen fanns det exempelvis ett ökat krav på rationalitet och 

effektivitet. Detta utmynnade i att kontoren utformades som trälhav, det vill säga 

stora rum med långa rader där de anställda satt och arbetade. Under mellankrigstiden 

fanns det krav på individualitet och hälsa, vilket gjorde att kontoren vid den tiden 

bestod av mindre rum, så kallade cellkontor. På 1950-talet fanns det i samhället 

återigen ett krav på rationalitet och effektivitet. En kontorsutformning under 

benämningen kontorslandskap lanserades och infördes i många organisationer.  

 

2.8.1 Utformning av kontorsdesign 

Enligt Becker och Steele (1995) utgör personal och lokaler de största kostnaderna för 

företag. Företag arbetar därför ständigt med att hålla nere lokalkostnaderna. 

Samtidigt är det viktigt att tänka på vilken betydelse lokalen och miljön har för 

medarbetarnas prestationer. En dålig arbetsmiljö kan ha förödande konsekvenser för 

medarbetarnas produktivitet och effektivitet. Designen och strukturen på kontoret har 

en avgörande roll för att uppnå effektiva arbetssätt. En organisation går att jämföra 

med en organism. Likt en organism behöver också en organisation rätt miljö för att 

kunna frodas och utvecklas. Miljön kan till och med vara livsavgörande. 

Organisationer måste ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och ha en 

genomtänkt design på kontoret för att kunna skapa en gynnsam miljö för de 

anställda. Hannan och Freeman (1977/2007) menar att en organisations omgivning 

påverkar organisationen och benämns med begreppet organisationsekologi. Ett av de 

vanligaste perspektiven inom organisationsekologin är adoptionsperspektivet. Enligt 

adoptionsperspektivet tenderar företagsledare och chefer att utifrån den aktuella 

omgivningen studerar hot och möjligheter att anpassa organisationen efter. 

Organisationen påverkas både internt och externt av sin omgivning. De interna 

processerna påverkas av omgivningen som organisationen befinner sig i, exempelvis 

företagskulturen, ledarskapet och organisationens interna politik. Externa 

påtryckningar som lagar och regler, den konstruerade legitimiteten bland 

organisationer, beror också på vilken omgivning organisationen befinner sig i. 

Becker och Steele (1995) förklarar att organisationer har olika faktorer att ta hänsyn 

till och därför finns det inte ett sätt att utforma kontoret på som är det rätta. Vad som 

är den optimala kontorsdesignen skiljer sig åt mellan olika organisationer. De 

faktorer organisationer behöver ta hänsyn till delas in i fysiska och personliga 
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faktorer. De fysiska faktorerna är lika för alla organisationer och det är nödvändigt 

att de fysiska faktorerna är bra för att de anställda ska trivas. Fysiska faktorer som 

ska tas i beaktande är belysning, luft, ljud och buller. Personliga faktorer att ta 

hänsyn till är faktorer som är svårare att hantera eftersom de inte går att mäta och för 

att det är flera olika variabler som kan spela in. Exempel på personliga faktorer är 

personalen, teknisk utrustning samt de arbetsmoment som organisationen utför.  

 

2.8.2 Olika kontorstyper 

Bodin Danielsson (2010) har funnit sju olika kontorstyper med säregen arkitektur 

och funktionalitet. De sju kontorstyperna är cellkontor, delat rum, litet-, mellanstort- 

och stort kontorslandskap, flexkontor samt kombikontor. Becker och Steele (1995) 

menar att det är viktigt att ha förståelse för att design samt val av kontorstyp har 

betydelse för vad organisationer förmedlar både utåt sett och till sina medarbetare. 

Det är viktigt att organisationen tar hänsyn till vad det är de vill förmedla till 

konkurrenter, till potentiellt nya medarbetare och till sina anställda när de väljer 

kontorslokaler samt hur lokalerna ska designas. Bodin Danielssons (2010) studie 

visar på att anställdas syn på sin kontorsmiljö skiljde sig åt beroende på kontorstyp. 

Anställda med cellkontor var mest nöjda med den fysiska miljön, främst beroende på 

möjligheten till självständighet och kontroll. Anställda som arbetade på flexkontor 

ansåg sig också trivas i sin kontorsmiljö och hade hög tillfredsställelse gällande 

privathet, trots att ett flexkontor ofta bygger på öppen planlösning. Flexkontor ansågs 

ha stort fokus på interaktion mellan anställda vilket var positivt. Anställda som 

arbetade på medelstora- och stora kontorslandskap var minst tillfredsställda med 

kontorsmiljön. Vidare anses hälsan hos de anställda påverkas av valet av kontorstyp. 

Anställda som arbetade i cellkontor och på flexkontor uppskattades ha bättre hälsa 

medan anställda i kontorslandskap, oavsett storlek, löpte större risk för att drabbas av 

ohälsa.  

 

2.8.3 Teaminriktat arbetssätt 

Becker och Steele (1995) konstaterar att det ofta pratas om att organisationen ska ha 

ett teaminriktat arbetssätt utan att det har reflekterats över om lokalerna är anpassade 

efter det. Stängda kontor försvårar teamarbete medan mötesplatser och öppen 

planlösning främjar teamarbete. Utan egna rum till medarbetarna underlättar 

organisationen för samarbeten mellan medarbetarna och främjar teamarbeten. Om de 
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egna kontoren tas bort är det viktigt att tänka på hur personalen ska arbeta i den nya 

miljön. Oftast utförs en rad olika arbetsuppgifter inom en organisation och det är 

även vanligt att en person har mer än en arbetsuppgift. De olika arbetsuppgifterna 

kan ställa olika krav på arbetsmiljön. Vissa uppgifter kräver mer ensamarbete och en 

lugn arbetsmiljö medan andra arbetsuppgifter kräver samarbete med kollegor. Ett 

effektivt sätt att designa kontoret på kan vara att inte basera arbetsplatserna på antal 

anställda utan på arbetsuppgift. Människan är till naturen flexibel och finner sig 

oftast till situationen, men det finns också en gräns för hur flexibel en människa kan 

vara. Vid flexibla arbetsplatser är det viktigt att skapa struktur och tydliga regler för 

vad som gäller för de olika miljöerna. Bodin Danielsson (2010) menar att 

medarbetarnas syn på arbetstillfredsställelsen skilde sig åt mellan kontorstyperna. 

Anställda i cellkontor hade hög arbetstillfredsställelse till följd av arbetsuppgifterna 

medan de anställda i flexkontor och delat rum ansåg att den sociala biten gjorde att 

arbetstillfredsställelsen var hög. Anställda i kontorslandskap, oavsett storlek, löpte 

större risk för att drabbas av otillfredsställelse i arbetet. Enligt Becker och Steele 

(1995) är det inte enbart själva arbetsytan som är viktig vid kontorsdesign utan det är 

lika viktig att tänka på övriga ytor som lobby, lunchrum, mötesrum och korridorer. 

Det är utrymmen som är nödvändiga samtidigt som det är ytor som organisationer 

kan försöka minimera. Det är även viktigt att dessa ytor speglar vad organisationen 

vill förmedla. Oftast har dessa ytor en stor betydelse för hur utomstående ser på 

organisationen och de speglar också ofta vilken kultur som finns inom 

organisationen.  

 

2.8.4 Flexibilitetsstrategier 

Grönlund (2004) menar att fordismens massproduktion är förbi och istället utformar 

företag flexibla organisationer. Kraven på att organisationer snabbt ska kunna 

anpassa sig till den svängande marknaden ökar. Grönlund har studerat hur flexibilitet 

tar sig uttryck inom svenska organisationer genom att fokusera på tre olika strategier 

för flexibilitet; numerär flexibilitet, funktionell flexibilitet och arbetstidsflexibilitet. 

En numerär strategi innefattar att företag i en allt högre utsträckning använder sig av 

deltidsanställningar eller tidsbegränsade anställningar för att snabbt kunna anpassa 

personalstyrkan efter svängningar i konjunkturen. Svensk arbetsrätt och svenska 

fackföreningar skapar begränsningar för den numerära strategin inom svenska 

företag. Inom svenska företag dominerar den funktionella strategin eftersom den 
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svenska modellen oftast fokusera på kompetent och självständig personal. Med 

kvalificerad arbetskraft som är självständig och teaminriktad kan organisationerna 

decentraliseras och skapa snabbare beslutsvägar. Kompetensen hos medarbetare kan 

breddas genom kompetensutveckling för att skapa en arbetsstyrka som kan rotera 

mellan arbetsuppgifter efter behov. Arbetstidsstrategin är en tredje strategi för att 

skapa en flexibel arbetsplats och innebär att med hjälp av rörliga arbetstider anpassa 

arbetsdagen efter arbetsuppgifter och/eller efterfrågan. Argumenten för flexibla 

arbetstider är att det leder till en jämställd arbetsmarknad och att det skapar bättre 

möjligheter till att kombinera arbetsliv med familjeliv men detta har av Grönlund 

inte kunnat bevisas i studien.  

 

2.9 Teoretisk modell  

 
 Figur 1 Beslutsmodell om organisationsförändring  

 
Vår teoretiska modell utgår från att implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

innebär en organisationsförändring. Organisationsförändringar kan vara av 

revolutionär eller evolutionär karaktär, vilket innebär att organisationsförändringar 

kan vara stora och omfattande eller vara en stegvis anpassning till miljön. Alla 

förändringar bygger på beslut. Beslut kan vara rationella och bygga på logisk 

framtagen och bearbetad information. Vid ett rationellt beslut finns det alltid två 

parter, en säljare som argumenterar för att beslutet är rationellt och en köpare som 

baserar beslutet på säljarens argument. Beslutet kan även styras av moden genom att 

det finns organisationsidéer som förpackas och lanseras som mer eller mindre färdiga 

koncept från modeskaparna till modeföljarna. Organisationsidéer kommer och går, 
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nya lanseras och gamla kan paketeras om och lanseras på nytt. Det finns modeföljare 

som tidigt eller sent hoppar på modet och bidrar med att sprida den paketerade idén 

vidare. Modeföljare påverkas av institutionella krav som leder till isomorfism. 

Oavsett om beslutet bygger på rationella grunder eller på en modepåverkan är det 

jakten på legitimitet som ligger till grund för beslutet.   
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3 METOD  

I detta kapitel presenteras våra metodologiska val för hur vi har genomfört studien. 

Kapitlet inleds med val av forskningsansats. Därefter följer val av forskningsstrategi, 

undersökningsdesign, datainsamlingsmetoder och tolkning av empirisk data. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om studiens kvalitet och en beskrivning av hur hänsyn 

tagits till forskningsetiken.  

 

3.1 Forskningsansats 

I studien har vi utgått från en deduktiv ansats. Valet baseras på att vi i studien 

kommer att tillämpa en modemetafor som bygger på tidigare forskning av hur 

organisationer påverkas av moden för att studera om det kan förklara organisationers 

implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Utifrån teorier om hur förändringar 

i organisationer påverkas av moden har vi utvecklat en teoretisk modell. Den 

teoretiska modellen ligger till grund för intervjufrågorna till studieobjekten för att se 

om den teoretiska modellen kan förklara eller beskriva de empiriska data som har 

samlats in. Enligt Svensson (2011) bygger en deduktiv ansats på vedertagna teorier 

som kan användas till att studera enskilda fall. Utifrån teorierna kan slutsatser i det 

studerade fallet därefter dras. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att deduktiv 

ansats innebär att forskaren vill förklara ett specifikt fall med hjälp av de generella 

reglerna som finns inom området. Ett annat sätt att förklara en deduktiv ansats är 

enligt Svensson (2011) att se det som en hypotetisk-deduktiv metod vilket innebär att 

forskaren i inledningsfasen av studien tar fram en eller flera modeller som sedan kan 

testas i verkligheten. Utifrån modellen eller modellerna testas empirisk data med 

hjälp av testningsimplikationer. Efter testningsimplikationen av empirisk data kan 

modellen visa sig stämma eller inte, vilket innebär att modellen kan komma att 

förkastas.   

 

3.2 Forskningsstrategi 

Eftersom studien grundas på att undersöka ett fenomen har vi valt att utgå från en 

kvalitativ strategi. En kvalitativ strategi lämpar sig eftersom studiens syfte är att 

förklara hur moden påverkar organisationer till att övergå till ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Studien grundas på icke mätbar empirisk data som i syfte att se om 

fenomenet mode kan sättas i relation med implementeringen av ett aktivitetsbaserat 
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arbetssätt. Huvuddelen av vår empiriska data är insamlad via intervjuer som har 

kompletterats med observationer som visar på fenomenets förekomst. Enligt Ahrne 

och Svensson (2011a; 2011b) ligger valet av strategi i studiens karaktär och grundas 

på typ av empiri. I en kvalitativ studie består det empiriska materialet av icke mätbar 

data. Kvalitativ strategi används när studien syftar till att visa på exempelvis en 

känsla, förnimmelser eller ett beslut. Målet är inte att mäta ett visst fenomen utan att 

kunna konstatera ett fenomens förekomst. Målet kan också vara att studera hur 

fenomenet fungerar eller inom vilka situationer fenomenet kan figurera. Vanligt är 

att empirisk data inom kvalitativ strategi samlas in via intervjuer, observationer eller 

analys av texter. 

 

3.3 Undersökningsdesign  

För att undersöka om det finns något samband mellan anledningarna till att 

organisationer övergår till ett aktivitetsbaserat arbetssätt just nu har vi valt att studera 

flera organisationer. Studien bygger på en tvärsnittsdesign med åtta olika 

organisationer. Vi har studerat tre organisationer som implementerar aktivitetsbaserat 

arbetssätt, fyra konsultbolag som arbetar med att hjälpa organisationer med 

implementringen samt en intresseorganisation för facility management. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att en tvärsnittsdesign är ett sätt att utforma en undersökning på. 

Ett annat begrepp för tvärsnittsdesign är survey, vilket ofta förknippas med 

undersökning som bygger på enkäter eller strukturerade intervjuer. En 

tvärsnittsdesign innebär att studien avser att samla in data från två eller flera fall vid 

en viss tidpunkt. Datainsamlingen syftar till att koppla ihop samband mellan fallen 

som studerats. Silverman (2013) använder begreppet social survey, vilket innebär att 

studien bygger på ett stort antal studieobjekt. Vi har gjort ett flermetodsval där vi 

genomfört studien på organisationsnivå inom tre olika sektorer för att kunna studera 

hur personer i organisationer vid samma tidpunkt kommer i kontakt med och 

förändrar arbetsplatsen till att bli aktivitetsbaserad. Studien bygger på att det 

empiriska materialet samlats in via två olika metoder. Vi har till största delen använt 

oss av intervjuer men vi har även använt oss av observationer. Miller och Crabtree 

(2000) diskuterar begreppen tvärsnittsstudier och flermetodsval. Flermetodsval 

innebär att en studie kan genomföras på flera olika nivåer som exempelvis 

samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. Alternativt kan en studie 

genomföras på samma nivå men inom olika sektorer. Flermetodsval kan enligt 
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Silverman (2013) även handla om att kombinera olika metoder vid insamling av data 

som exempelvis intervjuer, observationer, enkäter och dokument.   

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling är olika metoder som används för att få tillgång till information. Ingen 

teknik är bättre eller sämre än någon annan utan det är den specifika frågeställning 

som avgör vilken teknik som bör användas (Patel och Davidsson, 2011). Merriam 

(2009) delar in informationsinsamling i primär- och sekundärdata. Primärdata är den 

data forskaren skapar själv medan sekundärdata är data som funnits innan studien 

påbörjats. För att samla in empiriskt material som kan visa på varför ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt blivit aktuellt idag har vi samlat in primärdata. Vi har 

genomfört åtta kvalitativa intervjuer eftersom vår studie fokuserar på en situation 

som organisationer befinner sig i. Kvalitativa intervjuer har gjorts med representanter 

för tre organisationer som implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt, fyra 

representanter för konsultbolag som arbetar med att implementera kontorslösningar 

åt organisationer samt med en representant för en intresseorganisation för facility 

management. Som komplement till intervjuerna har två observationer genomförts. Vi 

har genomfört en undersökning på sökmotorn Google över antal sökträffar på 

“aktivitetsbaserat arbetssätt” och på “aktivitetsbaserad arbetsplats”. Vi har även varit 

observatörer på en workshop där aktivitetsbaserat arbetssätt presenterats för 

deltagarna. Tjora (2012) redogör för tre tillvägagångssätt vid insamling av 

primärdata. Vid en kvalitativ studie kan observationer, intervjuer eller 

dokumentstudier genomföras. Kvale och Brinkmann (2009) konstaterar att intervjuer 

ofta används i studier som fokuserar på en person, situation eller institution. 

Intervjuer är en form av samtal med tydligt syfte och struktur. Intervjuer är ett sätt 

för forskaren att få tillgång till information, vilket är målet vid en kvalitativ studie.  

 

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuguider 

Vi har valt att utforma strukturerade intervjuguider efter olika kategorier som har 

underliggande, mer specifika frågor (se bilaga A-C). Intervjuguiderna strukturerades 

i olika kategorier för att kunna följa en kronologisk ordning under intervjun. 

Frågorna under respektive kategori sorterades in i ordning för att minimera osäkerhet 

hos intervjuaren. Genom att en färdig struktur för intervjun följdes minskades risken 
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för att viktig information skulle missas. Frågornas utformning var relativt öppna och 

vi har valt att vid behov av förtydligande skapa utrymme för att ställa följdfrågor 

under intervjuerna. För att undvika att följdfrågorna ska bli ledande förberedde vi 

innan intervjuerna en del följdfrågor som kunde tänkas behövas. Samtliga intervjuer 

har vi valt att avsluta med att fråga om respondenten har något att tillägga, för att ge 

respondenterna möjlighet att ge tillägg till det som sagts men även möjlighet att ge 

ytterligare information om de upplevt att vi missat att beröra något under intervjun. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar en intervjuguide som ett manus som 

strukturerar intervjun. En guide kan vara mer eller mindre strukturerad, exempelvis 

enbart några ämnen eller ytterst specifika frågor. Kvale (2007) konstaterar att det är 

intervjuguiden som leder riktningen i intervjun och visar åt vilket håll intervjun ska 

gå. Kvale och Brinkmann (2009) anser att forskarna bör ta ställning till huruvida 

frågorna och ordningsföljden ska vara förutbestämd eller om intervjuaren efter eget 

omdöme kan forma intervjun på plats. Enligt Ryen (2004) bör en studie som berör 

flera olika organisationer i högre grad vara strukturerad, särskilt om en jämförelse 

kommer att ske. 

 

Vi har utifrån den teoretiska modellen tagit fram ett antal kategorier som 

intervjuguiderna baseras på. Vi har därefter operationaliserat valda kategorier genom 

att skapa ett antal frågor under varje kategori anpassade till respektive intervju. 

Genom att skapa kategorier utifrån den teoretiska modellen och utifrån kategorier 

formulera intervjufrågor kan vi få svar som besvarar vår frågeställning och samtidigt 

skapa en interaktion med respondenten. Respondenterna kan delas in i tre olika 

sektorer; organisationer som implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt, konsultbolag 

som arbetar med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt åt organisationer samt 

en intresseorganisation för facility management. Eftersom respondenterna 

representerar tre olika sektorer och därmed har olika relation till aktivitetsbaserat 

arbetssätt har vi utformat tre olika intervjuguider som är anpassade för respektive 

sektor. Genom att ha utformat specifika intervjuguider till de tre olika sektorerna 

lyckas vi samla in jämförbar empiri som behövs för att besvara studiens 

frågeställning. Kvale och Brinkmann (2009) belyser problematiken med hur 

intervjufrågor bör vara utformade. En intervjufråga bör ha en tematisk och dynamisk 

dimension. Tematisk dimension innebär att ta hänsyn till hur informationen tillägnas 

och till hur frågorna bäst formuleras för att besvara forskningsfrågan. Dynamisk 
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dimension innebär att hänsyn tas till förhållandet mellan intervjuare och respondent 

och fokuserar på hur frågornas utformning kan möjliggöra en god interaktion mellan 

parterna.  

 

Vi har till viss del angett olika syften till respondenterna inom de olika sektorerna 

eftersom vi har intervjuat respondenter inom tre olika sektorer och inte ville styra 

respondenterna. Till respondenterna som representerar organisationer som 

implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt har vi angett syftet att vi ville se hur de 

arbetar aktivitetsbaserat samt att vi vill studera anledningen till övergången. Till 

respondenterna som representerar konsultbolagen och intresseorganisationen har vi 

uppgett att studiens syfte är att studera varför aktivitetsbaserat arbetssätt har blivit 

aktuellt och varför det fått mer utrymme i media. Vi har valt att inte nämna ordet 

mode för respondenterna när vi angav syftet med studien. Anledningen var att 

modebegreppet kan skapa förutfattade meningar hos respondenterna och kan därför 

leda till att de vill motbevisa eller styrka att det skulle vara ett mode. Kvale och 

Brinkmann (2009) diskuterar om syftet med studien bör ges före eller efter intervjun. 

Att ange syftet efter intervjun ökar chansen för spontanitet under intervjun samt att 

respondenterna inte leds i en riktning eller blir styrda till att ge vissa svar. Kvale 

(2007) konstaterar att om respondenterna vet det riktiga syftet med intervjun kan 

frågorna vara mer direkta medan om syftet undanhålls och inte helt förklaras för 

respondenterna krävs det att frågorna är mer indirekta. Syftet med studien ska i 

sådana fall sägas till respondenterna efter intervjun.  

 

Urval 

För att skapa heterogenitet i undersökningen av det homogena, implementering av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt, har vi valt att undersöka tre olika sektorer. Vi har valt att 

genomföra åtta kvalitativa intervjuer med respondenter för organisationer som har 

aktivitetsbaserat arbetssätt som gemensam beröringspunkt. Vi har gjort ett medvetet 

urval genom att vi har undersökt vilka organisationer som implementerar ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt samt vilka organisationer det finns som på ett eller annat 

sätt arbetar med aktivitetsbaserat arbetssätt. Urvalet består av respondenter från tre 

organisationer som just nu implementerar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, fyra 

konsultbolag som arbetar med implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt och 

en intresseorganisation för facility management. Respondenterna för 
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organisationerna som implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt kommer i 

empirikapitlet benämnas som ”företagen”. Respondenterna för konsultbolagen och 

Intresseorganisationen kommer benämnas ”konsultbolagen” och 

”Intresseorganisationen”. De tre organisationerna som implementerar 

aktivitetsbaserat arbetssätt har genomfört tester på delar av organisationen för att se 

hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt fungerar i praktiken. Valet av respondenter bygger 

delvis på den person vi kom i kontakt med när vi kontaktade organisationerna. För att 

få in relevant empiriskt material var vi noga med att komma i kontakt med personen 

inom respektive organisation som på något sätt varit delaktig i implementeringen av 

det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Respondenterna för organisationerna som implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt 

har alla en aktiv roll i implementeringen. En respondent arbetar som Vice 

Sverigeansvarig för Workplace Management. En annan respondent arbetar som 

ambassadör och koordinator för operations av aktivitetsbaserat arbetssätt. En tredje 

respondent arbetar som konceptansvarig för Activity Based Working. För att kunna 

förstå hur moden påverkar organisationer att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

har vi även valt att intervjua representanter för fyra olika konsultbolag som på olika 

sätt hjälper företag att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Respondenterna 

för konsultbolagen arbetar inom professionerna; arkitektur, inredning, 

organisationsutveckling och förändringsarbete. Vi har även intervjuat en 

styrelsemedlem på en internationell intresseorganisation som knyter samman olika 

organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med facility management. 

Respondenten är verksam inom den svenska filialen och är ansvarig för 

organisationens råd gällande aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi uppnår en bredd i vår 

insamling av empirisk data genom att vi har gjort ett urval som består av både 

organisationer som valt att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt 

organisationer som hjälper eller verkar för att organisationer ska implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har valt att respondenterna och organisationerna de 

representerar ska vara konfidentiella. Eftersom studien undersöker ett fenomen som 

kan påträffas inom alla branscher är det inte relevant för studien att namnge de 

respondenter eller de organisationer som ingår i studien.  
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Enligt Ryen (2004) är syftet med kvalitativ forskningsstrategi inte att ta fram 

statistiskt generaliserbar data. Ett stort urval behöver därför inte vara bättre utan det 

är i lika hög grad möjligt att få tillräckligt med information med ett litet urval. 

Urvalet ska vara varierat så att studieobjekten skiljer sig åt för att spegla 

verkligheten. Det bör täcka den heterogenitet som kan finnas i en viss homogenitet. 

Rekommendationerna för urvalet är att de mest relevanta och givande källorna ska 

väljas och därför bör de organisationer med mest information om ämnet spåras. Yin 

(2013) anser att målsättningen med en kvalitativ studie är att finna de som kan ge 

mest information om ämnet samt att skapa en bredd gällande information och 

synpunkter kring ämnet. Urvalet vid kvalitativ metod brukar göras medvetet och 

kallas för ett avsiktligt urval.  

 

Genomförande 

Vi har valt att genomföra merparten av intervjuerna på respektive organisations 

kontor för att respondenterna ska känna sig trygga och bekväma. Två intervjuer har 

genomförts via telefon, för att kunna möjliggöra att intervjuerna kunde genomföras. 

Vi har tagit i beaktande att telefonintervjuer inte är det mest optimala men eftersom 

respondenterna själva föreslagit en telefonintervju och troligtvis känner sig bekväma 

i situationen tror vi inte att det har någon större inverkan på resultatet. Vi har inlett 

samtliga intervjuer med att fråga respondenterna om vi får spela in intervjun. Vi 

förklarade att det enbart är vi författare som kommer att lyssna på inspelningen och 

att när bearbetningen är klar kommer inspelningarna att raderas. Samtliga 

respondenter gav sitt medgivande till inspelningen. Inledningsvis förklarade vi också 

att varken respondentens namn eller organisationens namn kommer att presenteras i 

uppsatsen. Intervjuns syfte meddelades under mailkontakt som vi hade med samtliga 

respondenter vid bokning av intervjutid. Samtliga intervjuer med respondenterna 

som representerade organisationerna som implementerar ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt genomfördes på respektive kontor. Intervjuerna genomfördes i ett 

konferensrum som respondenten bokat, vilket var en lugn miljö i avskildhet. Efter 

intervjuerna fick vi en rundvandring där vi kunde se hur de arbetade aktivitetsbaserat 

och vi hade också möjlighet till att ställa följdfrågor som kom upp under 

rundvandringen. Tre av intervjuerna med respondenterna från konsultbolagen 

genomfördes även de på respektive organisations kontor där vi kunde sitta avskilt. En 

intervju med en respondent för ett konsultbolag och respondenten för 
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intresseorganisationen genomfördes via telefon. Under telefonintervjuerna satt vi i ett 

enskilt rum för att kunna fokusera på intervjuerna utan att bli störda. Nackdelarna 

med telefonintervjuerna kan vara att vi inte har fått samma personliga kontakt med 

respondenterna som vi intervjuade via telefon.  

 

Under tre av intervjuerna deltog samtliga författare av studien, resterande fem 

intervjuer deltog två av uppsatsens författare. Rollfördelningen var att en av oss hade 

ansvar för att hålla i intervjun och den andre satt bredvid och var beredd på att flika 

in med följdfrågor. Vi har varit medvetna om att det funnits risk för att följdfrågor 

som tillkommer under en intervju riskerar att bli ledande. Vi har tagit hänsyn till 

detta genom att vi hade det i vårt medvetande under intervjuerna och genom att vi 

har varit förberedda med följdfrågor som kan tänkas dyka upp. De intervjuer där alla 

tre deltog var den tredje personens roll att sitta i bakgrunden och föra anteckningar. 

Anledningen till att en av oss satt i bakgrunden var för att undvika att respondenterna 

skulle känna sig obekväma över att behöva tala till tre personer samtidigt och för att 

vi ansåg att det gav ett intimare samtal om respondenten bara behövde tala till två 

personer. Vi förklarade tydligt vår rollfördelning för att respondenterna skulle förstå 

varför en av oss inte var delaktig i samtalet. Under telefonintervjuerna var det samma 

person som ledde intervjun som ställde följdfrågor för att underlätta för 

respondenten. Medlyssnaren satt under telefonintervjun bredvid och var beredd på att 

skriva följdfrågor som intervjuaren kunde ställa.  

 

Kvale (2007) menar att intervjuaren bör utforma intervjutillfället så att respondenten 

har möjlighet och vill svara på de frågor som intervjuaren har. Platsen där intervjun 

genomförs är viktig och bör vara anpassad för en intervju. Det ska exempelvis vara 

en plats där respondenten känner sig trygg och platsen ska även vara avskild. En 

intervju bör inledas med att syftet med intervjun förklaras och intervjuaren ska fråga 

samt informera om inspelningsutrustning om detta är aktuellt. Vidare bör intervjun 

avslutas med en öppen fråga som möjliggör för respondenten att framföra något mer. 

Efter intervjun bör tid avsättas för reflektion och gemensam genomgång av intervjun. 

 

3.4.2 Observationer 

Som komplement till intervjuerna har vi valt att genomföra två observationer, en 

undersökning på sökmoton Google samt en observation på en workshop. Vi har 
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deltagit i en workshop arrangerad av ett chefsnätverk där en inredningsdesigner 

presenterade aktivitetsbaserat arbetssätt. Både arrangören och företaget som höll i 

workshopen fick information om att vi ville studera varför ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt blivit aktuellt för organisationer just nu. Vi valde att två av studiens 

författare skulle vara aktiva deltagare under workshopen. Under presentationen av 

deltagarna på workshopen presenterade vi oss som studenter som var där med 

anledningen att studera varför organisationer just nu väljer att övergå till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Observationen avsåg inte att granska varför en specifik 

organisation väljer att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan att försöka se 

samband utifrån den diskussion som fördes under workshopen. Syftet med 

observationen var även att se hur det aktivitetsbaserade arbetssättet presenteras för 

deltagarna. Vi förde under hela workshopen fältanteckningar där vi antecknade vad 

som presenterades, hur diskussionerna gick deltagarna emellan samt de känslointryck 

vi fick. Vi tror inte att vi som observatörer hade någon inverkan på deltagarna under 

observationen eftersom en workshop där chefer möts för att lyssna på en presentation 

om aktivitetsbaserat arbetssätt inte är något känsligt ämne. Vi var inlästa på ämnet 

aktivitetsbaserat arbetssätt och på hur moden kan påverka organisationer, vilket 

gjorde det möjligt att samla in och förstå relevant information. 

 

Undersökningen på sökmotorn Google genomfördes för att kunna påvisa att 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan vara ett mode. Genom att undersöka hur många 

sökträffar vi får på “aktivitetsbaserat arbetssätt” och “aktivitetsbaserad arbetsplats” 

på sökmotorn Google har vi kunnat observera ett mönster över utvecklingen av 

begreppens förekomst i Sverige. Sökningarna begränsades till att enbart baseras på 

svenska träffar och genomfördes 2014-05-13. Första steget i undersökningen var att 

hitta den tidigaste träffen som stämmer för sökorden “aktivitetsbaserat arbetssätt” 

och “aktivitetsbaserad arbetsplats”. Vi baserade tidsintervallen på den tidigaste 

träffen vi fick av respektive sökord. Tidigaste träffen för “aktivitetsbaserat arbetssätt” 

var år 2008 och för “aktivitetsbaserad arbetsplats” var tidigaste träffen år 2011. Vårt 

tidsintervall som sökningarna baserats på är; 2008-01-01 till 2008-12-31, 2009-01-01 

till 2009-12-31, 2010-01-01 till 2010-12-31, 2011-01-01 till 2011-12-31, 2012-01-01 

till 2012-12-31, 2013-01-01 till 2013-12-31. För att kunna se hur utvecklingen hittills 

har sett ut har vi också observerat hur många träffar vi fått mellan 2014-01-01 till 

2014-04-30. Vi har gjort stickprovskontroller på sökträffarna för att se om resultatet 
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är korrekt. Under år 2011 uppmärksammades att det var ett flertal av träffarna som 

inte handlade om aktivitetsbaserad arbetsplats eller aktivitetsbaserat arbetssätt. Att vi 

fått de som träffar under 2011 beror på att det finns med på träffarnas sidor som 

förslag på andra artiklar eller filmer och kan vara publicerade upp till flera år senare. 

Vi har även genomfört stickprovskontroller på träffarna under 2013 och kunde då 

konstatera att under 2013 var bara ett fåtal av träffarna missvisande. Skillnaden i 

antalet träffar mellan de olika tidsintervallen kan därför tänkas vara större än vad vår 

undersökning visar på. 

 

Tjora (2012) menar att observationer är ett bra komplement till intervjuer eftersom 

observationer möjliggör för forskare att studera en social situation där deltagarna 

själva inte har gjort någon tolkning. Skillnaden mellan intervjuer och observationer 

är att observationer skapar möjligheter att studera vad människor gör och inte vad de 

säger. Observationer kan skapa en kontrast till vad som kommer fram genom 

intervjuer. Viktigt vid observationer är att i förväg veta vilken roll forskaren ska ta i 

situationen som ska observeras. Forskaren kan vara en passiv eller en aktiv deltagare. 

Är deltagarna medvetna om att de blir observerade sker en interaktiv observation. 

Innan observationen genomförs bör forskaren veta hur informationen som kommer 

fram ska dokumenteras. Ett vanligt sätt är att under observationen ta fältanteckningar 

där både vad som sägs och vad som upplevs ska antecknas. Nackdelar med 

observationer kan vara att observatören kan ha en omedveten påverkan på det som 

observeras och att forskaren har svårt att tolka vad som sägs och upplevs under 

observationen. 

 

3.5 Tolkning av empirisk data 

Vid analys av det empiriska materialet förklarar Rennstam och Wästerfors (2011) att 

forskaren står inför tre problem; kaosproblemet, representationsproblemet och 

auktoritetsproblemet. Problem hanteras genom att; sortera, reducera och 

argumentera. 

 

3.5.1 Sortera 

Vi har transkriberat samtliga intervjuer för att bekanta oss med och påbörja 

bearbetningen av det empiriska materialet. Vid utformningen av intervjuguiderna 

skapade vi en grund för hur vi skulle kategorisera det empiriska materialet genom att 
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vi tillskrev intervjufrågorna olika kategorier. Intervjuerna som vi har genomfört 

belyser fenomenet ur olika perspektiv. Detta ger oss empirisk data av kompletterande 

karaktär och inte kvantiteter av likvärdig information. När transkriberingarna var 

klara påbörjade vi sorteringen genom att sortera in svaren under lämplig kategori. Vi 

har tittat på det transkriberade materialet med nya ögon för att se om svaren under 

intervjun kan kodas om till en annan kategori än den intervjufrågan var sorterad 

under. Under sorteringen av det transkriberade materialet har reduceringen påbörjats 

genom att vi under sorteringen har haft i åtanke vad som är relevant empiriskt 

material för studien. För att påbörja sorteringen av det empiriska materialet från 

observationen på workshopen renskrev vi anteckningarna som togs. För att göra 

Google-undersökningen överskådlig har vi sorterat den genom att skapa ett diagram. 

Vid kodning av det empiriska materialet har vi förhållit oss medvetet kring att det 

funnits risk för att vår teoretiska kunskap riskerade att styra sorteringen.  

 

Sortering av materialet kan enligt Rennstam och Wästerfors (2011) lösa 

kaosproblemet, att det empiriska materialet inte är överskådligt och i ordning. 

Sorteringen bör ske parallellt med insamlingen av det empiriska materialet för att 

underlätta att mängden insamlat material blir hanterbart. Här eftersträvas att de 

empiriska data som samlas in är av kompletterande karaktär och inte kvantiteter av 

likvärdig information. I analysstadiet innebär sortering att forskaren ser på det 

insamlade empiriska materialet med nya ögon för att finna nya sätta att kategorisera 

materialet på. Ett sätt att sortera det empiriska materialet är genom kodning, vilket 

innebär att materialet noga penetreras i jakt på detaljer som kan översättas till 

perspektiv och samhällsvetenskapliga begrepp. Det är viktigt att medvetenhet finns 

kring att de teoretiska perspektiv och de begrepp som forskaren är bekant med 

tenderar att styra sorteringen. 

 

3.5.2 Reducera 

Efter att vi har penetrerat det empiriska materialet noga, har vi med nya ögon kodat 

svar och reducerat materialet. Vid reduceringen har vi behållit det material från varje 

kategori som ger en rättvisande bild av vad respondenten sagt och som är relevant för 

frågeställningen. Efter att ha tagit fram relevant material från samtliga respondenter 

gjorde vi en ny kodning där respondenterna som representerar företagen som 

implementerar ett aktivitetsbaserat arbetssätt kodades samman. Materialet från 
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respondenterna som representerar de olika konsultbolagen och från respondenten för 

Intresseorganisationen kodades samman. Renskrivningen av 

observationsanteckningarna från workshopen reducerades ner för att ta fram vad som 

var relevant för vår frågeställning. Vi har valt att redovisa det empiriska materialet 

utifrån de olika kategorierna i intervjuguiden. Rennstam och Wästerfors (2011) 

förklarar att reducering hanterar representationsproblemet, att kunna representera 

hela materialet. Vid reducering väljs det material som tydligast illustrerar det 

fenomen som undersöks. Det kvarvarande materialet bör visa en rättvisande bild av 

det totala insamlade empiriska materialet. Vid reducering sammanfattas liknande 

fenomen i det reducerade materialet med ett gemensamt begrepp, det sker en språklig 

reducering  

 

3.5.3 Argumentera 

Vi har utifrån den teoretiska modellen analyserat det empiriska materialet för att se 

om organisationers övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan förstås med en 

modemetafor. Vi har analyserat vårt nedbrutna empiriska material för att se vad som 

stämmer överens och/eller motsäger den teoretiska modellen. Rennstam och 

Wästerfors (2011) förklarar att argumentering bemöter auktoritetsproblemet, att göra 

sig hörd i forskarvärlden. Argumentering innebär att förhålla sig självständig till de 

teorier som behandlats i studien. Ambitionen att bidra till forskningen inom 

ämnesområdet är en förutsättning för att argumentationen ska vara självständig. Vid 

argumentering lyfts det reducerade empiriska materialet till en högre 

abstraktionsnivå och relateras därefter till tidigare forskning inom ämnesområdet. 

Upptäckterna formuleras med teoretiska begrepp, kontinuerlig etikettering.  

 

3.6 Kvalitet  

För att skapa trovärdighet i studien har vi valt olika metoder för insamling av 

empiriskt material. Vi har valt metoder som kompletterar varandra och som 

genererar empiriskt material som kan besvara vår frågeställning. Tyngden i det 

empiriska materialet ligger i åtta kvalitativa intervjuer med representanter för 

organisationer som representerar tre olika sektorer. Valet av organisationer vi har 

studerat baseras på att vi ämnat få in flera olika synsätt kring aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Genom att vi har intervjuat respondenter som alla arbetar aktivt med 

aktivitetsbaserat arbetssätt kunde vi få relevanta svar på våra intervjufrågor. För att 
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se hur ett konsultbolag gör och inte vad de säger att de gör deltog vi på en workshop 

där en konsult presenterade aktivitetsbaserat arbetssätt för ett antal chefer. Genom att 

ha observerat antalet sökträffar på sökmotorn Google på sökorden ”aktivitetsbaserat 

arbetssätt” och ”aktivitetsbaserad arbetsplats” under olika år har vi kunnat styrka vårt 

antagande att implementeringen av aktivitetsbaserad arbetsplats kan studeras som ett 

mode. Under hela studien har vi varit medvetna om att det inte finns någon absolut 

sanning utan vi har redovisat vår bild av det vi har studerat. 

 

Genom att vi har gjort en tvärsnittsstudie blir studien överförbar. Studien bygger inte 

på specifika fall utan organisationerna och respondenterna är bara exempel som kan 

påvisa fenomenet. Detta gör det möjligt att genomföra studien på andra studieobjekt. 

Studien kan appliceras på andra organisationsförändringar eftersom vi använt oss av 

det aktivitetsbaserade arbetssättet som ett exempel som kan påvisa hur organisationer 

påverkas av moden. För att skapa pålitlighet i studien har samtliga författare varit väl 

inlästa på både aktivitetsbaserat arbetssätt och teorier om hur 

organisationsförändringar kan påverkas av moden innan vi påbörjade den empiriska 

insamlingen. Efter insamlingen av det empiriska materialet har vi stegvis bearbetat 

och kodat materialet för att skapa en rättvisande bild. För att skapa trovärdighet och 

konfirmerbarhet har vi genom hela studien aktivt valt lämpliga metoder och varit 

medvetna om för- och nackdelar med olika val. Våra metodval och hur vi genomfört 

studien har utförligt redovisats i metodkapitlet. 

 

Ryen (2004) menar att användandet av begreppen validitet och reliabilitet tenderar 

att minska inom kvalitativ forskning. Begreppen anses tillhöra kvantitativ forskning 

och att de inte kan tillämpas på ett tillfredsställande sätt i en kvalitativ studie. Kvale 

och Brinkmann (2009) använder begreppen validitet och reliabilitet även i kvalitativa 

studier. Validitet definieras med i vilken grad studien är giltig, huruvida det är 

sanning det som framkommer i en studie. Reliabilitet innebär tillförlitlighet och i 

vilken grad det är möjlighet att genomföra en likadan studie med samma resultat. 

Ryen (2004) använder för fyra andra begrepp som indirekt tar upp validitet och 

reliabilitet. Begreppen är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Trovärdighet innebär i vilken grad studien kan upplevas vara sann. 

Det finns dock inte en enda sanning utan varje situation och studie är på sitt sätt unik. 

Trovärdighet för en studie kan uppnås genom exempelvis en studie över tid och/eller 



  
 

38 
 

kontinuerliga observationer samt triangulering. Begreppet överförbarhet innebär i 

vilken grad studien går att överföra till andra miljöer och områden. Genom att ge 

läsaren information om vilken miljö som har studerats kan läsaren ta ställning till om 

studien går att applicera i ett annat område. Pålitlighet behandlar de val forskaren har 

gjort gällande dokumentation av metod, data och resultat. Konfirmerbarhet innebär 

att författaren visar på självkritik för de metodologiska val som gjorts i studien. 

 

3.7 Forskningsetik  

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att moral och etik bör belysas vid en 

kvalitativ studie. Fokus ska inte vara på de etiska riktlinjerna utan snarare vara på 

forskarens förmåga och kapacitet gällande etik. Etiska riktlinjer ska inte följas 

mekaniskt utan bör vara ett verktyg som hjälper och får forskaren att tänka kritiskt 

vid utformandet av en studie. De etiska riktlinjerna kan delas in i fyra områden: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat 

samtycke innebär att respondenterna deltar frivilligt, att de blivit informerade om 

syftet och utformningen av studien samt vilka risker som kan tänkas finnas med 

deltagandet. Konfidentialitet innebär att privat information som kan identifiera 

respondenten inte redovisas i studien. Om studien kommer redovisa identifierbar 

information ska samtycke ges. Rätten till konfidentialitet leder till ett vetenskapligt 

dilemma, bland annat eftersom kännedom kring respondenter ökar en studies 

trovärdighet då det gör det möjligt att verifiera empirin. Konfidentialitet gör det 

möjligt för forskaren att ha kontroll över informationen och kan därmed ge 

missvisande information. Det tredje området konsekvenser berör vilka konsekvenser 

som kan tänkas uppstå vid en studie. Konsekvenser av en studie kan påverka såväl 

enskilda respondenter som gruppen de representerar. Ur ett utilitariskt perspektiv ska 

det goda överväga det onda och gör det inte det skall en studie inte genomföras. En 

annan viktig konsekvens som bör tas i beaktande är huruvida studiens resultat kan 

komma att påverka samhället, till exempel kan ett resultat användas i andra 

sammanhang och då ha en negativ inverkan. Vid en kvalitativ studie har forskaren en 

stor roll och bör därför ha kännedom kring etiska riktlinjer, etiska teorier och 

värdefrågor samt besitta stor integritet. Det är forskarens integritet, det vill säga 

kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet som är den avgörande faktorn för 

huruvida en studie är etiskt korrekt. 
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Vi kan i vår studie inte se några direkta konsekvenser för våra respondenter eller de 

organisationer de representerar. Konsekvenser för organisationerna som håller på att 

implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan vara att det skapas en bild av att de 

bara följer moden. Att följa moden kan ha en negativ klang, men det kan likväl 

vändas åt andra hållet och framställa organisationerna som att de är rätt i tiden och att 

de ligger i framkant. I studien diskuteras konsultbolags vinstintresse vilket kan ge en 

negativ bild av branschen. Studiens resultat är av sådan karaktär att det inte bör ha en 

negativ inverkan på andra områden. Samtliga respondenter deltog frivilligt. Vi var 

vid intervjuerna väldigt noga med området informerat samtycke och bad om tillstånd 

att spela in intervjun. Innan intervjuerna berättade vi syftet med intervjun men vi 

utelämnade ordet mode. Vi berättade inte för respondenterna att vi studerade 

aktivitetsbaserat arbetssätt som ett mode eftersom mode kan ha en negativ klang. 

Detta kan ha lett till att respondenterna kan ha känt sig vilseledda. Vi ser inte det som 

ett etiskt problem eftersom mode inte är studiens syfte utan vår tolkning av 

fenomenet. Vi använder endast mode som en metafor för att skapa förståelse för 

fenomenet vilket även innebär att vi inte belyser modets alla aspekter. Gällande 

området konfidentialitet är respondenterna och organisationerna de representerar 

konfidentiella eftersom vi inte anser det vara relevant för studien vilka organisationer 

som deltog då vi undersöker ett fenomen som finns övergripande inom samtliga 

branscher i kontorsvärlden. Vi har satt oss in i ämnet etik för att förstå de etiska 

dilemman som finns vid en kvalitativ studie för att studien ska ta etisk hänsyn.   
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras utvalda delar av det empiriska materialet från intervjuer 

med representanter för företag, konsultbolag och en intresseorganisation samt 

empiriskt material från en observation på en workshop och en undersökning på 

sökmotorn Google. Kapitlet inleds med förekomst och spridning. Därefter följer 

innebörden av aktivitetsbaserat arbetssätt, första kontakten med aktivitetsbaserat 

arbetssätt, anledningar och beslutsgrunder till implementeringen, anpassning till 

omvärlden, mottagande och effekter samt innan förändringen. Kapitlet avslutas med 

tankar om framtiden. 

 

4.1 Förekomst och spridning 

4.1.1 Google-undersökning 

 
Figur 2 Antal träffar på Google 

Vid en sökning på sökmotorn Google för ”aktivitetsbaserat arbetssätt” blir den första 

träffen år 2008 och för ”aktivitetsbaserad arbetsplats” är den första träffen år 2011. 

Vid en årlig sökning är det under åren 2008 till och med 2010 ett fåtal träffar på 

aktivitetsbaserat arbetssätt. År 2011 påträffas aktivitetsbaserad arbetsplats och går 

om aktivitetsbaserat arbetssätt i antalet träffar. Från år 2011 ökar antalet träffar för 

båda begreppen varje år. Dock finns ett undantag för aktivitetsbaserad arbetsplats 

som under år 2012 minskar med två träffar. Under år 2013 sker det en drastisk 

ökning av båda begreppen. För aktivitetsbaserad arbetsplats är det nästan en 

fördubbling och aktivitetsbaserat arbetssätt har mer än tredubblats. Hittills i år är 

antalet artiklar uppe i nästan samma antal som det totala antalet artiklar för 

föregående år. Jämfört med samma tidsperiod föregående år syns en drastisk ökning.  
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4.1.2 Företagen 

Det nämns bland respondenterna att de tillsammans med en branschorganisation och 

andra organisationer som är involverade i aktivitetsbaserat arbetssätt har försökt att 

hitta ett gemensamt begrepp för aktivitetsbaserat arbetssätt. På företagen som 

respondenterna representerar har pilotprojekt genomförts och implementeringen av 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt har påbörjats i nya eller gamla lokaler. Under 

implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt har det genomförts studiebesök på 

organisationer som har implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt och de är med i 

nätverk för aktivitetsbaserat arbetssätt. Respondenterna anser att organisationerna de 

representerar är bland de första i Sverige att implementera ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt och ser det som positivt. Det påtalas att det är positivt att ses som pionjär 

och att vara i framkant. En minoritet nämner att de vid implementeringen av 

aktivitetsbaserat arbetssätt har tagit på sig en fadderroll gentemot andra 

organisationer som är intresserade av ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 

4.1.3 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna har olika uppfattningar om när begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt 

introducerades i Sverige. En del av konsultbolagens respondenter anser att 

aktivitetsbaserat arbetssätt alltid har funnits. Det lyfts fram att det finns vissa 

konsultbolag som vill utge sig för att vara skaparna till aktivitetsbaserat arbetssätt 

men att det inte kan finnas någon enskild skapare utan att alla har varit med i 

utvecklingen av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Det poängteras bland 

respondenterna att aktivitetsbaserat arbetssätt har funnits länge, med eller utan ett 

begrepp för det. Vissa respondenter menar att begreppet är några år gammalt. Det 

framkommer även att aktivitetsbaserat arbetssätt alltid har funnits genom att det vid 

utformning av till exempel restauranger och bostadshus mer eller mindre  har tagits 

hänsyn till vilken aktivitet som ska utföras. Aktivitetsbaserat arbetssätt likställs av 

vissa respondenter med 90-talets flexkontor. Det påtalas att det har förts en 

diskussion med en branschorganisation om att hitta ett gemensamt begrepp för 

aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 

Respondenterna konstaterar att antalet förfrågningar och visat intresse angående 

aktivitetsbaserat arbetssätt har ökat de senaste åren. En ökning gällande förfrågningar 

har särskilt skett sedan slutet av sommaren år 2013 samt under första halvåret 2014. 
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Människor tenderar att ha blivit mer medvetna om att det finns andra sätt att arbeta 

på. Intresseorganisationens respondent uppger att det är ca 300 unika förfrågningar 

angående aktivitetsbaserat arbetssätt inom organisationen varje år och att 

förfrågningarna på kort tid har dubblerats. Respondenten för Intresseorganisationen 

kan förutom att se en ökning av förfrågningar även se att kompetensen kring 

aktivitetsbaserat arbetssätt bland de som frågar har ökat. Intresset har ökat dramatiskt 

även om det i slutändan kanske inte är så många som har implementerat det än. 

Samtliga respondenter tror att anledningen till att förfrågningarna har ökat är att 

aktivitetsbaserat arbetssätt har diskuterats inom olika medier. Att allt fler större 

organisationer planerar att eller har implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt tros 

vara en bidragande faktor. Intresseorganisationens respondent tror att företagsledare 

sprider begreppet och skapar intresse för det aktivitetsbaserade arbetssättet. När 

någon kommer med någonting nytt, exempelvis implementerar aktivitetsbaserat 

arbetssätt, vill andra inte vara sämre. De vill vara på samma nivå och väljer därför att 

undersöka och kanske implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Konsultbolagens 

respondenter kan inte uppge i vilken utsträckning organisationer har implementerat 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt men de har sett att implementeringarna har ökat.  

 

Kunskapen för aktivitetsbaserat arbetssätt inom företag är enligt respondenterna 

väldigt varierad. Generellt sett anses kunskapen vara låg men under den senaste tiden 

har allt fler organisationer fått kännedom kring aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Respondenterna för konsultbolagen konstaterar att det finns organisationer som 

aldrig har hört talas om aktivitetsbaserat arbetssätt och att det är först vid kontakt 

med konsultbolag som de får reda på vad det innebär. Intresseorganisationens 

respondent anser att kunskapen är låg hos arkitekter, konsulter och inom 

organisationer. En del respondenter konstaterar att vissa konsulter och organisationer 

ser aktivitetsbaserat arbetssätt som ett inredningsprojekt och inte som ett 

förändringsprojekt. Majoriteten av respondenterna för konsultbolagen marknadsför 

inte aktivitetsbaserat arbetssätt aktivt. Konsultbolagen erbjuder många olika 

kontorslösningar och en aktivitetsbaserad utformning är endast en del av utbudet. 

Intresseorganisationen är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att öka 

kompentensen inom sitt område. En del av deras arbete är därför att öka 

kompetensen för aktivitetsbaserat arbetssätt, men de uppmanar inte sina medlemmar 

att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 
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4.1.4 Observation på workshop 

Workshopens arrangörer och deltagare 

Arrangörerna till workshopen var ett chefsnätverk bestående av olika kluster där 

chefer möts för att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Chefsnätverket hade 

bjudit in ett inredningsföretag att hålla i workshopen. Deltagarna på workshopen 

kom från olika branscher och hade ledande positioner i organisationerna de är 

verksamma inom. Majoriteten av deltagarna var på workshopen för att lära sig mer 

om aktivitetsbaserat arbetssätt. Vissa av deltagarna var på workshopen helt 

förutsättningslöst medan andra deltagare hade vissa förkunskaper om 

aktivitetsbaserat arbetssätt. En del av organisationerna som var representerade på 

workshopen hade eller var på väg att växa ur sina befintliga lokaler och ville hitta 

nya lösningar. De ville hitta en ny och spännande lösning till sina arbetsplatser och 

de hade läst om aktivitetsbaserat arbetssätt i media. 

 

Workshopens utformning och innehåll 

Workshopens föreläsare redogjorde med hjälp av en Powerpoint-presentation för hur 

kontorets utveckling har sett ut och det fördes diskussion om teknikens utveckling. 

Föreläsaren visade en bild på ett kontor från år 1962 bredvid en bild från en känd 

möbelförsäljares produktkatalog från år 2014 för att påvisa likheterna. Efter att ha 

påvisat att kontorens utformning i stort sätt har sett likadant ut sedan början på 1960-

talet fram tills nu konstaterade föreläsaren att arbetssättet har förändrats och att 

kontorets utformning inte har följt med i utvecklingen. Föreläsaren ansåg att det 

krävs ett nytänkande inom kontorsutveckling, att det är människan som ska flytta på 

sig och inte arbetet som ska flytta sig till människan. Föreläsaren introducerade 

deltagarna för begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt genom att presentera fem 

principer som förklarar innebörden av det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt diskuterades flitigt bland deltagarna och det lyftes ett 

varnande finger för att aktivitetsbaserat arbetssätt inte är ett möbelprojekt utan att det 

är ett helhetskoncept. Det handlar om att ändra arbetssättet och det gäller att göra 

aktivitetsbaserat arbetssätt till en del av organisationens kultur. Under fikapausen 

skedde samtal i grupper av varierande storlek, från två till sex personer. Deltagarnas 

åsikter kring aktivitetsbaserat arbetssätt varierade. En majoritet av deltagarna var 

positivt inställda men ett fåtal såg en del nackdelar med ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Det lyftes fram bland en del av deltagarna att de sett andra organisationer 
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implementera aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket hade väckt ett intresse för vad det 

egentligen innebär. Deltagarna upplevde aktivitetsbaserat arbetssätt som någonting 

nytt och spännande och de var väldigt intresserade av att lära sig mer.  

 

4.2 Innebörden av aktivitetsbaserat arbetssätt 

4.2.1 Företagen 

Respondenterna anser att aktivitetsbaserat arbetssätt inte handlar om kontorsdesign 

utan att det handlar om ett nytt sätt att arbeta. Syftet är att skapa en miljö som stödjer 

de arbetsuppgifter som ska utföras. Medarberatarna ska inte längre ha ett eget 

skrivbord utan de ska välja den miljö som är bäst lämpad för arbetsuppgiften. De ska 

arbeta efter metoden ”Clean desk”, vilket förklaras med att när de lämnar den plats 

de suttit på ska deras tillhörigheter tas med så att någon annan kan använda platsen 

efteråt. Arbetsmiljön består av olika zoner som stödjer de olika aktiviteterna som 

utförs på företaget. Exempel på zoner som nämns är zoner där man får prata, tysta 

zoner där det är förbjudet att störa samt zoner med skåp där personliga tillhörigheter 

ska förvaras. Tanken är att medarbetarna ska röra sig mellan dessa zoner och ett 

viktigt syfte som tas upp är att detta ska öka samarbetet inom företaget. En 

beskrivning av en aktivitetsbaserad arbetsplats som avviker är att det ska bidra med 

en puls till arbetsplatsen, att kontoret inte längre ska kännas tomt och dött på grund 

av att det inte är full beläggning. Respondenterna tar upp den mobila tekniken som 

en förutsättning för att kunna arbeta aktivitetsbaserat. Gemensamt för respondenterna 

är även att de har testat sig fram för att se vad som passar det företag de arbetar på. 

Det poängteras att det inte finns ett sätt att arbeta aktivitetsbaserat på utan varje 

aktivitetsbaserad arbetsplats är unik. Aktivitetsbaserat arbetssätt kräver en förändring 

av den fysiska miljön samtidigt som det krävs att medarbetarnas beteende förändras.  

 

4.2.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna definierar aktivitetsbaserat arbetssätt som ett arbetssätt där den 

aktivitet som utförs är i fokus och att arbetsplatsen ska vara anpassad efter aktivitet. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt är inte ett färdigt koncept utan varje implementering är 

unik. En del av respondenterna poängterar att det är viktigt för organisationerna att 

de ser till de behov de har. Genom ett aktivitetsbaserat arbetssätt är det tänkt att 

arbetsplatsen ska stötta och främja de olika aktiviteter som utförs på arbetsplatsen. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt förespråkar rörlighet och att ingen ska ha en egen 
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arbetsplats, vilket innebär att metoden ”Clean desk” bör tillämpas. Under 

workshopen och från en del av respondenterna framkommer det att aktivitetsbaserat 

arbetssätt bygger på fyra principer. 1) arbetsplatsen ska planeras utifrån det faktiska 

behovet och inte utifrån antalet anställda, 2) det ska finns ett förtroende mellan 

ledning och medarbetare som inte bygger på övervakning, 3) arbete är något 

människor gör och inte något de går till och 4) de tekniska lösningar som finns ska 

tas tillvara. Det framhålls att tekniken möjliggör implementeringen av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Aktivitetsbaserat arbetssätt benämns även som en filosofi 

som bygger på att gå från ett kontrollerande ledarskap till ett förtroendeledarskap. 

Vidare bygger filosofin på att medarbetarna får möjlighet att själva välja sin egen 

arbetsplats utifrån den aktivitet de ska utföra. Det understryks att det är ett sätt att 

arbeta och inte en typ av kontor.  

 

4.3 Första kontakten med aktivitetsbaserat arbetssätt 

4.3.1 Företagen 

Respondenterna kom i kontakt med aktivitetsbaserat arbetssätt via konsulter eller 

genom företag i deras omgivning. De har tagit del av hur företag i Nederländerna och 

Australien arbetar aktivitetsbaserat, eftersom de ligger långt fram med utformningen 

av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Den tidigaste kontakten med ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt som tas upp var för fyra år sedan. Respondenterna anser sig ha arbetat 

aktivitetsbaserat i liten utsträckning innan de kom i kontakt med begreppet. 

Förklaringen som ges är att de arbetade flexibelt men i mindre skala. De bytte plats 

inför möten eller externa besök och ibland utförde de arbetsuppgifter hemifrån. 

Respondenterna uppger att deras kunskap om aktivitetsbaserat arbetssätt kommer 

från kontakt med konsulter. Konsulterna har varit allt från arkitekter, beteendevetare, 

psykologer till rena förändringskonsulter. Respondenterna uppger att företagen även 

samarbetar med andra företag som har implementerat aktivitetsbaserat arbetssätt. De 

är med i nätverk och använder olika forum där de byter idéer och lyssnar på 

föreläsningar från medarbetare på andra företag som ligger längre fram med det 

aktivitetsbaserade arbetet samt går på studiebesök.  

 

4.3.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenternas tidigare erfarenheter gällande aktivitetsbaserat arbetssätt skiljer sig 

åt. Intresseorganisationens respondent stötte på begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt 
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genom sin profession någon gång mellan år 2002 och 2003. Respondenten arbetade 

internationellt som konsult inom området facility management. Det var dock först 

under år 2010 som begreppet blev aktuellt i Sverige genom influenser från 

Nederländerna och Australien. Därefter anordnade Intresseorganisationen en 

studieresa år 2011 och startade rådet för aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Konsultbolagsrespondenternas tidigare erfarenheter och när de först stötte på 

begreppet varierar. De menar att aktivitetsbaserat arbetssätt alltid har funnits men att 

de för några år sedan myntades ett begrepp för det. Aktivitetsbaserat arbetssätt 

likställs till viss del med flexkontor som kom på 90-talet. Respondenterna för 

konsultbolagen har svårt att säga en specifik tidpunkt för när de först stötte på 

begreppet. Årtal som nämns är främst mellan år 2005 och 2012 men även så tidigt 

som på 90-talet. Samtliga respondenter har stött på aktivitetsbaserat arbetssätt genom 

föreläsningar, studiebesök och branschorganisationer. Vissa respondenter poängterar 

att det inte är någon som har uppfunnit begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt utan det 

har växt fram under tidens gång. Det lyfts fram att alla som arbetar med 

implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt har varit delaktiga i utvecklingen. 

 

4.4 Anledningar och beslutsgrunder till implementeringen 

4.4.1 Företagen 

Samverkan lyfts fram som ett avgörande mål med övergången till ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Målsättningen är att ökat samarbete ska leda till innovationsskapande. En 

viktig anledning för respondenterna är även kostnadsaspekten, att utnyttja 

kontorsytan på ett effektivare sätt så att fler får plats. Platsbrist var en av 

beslutsgrunderna till att förändra arbetsplatsen till att bli aktivitetsbaserad. Det 

framkommer att med en aktivitetsbaserad arbetsplats är det lättare att göra 

förändringar utan att behöva bygga nytt eller bygga om när det sker förändringar i 

personalstyrkan. Ytterligare mål som flera respondenter är eniga om är att det ökar 

företagets attraktionskraft för att locka till sig ny och kompetent arbetskraft och 

behålla befintlig personal. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt anses bidra till att 

personalen blir nöjdare med sin arbetsmiljö och till att känna sig stolta över sin 

arbetsplats. Gemensamt för respondenterna är att de i slutändan hoppas på en ökad 

produktivitet och att de blir konkurrenskraftigare. Det poängteras dock att det är 

svårmätt. En del av respondenterna hoppas på att uppnå samma effekter som andra 

företag har gjort. Vidare menar respondenterna att det ligger rätt i tiden att 
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implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt och att det är något vi kommer att se mer 

av i framtiden. 

 

Respondenterna svarar att konsulter har varit delaktiga i processen. Det har även 

gjorts noggranna uträkningar och analyser på exempelvis beläggningsgrad och 

aktivitetsmönster för att komma fram till hur arbetsmiljön ska se ut för att på bästa 

sätt motsvara de behov som finns inom företaget. Det framkommer att en del av 

respondenterna har fördjupat sig i tidigare forskning, bland annat från forskaren 

Christina Bodin Danielsson. På företagen har de projektgrupper som arbetar med 

förändringen och det har genomförts pilottester som har varit mer eller mindre 

omfattande. Respondenterna uppger att det har tagit två till tre år från idé till 

implementering eftersom det krävs noga övervägda beslut, tester och i vissa fall 

nybyggnationer innan företaget är redo för implementeringen. 

 

4.4.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna brinner för aktivitetsbaserat arbetssätt och är väldigt positivt 

inställda till det. Det lyfts fram att det inte passar för alla organisationer eftersom alla 

inte är mogna för ett aktivitetsbaserat arbetssätt än eller för att de inte är beredda på 

att lägga ner den tid och de resurser som implementeringen kräver. De organisationer 

som passar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt rekommenderas att implementera det. 

Det lyfts fram att ett aktivitetsbaserat arbetssätt främjar kommunikationen mellan 

avdelningar, vilket kan skapa nya infallsvinklar och leda till utveckling av produkter. 

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt skapar frihet och valmöjlighet och möjliggör en 

arbetsplats av både öppen och individuell karaktär. Eftersom arbetsplatsen är 

anpassad efter den aktivitet som utförs är tanken att arbetet kommer att bli mer 

effektivt vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet. Andra anledningar till att 

implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att det kommer att leda till ökad 

konkurrenskraft och att organisationen kommer framstå som en attraktiv arbetsgivare 

och leverantör. En nackdel med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt är den 

långa implementering- och förändringsprocessen som medför ökade kostnader. Det 

är främst på lång sikt som kostnadsbesparingar kan tänkas uppnås genom att 

implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt bland annat gör det möjligt att på 

ett effektivare sätt utnyttja lokalytorna. 
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Respondenterna understryker vikten av information vid implementering av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Innan ett beslut tas måste organisationer ha genomfört 

olika mätningar och analyser, exempelvis gällande beläggningsgrad samt nuvarande 

och framtida aktivitetsmönster. Ett tillvägagångssätt för analyserna är att genomföra 

medarbetarundersökningar, exempelvis enkäter, där medarbetarna får svara på hur de 

arbetar. En stor del i beslutsunderlaget är att sänka kostnaderna samt att titta på egna 

strategier och prognoser om vad organisationen vill åstadkomma i framtiden. 

Konsultbolagen undersöker tillsammans med organisationerna hur arbetsplatsen bör 

vara utformad för att stötta verksamheten. Organisationerna bör enligt en del av 

respondenterna även titta på de tekniska lösningar som finns om huruvida det är 

möjligt att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt med den teknik de har idag 

eller vad de behöver för att arbetssättet ska fungera. Respondenterna för 

konsultbolagen nämner att företagsledare undersöker möjligheter att skapa en 

arbetsplats som underlättar för kommande förändringar, som exempelvis 

expandering. Respondenten för Intresseorganisationen understryker att 

organisationen måste ha eldsjälar, några som brinner för aktivitetsbaserat arbetssätt, 

annars är det svårt att införa det.  

 

4.4.3 Observation på workshop 

Deltagarna på workshopen deltog eftersom deras företag höll på att växa ur sina 

lokaler. Det nämns att implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt till 99,9 

procent troligtvis bygger på ekonomiska grunder men att krav på förändring och 

utveckling kan vara en bidragande faktor. Aktivitetsbaserat arbetssätt sågs som nytt 

och spännande och det framkom att fler företag väljer att implementera arbetssättet. 

 

4.5 Anpassning till omvärlden 

4.5.1 Företagen 

Respondenterna har tagit hänsyn till hur de bör organisera sig för att på bästa sätt 

bemöta sina kunder. Övervägande svarar respondenterna att en av anledningarna till 

att de implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt är för att öka attraktionskraften 

för att attrahera de bästa medarbetarna på marknaden. Det nämns att ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt är något som vi kommer att se mer av i framtiden och att 

hänsyn måste tas till omgivningen för att företaget ska bli konkurrenskraftigt. 

Respondenterna tycker det är positivt att allt fler organisationer i Sverige övergår till 
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ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta för att det skapar mer kunskap, det stärker 

attraktionskraften och det bidrar till att det blir ett naturligare sätt att arbeta på. Det 

framkommer dock att det inte får bli en trend. En aktivitetsbaserad arbetsplats är inte 

ett färdigt koncept som kan köpas av en konsult, utan konceptet är unikt för varje 

organisation. Branschen måste enas om ett begrepp och passa sig för konsulter som 

vill tjäna pengar. Övervägande tror respondenterna att en av anledningarna till att 

flera organisationer väljer att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt just nu är av 

ekonomiska skäl. De tror även att det är en generationsfråga och att det speglar tidens 

anda. Som anledning till att fler implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt uttalas det 

att ”när de större börjar dra så åker svansen efter”. 

 

4.5.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna ställer sig positiva till att organisationer planerar att eller har 

implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt, samtidigt som det finns en oro för att 

utvecklingen går för snabbt. Respondenterna tror på aktivitetsbaserat arbetssätt som 

koncept men att det är viktigt att implementeringen sker på rätt sätt. 

Implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt har ökat kraftigt och respondenterna 

ser en risk för att begreppet kan få ett dåligt rykte, exempelvis som flexkontoren fick 

på 90-talet. Ordet ”hemläxa” dyker upp och det poängteras att det är viktigt att 

organisationerna som vill implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt gör sin 

hemläxa med innebörden att de bör göra djupgående föranalyser gällande 

beläggningsgrad, aktivitetsmönster och framtidsvisioner innan ett beslut tas. Om 

förändringen inte sker på rätt sätt kan implementeringen ge negativa konsekvenser 

och ett negativt rykte angående aktivitetsbaserat arbetssätt kan uppstå. Genom en 

lång process och genom att ha en projektledare under hela processen ökar 

förutsättningarna för en lyckad implementering. Intresseorganisationens respondent 

anser att det är bra med exempel kring aktivitetsbaserat arbetssätt där det inte 

fungerat för det visar att det inte finns ett specifikt sätt som passar alla organisationer 

utan det måste anpassas efter varje enskild organisation. Om organisationer 

implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt på rätt sätt anser respondenterna att det är 

positivt och att utvecklingen går i rätt riktning. 

 

Intresseorganisationens respondent tror att anledningen till att fler implementerar ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt är på grund av ökad globalisering och rörlighet på 
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marknaden. Konkurrensen bland organisationer är hög och genom att implementera 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt ökar organisationers konkurrenskraft. Även 

konsultbolagens respondenter diskuterar aktivitetsbaserat arbetssätt som en 

konkurrensstrategi genom att implementeringen kan leda till nöjdare medarbetare. I 

organisationers omgivning råder hög konkurrens och därför måste det finnas ett 

aktivt arbete för att upprätthålla organisationens konkurrenskraft. Ekonomiska skäl, 

exempelvis höjda lokalhyror, har även gjort att organisationer har fått se sig om efter 

nya lösningar. Ökat krav på hållbarhet är en orsak till att implementeringen av 

aktivitetsbaserat arbetssätt sker just nu. Det är inte ekonomiskt eller 

hållbarhetsmässigt försvarbart att organisationer har lokaler som nästan står tomma. 

Vidare ser respondenterna ett ökat behov av samarbete inom organisationerna och 

genom att förändra kontorsmiljöerna kan samarbete främjas. Teknikens utveckling 

nämns också som en anledning. Tekniken är idag väl utvecklad, allting är trådlöst 

och det finns täckning överallt vilket möjliggör att det går att implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt just nu.  

 

Respondenterna diskuterar huruvida aktivitetsbaserat arbetssätt är ett mode eller inte. 

Respondenten för Intresseorganisationen menar att människor och organisationer i 

Sverige generellt är early adopters, det vill säga att de provar på nya saker i ett tidigt 

skede. Några av respondenterna säger att aktivitetsbaserat arbetssätt inte är ett mode 

utan att det är en filosofi och ett sätt att utforma arbetsplatsen på. Det delas inte av 

alla respondenter utan vissa ser implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt som 

ett resultat av att det kan uppfattas som ett mode. De exemplifierar med att det finns 

ett flertal stora organisationer som just nu planerar att eller har implementerat ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt och nu vill mindre organisationer följa efter. En annan 

åsikt som finns är att företagsledare vill att organisationen ska uppfattas som att den 

är i framkant och om de ser något nytt är de villiga att hoppa på tåget. Arbetssättet 

ska spegla organisationens varumärke, exempelvis att organisationen är i framkant 

inom sin bransch och då är implementeringen av ett nytt arbetssätt ett naturligt steg i 

arbetet. Det nämns även att mode går i cykler och återkommer ungefär var trettionde 

år. Aktivitetsbaserade arbetsplatser uppges ha mycket gemensamt med flexkontoret 

som kom på 90-talet. Flexkontoret fick ingen genomslagskraft då eftersom tekniken 

inte var utvecklad. Idag är tekniken mer utvecklad och gör det möjligt att arbeta 
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aktivitetsbaserat. Respondenten anser att det aktivitetsbaserade arbetssättet är här för 

att stanna och det bör därför inte ses som ett mode. 

 

4.6 Mottagande och effekter 

4.6.1 Företagen 

Respondenterna är eniga om att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan passa för alla men 

inte i samma utsträckning. Grundkonceptet, att välja arbetsmiljö efter arbetsuppgift, 

kan alla göra men sedan beror graden av aktivitetsbaserat på den arbetsuppgift som 

ska utföras. Uttrycket ”att vi inte ska ha one size fits all, utan vi ska ha många sizes 

så att alla hittar något som passar” dyker upp. Respondenterna lyfter fram ”Clean 

desk”, att göra rent och snyggt efter sig som en metod som alla kan arbeta efter. 

Respondenterna är eniga om att det är tekniken som sätter gränser för vad som kan 

göras. Övervägande svarar respondenterna att medarbetarna har mottagit 

implementeringen positivt och över förväntan men att det även har funnits negativa 

reaktioner. Det uttrycks att hela skalan av reaktioner har visats.   

 

Respondenterna säger att det har genomförts pilotprojekt på företagen och att de nu 

är i implementeringsfasen av den stora förändringen. Hittills har de endast kunnat 

göra mindre utvärderingar på de tester som genomförts på företagen eftersom de inte 

är klara med implementeringen än. Respondenterna har sett skillnad inom företagen 

sedan övergången från kontorslandskap. Övervägande svarar respondenterna att 

effekterna av ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att samarbetet har ökat. Medarbetarna 

hinner med mer till följd av att problem går snabbare att lösa genom att det sker fler 

naturliga och korta möten. De tidsbokade mötena för att lösa mindre problem har 

minskat. Det nämns även att medarbetarna har lärt känna fler inom företaget och att 

deras kontaktnät har ökat. Respondenterna anser att en stor utmaning med 

övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt har varit ledarskapet. Det krävs av 

ledarna att se alla medarbetarna och att stötta där det behövs. Det är inte bara 

arbetsplatsen som ska förändras utan det är även en förändring i arbetssättet, vilket 

ses som en mycket större utmaning. Målsättningen att uppnå ökad produktivitet anser 

samtliga respondenter är svårmätt och eftersom de är i implementeringsfasen har det 

varit svårt att genomföra några sådana analyser. 
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4.6.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna anser att effekterna av att implementera ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt är svåra att mäta. Oavsett kontorstyp är det alltid svårt att mäta exempelvis 

produktivitet på arbetsplatsen. Målsättningen med att implementera ett nytt arbetssätt 

är att komma upp i samma produktivitet som tidigare men givetvis gärna högre. Vid 

en förändring av arbetsplatsen blir det till en början alltid en minskad produktivitet. 

Det framkommer även att mottagandet av förändringar på arbetsplatsen tas emot 

olika av medarbetarna. Djupgående analyser och en lång implementeringsprocess 

anses ha en central del i hur det nya arbetssättet mottages bland medarbetarna samt 

hur goda effekter implementeringen ger. 

 

4.7 Innan förändringen 

4.7.1 Företagen 

Gemensamt i respondenternas beskrivning av hur arbetsplasten såg ut innan är att 

den var uppdelad på avdelningar och att personalen hade en fast plats, med ett eget 

skrivbord. Arbetsplatserna var organiserade i landskap som var mer eller mindre 

öppna. Arbetsplatsen beskrivs med ord som ”själlös”, ”utan puls” och ”död”. 

Respondenterna uppger att företagen gör organisationsförändringar mer eller mindre 

nästan varje år. Det framkommer att det tidigare gjorts ett misslyckat försök till att 

implementera aktivitetsbaserat arbetssätt och att misslyckandet berodde på att 

timingen var fel. 

 

4.7.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna har skilda svar gällande vilka de största trenderna inom arbetsplatser 

har varit. Gemensamt är att cellkontor och öppna kontorslandskap anses vara de 

kontorstyper som är vanligast. Flexkontor var enligt en del respondenter en trend 

som var stor men som tyvärr fick dåligt rykte. Det nämns att tekniken inte var fullt 

utvecklad vilket gjorde att möjligheterna till ett lyckat flexkontor minskades. Det 

nämns att aktivitetsbaserat arbetssätt kan bli den största kontorstrenden genom tiden.  
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4.8 Tankar om framtiden 

4.8.1 Företagen 

Respondenterna anser att det är omöjligt att förutspå framtiden. De tror att teknikens 

snabba utveckling kommer att ha en stor roll för hur framtidens arbetsplatser 

kommer att se ut. De tror att aktivitetsbaserat arbetssätt är här för att stanna. 

Miljöfrågan lyfts fram som en viktig faktor för utvecklingen. Det anses inte vara 

försvarbart ur ett miljöperspektiv att ha lokaler som inte nyttjas fullt ut. Arbetsplatsen 

tros i framtiden vara en plats för samverkan och innovationsskapande och tankar om 

att vi ska arbeta mer hemma, eller i ”hubbar” i förorterna, för att minska pendlandet 

lyfts fram. Ytterligare tankar som respondenterna lyfter fram är att det i framtiden 

kanske är arbetsuppgifterna som utförs och inte organisationstillhörigheten som är 

det viktigaste. 

 

4.8.2 Konsultbolagen och Intresseorganisationen 

Respondenterna anser att det är omöjligt att säga hur arbetsplatserna kommer att se ut 

i framtiden eftersom utvecklingen går så pass snabbt, framförallt den tekniska 

utvecklingen. Respondenten för Intresseorganisationen tror att kontoret kommer 

finnas kvar i ett långsiktigt perspektiv men att förutsättningarna kommer att 

förändras, exempelvis att det blir en plats för möten och inte för ensamarbete. 

Människor kommer befinna sig på kontoret för möten och för att interagera med 

kollegor. Idéutbyte nämns som en viktig anledning till att befinna sig på kontoret. 

Övriga arbetsuppgifter kommer kunna utföras var som helst, exempelvis hemma eller 

på kaféer. Det nämns att några organisationer i Nederländerna enbart låter sina 

medarbetare komma till arbetsplatsen två gånger i veckan eftersom det ur ett 

miljöperspektiv inte är försvarbart med pendling. Respondenterna tror även att 

organisationers lokalytor kommer minska ytterligare.  

 

Respondenterna hoppas och tror att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att finnas 

på organisationer i framtiden. De tror att aktivitetsbaserat arbetssätt kommer vara ett 

konkurrensverktyg i framtiden och att antalet organisationer som har ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att öka. Det diskuteras om huruvida 

aktivitetsbaserat arbetssätt är ett mode eller inte. Arbetssättet ses till viss del som en 

trend men respondenterna tror att det är här för att stanna. Det finns en oro för att 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan få ett dåligt rykte om implementeringen går för 
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snabbt. Det lyfts fram att om det inte kommer för många dåliga exempel på 

implementeringar kan aktivitetsbaserat arbetssätt bli en stark trend. Respondenten för 

Intresseorganisationen tror att det kan vara bra att även dåliga exempel lyfts fram, så 

att organisationer förstår att arbetssättet måste anpassas till varje enskild 

organisation. Media anses ha en stor roll i den fortsatta utvecklingen och för hur det 

aktivitetsbaserade arbetssättets rykte kommer bli. Respondenterna tror att i takt med 

samhällsutvecklingen kommer även aktivitetsbaserat arbetssätt utvecklas och att det 

kommer utvecklas olika sorters aktivitetsbaserade arbetssätt. Idag tenderar 

organisationer som implementerat aktivitetsbaserat arbetssätt att vara lika men på 

sikt tros organisationer i allt större utsträckning att göra unika lösningar som i högre 

grad är anpassade till den specifika organisationen. 
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5 TOLKNING AV EMPIRISK DATA  
I detta kapitel tolkas det empiriska materialet utifrån den teoretiska modellen.  

Kapitlet inleds med en tolkning av förekomst och spridning. Därefter följer tolkning 

av innebörden av aktivitetsbaserat arbetssätt, första kontakten med aktivitetsbaserat 

arbetssätt, anledningar och beslutsgrunder till implementeringen, anpassning till 

omvärlden, mottagande och effekter samt innan förändringen. Kapitlet avslutas med 

en tolkning av tankar om framtiden. 

 

5.1 Förekomst och spridning 

I Google-undersökningen har sökningar gjorts på två olika begrepp ”aktivitetsbaserat 

arbetssätt och ”aktivitetsbaserad arbetsplats”. Bodin Danielsson (2010) skriver om 

flexkontor som bygger på att de anställda inte ska ha en egen arbetsplats utan 

kontoret och de anställda ska vara flexibla. Konsultbolagens respondenter likställer 

till viss del aktivitetsbaserat arbetssätt med flexkontor. Anledningen till att det finns 

flera begrepp för samma sak kan enligt Røvik (2008) bero på att en organisationsidé 

har dekontextualiserats, den har tagits från ett sammanhang och sedan 

kontextualiseras, översatts till att passa in i ett annat sammanhang. Översättningen 

behöver nödvändigtvis inte ske direkt. Røvik (1996) förklarar också att moden kan 

vara cykliska, en gammal idé kan lanseras som ett nytt mode. Modet kan återlanseras 

med hjälp av ett nytt begrepp, vilket kan förklara varför konsultbolagens 

respondenter menar att det aktivitetsbaserade arbetssättet har funnits länge även om 

det inte funnits ett begrepp för det. 

 

Att konsultbolagens respondenter menar att det aktivitetsbaserade arbetssättet alltid 

har funnits och att de till viss del likställer det med 90-talets flexkontor, kan enligt 

Burke (2011) tyda på att det har skett en evolutionär förändring av flexkontoret. 

Czarniawska och Joerges (1996) förklarar att en organisationsförändring kan vara på 

en anpassning till miljön. Föreläsaren på workshopen ansåg att kontoren inte har 

förändrats i takt med samhällsutvecklingen och menade att det krävs ett nytt sätt att 

tänka på när det gäller kontorsutveckling. Detta stämmer inte överens med 

Christiansson och Eisermans (1998) syn på att kontoret har speglat 

samhällsutvecklingen. Becker och Steele (1995) menar att utformningen måste 

anpassas efter de förutsättningar som finns. Det skulle istället behövas en 
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revolutionär förändring som enligt Burke (2011) kan förklaras som en planerad större 

förändring som inverkar på organisationens struktur. 

 

Konsultbolagens respondenter och respondenten för Intresseorganisationen menar att 

antalet förfrågningar gällande aktivitetsbaserat arbetssätt har fördubblats. Google-

undersökningen visar också på att antalet träffar har ökat drastiskt. Det kan enligt 

Czarniawskas (2005) definition av mode som innebär att flera människor gör samma 

sak samtidigt och att de snart kommer göra någonting annat, tyda på att det är ett 

mode. Enligt Abrahamsons (1996b) förklaring av ett tekniskt mode finns det en 

kollektiv tro på att modet kommer att leda till rationell framgång. Konsultbolagens 

respondenter tror att ökningen beror på att flera större organisationer har övergått till 

att bli aktivitetsbaserade och att det leder till att andra inte vill vara sämre. En annan 

orsak som konsultrespondenterna tar upp är massmedias ökade intresse för 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Enligt DiMaggio och Powell (1983) tenderar 

organisationer att efterlikna varandra i en osäker miljö. Sett ur Abrahamsons (1996a) 

modesättningsprocess sker det en spridning eller lansering av modet. Budskapet 

förmedlas med hjälp av massmedia för att nå ut till den stora massan. 

Intresseorganisationens respondent menar att det just nu sker en spridningen via 

företagsledare, vilket även workshopen visade på. Det kan ses som mimetisk 

isomorfism som enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär att det sker en härmning 

av framgångsrika recept, som resulterar i att organisationer tenderar att likna 

varandra. 

 

Respondenten för Intresseorganisationen menar att även om de får fler förfrågningar 

angående aktivitetsbaserat arbetssätt har många konsulter en felaktig uppfattning om 

vad aktivitetsbaserat arbetssätt innebär. Røvik (1996) menar att översättningen av en 

organisationsidé är mer komplex än en språklig översättning. Organisationsidéers 

rörelsemönster är svåra att förstå när de färdas ut och in i olika kontexter. 

Czarniawska (2005) menar att konsulter vill uppnå framgång genom att sälja sin 

reform, eftersom deras framgång bygger på att skapa ett behov av deras service. 

Konsultbolagens respondenter menar att kundernas kunskap om aktivitetsbaserat 

arbetssätt fortfarande är relativt låg. Abrahamson (1996b) förklarar konsulterna som 

modesättare och att de har en aktiv roll i spridningen av modet. Konsultbolagens 

respondenter menar att många företag får en första kontakt med aktivitetsbaserat 
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arbetssätt genom konsultbolag. Respondenten för Intresseorganisationen förklarar att 

de arbetar för att öka kunskapen hos sina medlemmar. Detta bidrar också till att det 

kan förstås som normativ isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Respondenterna för konsultbolagen anser att de inte marknadsför aktivitetsbaserat 

arbetssätt utan låter kunderna komma till dem. Samtidigt lyfts det fram att de föreslår 

aktivitetsbaserat arbetssätt för kunder som de ser att det kan passa för. Vissa av 

konsulterna håller även workshops om aktivitetsbaserat arbetssätt. Utifrån 

Abrahamsons (1996a) diskussion om att modeskapare sprider idén till modeföljare 

sker det en form av marknadsföring då konsulterna föreslår och berättar om 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Diskussionen om marknadsföring kan kopplas till att 

organisationer anpassar sig till normer i sin omgivning för att vara legitima (Meyer & 

Rowan, 1977). Att konsulterna marknadsför aktivitetsbaserat arbetssätt samtidigt 

som de säger att de inte gör det kan förstås som att det av normen inte anses legitimt 

att sälja in en idé hos organisationer.  

 

Respondenterna för företagen har alla gjort studiebesök hos andra företag som 

implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Observationen på workshopen visar att 

flera av deltagarna tidigare har läst om organisationer som har implementerat ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Anledningen till att de deltog i workshopen var för att de 

hade eller var på väg att växa ur sina kontorslokaler och därför behövde hitta nya 

lösningar. Det visar på att organisationer härmar varandras lösningar och benämns av 

DiMaggio och Powell (1983) som mimetisk isomorfism. En minoritet av företagens 

respondenter ser sig som en fadder och sprider kunskap om aktivitetsbaserat 

arbetssätt till andra. Det kan förklaras utifrån Abrahamsons (1996b) teorier om 

tekniskt mode, som innebär att det skapas en stark tro på att en organisationsidé kan 

leda till effektivitet och att det bildas normer som sprids av modeskapare till 

modeföljare. Under observationen på workshopen framkom att deltagarna ville hitta 

en ny spännande lösning för hur de skulle utforma sina kontor och det 

aktivitetsbaserade arbetssättet sågs som nytt och spännande. Respondenterna från 

företagen menar att det är positivt att vara först i Sverige. Organisationer kan enligt 

Røvik (1996) vara sena eller tidiga med att hoppa på ett mode. Organisationer som 

tidigt hoppar på moden blir de som leder modet framåt, vilket kan likställas med en 
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vågliknande rörelse. Johansson (2010) menar att det finns organisationer som 

fungerar som förebilder och därmed sprider modet vidare. 

 

5.2 Innebörden av aktivitetsbaserat arbetssätt 

Respondenterna för företagen och för konsultbolagen definierar aktivitetsbaserat 

arbetssätt på liknande sätt. Likheterna kan kopplas till Brunssons (2006) teori om att 

det finns säljare och köpare av reformer, där säljarens roll är att förmedla rationella 

argument för reformen. Köparna ska studera om säljarnas argument är användbara 

för dem. Utifrån Røviks (2008) översättningsteori har organisationsidén paketerats 

och kontextualiserats in i ett sammanhang. Enligt Abrahamsons (1996b) syn på det 

tekniska modet tar organisationer in organisationsidéer för att vinna legitimitet 

eftersom normen bidrar till tron på att organisationsidén leder till framgång. 

Likheterna i definitionen av begreppet mellan respondenterna för konsultbolagen och 

respondenterna för företagen kan tyda på att de är påverkade av samhället och kan 

relateras till Christianson och Eisermans (1998) antagande om att organisationer 

speglar samhällsutvecklingen. Enligt Hannan och Freemans (1977/2007) teori om 

adoptionsperspektivet anpassar sig organisationer efter omgivningen. Detta genom 

att chefer observerar och anpassar organisationerna efter hot och möjligheter i 

omgivningen. Respondenterna anser att tekniken har skapat möjligheter till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. De anser också att samarbete är en viktig del i ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Att samarbete har en central roll i ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt går i linje med Grönlunds (2004) studie om att svenska företag fokuserar 

på att ha en teaminriktad arbetskraft för att uppnå flexibilitet. Becker och Steele 

(1995) menar att det inte finns ett sätt att utforma kontoret på som är det rätta, utan 

utformningen måste anpassas efter organisationens personliga faktorer. 

Respondenterna uttrycker att det inte finns ett rätt sätt att utforma aktivitetsbaserat 

arbetssätt på utan det måste utformas och anpassas efter organisationen. Detta kan 

tyda på att det är ett deskriptivt mode som enligt Johansson (2010) innebär att 

organisationer översätter en organisationsidé till att passa in i organisationen. 

 

Både företagens respondenter och konsultbolagens respondenter nämner begrepp 

som ”aktivitetsbaserat arbetssätt”, ”clean desk” och ”zoner”. Detta kan förklaras 

genom DiMaggio och Powells (1983) syn på att organisationer inom ett 

organisatoriskt fält har en ökad interaktion med varandra. Organisationer inom ett 
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fält kan röra sig inom eller mellan olika fält och välja vilka institutionella normer och 

regler de vill följa. Att respondenterna använder samma begreppsapparat, exempelvis 

”clean desk” kan relateras till Czarniawska och Joerges (1996) teori om att idéer är 

tankar som har blivit objektifierade genom att de fått en språklig benämning. Detta 

diskuteras även av Røvik (2008) i termer av att en idé är en observerad praxis. En idé 

kan sedan bli paketerad av modeskapare och marknadsförd till modeföljare 

(Abrahamson, 1996b). ”Clean desk” kan därmed ses som en del i förpackningen av 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Att respondenterna använder samma begrepp kan kopplas 

till mode eftersom mode innebär att flera personer gör samma sak (Abrahamson, 

1996a; Czarniawska, 2005).  

 

5.3 Första kontakten med aktivitetsbaserat arbetssätt 

Respondenterna för konsultbolagen kom i kontakt med begreppet aktivitetsbaserat 

arbetssätt innan respondenterna för företagen. Respondenterna för konsultbolagen 

kom i kontakt med begreppet via branschorganisationer och företagsrespondenterna 

kom i kontakt med begreppet genom olika sorters konsulter samt genom andra 

företag. Detta kan förklaras med Abrahamsons (1996b) diskussion om modeskapare 

och modeföljare. Modeskapare skapar moden som tillfredsställer ett behov hos 

följarna. Samtliga respondenter kan förstås som modeföljare och modeskaparna 

skulle i så fall vara de branschorganisationer som introducerade begreppet för 

konsultrespondenterna. Røvik (1996) menar att det finns tidiga och sena följare av 

modet vilket av Johansson (2010) benämns som trendsättare och modeföljare. 

Respondenterna för konsultbolagen kan utifrån detta antagande ses som tidiga följare 

av modet och företagsrespondenterna ses som sena följare av modet.  

 

Sett ur ett annat perspektiv där konsultrespondenterna och företagsrespondenterna 

befinner sig inom olika fält/kontexter eftersom deras verksamheter skiljer sig åt 

(Sahlin-Andersson, 1996) kan Abrahamsons (1996b) diskussion om modeskapare 

och modeföljare appliceras annorlunda. Konsultrespondenterna blir modeskapare 

som lanserar ett koncept till modeföljarna, företagsrespondenterna. Utifrån detta 

förhållande blir företagsrespondenterna tidiga följare av modet istället för sena 

(Johansson, 2010). Konsultrespondenternas roll blir att sprida begreppet till 

modeföljarna (Abrahamson, 1996a) vilket de verkar ha lyckats med eftersom 

företagsrespondenterna har kommit i kontakt med begreppet via konsulter. 



  
 

60 
 

Spridningen av idéer sker via översättning (Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 

2008). Røvik (2008) delar upp spridningen av idéer i dekontextualisering och 

kontextualisering. Konsultrespondenterna dekontextualiserar praxisen och 

företagsrespondenterna kontextualiserar den genom att anpassa aktivitetsbaserat 

arbetssätt till den enskilda verksamheten. Utifrån Czarniawska och Joerges (1996) 

teori kan konsultbolagsrespondenterna och företagsrespondenterna som energigivare 

till idéerna, genom att respondenterna berättar för andra, exempelvis oss, om 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Respondenterna för konsultbolagen lyfter fram att 

aktivitetsbaserat arbetssätt redan användes i andra länder när det introducerades i 

Sverige. Översättningen av aktivitetsbaserat arbetssätt kan ses ha skett både över tid 

och rum (Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 2008).  

 

Företagsrespondenterna byter idéer och samarbetar med andra företag som har 

implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt i olika forum. Respondenten för 

Intresseorganisationen berättade att de har startat ett råd för aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Detta är i enlighet med DiMaggio och Powells (1983) förklaring att det 

inom organisatoriska fält sker ett informationsutbyte mellan organisationer. 

Johansson (2010) menar att organisationer inom ett fält väljer vilka institutioner de 

vill förhålla sig till. Gemensamt för samtliga respondenter är att de arbetar med 

organisationsförändringar, de tillhör samma profession. Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) utvecklar individer inom samma profession likvärdiga normer och 

värderingar. Respondenterna för företagen berättar att de lyssnar på föreläsningar av 

företag som har mer erfarenheter av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta kan ses som 

mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983), att företagen väljer att härma 

lyckade framgångsrecept. Brunsson (1997) diskuterar att organisationer tillhör olika 

diskurser som består av normer. När idéer reser in och ut ur diskursen förändras 

normerna. Eftersom respondenterna uppger att det finns ett samarbete mellan de som 

arbetar med aktivitetsbaserat arbetssätt sker det ständigt en förändring av kontexten. 

Mode utmanar enligt Czarniawska och Joerges (1996) institutionens ordning. Utifrån 

detta resonemang kan det tänkas att det håller på att ske en förändring av 

institutionen organisation. Åtminstone finns det ett nytt sätt att tänka och utforma 

arbetsplatsen på som utmanar tidigare institutioner av arbetsplatsen. Ett nytt 

gemensamt synsätt på vad som utgör en arbetsplats kan relateras till Abrahamsons 

(1996a) förklaring om att mode består av en kollektiv tro på vad som leder till 
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rationell framgång. Respondenterna har en gemensam syn på att en aktivitetsbaserad 

arbetsplats inte är en form av kontorsdesign utan att det syftar till ett sätt att arbeta. 

Fokus har flyttats från miljö till arbetssätt. Vad enskilda individer/organisationer 

upplever som arbetsplats kan enligt Røvik (2008) förstås som en påverkan av mode 

om deras sätt att se på världen förändras och denna förändring blir en gemensam syn 

på vad de upplever som äkta verklighet. 

 

Respondenterna för konsultbolagen menar att aktivitetsbaserat arbetssätt alltid har 

funnits men att det nu finns ett begrepp för det. Aktivitetsbaserad arbetsplats likställs 

även till viss del med flexkontor. Bodin Danielsson (2010) menar att flexkontoret 

handlar om att dela på arbetsytor och att inte ha en egen plats. De anställda ska vara 

flexibla och interagera med varandra. Detta kan förklaras med att modet har en 

cyklisk natur, moden som har blivit omoderna dyker upp igen men ikläda ett nytt 

begrepp (Røvik, 1996). Respondenterna för konsultbolagen menar att det inte är 

någon som har uppfunnit begreppet. Aktivitetsbaserad arbetsplats kan utifrån detta 

ses som en evolutionär utveckling och förändring av flexkontoret (Czarniawska & 

Joerges, 1996; French & Bell, 1999; Burke, 2011). Det kan även förklaras av att 

idéer färdas in och ut ur diskursen (Brunsson, 1997), vilket leder till en kontinuerlig 

utveckling och förändring av begreppet. Respondenterna för företagen berättade att 

de utan att de var medvetna om det till viss del arbetade aktivitetsbaserat innan de 

kom i kontakt med begreppet. Enligt Røvik (2008) måste en praxis benämnas i ord 

för att det ska kunna bli en idé som kan spridas vidare till andra. Czarniawska och 

Joerges (1996) uttrycker det med objektifiering av idéer. Idén har sedan paketerats 

(Røvik, 2008) som aktivitetsbaserad arbetsplats eller aktivitetsbaserat arbetssätt och 

är nu överförbar till andra organisationer. 

 

Respondenterna för företagen poängterade vikten av att anpassa det 

aktivitetsbaserade arbetssättet till den egna verksamheten. När de ser något bra som 

andra företag har gjort måste de fundera på om det passar deras verksamhet. Detta 

motbevisar att det skulle ske en särkoppling (Meyer & Rowan, 1977). Att det sker en 

anpassning till verksamheten är mer i enlighet med teorier om översättning 

(Czarniawska & Joerges, 1996; Abrahamson, 1996b). Företagsrespondenternas 

uttalande om att det måste anpassas till den egna verksamheten tyder även på att det 

inte handlar om mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Utifrån uttalandet 
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om att de funderar på hur de kan använda lösningar som andra företag har gjort 

skulle det kunna innebära att de kopierar lösningen, vilket tyder på att det kan ske 

mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

5.4 Anledningar och beslutsgrunder till implementeringen 

Deltagarna på workshopen nämnde krav på förändring och utveckling som en 

bidragande faktor till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Burke (2011) 

konstaterar att förändring är nödvändigt för att organisationer ska överleva. Både 

företagens respondenter och konsultbolagens respondenter ger liknande anledningar 

till implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kan förklaras utifrån 

Abrahamsons (1996b) teori om att en idé paketeras av modeskapare för att överföras 

till modeföljare. Modeskaparna arbetar för att göra arbetsmetoden legitim. 

Abrahamson (1996a) menar också att modeskapare förmedlar att arbetsmetoden 

leder till rationell framgång. Företagens respondenter redogör för att de har tagit 

hjälp av konsulter. Det har även förekommit kontakt med andra organisationer som 

planerar att implementera eller har implementerat ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Detta kan tyda på Brunssons (2007) teori om att det alltid finns en köpare och säljare 

av en reform. Det kan även tyda på Abrahamsons (1996a) teori om en 

modesättningsprocess genom att det har skett en bearbetning och spridning av en 

organisationsidé, i det här fallet aktivitetsbaserat arbetssätt.   

 

Respondenterna tar upp kostnadsaspekten som en anledning till att aktivitetsbaserat 

arbetssätt implementeras. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt gör det möjligt att använda 

lokalerna på ett effektivare sätt och kan bidra till en ökad produktivitet. 

Kostnadsaspekten är i enlighet med Becker och Steeles (1995) diskussion om att 

lokalkostnaderna är en av de största kostnaderna för företag och därför pågår det ett 

ständigt arbete inom företag för att hålla nere lokalkostnaderna. 

Företagsrespondenterna ser en aktivitetsbaserad arbetsplats som en bra bas till att 

lättare kunna förändra arbetsplatsen när det sker förändringar i personalstyrkan, både 

när det gäller antalet anställda men även hur sammansättningen av avdelningar och 

team ser ut. Detta kan förklaras med Grönlunds (2004) diskussion om att kraven på 

att organisationer snabbt behöver anpassa sig till omvärlden genom att vara flexibla 

ständigt ökar. Respondenternas svar om anledningen till implementeringen av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt tyder på att det finns tydliga mål med implementeringen 
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av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Jackson och Carter (2007) förklarar att kärnan i 

rationaliteten är förhållandet mellan mål och medel. Brunsson (2007) menar att 

rationella beslut bygger på de intuitioner som förväntas uppnås i framtiden. 

Intentionen ska uppnås på ett effektivt sätt. Konsultbolagens respondenter påpekar att 

implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kort sikt inte leder till 

kostnadsbesparing utan att det under implementeringsfasen snarare innebär en 

kostnadsökning. Det är först på lång sikt som besparingar kan ses. Det kan förklaras 

med att ett rationellt beslut enligt Brunsson (2007) inte enbart handlar om val utan 

även om att ta ställning till de konsekvenserna som kan uppstå. 

 

Konsultbolagens respondenter påpekar vikten av att genomföra noggranna analyser 

på företaget innan beslut om implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt tas. 

Mätningar och analyser gällande beläggningsgrad och aktivitetsmönster förespråkas 

samt hur arbetsplatsen ska utformas för att kunna stötta verksamheten. Företagens 

framtidsvision nämns som en del av beslutsunderlaget. Samtliga företag har gjort 

ekonomiska analyser samt analyser gällande beläggningsgrad och aktivitetsmönster. 

Ett pilotprojekt har genomförts på samtliga företag innan beslutet om 

implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt togs. Detta kan ses som objektiv 

rationalitet utifrån Jackson och Carter (2007) förklaring om att det bygger på formell 

logik, som är opersonlig och värdeneutral. Enligt Abrahamson (1996b) kan 

ledningen inte enbart följa ett tekniskt mode utan de måste kunna visa på att det finns 

rationella grunder till beslutet. 

 

5.5 Anpassning till omvärlden  

Respondenterna menar att organisationer måste ta hänsyn till sin omgivning för att 

bli en attraktiv och konkurrenskraftig organisation. Intresseorganisationens 

respondent tror att den ökade globaliseringen och den allt rörligare arbetsmarknaden 

bidrar till att fler organisationer arbetar aktivitetsbaserat. Detta stämmer med Burkes 

(2011) påstående att en organisation måste förändra sig och anpassa sig till sin 

omgivning för att överleva. Grönlund (2004) menar att kraven på att organisationer 

ska anpassa sig till sin omvärld har ökat på grund av att marknaden har blivit allt 

rörligare. Det kan också tyda på att det är en tvingande isomorfism, som enligt 

DiMaggio och Powell (1983) innebär att det finns normer som organisationer inte 

kan bortse från. Företagens respondenter menar att det även rör sig om en 
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generationsfråga och att det aktivitetsbaserade arbetssättet speglar tidens anda. 

Christianson och Eiserman (1998) menar att kontoret kan spegla 

samhällsutvecklingen. Konsultbolagens respondenter nämner att hållbarhetsfrågan är 

ytterligare en bidragande orsak till att det aktivitetsbaserade arbetssättet är aktuellt 

just nu, samtidigt som det är först nu som det finns teknik som möjliggör ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Det visar på att företag enligt Becker och Steele (1995) 

måste ta hänsyn till tekniken vid utformningen av kontoret. Respondenternas 

uttalande om att organisationer implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt för att möta 

vad de tror att den nya generationen förväntar sig av en arbetsplats kan också 

relateras till Brunssons (1997) diskussion om att organisationer tillhör olika diskurser 

som består av normer för vad som anses vara den rätta organisationsformen. 

Normerna förändras genom att idéer färdas in och ut ur diskursen. Aktivitetsbaserat 

arbetssätt har färdats in i diskursen och utmanar tidigare normer för vad som anses 

vara den rätta arbetsplatsen. Enligt Johansson (2010) är det organisationsidéer som 

upprätthåller bilden av vad som anses vara en organisation. Czarniawska och Joerges 

(1996) menar att mode utmanar institutionen. Respondenternas svar kan tolkas som 

att det håller på att ske en förändring av arbetsplatsen som institution. 

 

Företagens respondenter tror att det aktivitetsbaserade arbetssättet kommer att öka i 

framtiden. Detta kan enligt Abrahamsons (1996a) modesättningsprocess bero på att 

modeskaparna under bearbetningen har lyckats skapa en retorik som ger tilltro till 

idén, eller som Abrahamson (1996b) förklarar att det kan finnas en tro på att modet 

leder till framgång. Konsultbolagens respondenter menar att aktivitetsbaserat 

arbetssätt kan ses som ett mode eftersom det finns många företag som har övergått 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Samtidigt uttrycker de att det inte bör ses som 

ett mode utan att det bör ses som en filosofi och att det aktivitetsbaserade arbetssättet 

är här för att stanna. Konsultbolagsrespondenternas syn på mode är likt Czarniawska 

och Joerges (1996) definition av mode, att moden ses som tillfälliga medan 

institutionalisering ses som långvarigt och stabilt. Respondenter ser positivt på att det 

är allt fler företag i Sverige som övergår till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, men det 

får inte bli en trend. Konsultbolagens respondenter menar att det finns organisationer 

som implementerar aktivitetsbaserat arbetssätt för att de vill visa att de är i framkant. 

Det stämmer med Røviks (1996) teori om att det finns en strävan efter att uppfattas 

som modern och nytänkande. Det stämmer även med Abrahamsons (1996b) 
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förklaring om att modeskapare hittar nya idéer när de upplever att det finns för 

många följare av modet. Johansson (2010) förklarar att det inom organisatoriska fält 

finns en strävan efter att särskilja sig från mängden. Företagens respondenter 

uttrycker att “när större börjar dra följer svansen efter”. Intresseorganisationens 

respondent menar också att även mindre organisationer börjar intressera sig för det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Detta kan bero på en mimetisk isomorfism som enligt 

DiMaggio och Powell (1983) innebär att organisationer tenderar att efterlikna 

varandra genom härmning, eller att det finns en interaktion mellan organisationer 

inom ett organisatoriskt fält. Intresseorganisationens respondent menar att en 

anledning till att det finns många organisationer som just nu övergår till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt beror på att Sverige generellt sett ses som ”early 

adopters”, vilket enligt Røvik (1996) förklaras med att moden kan ha en vågliknande 

rörelse. De finns de som tidigt hoppar på vågen och styr den vidare och det finns de 

som är efterföljare och sent hoppar på vågen.  

 

Samtliga respondenter är positiva till att fler organisationer väljer att implementera 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Respondenterna för företagen anser att det är positivt 

eftersom det bidrar till att kunskapen om aktivitetsbaserat arbetssätt ökar samtidigt 

som det bidrar till att stärka attraktionskraften. Brunsson (1997) diskuterar att normer 

förändras när idéer reser in och ut ur diskursen. Normerna har en påverkan på 

organisationers legitimitet (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). 

Utifrån detta kan aktivitetsbaserat arbetssätt ses som en idé som har rest in i 

diskursen och genom att fler väljer att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

utmanar det rådande normer för vad som anses vara det rätta sättet att utforma 

arbetsplatsen på. Czarniawska (2005) förklarar mode med att flera människor gör 

samma sak samtidigt och modet utmanar enligt Czarniawska och Joerges (1996) 

institutionen. Respondenterna menar att en anledning till att många företag just nu 

övergår till ett aktivitetsbaserat arbetssätt beror på att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att ha outnyttjade lokaler. Becker och Steele (1995) menar att 

lokalkostnaderna är en av de största kostnadsposterna för företag och att det därför 

finns intresse för att se över företagets lokalkostnader. Att det finns ekonomiska 

incitament som anledning till implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan 

tyda på att det är ett rationellt beslut. Jackson och Carter (2007) förklarar att vid ett 

rationellt beslut finns det ett utsatt mål och det är framtaget vilka medel som finns till 
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hands. Det kan också tyda på, som Abrahamson (1996a), förklarar att det finns en 

kollektiv tro på att modet ska leda till rationell framgång. Organisationers 

intressenter förväntar sig att företag styrs rationellt, vilket kan ses som en norm. Att 

avvika från normen kan leda till förlorad legitimitet och förtroende från företagets 

intressenter. 

 

Företagens respondenter menar att det är viktigt att enas om ett begrepp för att 

undvika att konsultbolag som enbart är ute efter att tjäna pengar ger missvisande 

information om innebörden av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Konsultbolagens 

respondenter uttrycker en oro för att det ska gå för fort fram med utvecklingen av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och att det ska leda till att det får ett dåligt rykte, på 

samma sätt som det gick för flexkontoret på 90-talet. Detta kan kopplas till 

Abrahamsons (1996b) antagande om att modesättare tenderar att utnyttja 

organisationers strävan efter legitimitet eller som Brunsson (2006) uttrycker att det 

finns en köpare och en säljare vid en rationell reform. Czarniawska (2005) förklarar 

att säljarnas framgång styrs av att kunna förmedla reformer och att skapa ett behov 

av reformen hos köparen. Konsultbolagens respondenter menar att det inte finns ett 

sätt att utforma ett aktivitetsbaserat arbetssätt på som passar alla. De lyfter fram att 

det är viktigt att företag innan implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt gör 

noggranna analyser på exempelvis beläggningsgrad och aktivitetsmönster samt att 

företagen tar fram en framtidsvision över vad de tror och var de vill att företaget ska 

befinna sig i framtiden. Det stämmer överens med Becker och Steeles (1995) 

antagande om att det inte finns ett bästa sätt att utforma ett kontor på, utan företag 

måste basera utformningen på de förutsättningarna som finns på respektive företag. 

Respondenterna för konsultbolagens uttalande om att det krävs noggranna analyser 

kan relateras till Jackson och Carters (2007) teorier om att rationellt beslut sker i tre 

steg.  

 

5.6 Mottagande och effekter 

Enligt respondenterna för företagen har medarbetarnas mottagande av förändringen 

till ett aktivitetsbaserat arbetssätt till största delen varit positivt och över förväntan. 

Detta kan förstås med Becker och Steeles (1995) förklaring om att människan till 

naturen är flexibel och finner sig i situationen. Samtliga respondenter för företagen 

svarar att arbetsplatsen tidigare var organiserad i öppna kontorslandskap. Bodin 
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Danielsson (2010) påvisar i sin studie att människor i flexkontor har högre 

arbetstillfredsställelse än människor i kontorslandskap. Företagsrespondenterna tar 

upp ökat samarbete och en utvidgning av kontaktnätet som effekter av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta styrker Bodin Danielssons (2010) förklaring om att 

det är den sociala biten i flexkontor som leder till människors ökade trivsel. 

Respondenterna för konsultbolagen menar att djupgående analyser och en lång 

implementeringsprocess har en central del i de anställdas mottagande samt i de 

effekter implementeringen ger. Detta resonemang återfinns i Czarniawska och 

Joerges (1996) förklaring av en planerad innovation som en organisationsförändring 

baserad på strategiska val, beslutsfattande och organisationsutveckling. 

Konsultrespondenternas resonemang för en lyckad implementering kan även 

relateras till Brunssons (2007) diskussion om rationellt beslutsfattande som innebär 

att det finns riktlinjer som bör följas vid beslutsfattande. Det framkom bland 

företagsrespondenterna att de förutom positiva reaktioner även har mött negativa 

reaktioner från medarbetarna. Jackson och Carter (2007) diskuterar begränsad 

rationalitet, att det inte är möjligt att ta in all information och att förutse alla 

konsekvenser som kan tänkas uppstå. Vid ett beslut kommer alla individer inte att 

vara av samma åsikt eftersom människor är subjektiva. Becker och Steele (1995) 

vidareutvecklar sin diskussion om att människan är flexibel till naturen med att det 

finns en begränsning för hur flexibel människan kan vara. Detta kan förklara de 

negativa reaktionerna som företagsrespondenterna tog upp.   

 

En effekt som företagsrespondenterna upplevt av förändringen är att ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt ställer krav på ledarskapet. Implementeringen resulterar i 

en stor utmaning för att förändra arbetssättet och inte bara miljön. Förändringen till 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt stämmer in på Burkes (2011) beskrivning om en 

revolutionär förändring. En revolutionär förändring innebär en stor förändring och en 

förändring i organisationens struktur. Enligt Becker och Steele (1995) speglar 

kontorsdesignen företagets kultur och påverkar hur företaget uppfattas av anställda 

och av omgivningen. Ytterligare effekter som lyfts av företagsrespondenterna är ett 

ökat samarbete. Becker och Steele (1995) anser att öppnare lösningar och 

mötesplatser i kontorsdesignen är faktorer som främjar teamarbete. Genom att 

respondenterna uppger samma effekter av ett aktivitetsbaserat arbetssätt som de 

anledningar de hade till implementeringen, exempelvis ökat samarbete, kan det tyda 
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på att det inte har skett en särkoppling (Meyer och Rowan, 1977). Att samtliga 

företagsrespondenter har observerat ökat samarbete som effekt av att implementera 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan relateras till Abrahamsons (1996b) förklaring om 

att managers översätter organisationsidéer för att de ska passa den enskilda 

verksamheten.  

 

Respondenterna för företagen argumenterar för att grundprinciperna i ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan anpassas till alla. Brunsson (1997) förklarar med 

Cropping-up modellen att normerna förändras när idéer färdas in och ut ur diskursen. 

Respondenternas syn på att det finns inslag i det aktivitetsbaserade arbetssättet som 

passar alla kan relateras till DiMaggio och Powells (1983) diskussion om normativ 

isomorfism, att individer med samma profession utvecklar liknande normer och 

värderingar. När individerna arbetar inom olika organisationer leder det till att 

organisationer blir mer lika. Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer 

anpassar sig efter normer i omvärlden för att vinna legitimitet. Detta kan vid en 

återgång till Brunssons (1997) förklaring att normerna förändras när idéer reser in i 

diskursen förklara varför respondenterna ger uttryck för att aktivitetsbaserat 

arbetssätt är den bästa lösningen. Utifrån diskussionen om att respondenternas svar 

tyder på en förändring av normerna kan implementeringen av ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt relateras till Becker och Steeles (1995) förklaring om att kontorsdesignen 

kan användas för att påverka hur företag ska uppfattas av anställda och av 

omvärlden.  

 

5.7 Innan förändringen 

Det finns flera likheter i företagsrespondenternas beskrivning hur arbetsplatsen 

tidigare var utformad och det stämde även in på konsultbolagsrespondenternas 

uttalande att kontorslandskap har varit den största trenden och är fortfarande den 

vanligaste kontorstypen i Sverige. Likheterna kan förklaras utifrån DiMaggio och 

Powells (1983) teori om institutionell isomorfism. Organisationer har till följd av 

institutionella krav, antingen genom tvingande, mimetisk eller normativ isomorfism 

blivit homogena. Johansson (2010) definierar en institution som att det är en 

organiserad och etablerad struktur som är accepterad och inte ifrågasatt. 
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Det framkommer bland företagens respondenter att det tidigare har skett ett 

misslyckat försök till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt och att 

misslyckandet berodde på att timingen var fel. Detta kan utifrån Brunssons (1996a) 

teori om att organisationer kan vara mogna eller omogna för att ta till sig en ny idé 

beroende på var i livscykeln de befinner sig förklara varför försöket misslyckades. 

Konsultbolagens respondenter menar att flexkontor som var stort under 90-talet fick 

dåligt rykte. En anledning till det dåliga ryktet tros vara att det inte fanns teknik som 

kunde stötta det flexibla arbetssättet. Becker och Steele (1995) menar att tekniken är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av kontoret. Christiansson och 

Eiserman (1998) anser att kontorets utformning speglar hur samhället ser ut.  

 

5.8 Tankar om framtiden 

Respondenterna anser att det är omöjligt att förutspå hur framtidens arbetsplatser 

kommer att se ut. Tekniken ses vara den faktor som främst kommer att styra 

utvecklingen. Tekniken är något som finns i organisationers omgivning och enligt 

Meyer och Rowan (1977) anpassar organisationer sin struktur efter omgivningen. 

Respondenterna tar upp miljöfrågan som en avgörande faktor till hur arbetsplatsen 

kommer att se ut och vilket syfte arbetsplatsen kommer att fylla i framtiden. Återigen 

ses en anpassning till omvärlden enligt Meyer och Rowans (1977) teori om att 

organisationer kommer att anpassa sig till omvärldens förväntningar för att uppfattas 

som legitima. Abrahamson (1996a) redogör för hur organisationers intressenter 

ställer krav på organisationers ledning att organisationen ska styras rationellt. 

Organisationens ledning måste följa vad som enligt normen anses vara rationellt för 

att organisationen ska uppfattas som legitim. Miljöfrågan innebär även att 

respondenterna tror att vi kommer arbeta mer hemifrån i framtiden. Detta kan 

relateras till flexibilitetstrategier som gör det möjligt att kombinera arbete med 

privatliv (Grönlund, 2004).  

 

Respondenterna tror att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att finnas i framtiden 

och att antalet organisationer som har ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att öka. 

Respondenternas uttalande tyder på att de inte ser det som ett mode utifrån 

Czarniawskas (2005) förklaring av mode, det vill säga att mode är någonting som 

många gör just nu men att de snart kommer att göra något annat. Det tyder mer på att 

respondenterna tror att aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att bli institutionaliserat 
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utifrån Czarniawska och Joerges (1996) beskrivning av att mode är ett tillfälligt och 

lättvindigt tillstånd medan institutionalisering är mer seriöst och stabilt. 

Organisationer måste enligt Meyer och Rowan (1977) samt Abrahamson (1996a) 

visas vara rationella gentemot sin omgivning. Att följa ett mode ses inte som 

rationellt och skapar inte legitimitet. Konsultbolagens respondenter tror att media 

kommer spela en stor roll för utvecklingen av idén aktivitetsbaserat arbetssätt. Media 

har enligt Abrahamson (1996a) en stor roll vid spridningen av ett mode, det är genom 

media modeskaparna kan lansera idén till modeföljarna. 

 

Konsultbolagens respondenter tror att antalet organisationer som har ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att öka och att aktivitetsbaserat arbetssätt 

kommer att ses som ett konkurrensverktyg. Detta kan förstås som att normerna för 

vad som anses leda till rationell framgång kommer att förändras (Abrahamson, 

1996a). Vidare kan respondenternas framtidstro förklaras med institutionell 

isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). Czarniawska och Joerges (1996) anser att 

argumentet att vinna strategiska fördelar, exempelvis att aktivitetsbaserat arbetssätt 

är ett konkurrensverktyg, inte är tillräckligt. Om anledningen till implementeringen 

är att vinna strategiska fördelar så borde organisationer inte införa samma idéer som 

andra. Om allt för många har samma idé försvinner den strategiska fördelen. Røvik 

(1996) menar att när för många följer samma mode så hoppar de tidiga följarna av 

för att differentiera sig. 

 

Det nämns bland konsultbolagens respondenter att de aktivitetsbaserade arbetsplatser 

som implementeras idag ser likadana ut. Detta kan förklaras med DiMaggio och 

Powells (1983) teori om att organisationer som befinner sig i en osäker kontext 

tenderar att efterlikna och härma andra framgångsrika organisationer, vilket benämns 

som mimetisk isomorfism. Företagen som har implementerat ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt blir homogena. En anledning till att de aktivitetsbaserade arbetsplatser som 

implementerats idag liknar varandra kan härledas till Johanssons (2010) diskussion 

kring förpackning av idéer. Beroende på hur väl paketerad en idé är kan 

organisationer i olika grad översätta idén till sin verksamhet. En idé som är 

välpaketerad skapar en lägre handlingsfrihet vid översättningen av idén till 

verksamheten, vilket leder till en ökad homogenitet. 
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Konsultbolagens respondenter nämner att de tror att de aktivitetsbaserade 

arbetsplatserna i framtiden kommer att bli mer unika. Detta kan förklaras med 

organisationers strävan efter att vara unika och att differentiera sig från övriga, vilket 

kommer skapa en heterogenitet (Johansson, 2010). Brunsson (1997) diskuterar att 

anledningen till att alla inte tar till sig samma mode på en gång beror på att 

organisationer är i olika skeden i sina livscykler. Organisationer är vid olika 

tidpunkter mogna att ta till sig nya idéer. Røvik (2008) menar att idéer reser in och ut 

ur olika kontexter, det vill säga kontextualiseras och dekontextualiseras. En idés resa 

mellan olika kontexter gör att den förändras. Idén aktivitetsbaserat arbetssätt kan 

därmed förändras när den färdas mellan olika kontexter. Förändringar i omvärlden 

kan enligt Meyer och Rowan (1977) göra att en idé ser annorlunda ut än tidigare. 

Konsultbolagsrespondenternas framtidsprognos över att aktivitetsbaserade 

arbetsplatser i framtiden kommer att vara mer unika kan enligt Czarniawska och 

Joerges (1996) bero på att idén inte kommer vara lika välpaketerad och därmed ökar 

handlingsfriheten vid införandet. Det kan även bero på att idéns innebörd har 

förändrats. 

 

En del av konsultbolagens respondenter diskuterar huruvida implementeringen av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt är ett mode. Aktivitetsbaserat arbetssätt ses av vissa som 

en stark trend just nu men de tror samtidigt att arbetssättet kommer att finnas i 

framtiden. Czarniawska och Joerges (1996) konstaterar att om en idé blir väl 

mottagen och accepterad kan den bli institutionaliserad. Ett mode kan bli 

institutionaliserat men modet kan likväl förkastas och glömmas bort.   
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras slutsatsen som studien har lett fram till. Kapitlet inleds 

med en redogörelse för hur uppsatsens frågeställning har besvarats och hur syftet 

med studien uppfyllts. Därefter följer en slutdiskussion och kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Svar på frågeställningen 

Vilka kan motiven vara till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

Det finns flera motiv till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ett av 

motiven är sänkta kostnader till följd av att lokalytorna per anställd kan minskas med 

en aktivitetsbaserad arbetsplats. Aktivitetsbaserad arbetsplats är dessutom flexiblare 

för förändringar i arbetsstyrkan eftersom arbetsplatsen inte är utformad efter 

personalen utan efter arbetsuppgifterna, vilket gör att antalet ombyggnationer kan 

minskas. Därutöver bör lokalytorna minskas eftersom det ur en miljöaspekt inte 

längre är försvarbart att värma upp eller kyla ner halvtomma lokaler för anställda 

som långt ifrån 100 procent av sin arbetstid sitter vid sitt skrivbord. Dessutom är 

förhoppningarna att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ökar produktiviteten genom att 

personalstyrkan blir nöjdare med arbetssituationen, samtidigt som det är ett sätt för 

företag att kunna attrahera kompetent personal. Motiven är även att aktivitetsbaserat 

arbetssätt ska bidra till ett ökat samarbete och en utvidgning av medarbetarnas 

kontaktnät, vilket förhoppningsvis kommer att främja innovationsskapandet. 

Ytterligare motiv till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt är på grund av 

att andra företag som varit tidiga med att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

visar på positiva effekter av implementeringen. Aktivitetsbaserat arbetssätt ses 

fortfarande som ett nytt arbetssätt i Sverige vilket medför att organisationer som 

implementerar ett aktivitetsbaserat arbetssätt ses som nytänkande och i framkant.  

 

Hur kan motiven förstås utifrån en modemetafor? 

Vi kan konstatera att det finns en ökad spridning av begreppet aktivitetsbaserat 

arbetssätt genom att antalet sökträffar ökar för varje år på sökmotorn Google samt att 

det hålls workshops och föreläsningar om aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi kan även 

konstatera spridningen utifrån respondenternas svar som visar på att konsulter sprider 

det till företag, konsulter sprider det till konsulter och företag sprider det till andra 
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företag. Även vi är en del i spridningsprocessen då respondenterna talar med oss om 

aktivitetsbaserat arbetssätt och vi därefter skriver en uppsats i ämnet. 

Spridningsprocessen är en stor del i fenomenet ”mode” eftersom mode syftar till att 

förklara varför flera personer/organisationer plötsligt väljer att göra samma sak. 

Respondenterna och föreläsaren på workshopen beskriver aktivitetsbaserat arbetssätt 

på nästintill samma sätt. Förutom att använda samma begrepp för de olika momenten 

i ett aktivitetsbaserat arbetssätt uppger de samma anledningar till implementeringen. 

De vill sänka kostnaderna, öka produktiviteten, öka samarbetet, bredda 

medarbetarnas kontaktnät, öka förutsättningarna för innovation och ta hänsyn till 

miljön. Utifrån en modemetafor tyder det på att aktivitetsbaserat arbetssätt är en idé 

som har blivit förpackad och där motiven till att implementera ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt kan förstås som en del i förpackningen. 

 

Att respondenterna uppger gemensamma motiv för att implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt och att de har en stark tro på det aktivitetsbaserade 

arbetssättet kan utifrån en modemetafor förstås som att det håller på att skapas en 

kollektiv tro på att aktivitetsbaserat arbetssätt leder till rationell framgång. Samtidigt 

som det finns en tro på att aktivitetsbaserat arbetssätt leder till rationell framgång 

lyfter respondenterna fram att de vill ses som nytänkande som ett annat motiv. Ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt ses som modernt och ett sätt att öka organisationens 

attraktionskraft. Modemetaforen kan hjälpa till att förstå den kollektiva tron på 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kan ses som att idén aktivitetsbaserat arbetssätt har 

rest in i diskursen och håller på att förändra normen som upprätthåller bilden av vad 

som anses vara det bästa sättet att utforma arbetsplatsen på, det vill säga vad som ger 

organisationer legitimitet. Modets relation till institutionen är att mode utmanar 

institutionen, vilket aktivitetsbaserat arbetssätt nu gör med institutionen organisation, 

det vill säga den socialt konstruerade bilden av vad som anses vara det rätta sättet att 

utforma arbetsplatsen på. Respondenternas roll i sammanhanget är att de förutom att 

sprida idén aktivitetsbaserat arbetssätt även bidrar till att göra det aktivitetsbaserade 

arbetssättet legitimt. Respondenterna bidrar också till spridningen av idén genom att 

se hur andra gör och inom fälten ta upp idéer som visat sig vara lyckade. Personer på 

ledande positioner möts för att utbyta idéer och erfarenheter och leder till att 

organisationer tenderar att likna varandra. Sett ur modemetaforen har 

aktivitetsbaserat arbetssätt precis startat en ny våg där respondenterna för 
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konsultbolagen kan förstås som modeskapare och företagsrespondenterna som tidiga 

följare av modet.  

 

6.2 Avslutande diskussion 

Företags syfte är generellt sett främst att tjäna pengar och för att göra det är de 

beroende av att vara legitima, för utan legitimitet kommer ingen organisation att 

överleva. Att uppge ekonomisk vinst som enda motivet till att implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt är inte legitimt utan organisationer måste för att uppfattas 

som legitima uppge fler övertygande motiv till varför de ska implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. För att motiven ska ge legitimitet åt organisationen måste 

det finnas en gemensam syn på att anledningarna som förmedlas kommer att bidra 

till att organisationen blir mer lik organisationen som institution, det vill säga vår 

socialt konstruerade verklighet om vad som utgör en organisation. Förutom att uppge 

legitima motiv till varför aktivitetsbaserat arbetssätt ska implementeras så måste det 

visas hur aktivitetsbaserat arbetssätt kan leda till att motiven uppnås. Om ekonomisk 

vinst uppges som enda motivet till att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

ger det inte legitimitet men det är heller inte legitimt att utelämna det. Legitimitet och 

vinstdrivning lever i någon form av symbios. Utan legitimitet kommer 

organisationen inte att vara vinstdrivande och organisationen behöver visa på att den 

är vinstdrivande för att vinna legitimitet. Det är som ett ekorrhjul som ständigt 

snurrar och där vår socialt konstruerade verklighet styr vad som är legitimt och inte. 

Vad som är legitimt förändras över tiden och ställer krav på att organisationer måste 

följa med i den förändringen om de vill upplevas som legitima. Det kan likaväl ses 

från andra hållet, det vill säga att organisationers förändring styr vad som uppfattas 

som legitimt. Idag ställs det stora krav på att vara miljömedveten, vilket har utnyttjats 

för att aktivitetsbaserat arbetssätt ska skapa legitimitet åt organisationer som 

implementerar det. 

 

Det finns en tro bland respondenterna på att aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att 

öka i framtiden och bli institutionaliserat. Denna tro grundas bland annat på att 

arbetsplatsen måste förändras till att spegla utvecklingen i samhället. Vi ska inte 

längre ha en fast plats på arbetsplatsen utan vi ska istället likt hur det ser ut i 

samhället ständigt anpassa oss till hur det ser ut för stunden. Den ökade 

globaliseringen och en snabbt föränderlig omvärld ökar kraven på organisationers 
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flexibilitet, vilket stöds av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. En allt rörligare marknad 

bidrar till att det sker snabbare skiftningar i arbetsstyrkan och med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan arbetsplatsen snabbare anpassas efter skiftningarna. 

Det är en positiv belysning på aktivitetsbaserat arbetssätt och det framkommer nästan 

ingenting negativt. Detta tyder på att det finns chanser för att aktivitetsbaserat 

arbetssätt ska bli institutionaliserat. 

 

Långt ifrån alla moden blir institutionaliserade eftersom det ständigt kommer nya 

idéer som konkurrerar med de moden som finns och kan förstöra chanserna för att 

modet ska bli institutionaliserat. Likaväl som att aktivitetsbaserat arbetssätt ska bli 

institutionaliserat så kan det komma andra moden som konkurrerar ut det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Teknikens snabba utveckling kan resultera i nya 

tekniker som ställer krav på och stödjer andra utformningar av arbetsplatsen. Det kan 

även i förlängningen tänkas bli en motreaktion mot att vi inte bara i samhället utan 

även på arbetsplatsen ska utsättas för krav på ständig och snabb anpassning. Krav på 

ständig anpassning och på att vi snabbare ska få input från andra människor kan 

tänkas leda till att det skapas en stress hos vissa individer. Ingen av respondenterna 

lyfte fram stress som en konsekvens som kan tänkas uppstå av ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt kan ses som ett arbetssätt som ger mycket frihet till den 

enskilde individen. Arbetssättet ger möjlighet att själv bestämma vilken miljö som 

passar bäst för den arbetsuppgift som ska utföras och ibland även när arbetet ska 

utföras, vilket kan ses som frihet under ansvar. Ansvaret ligger i att arbetsuppgiften 

ska bli utförd och det kan därför uppfattas som att det är mindre styrning uppifrån 

men det kan även ses som en ökad resultatstyrning. En ökad resultatstyrning framstår 

som ett underliggande argument till implementeringen av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Anledningen till att det inte lyfts fram i ljuset kan vara att organisationer 

ständigt är på jakt efter legitimitet. Frihet under ansvar bidrar mer till legitimiteten än 

vad ordet resultatstyrning gör. 

 

Diskussionen om implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan ses som ett 

mode eller om det bygger på rationella beslut är svårare att avgöra när det är så pass 

nytt. Om aktivitetsbaserat arbetssätt ses som ett mode så är det i början av 
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modevågen. Detta leder till att organisationer som väljer att implementera 

aktivitetsbaserat arbetssätt nu inte gör det av samma krav som om det hade varit 

institutionaliserat. Idag är organisationer som saknar ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

inte illegitima utan det är snarare så att de organisationer som har implementerat det 

som ses som nytänkande. De som hoppar på vågen tidigt kan inte göra det på 

beslutsgrunder att det skulle vara det enda sättet att uppnå legitimitet och överlevnad, 

utan de måste visa att det bygger på välgrundade beslut. Det finns en begränsning i 

rationaliteten eftersom beslutsfattaren aldrig kan ses som opåverkad. Trots att 

beslutet presenteras som rationellt kan det i själva verket vara byggt på myter men 

med en övertygelse om att det är det mest rationella. 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt introduceras idag för organisationer som ett nytt sätt att 

utforma arbetsplatsen på. Det beskrivs med att det inte är en kontorsdesign utan att 

det är en förändring i arbetssättet. Om vi ser till hur ett universitetsbibliotek är 

uppbyggt så finns det många likheter med en aktivitetsbaserad arbetsplats. På ett 

universitetsbibliotek sammanstrålar studenter från olika institutioner. Det finns öppna 

ytor där det får förekomma samtal men inte allt för livliga diskussioner, det finns 

grupprum för gemensamma arbeten och möten, det finns tysta rum för inläsning och 

det finns ytor med bord för självstudier. Aktivitetsbaserat arbetssätt kan därmed ses 

som ett nytt begrepp för universitetsbibliotek. 

 

Vi kan konstatera att det ökade intresset för aktivitetsbaserat arbetssätt kan ses som 

ännu ett mode. Vi kan i dag inte svara på hur framtiden kommer att se ut. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt kanske bara blir en tillfällig fluga som efter en tid faller i 

glömska eller så kommer det bara att finnas där, som ett naturligt sätt att arbeta på 

och som vi har slutat att reflektera över.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Studien har bidragit till att öka förståelsen för hur moden påverkar organisationers 

utveckling genom att studera implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt kan utifrån en modemetafor förstås som ett mode. För att 

vidareutveckla studien vore det intressant att göra en uppföljning av studien för att se 

om aktivitetsbaserat arbetssätt blev institutionaliserat eller om det bara var ett mode 

som efter ett tag förkastades och glömdes bort. En annan uppföljning till studien kan 
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vara att studera skillnaderna mellan hur organisationer beskriver arbetet med 

aktivitetsbaserat arbetssätt och hur det fungerar i praktiken. Syftet med en sådan 

studie är att se om aktivitetsbaserat arbetssätt är effektivt för verksamheter eller om 

det mer används i syfte att stärka legitimiteten.  

 

En av slutsatserna i studien är att ledarskapet har en stor inverkan på hur väl 

aktivitetsbaserat arbetssätt fungerar i praktiken. Genom att göra studier på om 

ledarskapet stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt skapas kunskap om hur framtiden 

för aktivitetsbaserat arbetssätt kan komma att se ut. Dessutom skapas kunskap om 

hur aktivitetsbaserat arbetssätt kan bli ett effektivare verktyg för organisationer. 

Precis som studier på ledarskapet kan studier göras på teknikens utveckling med 

fokus på aktivitetsbaserat arbetssätt. Studier på teknikens utveckling och framtida 

moden inom tekniken kan ge indikationer på om aktivitetsbaserat arbetssätt kommer 

att fungera på framtidens arbetsplatser eller om det finns andra arbetssätt som bättre 

stöds av framtidens teknik.  
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BILAGOR 

Bilaga A - Intervjuguide för företagen 

Bakgrundsinformation 

1. Kan du berätta lite kort om organisationen? 

2. Vilken är din roll i organisationen? 

3. Vad har du för roll i införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt 

4. Hur långt har ni kommit med införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt?   

5. Hur är tanken att ni ska arbeta med aktivitetsbaserat arbetssätt? 

6. Hur skulle du beskriva aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

7. Kommer alla att arbeta aktivitetsbaserat?  

8. Passar ett aktivitetsbaserat arbetssätt för organisationens samtliga funktioner?  

9. Hur har de anställda reagerat på övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

Mål med aktivitetsbaserat arbetssätt 

10. Vad förväntar ni er att ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer bidra med? 

 

Före implementeringen av aktivitetsbaserat arbetssätt 

11. Hur arbetade ni innan företaget införde ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

12. Hur har ert kontor sett ut historiskt sett?  

13. Kan du ge några exempel på arbetsmetoder som ni använt er av under den närmaste 

tiden?  

14. När hade ni senast en större förändring av arbetsplatsen?  

 

Input  

15. Hur kom ni i kontakt med aktivitetsbaserat arbetssätt? 

16. Vad har ni för tidigare erfarenheter av aktivitetsbaserat arbetssätt?  

17. Hur kan ni använda er av andra företag som har infört ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt? 

18. Varför valde ni att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt istället för en 

utformning av arbetsplatsen? 
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Beslutsgrunder och processen vid införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt 

19. Hur gick införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt till? 

20. På vilka grunder tog ni beslutet att införa aktivitetsbaserat arbetssätt?  

21. Varför ville ni övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt just nu? 

22. Hur lång tid tog det från idé till implementering? 

 

Effekter 

23. Vilka effekter har aktivitetsbaserat arbetssätt gett? 

24. Ser ni några konsekvenser med införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

25. Vilka har/är de största utmaningarna varit?  

26. Har ni kommit tillrätta med de eventuella problem som skulle lösas med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

27. På vilket sätt har aktivitetsbaserat arbetssätt uppfyllt ert syfte?  

28. Är det något i ert tidigare arbetssätt som inte fungerar efter införandet av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt?  

 

Omvärlden 

29. Hur har ni tagit hänsyn till omvärlden vid beslut om införandet av aktivitetsbaserat 

arbetssätt? 

30. Vad har ni för tankar kring att det är ett flertal organisationer i Sverige som just nu 

planerar att eller har infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

31. Vad tror du anledningen är till att organisationer börjar införa aktivitetsbaserat 

arbetssätt just nu? 

 

Framtiden 

32. Hur ser ni på den framtida utvecklingen gällande arbetsplatser? 

33. Hur ser ni på den framtida utvecklingen av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

34. Hur tror du att ert arbetssätt kommer se ut om fem, tio år? 

 

Avslut 

35. Finns det något du vill tillägga som du känner att vi inte har berört? 
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Bilaga B - Intervjuguide för konsultbolag 

Bakgrundsinformation 

1. Kan du berätta lite kort om organisationen? 

2. Vilken är din roll i organisationen? 

3. Hur kom ni i kontakt med aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

4. Vad erbjuder ni för tjänster? 

5. Hur paketerar ni era tjänster? 

6. Vad baserar ni era kontorslösningar på? 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt 

7. Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

8. Hur beskriver ni aktivitetsbaserat arbetssätt för era kunder? 

9. Varför ska organisationer införa aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

10. Hur kommer ni i kontakt med kunder? 

11. Hur arbetar ni med att marknadsföra aktivitetsbaserat arbetssätt? 

12. Hur går ni till väga när ni hjälper era kunder? 

13. Hur är generellt organisationers kunskap om aktivitetsbaserat arbetssätt? 

  

14. När började ni hjälpa organisationer att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

15. Hur många organisationer har ni hjälpt att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

16. Hur många förfrågningar får ni gällande aktivitetsbaserat arbetssätt? 

17. Hur ser antalet förfrågningar ut idag jämfört med tidigare? 

 

Anledningar och beslutsunderlag till att införa aktivitetsbaserat arbetssätt 

18. Vilka anledningar finns det till att organisationer idag väljer att införa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

19. Vad är de vanligaste orsakerna till förändring?  

20. Vilka är de vanligaste beslutsunderlagen till införandet av ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt? 
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Dåtid 

21. Vilka ser du har varit de största trenderna i kontorsutveckling? 

22. Vilka arbetsmetoder har ni promotat förr? 

23. Varför är dessa metoder inte i lika hög grad aktuella idag? 

 

Input 

24. Vad har ni för tidigare erfarenheter av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

Omvärlden 

25. Vad har ni för tankar kring att det är ett flertal organisationer i Sverige som just nu 

planerar att eller har infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

26. Vad tror du anledningen är till att organisationer börjar införa aktivitetsbaserat 

arbetssätt just nu? 

27. Varför tror du att allt fler väljer att göra samma organisationsförändring just nu? 

 

Framtiden 

28. Hur ser ni på den framtida utvecklingen gällande arbetsplatser? 

29. Hur ser ni på den framtida utvecklingen av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

30. Hur tror du att kontors arbetssätt kommer se ut om fem, tio år? 

 

Avslut 

31. Finns det något ytterligare du vill tillägga som du känner att vi inte har berört? 
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Bilaga C - Intervjuguide för Intresseorganisationen 

Bakgrundsinformation 

1. Kan du berätta lite kort om organisationen? 

2. Vilken är din roll i organisationen? 

3. Hur kom ni i kontakt med aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

4. Vad erbjuder ni för tjänster till era medlemmar? 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt 

5. Hur skulle du beskriva ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

6. Hur beskriver ni aktivitetsbaserat arbetssätt för era kunder? 

7. Varför ska organisationer införa aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

8. Hur arbetar ni med att marknadsföra aktivitetsbaserat arbetssätt? 

9. Hur går ni till väga när ni hjälper era medlemmar? 

10. Hur kommer ni i kontakt med medlemmar? 

11. Hur är generellt organisationers kunskap om aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

12. När började ni hjälpa organisationer gällande aktivitetsbaserat arbetssätt? 

13. Hur många organisationer har ni hjälpt gällande aktivitetsbaserat arbetssätt? 

14. Hur många förfrågningar får ni gällande aktivitetsbaserat arbetssätt? 

15. Hur ser antalet förfrågningar ut idag jämfört med tidigare? 

 

Anledningar och beslutsunderlag till att införa aktivitetsbaserat arbetssätt 

16. Vilka anledningar finns det till att organisationer idag väljer att införa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

17. Vad är de vanligaste orsakerna till förändring?  

18. Vilka är de vanligaste beslutsunderlagen till införandet av ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt? 

 

Dåtid 

19. Vilka ser du har varit de största trenderna i kontorsutveckling? 

20. Vilka arbetsmetoder har ni promotat förr? 

21. Varför är dessa metoder inte i lika hög grad aktuella idag? 



  
 

XI 
 

Input 

22. Vad har ni för tidigare erfarenheter av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

Omvärlden 

23. Vad har ni för tankar kring att det är ett flertal organisationer i Sverige som just nu 

planerar att eller har infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

24. Vad tror du anledningen är till att organisationer börjar införa aktivitetsbaserat 

arbetssätt just nu? 

25. Varför tror du att allt fler väljer att göra samma organisationsförändring just nu? 

 

Framtiden 

26. Hur ser ni på den framtida utvecklingen gällande arbetsplatser? 

27. Hur ser ni på den framtida utvecklingen av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

28. Hur tror du att kontors arbetssätt kommer se ut om fem, tio år? 

 

Avslut 

29. Finns det något ytterligare du vill tillägga som du känner att vi inte har berört? 

 
 
 


