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Sammanfattning 

Denna studie undersöker en  it-organisation som idag är organiserad som en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

De två forskningsfrågor som lett den empiriska undersökningen är; ’Bidrar den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen till en flexibel organisation?’ och ’Hur upplever cheferna i den studerade it-organisationen 

att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar deras arbetsförhållanden och förmåga att sätta gränser i 

det dagliga arbetet?’ Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen visar sig utifrån numerisk och funktionell 

flexibilitet bidra till en flexibel organisation. Vidare visar resultatet att cheferna på det aktivitetsbaserade 

kontoret saknar socialt stöd som ett resultat av att arbeta på detta sätt och även att det blivit svårare att 

sätta gränser i arbetet. Denna studie bidrar till forskningen på området aktivitetsbaserade arbetsplatser och 

hur det är för chefer att arbeta på dessa. Särskilt diskuteras i uppsatsen relationen mellan den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen och flexibilitet men även krav, kontroll och stöd i chefsarbete. 
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Inledning 

I mer än tre decennier har flexibilitet varit ett slagord inom organisationsvärlden och ett mer 

flexibelt sätt att arbeta har marknadsförts som en standardlösning till många problem i 

organisationer. Vanligt inom managamenttänket har varit att se flexibilitet som något positivt 

för alla inblandade (Allvin & Aronsson, 2013). Flexibilitet är helt enkelt ett väldigt 

omdiskuterat begrepp men ett flertal forskare argumenterar för ett mer kritiskt förhållningssätt 

vilket bland annat innefattar att man bör ställa sig frågan ’flexibilitet för vem?’ (Furuåker 

m.fl. 2007; Karlsson, 2006). Flexibilitet har nämligen inte bara ansetts påverka organisationen 

utan även de anställdas arbetsförhållanden (Wikman, 2006). 

 

Flera faktorer har ansetts bidra till framväxten av ett mer flexibelt arbetssätt. Det talas bland 

annat om utvecklingen inom it, kostnadsbesparingar, effektiviseringar, det allmänna 

konkurrenstrycket från marknaden och den nya generationens krav på sina arbetsgivare 

(Demerouti m.fl. 2014; Drnevich & Croson, 2013; Nyberg, 2008). 

 

Organiseringen av arbetet mot en mer flexibel form kan även ses i utvecklingen från det 

traditionella cellkontoret mot kontorslandskapet för att slutligen hamna i kombi- och 

flexkontor. På flexkontoret har den anställde inte längre ett eget skrivbord utan roterar mellan 

ett antal olika miljöer som stödjer olika arbetsuppgifter. Detta är vad som kallas ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt (De Been & Beijer, 2014; Duffy, 1997). 

 

Ett allt större antal organisationer anses idag vara flexibla angående när och var deras 

anställda arbetar (McCafferty, 2014). Förespråkare menar att detta kan ses i den ökande 

implementeringen av aktivitetsbaserade arbetsplatser vilka är flexibla vad gäller arbetstid men 

även angående var och hur arbetet utförs (Ross, 2010). I branschtidningar beskrivs den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen som ett exempel på dagens nya flexibla organisationsform 

(Computer Weekly, 2010). Populärlitteraturens positiva syn på flexibilitet och 

aktivitetsbaserade arbetsplatser delas av ett flertal nätverksorganisationer i Sverige som var 

dag arbetar med att sprida kunskap om dessa och vidare menar att den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen är dagens ’rätta’ sätt att organisera arbetet vilket bidragit till att alltfler 

organisationer i Sverige har valt att följa trenden (IFMA, 2014). 
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Det  aktivitetsbaserade kontoret  utgörs av en arbetsmiljö vilken är utformad så att den 

anställde inte sitter vid ett traditionellt skrivbord. Den anställde väljer istället arbetsplats 

utifrån vilken arbetsuppgift som i stunden ska utföras. Det finns en mängd olika alternativ för 

den anställde att välja emellan såsom exempelvis traditionella skrivbord i kontorslandskap, 

stora teambord, en knäpptyst biblioteksmiljö eller en bekväm fåtölj om man exempelvis bara 

ska prata i telefon (Ross, 2010).  

 

Det aktivitetsbaserade kontoret fungerar som en mötesplats på vilken de anställda kan 

interagera med kollegor, partners och kunder. Den stora skillnaden gentemot andra typer av 

kontor är att den anställda inte har någon arbetsplats de kallar sin egen utan att de var dag 

roterar och byter  arbetsplatser med sina kollegor (Ross, 2010). Förespråkare menar vidare att 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen skapar en betydande ökning i organisationens flexiblitet. 

Anställda vilka arbetar på aktivitetsbaserade kontor har av förespråkare även sagts känna sig 

mer flexibla utifrån hur och var deras arbete utförs (Ross, 2010). De populära trenderna vilka 

efterföljs världen över anses dock av kritiker inte passa för alla organisationer och det blir då 

helt enkelt inte rimligt för alla att hänga med i ’modet’ (Becker, 2004).  

 

Denna studie undersöker en  it-organisation som nyligen implementerat ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Studien förväntas bidra till organisationsforskning om aktivitetsbaserade 

arbetsplatsers grad av flexibilitet och även hur det är för chefer att arbeta på dessa. Uppsatsen 

studerar alltså både en organisations- och individnivå. 

Avgränsningar 

Organisationers sätt att organisera arbetet för att uppnå ökad flexibilitet kan ske på flera sätt. 

Denna uppsats avgränsas till att undersöka om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är ett av 

sätten att uppnå ökad flexibilitet vad gäller arbetets organisering. Med aktivitetsbaserade 

arbetsplatser avses i denna uppsats arbetsplatser vilka inriktat sig fysiskt och organisatoriskt 

på att organisera arbete flexibelt. Begreppet flexibilitet avgränsas i denna uppsats till att 

handla om vem som är flexibel och vad detta betyder både på individ- och organisationsnivå. 

Datamaterialet som skapats utifrån den kvalitativa intervjustudien avser endast en it-

organisation och ett fåtal chefer anställda i denna vilket resulterar i att generalisering till andra 

företag inte är möjlig. I denna uppsats avgränsas även begreppet arbetsförhållanden till att 

särskilt handla om chefernas krav, kontroll, stöd och förmåga att sätta gränser i sitt arbete. 
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Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka organisation och arbete på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats.  

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar utformats: 

 

1.Bidrar den aktivitetsbaserade arbetsplatsen till en flexibel organisation?  

 

2. Hur upplever cheferna i den studerade it-organisationen att den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen påverkar deras arbetsförhållanden och förmåga att sätta gränser i det dagliga 

arbetet? 

Bakgrund 

Intoduceringen av mer flexibla sätt att organisera arbetet har bland annat ansetts visa sig i 

organisationers förändringar av den fysiska arbetsytan. Det kan exempelvis handla om ökad 

flexibilitet gällande var och när den anställde kan arbeta genom implementering av flexibla 

arbetstider och flexibla arbetsplatser vilka bättre passar arbetsuppgiften (Blok m.fl. 2012).  

 

En föränderlig marknad beskrivs i den akademiska litteraturen som en grundläggande 

anledning till varför organisationer ändrar arbetets organisering (Waddell m.fl. 2011). 

Efterfrågan tillsammans med trycket från marknaden förändras hela tiden då kunder blivit mer 

krävande och vad som efterfrågas skiljer sig åt från individ till individ. Det är i dagens 

organisationer ett ökat fokus på kundens behov (Grönroos, 1992). Detta gör att organisationer 

varje dag konfronteras med behovet till förändring vilket anses bero på denna osäkra och 

komplexa omgivning. Organisationerna måste helt enkelt följa omgivningens förändringar om 

de ska överleva (Waddell m.fl. 2011). Det hårda trycket från marknaden får även effekter i 

kunskapsarbetet genom att det skiftar till att utföras i en mindre reglerad och mer preliminär 

situation vilket ett senare avsnitt i uppsatsen kommer att belysa (Allvin m.fl. 2011). 

 

Den föränderliga marknaden som skäl till varför organisationer ändrar arbetets organisering 

beskrivs även utifrån förändrade krav på arbetsmarknaden. Organisationers strävan efter ökad 

flexibilitet anses nämligen ytterligare bero på viljan att möta den nya generationens krav i 

anställningen. Det talas exempelvis om generation Y vilket hänvisar till individer födda efter 
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år 1980 som sägs kräva flexibilitet i bland annat arbetstider och scheman. Vidare anses de 

vara självständiga individer som ofta vill kontrollera hur men även när deras arbete blir utfört 

(Eversole m.fl. 2012). Om organisationer ska vara attraktiva för generation Y sägs det bland 

annat krävas erbjudanden om flexibla arbeten med frihet under ansvar och att de anställda kan 

kombinera jobb och fritid (Pihl, 2011).  

 

Generationsbegreppet bör dock användas med en viss försiktighet. Bara för att individer är 

födda under samma årsspann betyder detta inte nödvändigtvis att man kan generalisera deras 

egenskaper och krav (Blehr, 1993). Viktigt att tänka på är att se till komplexiteten och kritiskt 

granska begreppet generation vilket medför att man som forskare förvisso kan ta till sig att 

många individer i de nya generationerna kräver en ökad flexibilitet i organisationer men även 

bör ha i åtanke att detta gäller långt ifrån alla individer. 

 

De senaste decienniernas utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi är en 

annan faktor vilken har ansetts bidra till framväxten av ett mer flexibelt arbetssätt. De 

tekniska innovationerna har fått vissa organisationer att ändra sitt synsätt på hur arbete ska 

utföras, från det traditionella regelstyrda arbetet till det mer flexibla då arbetsdagen kan börja 

och sluta i princip när och var som helst. De tekniska innovationerna har skapat möjligheter 

och förutsättningar för organisationer att organisera på andra sätt men naturligtvis finns det 

traditionella regelstyrda arbetet även kvar inom organisationsvärlden (Demerouti m.fl. 2014). 

Avanceringar inom teknologin har bland annat argumenterats hjälpa organisationerna att 

kunna ge sina anställda mer frihet i att bestämma sina egna arbetstider och även möjligheteten 

att delvis arbeta hemifrån (McCafferty, 2014). 

 

Framväxten mot ett mer flexibelt arbetssätt ställer höga krav på organisationens 

anpassningsförmåga, flexibilitet och tillgänglighet vilket i sin tur påverkar hur och när arbete 

sker (Nyberg, 2008). Den ökade flexibiliteten anses effektivisera organisationers förmåga att 

anpassa sig till förändring men även hjälpa organisationerna att minimera kostnaderna vad 

gäller anpassningen till en ny situation (Drnevich & Croson, 2013). Flexibla arbetsplatser, 

vilket det aktivitetsbaserade kontoret enligt populärlitteraturen är ett exempel på, har 

diskuterats hjälpa organisationen att fortsätta vara effektiv och anpassa sig till snabbt 

föränderliga behov (McCafferty, 2014). 
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It-organisationen vilken undersöks i denna studie flyttade i början av år 2014 in i sitt nya 

aktivitetsbaserade kontor i Stockholm. Organisationen har 220 anställda och är ett dotterbolag 

till en större internationell organisation vilken har 11 000 anställda exklusive konsulter. Dessa 

individer arbetar idag på det aktivitetsbaserade kontoret i Stockholm och väljer var dag den 

eller de arbetsplatser som passar bäst utifrån vilken arbetsuppgift som ska utföras. Under de 

senaste åren har organisationen utfört effektivitetsmätningar vilka bland annat visat att 

skrivborden i deras traditionella kontor utnyttjades 40 procent av arbetstiden medan de 

resterande tid stod tomma. Detta anses av chefer i it-organisationen vara ett av skälen till 

varför de valt att organisera arbetet flexibelt utifrån ett aktivitetsbaserat kontor. 

Teori och Tidigare forskning 

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

Organisationers föränderliga omgivning (vilken beskrivs i bakgrundsavsnittet ovan) har gjort 

att ledningsgrupper blivit styrda mot en förändring i tankesättet vad gäller kontorsytan. För att 

snabbt kunna svara mot alla möjliga situationer behöver organisationer idag mer flexibla och 

effektiva strategier inom detta område. Flexibla strategier för kontorsytan anses nämligen 

stödja den variationen som krävs för att en organisation ska överleva och kunna bemöta 

marknadens tryck (Becker, 2004).  

 

Många förändringar har skett vad gäller kontorsytans design. På 1960-talet kom designen 

utifrån det traditionella cellkontoret där varje anställd hade ett eget rum att följas av 

kontorslandskap (Duffy, 1997). Högre chefer hade dock i början fortfarande egna rum medan 

resterande anställda och lägre chefer hade sina arbetsplatser i kontorslandskap (Turner & 

Myerson, 1998). Detta förändrades senare då det blev mer vanligt att allas arbetsplatser kunde 

återfinnas i landskapet, vare sig det gällde chefer eller underställda (Oldham & Brass, 1979). 

 

Det finns många olika typer av kontorslandskap men generellt karakteriseras denna design av 

en avsaknad av invändiga väggar i byggnaden (Oldham & Brass, 1979). Landskapen finns i 

olika storlekar men i Sverige är det vanligast att mellan 10 och 24 anställda delar rum i något 

som kommit att kallas ett mellanstort kontorslandskap. De anställdas egna skrivbord 
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arrangeras ofta i grupper med skärmar emellan, både för att minska oljud men även för att ge 

möjligheter till avskilt arbete (Bodin Danielsson & Bodin, 2008).  

 

Ett exempel på flexibla och effektiva strategier vad gäller kontorsytan kan ses i dagens design 

av kontorsytan utifrån kombi- och flexkontor. Kombikontoret utgörs av en miljö med öppna 

och halvöppna ytor (De Been & Beijer, 2014). De anställda har tillgång till ett antal extra rum 

för individuellt koncentrerat arbete, telefonsamtal men även ett antal andra konferens- och 

kommunikationsmöjligheter (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Det finns exempelvis 

formella mötesrum, öppna informella mötesplatser, caféhörnor och liknande. I kombikontoret 

har den anställde även tillgång till ett eget skrivbord vilket är placerat i en öppen eller 

halvöppen miljö (De Been & Beijer, 2014).  

 

Flexkontoret liknar i viss mån kombikontoret men skiljer sig åt i användandet av 

aktivitetsbaserat arbete där den anställde flyttar runt mellan olika arbetsstationer. Den 

anställde har således inget eget skrivbord utan roterar mellan dessa arbetsstationer 

tillsammans med sina kollegor (De Been & Beijer, 2014). På kontoret finns ett antal miljöer 

att tillgå och varje plats är skapad för att stödja en viss arbetsuppgift speciellt bra. De 

traditionella skrivborden är dock en av miljöerna som finns (Becker, 2004). Ett 

aktivitetsbaserat kontor kan därmed ses som ett exempel på flexkontor. 

 

På flexkontoret finns det färre arbetsytor än det finns anställda (Bodin Danielsson & Bodin, 

2008). För att ytornas fulla potential ska kunna användas förväntas de anställda rensa 

arbetsytan om de lämnar denna längre än några timmar. De anställda väljer fritt mellan de 

olika arbetsstationerna utifrån sina egna preferenser och dagliga aktiviteter (De Been & 

Beijer, 2014). När arbetet organiseras på detta sätt kan en kostnadsbesparing göras eftersom 

resurser inte behöver skaffas fram för alla anställda, de kan nu istället dela på dem (Becker, 

2004). 

 

De olika miljöer som finns att tillgå i det aktivitetsbaserade kontoret är enskilda rum där den 

anställde kan arbeta ostört, små bås i knäpptysta miljöer, stora teambord, cafeér där de 

anställda kan mötas i informella sammanhang, stora och små konferensrum med den senaste 

teknologin, små rum med bekväma fåtöljer för konfidentiella samtal, vanliga traditionella 

skrivbord i kontorslandskap med mera. Det gäller alltså för den anställde att flera gånger var 
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dag fundera ut var det passar bäst att arbeta utifrån vilka arbetsupggifter som skall utföras 

(Becker, 2004). 

 

Enligt GAO (2013) implementerar ett ökande antal Amerikanska organisationer 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Detta anses ha resulterat i att organisationerna dragit in på 

kostnader och skapat mer kollaborativa miljöer. Det har dock tagit organisatonerna lång tid att 

verkligen se kostnadsbesparingarna eftersom implementeringen av det aktivitetsbaserade 

konceptet krävt så pass omfattande renoveringar eller helt enkelt gjort att organisationen 

behövt flytta till ett annat kontor (GAO, 2013). 

 

Försäkringskassan är en av de Svenska organisationer vilka arbetar aktivitetsbaserat. De 

anställda har idag arbetat i ett års tid vid sitt nya aktivitetsbaserade kontor i Stockholm (DN, 

2014). Arkitekt- och konsultföretaget MER har hjälpt Försäkringskassan att skapa denna 

miljö. Citatet ’Det är skillnad på att veta sin plats, och att välja sin plats’ anses av företaget 

vara en bra beskrivning av det aktivitetsbaserade kontoret då de menar att forskning visat att 

trivseln ökar när man får välja arbetsmiljö för dagen (MER, 2014).  

 

Några studier som bekräftar påståendet vilket nämns ovan har vid litteratursökningen inför 

denna uppsats inte framkommit. Däremot har studier visat att anställda som arbetar på 

flexkontor tenderar att ha bättre hälsa än de som arbetar i medelstora kontorslandskap. Den 

bättre hälsan i flexkontor relateras till de anställdas möjlighet att välja arbetsplats medan den 

sämre hälsan i kontorslandskapet relateras till dessas storlek där de anställdas möjlighet att 

lära känna sina kollegor har ansetts minska (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Möjligheten 

att välja arbetsplats ger den anställde stor kontroll vilket även i andra studier visat sig vara 

positivt för hälsan (Lee & Brand, 2010). Den minskade möjligheten att lära känna sina 

kollegor kan leda till minskat socialt stöd vilket av Johnson och Hall (1988) har ansetts vara 

ett sätt att minska negativa psykologiska belastningar från individens arbete. Studier har även 

visat att anställda vid flexkontor anser sig vara mindre distraherade men inte mindre stressade 

än anställda som arbetar i kontorslandskap (Seddigh m.fl, 2014). Det har även visat sig att 

chefer blir störda i större utsträckning i kontorslandskap då underställda hela tiden passerar 

förbi och de har även rapporterats ha svårare att ta konfidentiella samtal (Turner & Myerson, 

1998). 
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Det aktivitetsbaserade arbetssättet har även blivit kritiserat i populärlitteraturen. Olsson 

beskriver i sin krönika hur dåligt det aktivitetsbaserade kontoret är för anställda på 

Försäkringskassan. De förklaras vara omöjligt att hitta ett skrivbord att arbeta vid om de 

anställda kommer in efter klockan nio på morgonen och vidare antas de få arbetsplatserna 

vara en strategi för att de anställda inte ska komma försent. Det aktivitetsbaserade kontoret 

anses även medföra en intensifiering av arbetet för de anställda som får ett mer stressat och 

pressat arbetsliv (Expressen, 2014). 

 

I inledningen till denna uppsats presenterades medias och populärlitteraturens synsätt på den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen som dagens ’nya sätt’ att organisera arbetet. Dock visar 

ovanstående diskussion om flexkontor att så inte är fallet. Detta sätt att organisera arbetet har 

funnits sedan en tid. Detta kan vidare påvisas med begreppet ’organisational ecology’  vilket 

syftar till att kontorets utformning visar organisationens karaktär och hur den organiserar för 

arbete. Att implementera ett koncept som ’organisational ecology’ anses utifrån modern 

teknik ge de anställda större frihet i att välja var, när och hur de ska utföra sitt arbete men 

även påtagligt minska kontorsytan (Becker & Steele, 1995).  

 

Enligt ’organisational ecology’ är den grundläggande anledningen till att en organisation 

omorganiserar kontoret att skapa ökat samarbete och ökad interaktion vilken dock inte anses 

ske automatiskt. Organisationen anses visserligen kunna skapa ytor vilka inbjuder till 

interaktion såsom en företagscafeteria eller ett gym där anställda från olika delar i 

organisationen kan mötas, men det finns individer som inte använder dessa ytor. Det kan även 

vara så att anställda som använder ytorna bara interagerar med individer de redan känner 

(Becker & Steele, 1995). Det aktivitetsbaserade konceptet vilket innebär att de anställda från 

ett stort företag rör sig fritt under samma tak skapar alltså inte ökat samarbete och interaktion 

av sig självt (Becker, 2004).   

 

Med den nuvarande forskningen som bas blir det i denna studie centralt att studera hur chefer 

upplever sina arbetsförhållanden på det aktivitetsbaserade kontoret. Enligt tidigare forskning 

(vilket kan ses ovan) ska de anställda ha bättre hälsa, högre kontroll över sitt arbete, mer 

socialt stöd, vara mindre distraherade men dock inte mindre stressade på flexkontoret än i 

kontorslandskapet. Vad gäller just chefer har de ansetts bli störda i stor utsträckning i 

kontorslandskapet och även ha svårt att ta konfidentiella samtal, kanske bidrar den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen till att minska detta problem?  
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Denna studie undersöker om det aktuella forskningsläget stämmer in på den studerade it-

organisationens chefer vad gäller deras arbetsförhållanden på det aktivitetsbaserade kontoret. 

Studien undersöker även till hur denna fungerar som en flexibel organisation, vilket är ämnet 

för nedanstående avsnitt. Denna uppsats förväntas därmed bidra med kunskap till 

forskningsfältet om aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

Flexibilitet – vad, för vem? 

Som nämnt i inledningen till denna uppsats diskuterar ett flertal författare 

flexibilitetsbegreppet som ett nyckelkoncept i dagens arbetslivsdebatt. Författarna diskuterar 

att det forskats mycket kring flexibilitet men forskningen har visat sig vara både 

motsägelsefull och förvirrande. Eftersom flexibilitet kan ha en mängd olika betydelser anses 

detta ha legat till grund för ideologiska och värdeladdade debatter om det nya arbetslivet. 

Bilden av flexibilitet förblir alltså trots omfattande forskning väldigt vag (Allvin & Aronsson, 

2013; Eriksson, 2007; Furuåker m.fl 2007; Karlsson, 2006; Skorstad, 2009). 

 

Flexibilitetsbegreppet beskrivs av ett flertal forskare som relationellt. Det sägs handla om att 

ha flexibilitet eller att vara flexibel. Om någon ska ha flexibilitet krävs det att någon annan är 

flexibel (Allvin & Aronsson, 2013; Karlsson & Eriksson, 2000). Exempelvis när 

organisationer hastigt behöver ändra sin produktion krävs flexibilitet hos de anställda. 

Motsatsvis måste organisationer vara flexibla när de anställda kräver flexibla arbetstider 

(Eriksson, 2007). Då flexibilitet ses och hanteras på detta sätt skapas möjligheter för en win-

win situation vilken kan vara till fördel både för organisation och anställd (Ljung, 2010).  

Andra författare menar dock att flexibilitetens positiva konsekvenser för en part kan skapa 

negativa konsekvenser för en annan (Allvin mfl 2011; Kalleberg, 2003). 

 

Karlsson (2006, s.135) undersöker flexibilitetens bra och dåliga sidor för anställda och 

organisationer genom att ställa sig den grundläggande frågan; ’för vem sägs flexibilitet vara 

bra respektive dålig, för arbetsgivare eller anställda?’. Enligt författaren kan detta resultera i 

fyra utfall vilka är: 
 

1. Flexibilitet är bra för organisationer och anställda 

2. Flexibilitet är bra för organisationer men dålig för anställda 

3. Flexibilitet är dålig för organisationer och anställda 

4. Flexibilitet är dålig för organisationer men bra för anställda 
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Det är vanligt att flexibilitet beskrivs som ett uteslutande positivt koncept både för 

organisationer och anställda i de vardagliga samtalen människor emellan (Eriksson, 2007; 

Furuåker m.fl. 2007). Även managementlitteraturen karaktäriseras av att presentera flexibilitet 

som positiv för både organisationer och anställda. Organisationer beskrivs utifrån detta 

perspektiv som effektiva och lätta att driva parallellt med beskrivningen av anställda som 

uppnår högre självbestämmande genom arbete i grupper och utförandet av ett flertal 

färdigheter. De anställda beskrivs vidare uppleva tillit och hög arbetstillfredsställelse 

(Karlsson, 2006).  

 

Ett flertal studier  har funnit flexibilitet vara bra för organisationer men dålig för anställda. 

Dessa inriktar sig främst på organisationens flexibla och föränderliga miljö vilken anses göra 

att den anställda måste bli mer tillmötesgående. Detta anses i sin tur skapa stress och press att 

arbeta mer (Allvin m.fl. 2011). Ett annat resonemang som även pekar på negativa 

konsekvenser hos de anställda är utgår från att organisationers strävan efter ökad flexibilitet 

skapar olika anställningsförhållanden för de anställda och även en mer differentierad 

aretsmarknad än förut (Kalleberg, 2003). 

 

Synsättet på flexibilitet som dålig för både organisationer och arbetsgivare karaktäriseras av 

diskussionen om att flexibilitetens skapande av osäkerhet hos anställda även resulterar i 

nackdelar för organisationen. Detta då bland annat motivation att arbeta för bättre resultat i 

organisationen minskar bland de anställda (Karlsson, 2006). Detta kan relateras till begreppet 

’flexicurity’ vilket handlar om ett behov av balans mellan å ena sidan organisationens 

flexibilitet och å andra sidan de anställdas säkerhet (Kornelakis, 2014).  

 

Däremot studier eller litteratur som syftar på att flexibilitet skulle vara bra för anställda medan 

den är dålig för organisationen har ansetts vara nästintill omöjliga att finna (Karlsson, 2006). 

Under litteratursökningen inför denna uppsats har det heller inte framkommit några studier 

vilka pekat på detta påstående och det lämnas därför till studiens resultat att isåfall visa ett 

exempel på flexibilitet som skulle kunna vara dålig för organisationen men bra för dess 

anställda. 

 

Flexibilitet är ett mångtydigt begrepp vilket kan ses utifrån diskussionen ovan. Det 

komplicerade fältet bestäms av forskares skilda tyngpunkter och synpunkter. Det talas om 



 

 11 

flexibilitet på organisationsnivå och individnivå tillsammans med både bra och dåliga 

aspekter på dessa nivåer. Det som särskilt belyses i denna uppsats utifrån 

flexibilitetsdiskussionen är ’flexibilitet för vem?’. Vem är flexibel och vad betyder denna 

flexibilitet på organisations- och individnivå? Följande två avsnitt handlar just därför om 

flexibilitet på organsiations- och individnivå. 

Den flexibla organisationen 

För att studera en arbetsplats på organisationsnivå kan Atkinsons (1984) modell om den 

flexibla organisationen användas. Atkinsons modell om den flexibla organisationen ses i detta 

avsnitt som en viktig referens då den varit betydande för forskningen på organisationsområdet 

och även starkt influerat uppfattningarna om arbetets organisering (Eriksson, 2007). Dock 

kompletteras teoretikerns resonemang nedan med ett flertal andra författares för att få en mer 

nyanserad bild av de presenterade begreppen. 

 

Numerisk flexibilitet 

Atkinson (1984) menade att organisationer befann sig i en osäker och oförutsägbar miljö och 

att det enda som var säkert var att tekniken skulle förändras och att organisationens kostnader 

alltid kommer att finnas kvar. För att hantera denna osäkerhet menade Atkinson att 

organisationerna kunde förändra anställningens regler. Organisationer föreslogs då byta ut 

traditionella system med permanenta anställningsformer mot system som istället tillät 

organisationen att effektivt förändra sitt antal anställda i relation till det faktiska antalet de 

behövde vid en viss tidpunkt. En del av arbetskraften föreslogs bli utbytbar så att 

organisationen enkelt kunde säga upp eller anställa ny personal vid behov. Detta gav 

organisationer vad Atkinson (1984) kallade numerisk flexibilitet.  

 

Kortfattat kan denna flexibilitet förklaras som en förmåga att matcha förhållandet  mellan 

efterfrågan, tillverkningskapacitet och behovet av arbetskraft på ett effektivt sätt (Skorstad, 

2009). Större variation i arbetstider, arbetsarrangemang och jobbet indikerar denna typ av 

flexibilitet. Den del av arbetskraften som är utbytbar utför arbete som kräver färre skills och 

mindre kunskap vilket medför att yrkena ses som enklare och mer rutinmässga. Detta gör att 

organisationen är mindre beroende av den individuella anställde och således kan ersätta eller 

göra sig av med denne utan större problem (Claussen, 2009). Den numeriska flexibiliteten 
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medför olika konsekvenser för organisationer och anställda. Utifrån aspekten av en 

organisations förmåga att snabbt och billigt säga upp anställda skapar detta flexibilitet för 

organisationen medan det medför instabilitet för de anställda (Karlsson, 2006). 

 

Funktionell flexibilitet 

Atkinson (1984) menade dock att den numeriska flexibiliteten inte räcker. När efterfrågan 

förändras måste organisationen även anpassa sig snabbt utifrån den funktionella aspekten. Det 

kan exempelvis handla om att kunder efterfrågar någonting nytt, vad som är modernt eller att 

teknologiska innovationer gör det möjligt att höja produkters kvalitét till högre och mer 

attraktiva nivåer. För att hantera sådana förändringar måste organisationer ha förmågan att 

omorganisera sig på kort tid och denna omorganisation kräver en arbetsstyrka vilken är 

multifunktionell. De måste alltså inneha tillräcklig kompetens för att utföra ett flertal 

arbetsuppgifter. En del av denna kompetens bör enligt Atkinson (1984) vara 

organisationsspecifik. Organisationer måste därför behålla en del anställda i kärnan vilka är 

permanent anställda och har denna kompetens, den nödvändiga erfarenheten och det lämpliga 

beteendet för att kunna men även vara villiga att vid behov bli omplacerade i enlighet med 

ledningens krav.  

 

Allvin och Aronsson (2013) menar att den funktionella flexibiliteten i praktiken kan handla 

om organisationens specifika tekniker eller metoder på arbetsplatsnivån. Det kan exempelvis 

vara flextid, projektorganisering och teamwork. Dessa metoder menar författarna kan 

användas strategiskt eller även symboliskt för att modernisera ledningen i syfte att göra 

organisationen mer flexibel i sin helhet. Den funktionella flexibiliteten kan även handla om att 

organisationen använder sin arbetsstyrka på ett mer effektivt sätt, det kan exempelvis handla 

om att den anställdes arbetsuppgifter varieras för att anpassas till den nuvarande efterfrågan 

(Ljung, 2010). Den funktionella flexibiliteten medför även olika konsekvenser för 

organisationer och anställda. För organisationen kan funktionell flexibilitet utifrån aspekten 

av en multifunktionell arbetsstyrka vara väldigt positiv om exempelvis anställda behöver 

omplaceras till andra arbetsuppgifter på grund av ett förändrat behov. Utifrån samma aspekt 

kan den både vara positiv för de anställda då denna kan resultera i lärande och investering i 

deras humankapital men även negativ då den ansetts resultera i ökad arbetsbörda och stress 

(Kornelakis, 2014). 
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Finansiell flexibilitet 

För att organisationen ska vara framgångsrik behöver den även vara flexibel finansiellt vilket 

innebär förmågan att förändra lönerna i enlighet med organisationens vinst och de anställdas 

beteende (Atkinson, 1984). Även då it-organisationen som undersöks i denna studie har 

individuell lönesättning vilket kan ses som en viss finansiell flexibilitet kommer denna aspekt 

inte behandlas på grund av uppsatsens tidsram. Atkinsons grundtanke är att den optimala 

flexibla organisationen är flexibel både funktionellt, numeriskt och finansiellt (Eriksson, 

2007). Den finansiella aspekten har därför ytligt behandlats och förklarats i detta avsnitt då 

den ansågs relevant för uppsatsens helhet.  

 

Kritik 

Atkinsons teori om den flexibla organisationen har kritiserats då den anses använda en 

kontroversiell åtskiljelse mellan en funktionell flexibel kärna och en numerisk flexibel periferi 

vilken är för enkel för att kunna appliceras på ett datamaterial (Karlsson & Eriksson, 2000). 

Vidare har teorin kritiserats då den ansetts peka ut vissa organisationer som icke-flexibla 

(exempelvis byråkratiska organisationer) medan andra pekas ut som flexibla (exempelvis 

teamwork organisationer). Forskare menar att man inte kan dra denna hårda gräns utan var 

organisation bör istället utforskas utifrån en empirisk studie innan dessa slutsatser kan dras 

(Ramsdal & Skorstad, 2009). Även forskning med begreppen numerisk och funktionell 

flexibilitet har kritiserats på grund av att många studier fokuserat antingen på det ena eller det 

andra begreppet. Det föreslås istället att forskning görs på organisationers samspel och länkar 

mellan den numeriska och funktionella flexibiliteten (Kalleberg, 2001). 

 

Begreppen funktionell och numerisk flexibilitet anses centrala i denna studie och de kommer 

därför användas som de framstår efter ovan nämnda kritik. Kritiken tas hänsyn till genom att 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte i grund och botten antas vara flexibel utan det lämnas 

till studien att besvara. För att ta hänsyn till den andra nämnda kritikaspekten fokuserar 

studien inte bara på numerisk och funktionell flexibilitet var för sig utan tittar även på 

samspelet mellan dessa. 
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Kunskaps- och chefsarbete – aktivt eller högbelastningsjobb? 

Chefsarbeten kan liknas vid kunskapsarbeten där individen arbetar med komplexa uppgifter 

vilka kräver både självbestämmande och egna bedömningar (Alvesson, 2004). 

Kunskapsarbetaren har stort inflytande över hur arbetet både ska utföras och struktureras 

(Manolopoulos & Sakellariou, 2011). Den anställde förväntas vidare ha en akademisk 

utbildning, relevant erfarenhet, en viss kreativitet och även anpassningsförmåga till specifika 

omständigheter för att klara av sitt arbete (Alvesson, 2004). Det finns en del typer av 

kunskapsarbete som karaktäriseras av korta deadlines, hög precision och mycket ansvar 

(Manolopoulos & Sakellariou, 2011). Dessa faktorer bidrar till att kunskapsarbetet blir ett 

krävande och stressfyllt yrke (Holdt Christensen, 2011). 

 

I flexibilitetsavsnittet tidigare i denna uppsats förs ett resonemang angående ’flexibilitet för 

vem’, vem är flexibel och vad betyder detta för organisationer och anställda? (Karlsson, 

2006). Flexibilitet på en organisationsnivå, som i denna studie speciellt relaterar till ett mer 

flexibelt sätt att organisera arbetet utifrån en aktivitetsbaserad arbetsplats, får även 

konsekvenser för de anställda. Ett mer flexibelt sätt att organisera arbetet har ansetts göra att 

de regler och normer som traditionellt sett har definierat och kontrollerat individens 

arbetsvillkor har blivit, i olika utsträckning och på olika sätt, svagare eller till och med 

övergetts (Allvin & Aronsson, 2013). 

 

I många kunskapsarbeten kan individen vara flexibel och utföra sitt arbete när, var och hur 

mycket som helst vilket kan resultera i att gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop 

(Nyberg, 2008). Denna flexibla och föränderliga miljö som kunskapsarbete befinner sig i gör 

då att individen blir tvungen att bli mer tillmötesgående (Allvin m.fl. 2011). Den 

arbetsrelaterade stressen som kan växa fram från kunskapsarbete har bland annat ansetts 

resultera i svårigheter för den anställde att sätta sina egna gränser i arbetet (Holdt Christensen,  

2011). Individen är i denna situation tvungen att bli mer flexibel och utveckla strategier 

genom vilka en mer oförutsägbar situation på arbetet och i privatlivet kan klaras av. Krav och 

i många fall avsaknaden av kontroll hos den anställde tenderar att höja stressnivån. Detta 

förklaras bland annat i diskussionen om friheten och flexibiliteten i arbetetet. Detta anses inte 

bara skapa möjligheter utan anses även pressa individen att arbeta mer. Om arbetsuppgiften 

aldrig blir klar utan att det alltid går att göra den ytterligare lite bättre kan det skapa problem 
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för den anställde och om inte de rätta resurserna för att bemöta de flexibla arbetsvillkoren 

skaffas fram har det diskuterats leda till utbrändhet (Allvin m.fl. 2011).  

 

Diskussionen om individers rätta resurser för att hantera dessa krav kopplas till 

grundläggande och prestationsbaserad självkänsla (Allvin m.fl. 2011). Om den anställde har 

en grundläggande självkänsla anses individen stabil och inte så påverkad av kraven i 

omgivningen. Däremot om den anställde drivs av prestationsbaserad självkänsla kräver 

individen kontinuerlig konfirmation och styrs av höga mål satta av individen själv vilket gör 

honom eller henne mer oskyddad gentemot ökande krav (Hallsten m.fl. 2005). Detta blir 

speciellt tydligt när individen blir utsatt för oförenliga krav eller en tung arbetsbörda. 

Anställda som drivs av prestationsbaserad självkänsla har alltså större risk att drabbas av 

arbetsrelaterad stress (Allvin m.fl. 2011).   

 

Krav och kontrollmodellen i kunskaps- och chefsarbete 

För att studera chefsarbetet och dess arbetsförhållanden i denna studies it-organisation kan 

krav- och kontrollmodellen användas. Karasek (1979) utveklade en teoretisk modell vilken 

utifrån aspekter av krav och kontroll fokuserar på individens psykosociala 

arbetsmiljösammanhang. Kontroll relateras av författaren till begreppet beslutsutrymme vilket 

tolkas som den anställdes förmåga att kontrollera sina egna aktiviteter och sina egen 

användning av färdigheter. Vidare kan det enligt författaren innefatta förmågan att påverka 

hur det dagliga arbetet organiseras eller att välja samt förändra sin arbetstakt. Krav definieras 

utifrån bland annat tidspress och lärande i arbetet. Modellens stora upptäckt är att då den 

anställde har beslutsutrymme i arbetsprocessen minskar stressen och lärandet ökar medan 

psykologiska krav istället ökar stressen (Karasek, 1979).   

 

Karasek och Theorell (1990) vidareutvecklade senare modellen och beskrev fyra olika typer 

av psykosociala arbetsupplevser vilka ansågs genereras av kombinationer av höga eller låga 

psykologiska krav och hög eller låg kontroll. Dessa fyra var högbelasningsarbeten, aktiva 

arbeten, lågbelastningsarbeten och passiva arbeten. I denna uppsats kommer endast 

högbelastningsarbeten och aktiva arbeten att beskrivas. Dessa typer av arbeten anses vara de 

som bäst beskriver chefernas arbete i it-organisationen och blir således särskilt centrala för 

den empiriska studien.  
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Högbelastningsarbeten karakteriseras utifrån en kombination av höga krav och lågt 

beslutsutrymme eller låg kontroll. Dessa kallas även under 1990-talet för moderna arbeten och 

här anses de största hälsoriskerna finnas. En hög psykologisk belastning förutspås drabba 

individer i denna typ av arbeten såsom exempelvis depression, utmattning och annan psykisk 

sjukdom. Denna typ av yrke relateras till arbete vid det löpande bandet. (Karasek & Theorell, 

1990).  

 

Aktiva arbeten karakteriseras istället utifrån en kombination av höga krav och stort 

beslutsutrymme eller hög kontroll. Dessa beskrivs som typiska för professionella arbeten då 

de anses vara utmanande och leda till lärande och personlig utveckling. Dessa arbeten anses 

även bidra till höga nivåer av arbetstillfredsställelse. Endast en genomsnittlig psykologisk 

belastning förutspås drabba individer just på grund av denna höga kontroll och detta stora 

beslutsytrumme. Vidare anses denna typ av arbete kunna kännetecknas av chefspositioner 

(Karasek och Theorell, 1990).  

 

Kritiker har pekat på att det aktiva arbetet även kan ses referera till kunskapsarbete, vilket i 

denna tid  istället skulle kunna ses som det ’moderna arbetet’. Då anställda i kunskapsarbeten 

idag i allt större utsträckning lider av arbetsrelaterad stress skapas ett behov av att modifiera 

modellen (Holdt Christensen, 2011). Denna arbetsrelaterade stress skulle nämligen enligt 

krav- och kontrollmodellen skapas hos individer i högbelastningsarbeten (Karasek & 

Theorell, 1990). En modifiering anses därför behöva göras till att författarna beskriver 

kombinationen av hög kontroll och höga krav som ett högbelastningsarbete istället för ett 

aktivt arbete. Hög kontroll anses visserligen ge kunskapsarbetaren höga nivåer av 

självbestämmande men detta anses inte nödvändigtvis skapa motivation hos individen (Holdt 

Christensen, 2011). Dock menar Karasek och Theorell (1990) att det visst är så.  

 

En hög kontroll och högt självbestämmande anses av kritiker visserligen skapa en frihet för 

den anställda att utföra arbetet på olika sätt men det anses fortfarande finnas utomstående 

faktorer vilka inte kan kontrolleras såsom exempelvis ett visst resultat som måste uppnås, en 

viss tjänst som måste levereras eller det faktum att de flesta arbetsuppgifter går att arbeta på i 

all oändlighet eftersom de alltid kan bli lite bättre (Holdt Christensen, 2011). Dessa krav anses 

inte fångas av krav-, kontroll- och stödmodellen. Självbestämmandet diskuteras därför av 

kritiker som en potentiell stressfaktor för den anställde vilket resulterar i att Karasek och 

Theorells påstående att kontroll i arbetet fungerar som en buffert mot stress och ökande krav 
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förnekas. Modellen anses sammanfattningsvis ha svårt att fånga sådana arbeten som just 

kunskapsarbeten (Holdt Christensen, 2011).  

 

I kunskapsarbeten anses de anställda som nämnt tidigare i detta avsnitt ha hög kontroll och 

högt självbestämmande (Manolopoulos & Sakellariou, 2011). Dock menar kritiker att 

kontrollkonceptet fortfarande har relevans även då kontrollen över de anställda till synes blivit 

mer vag i många organisationer. Detta då kontrollen kan vidmakthållas även om 

arbetsuppgifter förändras och blir mer komplexa. Vidare diskuteras det att även då 

organisationer skapat vad som ser ut som ett mer varierat och självständigt arbete kan de 

anställda fortfarande vara styrda som tidigare. Idag kan det handla om att de är styrda på en 

annan nivå då de anställda exempelvis fortfarande måste leverera resultat även om de har mer 

självbestämmande på vägen dit (Wikman, 2006). Detta kan exemplifieras med en 

organisations användning av ’management by objectives’ vilket gör arbetet mer flexibelt men 

då inom klart specificerade gränser (Allvin & Aronsson, 2013). 

 

Johnson och Hall (1988) vidareutvecklade krav- och kontrollmodellen till att även innefatta 

dimensionen socialt stöd. Deras forskning med den utvecklade modellen har visat tendenser 

på att det sociala stödet kan minska risken för negativa psykologiska belastningar från 

individens arbete. Det sociala stödet anses av författarna ske kollegor emellan men även från 

chef till underordnad. Det anses även handla om extra resurser och assistans när 

arbetsbelastningen ökar. Forskningsresultaten från studier om det sociala stödet i arbetet har 

dock haft olika resultat. Van der Doef och Maes (1999) menar exempelvis att socialt stöd inte 

alls minskar risken för negativa psykologiska belastningar. 

 

Den utvecklade krav-, kontroll- och stödmodellen kommer i denna uppsats att användas som 

den framstår efter ovan nämnda kritik. Detta beror dels på att modellen fortfarande anses som 

en av de överlägset bästa vad gäller att studera arbetsmiljön i organisationer (Karlsson & 

Eriksson, 2000). Det beror även på att den är väletablerad i forskningen och passar studiens 

syfte att studera chefernas upplevda arbetsförhållanden. En annan tolkningsram kommer att 

användas vad gäller att studera chefsarbetet som ett högbelastningsarbete istället för ett aktivt 

arbete som modellen förutspår. Vidare tas även hänsyn till att högt självbestämmande och hög 

kontroll i arbetet kanske inte alls fungerar som en buffert mot stress och ökande krav. I åtanke 

finns även att det sociala stödets beydelse vad gäller negativa psykologiska belastningar har 
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fått differentierade forskningsresultat och det blir i detta fall upp till studiens resultat att titta 

på det sociala stödets betydelse i just denna organisation.  

Metod 

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Principen om 

informerat samtycke har följts då cheferna vilka intervjuades först blev informerade om 

studiens syfte och sedan kunde välja om de ville delta eller inte. Vidare har principer 

angående konfidentialitet följts då de intervjuade cheferna är annonyma i uppsatsen och kan 

således inte identifieras av utomstående personer. Även organisationen är annonym och 

kommer i uppsatsen att refereras till som ’it-organisationen’ medan intervjupersonerna 

refereras till med fingerade namn (Vetenskapsrådet, 2013). 
 

Datamaterialet samlades in med hjälp av intervjuer med 6 chefer anställda i it-organisationen 

vilken har sitt huvudkontor beläget i Stockholm. De  intevjuade cheferna arbetar idag som 

avdelningschef, personalchef, gruppchef eller leveranschef. En kvalitativ ansats valdes då den 

ansågs bäst lämpad för studiens syfte. Den kvalitativa ansatsen är bra att välja då man som 

forskare vill uppnå förståelse, det vill säga förstå innebörden och meningen en viss händelse 

har haft för bland annat olika individer (Langemar, 2010). Därav ansågs den kvalitativa 

ansatsen även lämplig för studiens två forskningsfrågor. 

  

Urvalet har gjorts genom ett tvåstegsurval vilket innebär att en organisation först valts ut och 

sedan intervjupersoner vilka är anställda i denna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). 

Anledningen till att endast en organisation valts ut är att det inom tidsramen för denna studie 

kan finnas möjligheter att få en bättre inblick i miljön än om flera hade valts (Ahrne & 

Svensson, 2013). Organisationen har valts ut för att den är belägen i Stockholm och är en av 

de organisationer vilka nyligen infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Urvalet av 

intervjupersoner började i samarbete med en ansvarig inom organisationen som bidragit med 

upplysningar om vilka arbetsuppgifter de anställda har. Denna studie är inriktad på att studera 

chefer och detta ledde därför till att en intervjuförfrågan mailades till avdelningschefen på it-

sektionen i denna organisation.  
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Resterande intervjupersoner har sedan valts ut genom ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval 

refererar till att en inledningsintervju sker med en individ vilken forskaren fått kännedom om 

som kan ha relevanta erfarenheter och upplysningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). 

Avdelningschefen intervjuades inledningsvis med en semi-strukturerad intervju där även 

namn efterfrågades på andra chefer inom it-organisationen vilka kunde bidra med erfarenheter 

eller upplysningar som var intressanta för studiens syfte. Utifrån denna intervju knöts 

kontakter med ytterligare 5 chefer inom it-organisationen vilka var villiga att ställa upp vid en 

intervju. Om man vill studera omständigheterna kring en viss företeelse är snöbollsurvalet bra 

men det är även viktigt att förstå riskerna vilka är att då man får tips på vilka personer som 

kan intervjuas har intervjupersonerna förmodligen kontakt med varandra och kan då ha 

gemensamma erfarenheter eller attityder.  Detta medför således en risk att datamaterialet inte 

blir tillräckligt mångsidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Denna risk motverkades 

dock genom att de intervjuade cheferna har olika befattningar i separata delar inom 

organisationen vilket gjorde att materialet blev nyanserat av skilda erfarenheter, upplevelser 

och åsikter.  

 

Semi-strukturerade intervjuer valdes då de ansågs mest lämpliga för att undersöka studiens 

forskningsfrågor. Fördelen med sådana kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassas och 

ställas i den ordning som är bäst lämpad i intervjusituationen till skillnad från om ett 

standardiserat frågeformulär använts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Inom tidsramen 

för denna studie bestämdes det slutgiltiga antalet intervjupersoner till 6 chefer. Då sex till åtta 

personer intervjuas ur en speciell grupp ökar nämligen säkerheten att man fått ett datamaterial 

som är förhållandevis oberoende av enskilda människors väldigt personliga uppfattningar om 

exempelvis förhållanden på en arbetsplats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013).  

 

Vid de semistrukturerade intervjuerna vilka pågick under 40 till 50 minuter vardera användes 

en intervjuguide uppbyggd kring olika teman vilkas ordning och eventuella följdfrågor 

bestämdes utifrån intervjuns utveckling. Intervjuerna vilka samtliga utfördes i små mötesrum 

på organisationens aktivitetsbaserade kontor i Stockholm behandlade ett flertal teman vilka 

var det aktivitetsbaserade konceptet, numerisk flexibilitet, funktionell flexibilitet, krav i 

arbetet, kontroll i arbetet, stöd i arbetet samt eventuell gränslöshetsproblematik i arbetet.  

 

Intervjuerna spelades in och transkiberades sedan för att underlätta analysen av det insamlade 

datamaterialet. Till grund för analysen har utsagor valts från samtliga av de intervjuade 
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cheferna i it-organisationen. Som metod har deduktiv tematisk analys huvudsakligen använts 

vilket innebär att det empriska materialet struktureras utifrån teman vilka är teoristyrda 

(Langemar, 2010). Ett antal begrepp från Atkinsons (1984) teori om den flexibla 

organisationen, Karasek och Theorells (1990) utvecklade krav-, kontroll- och stödmodell samt 

flexibilitetsdebatten har styrt studiens teman. Detta har dock kompletterats med induktiva 

inslag då upptäckter gjordes vilka inte passade in i studiens förhandsbestämda teman. Detta 

beslut togs av författaren eftersom det ansetts vara lätt att bli alltför styrd av en studies teman 

vilket skapar risker att tolkningar blir alldeles för långsökta (Langemar, 2010). 

Resultat och Analys   

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

Chefernas svar på varför de trodde att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen implementerats i 

organisationen var relativt lika. De upplevda anledningarna till varför organisationen valt att 

implementera den aktivitetsbaserade arbetsplatsen var kostnadsbesparingar, mer samarbete 

och ökad innovation. Torbjörns svar utgör ett exempel på detta: 
 

Vår organisation har ju gått på en resa från egna kontor, till att dela kontor med andra, till öppet landskap och 

nu till en aktivitetsbaserad miljö. Man gjorde en mätning på det öppna landskapet där man tog fram och 

publicerade siffror på nyttjandegrad vid vissa tidpunkter. Vid vissa tidpunkter visade det sig sedan vara ganska 

tomt på arbetsplatserna. Man hade papper och så på en viss yta men man använde inte den för att man var sjuk, 

på möte, tjänsteresa eller liknande. Nu har man liksom kunnat komma undan billigare genom att komprimera 

ytan men ändå fått fler arbetsplatser. Sedan så ville man genom att skapa mer rörlighet i organisationen även att 

det skulle bli mer innovation och mer samarbete individer emellan. 

 

Torbjörns svar ligger i linje med Beckers (2004) resonemang att en mängd organisationer 

världen över bygger nya byggnader i tron om att detta ska skapa innovation eller nya 

arbetsmönster vilka stärker organisationens prestationsförmåga medan kostnaderna reduceras. 

Kostnadsbesparing som anledning till varför den aktivitetsbaserade arbetsplatsen väljs som 

koncept i organisationer kan även återfinnas i populärlitteraturens diskussion (Nyberg, 2008).  

Vad gäller en ny generation som anledning till varför den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

implementerats som diskuterats i både akademisk och populärlitteratur så återfinns detta inte i 

någon av chefernas utsagor (Eversole m.fl. 2012; Pihl, 2011). Att den föränderliga marknaden 

och utvecklingen inom it inte nämns av cheferna som anledningar till varför de idag arbetar på 
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ett aktivitetsbaserat kontor skulle kunna bero på att detta redan varit aktuellt under flera 

decienner och att det således tas förgivet av cheferna (Demerouti m.fl. 2014; Waddell m.fl. 

2011). Vidare verkar det som att cheferna ser den aktivitetsbaserade arbetsplatsen som en 

väldigt ny idé vilket till viss del kan motsägas med resonemanget av Becker och Steele (1995) 

som förklarar grundidén hos ’organisational ecology’ som har många liknelser med det 

aktivitetsbaserade konceptet. 

 

På frågan där cheferna ombads räkna upp vilka arbetsmiljöer som kunde återfinnas på deras 

aktivitetsbaserade kontor var svaren naturligvis liknande då de arbetar i samma byggnad. 

Peters svar utgör en av utsagorna:  
 

I kontorslandskapen finns det arbetsplatser, tangentbord och skärm som är både öppna och avskärmade. Sen 

finns det mötesbord med skärm för mindre teammöten och mindre bord med bekväma soffor och fåtöljer för 

kortare informella samtal. På varje plan finns även en fikahörna med både ståbord och sittbord, mindre 

mötesrum och små videorum. På entréplanet finns ett konferenscenter där man bara tar in externa besökare och 

där finns även mötesrum och videorum av varierande storlek för olika typer av möten. Här finns även vårt 

greenroom vilket är som en biblioteksmiljö där det ska vara så tyst att man kan höra en knappnål falla. 

 

Peters beskrivning av det aktivitetsbaserade kontorets olika arbetsmiljöer ligger i linje med 

den akademiska men även populärlitteraturens beskrivningar. På it-organisationens kontor 

finns alltså alla de miljöer de anställda behöver och sedan kan rotera emellan för att välja den 

som är bäst lämpad för den arbetsuppgift som i stunden ska utföras (Becker, 2004; Ross, 

2010). Vid den första intervjun vilken utfördes på det aktivitetsbaserade kontoret fick 

författaren till denna uppsats även en rundtur vilken än en gång bekräftar och igenkänns av 

den akademiska och populärlitteraturens beskrivningar.  

Den flexibla organisationen 

Numerisk flexibilitet 

De intervjuade cheferna i it-organisationen diskuterade det aktivitetsbaserade kontoret som en 

positiv aspekt vad gällde reglering av arbetskraften. Eriks svar utgör ett exempel på detta: 
 

Just nu är ett antal av mina underställda konsulter och det gör organisationen mer flexibel. När vi har mycket 

att göra kan jag anställa fler konsulter på projektbasis och när projektet är slut och vi har mindre att göra kan 

jag skicka hem dem. Jag har alltså mindre heltidsanställda nu än vad jag hade för 10 år sedan. Det som är bra 

med ett aktivitetsbaserat kontor är att det blir mycket lättare att ta in konsulter då man inte behöver finna ett 
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skrivbord som är ’deras’. De gör precis som vi anställda och väljer var dag vilken plats de vill utefter vilka 

arbetsuppgifter de ska utföra. 

 

Ur Eriks svar går det här att utläsa en del av it-organisationens strategi för att hantera en 

osäker och föränderlig marknad. Atkinson menade att organisationer bör göra en del av sin 

arbetskraft utbytbar för att kunna stå emot snabbt skiftande förändringar på marknaden. Detta 

gör att organisationen snabbt och effektivt kan förändra sitt antal anställda i relation till vad 

som behövs vid en viss tidpunkt och ger organisationen vad Atkinson (1984) kallade 

numerisk flexibilitet. Iochmed organisationens strategi att ha färre heltidsanställda och fler 

konsulter på projektbasis kan man här se det som att it-organisationen innehar en viss 

numerisk flexibilitet. Den aktivitetsbaserade miljön underlättar sedan då den extra 

arbetskraften behöver arbetsplatser. Vidare återfinns i detta citat resonemanget att 

organisationen är mindre beroende av den individuella anställde och således kan ersätta eller 

göra sig av med denne utan större problem då konsulterna anställs på projektbasis och således 

kan ’skickas hem’ när projektet är slut och de inte behövs längre (Claussen, 2009). Även 

konsekvenser för organisationen och anställda kan utläsas ur detta citat då organisationen 

uppnår en viss flexibilitet av att snabbt kunna skaffa eller göra sig av med konsulter medan de 

anställda konsulterna istället utsätts för instabilitet (Karlsson, 2006). 

Funktionell flexibilitet 

Frågan vilken berörde eventuella förändringar i arbetsuppgifterna iochmed implementeringen 

av det aktivitetsbaserade konceptet fick liknande svar bland cheferna i it-organisationen. 

Peters svar utgör ett exempel bland dessa: 
 

När vi bytte till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö var det många förändringar som skedde på samma gång. Vi 

hade en utbildning i aktivitetsbaserat arbetssätt där man bland annat fick lära sig hur man skulle välja miljö 

utifrån vilken arbetsuppgift man ville utföra. Sen hade vi även 7 andra utbildningar i ny teknik som man behövde 

lära sig. Dessa kunde vara alltifrån 30 minuter till en timme långa. Vi måste hela tiden lära oss i arbetet, med 

den nya tekniken kanske några arbetsuppgifter går att utföra på halva tiden jämfört med förut. Krävdes det två 

anställda att utföra dessa innan krävs det kanske bara en nu och då får den andra ju förändrade arbetsuppgifter. 

Sen behövs ju såklart den tiden på andra ställen i organisationen, vi på it brukar säga att vi förändrar våra 

arbetsuppgifter för att leverera andra saker.  

 

Peters svar  kan visa exempel på organisationens krav att arbetsstyrkan ska vara 

multifunktionell och anpassningsbar för att uppnå funktionell flexibilitet (Atkinson, 1984). De 

anställda behöver kontinuerligt lära sig nya saker och får förändrade arbetsuppgifter alltefter 

organisationen omorganiserar arbetet i takt med både teknikens innovationer och marknadens 
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efterfrågan. De anställda måste exempelvis lära sig tekniken vilken införskaffats iochmed 

flytten till det aktivitetsbaserade kontoret. Detta krävde att cheferna tog initiativ till att lära sig 

den nya tekniken och sedan var dag fundera vilket hjälpmedel som behövs för att utföra de 

aktuella arbetsuppgifterna men även att välja en plats som stödjer dessa. Atkinson (1984) 

menade att när efterfrågan på marknaden förändras kan detta bland annat handla om tekniska 

innovationer vilka gör det möjligt att höja produkters kvalitét. Detta kan ses som en aspekt av 

funktionell flexibilitet vilket innebär att arbetsstyrkan måste vara multifunktionell. Med andra 

ord betyder det att de anställda behöver ha kompetensen att utföra ett flertal uppgifter och 

även vara villiga att bli omplacerade eller få förändrade arbetsuppgifter (Atkinson, 1984).  

 

På frågan hur det är att idag arbeta på det aktivitetsbaserade kontoret var det mest 

förekommande svaret att en del förändringar faktiskt skett. Anders svar utgör ett exempel på 

chefernas utsagor: 
 

Nu när flytten har lagt sig och så är det ju fortfarande en hel del anpassningar som måste ske bland oss 

anställda. Det handlar bland annat om att reglerna i det aktivitetsbaserade konceptet måste följas. De flesta 

anställda går varje dag till ett speciellt våningsplan i byggnaden som de kallar ’sitt’. Sen finns de dem som oftast 

sätter sig tillsammans med samma personer varje dag också. Problemet med att man ’paxar’ sin plats finns 

också och det är ju absolut inte att arbeta efter det aktivitetsbaserade konceptet. Vi har försökt förbättra 

reglerna så att de ska passa oss men då gäller det ju att även de nya reglerna försöker efterföljas. Sen har mina 

arbetsuppgifter även förändrats då jag inte behöver resa lika mycket längre. För nu när vi arbetar 

aktivitetsbaserat har vi dels en mycket större tillgänglighet till videokonferensrum och sedan har alla lärt sig 

den nya tekniken vilket gör att jag idag i mycket större utsträckning har virtuella möten istället för personliga. 

 

Anders svar visar ytterligare aspekter vad gäller organisationens strävan efter funktionell 

flexibilitet. Vad gäller kraven på arbetsstyrkan som anpassningsbar så kan detta återfinnas i 

chefens diskussion om den kontinuerliga anpassningen de anställda måste göra gentemot det 

aktivitetsbaserade konceptets regler (Atkinson, 1984). I Anders utsaga om hur det är att idag 

arbeta på det aktivitetsbaserade kontoret kan man se att organisationen i viss mån använder 

sin arbetsstyrka på ett mer effektivt sätt vilket har ansetts vara ett tecken på funktionell 

flexibilitet (Ljung, 2010). Detta relateras till exemplet om att Anders idag har virtuella möten 

i större utsträckning än personliga och således inte behöver resa lika mycket. Den funktionella 

flexibiliteten har i praktiken ansetts handla om organisationers specifika tekniker eller 

metoder på arbetsplatsnivån vilka syftar till att göra organisationen mer flexibel i sin helhet 

och sammantaget skulle detta faktiskt kunna relateras till hela det aktivitetsbaserade konceptet 

(Allvin & Aronsson, 2013). Vad gäller den funktionella flexibiliteten utifrån organisationens 
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perspektiv medför den positiva konsekvenser då cheferna inte verkar ha problem med 

förändringar i arbetsuppgifterna. Dock utifrån de anställdas perspektiv kan den funktionella 

flexibiliteten ibland vara negativ vilket nedanstående avsnitt visar aspekter på utifrån ökad 

arbetsbörda och stress (Kornelakis, 2014). 

Kunskaps- och chefsarbete – aktivt eller högbelastningsjobb? 

Frågan om cheferna ansåg sig ha en tydlig arbetsbeskrivning fick liknande svar hos cheferna.  

Eriks svar utgör det mest förekommande: 
 

Jag vill alltid göra så bra jag kan ifrån mig vilket kan bli lite problematiskt eftersom jag alltid tycker att mina 

arbetsuppgifter kan finslipas i det oändliga. Jag har ju visserligen resultat att möta men jag bestämmer ju själv 

hur arbetet läggs upp och då måste jag även kunna bedöma när det räknas som klart också. 

 

Eriks svar kan liknas vid resonemanget om kunskapsarbeten där individen arbetar med 

komplexa uppgifter vilka kräver både självbestämmande och egna bedömningar (Alvesson, 

2004). Chefsarbetena i denna organiation skulle alltså kunna beskrivas som kunskapsarbeten. 

Vidare visar detta citat att Erik har stort inflytande över hur arbetet både ska utföras och 

struktureras men även ett stort ansvar vilket är ytterligare aspekter som beskrivs i 

kunskapsarbete (Manolopoulos & Sakellariou, 2011). 

 

Vidare diskuterades problematiken med att sätta gränser i sitt arbete bland många av cheferna 

i it-organisationen. Detta ansågs dock inte endast vara ett resultat av implementeringen av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen utan även tekniska innovationer vilket gjort att man kan 

arbeta i princip varifrån som helst. Organisationen införskaffade all den senaste tekniken 

iochmed flytten till det aktivitetsbaserade kontoret.  Anders utsaga utgör ett exempel på ett 

vanligt förekommande svar bland cheferna på frågan ifall det aktivitetsbaserade konceptet 

medfört några svårigheter vad gäller att sätta gränser i sitt eget arbete: 

 
 

Som det är nu med det arbete jag har kan jag i princip arbeta varsomhelst ifrån vilket gör att arbete och fritid 

flyter ihop för mig. Om man kan utnyttja denna flexibilitet på rätt sätt är det bra men om man inte kan koppla 

ifrån jobbet gör det istället att man är ständigt tillgänglig och läser mejl hela tiden vilket resulterar i en konstant 

stress. Men man vill ju liksom finnas där för sina medarbetare. 

 

Anders svar på frågan visar hur de senaste decenniernas utveckling inom informations- och 

kommunikationsteknologi har påverkat arbetets karaktär. I denna it-organisation kan vi se att 

ett flexibelt synsätt på arbetet existerar, vilket av Demerouti m.fl. (2014) nämns som ett 
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synsätt vilket resulterar i att arbetsdagen kan börja och sluta i princip när och var som helst. 

Vidare ligger Anders resonemang om stressen i linje med Allvin m.fl. (2011) vilka menar att 

de flexibla arbetsvillkoren inte bara skapar möjligheter utan även pressar individer att arbeta 

mer och om de inte har de rätta resurserna för att bemöta dessa kan det leda till utbrändhet.  

 

En annan aspekt vilken uppkommer i detta citat är att Anders verkar anstränga sig mycket 

utefter höga mål han själv satt. Detta kan härledas till diskussionen om den 

prestationsbaserade självkänslan vilken innebär att individen kräver kontinuerlig konfirmation 

och styrs av höga mål. Detta gör individen mer oskyddad gentemot ökande krav och blir 

speciellt tydligt när individen blir utsatt för oförenliga krav eller en tung arbetsbörda (Hallsten 

m.fl. 2005). Anställda som drivs av prestationsbaserad självkänsla har alltså större risk att 

drabbas av arbetsrelaterad stress (Allvin m.fl, 2011). Detta kan dels förklara varför Anders 

känner att arbete och fritid flyter ihop för honom och att han känner sig stressad. Vidare utgör 

detta citat en ytterligare beskrivning av kunskapsarbetet som ett krävande och stressfullt yrke 

(Holdt Christensen, 2011). 

Krav-, kontroll- och stödmodellen i kunskaps- och chefsarbete 

Svaren på frågan om cheferna fick någon hjälp att sätta gränser i sitt arbete var väldigt lika då 

de flesta cheferna ansåg att det var helt upp till dem själva. Dock framgick det även hur 

cheferna hjälpte sina underställda så att de inte arbetade för mycket. Torbjörns svar utgör ett 

av dessa exempel: 
 

Det är helt upp till mig själv hur mycket jag arbetar men jag har ju såklart mål som ska uppfyllas. Vad gäller 

mina underställda är det delvis upp till dem men som deras chef följer jag upp dem och om jag ser att en av 

mina underställda arbetat väldigt mycket under en period försöker jag kontra dem att arbeta mindre och ha en 

hälsosammare relation mellan arbete, familj och fritid.   

 

Torbjörns uttalande visar att han har mycket kontroll vad gäller hur det egna dagliga arbetet 

organiseras. Han kan således både välja och förändra sin arbetstakt. Dessa är enligt Karasek 

och Theorell (1990) exempel på faktorer vilka visar att individen har mycket beslutsutrymme 

och hög kontroll i sitt dagliga arbete.  Från Torbjörns uttalande angående att det finns mål 

som måste uppfyllas blir det dock även tydligt att kontrollkonceptet fortfarande har relevans 

då han faktiskt i viss mån blir styrd även om han har ett högt självbestämmande på vägen dit 

(Wikman, 2006). Här går det även att utläsa att chefens underställda har mindre kontroll inom 

detta område då Torbjörn försöker styra dem mot en bra balans mellan arbete, familj och 

fritid.  
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Frågan om cheferna kände att de hade en tydlig arbetsbeskrivning relateras ovan till 

kunskaps- och chefsarbete men några citat kunde även härledas till kraven i arbetet. Fredriks 

svar utgör ett av exemplen:  
 

Jag känner att jag har ett tydligt ansvar. I vissa lägen kan det dock vara svårt att veta hur mycket tid man ska 

lägga ned på vissa arbetsuppgifter, det gäller att bedöma med erfarenhet hur mycket tid man ska lägga. Tid 

kommer alltid att vara en bristvara och det kommer man aldrig få för mycket av så det gäller att prioritera in 

rätt saker på den tid man har. 

 

Fredriks uttalande visar på kraven och den konstanta tidsbristen i många av chefernas arbete. 

Att aldrig känna sig klar och även känslan av att man alltid kan göra mer på sin arbetsuppgift 

var vanligt förekommande bland cheferna. Karasek och Theorell (1990) menar att 

arbetsbelasning är den centrala komponenten vad gäller psykologiska krav i arbetet. Tidspress 

anses sedan av författarna öka den mentala belastningen för individen. I den studerade it-

organisationen kan vi se att cheferna inte bara innehar stort beslutsutrymme och hög kontroll 

utan även har höga krav i sitt arbete. 

 

På frågan om cheferna upplevde att de behövt anpassa sig på något sätt för att bemöta sina 

nya arbetsvillkor iochmed implementeringen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen hade 

cheferna en skiftande syn. Anitas svar utgör dock det vanligast förekommande: 
 

Jo men det tycker jag. Jag har känt ett behov av att regelbundet boka upp kortare möten med mina kollegor då vi 

inte ses i lika stor utsträckning längre iochmed det aktivitetsbaserade kontoret. Utan att andra arbetsuppgifter 

tagits bort har detta nu lagts till ytterligare till min arbetsbelastning. Man vill ju träffa varandra så man inte 

känner sig helt isolerad. Sen vill man ju ha någon att bolla tankar och idéer med så man får den här känslan att 

man tillhör en grupp. Det blir på något sätt så anonymt nu. Man behöver alltså använda sig av andra verktyg för 

att kommunicera idag, iochmed den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Sen har jag hört att nyanställda tycker det 

är svårt att ’komma in i gänget’ eftersom de inte riktigt vet vilka deras kollegor är, de kanske presenteras för 

någon på måndagen och ser sedan inte den personen förrän om en vecka. 

 

Anita uttrycker här en avsaknad av socialt stöd iochmed implementeringen av det 

aktivitetsbaserade konceptet. Johnson och Hall (1988) beskriver att det sociala stödet kan ske 

kollegor emellan men även från chef till underordnad och att detta kan minska risken för 

negativa psykologiska belastningar. Då det aktivitetsbaserade konceptet gör att individerna i 

organisationen inte träffas lika ofta som förut blir Anitas upplevelse av ett avsaknat socialt 

stöd förståelig och i hennes beskrivning verkar detta som något vilket verkligen behövs i 

hennes arbete. Vad gäller de skilda forskningsresultaten angående om det sociala stödet skulle 
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minska risken för negativa psykologiska belastningar eller inte blir det här svårt att dra en 

slutsats (Johnson & Hall, 1988; Van Der Doef & Maes, 1999). Man skulle behöva gå in mer 

på djupet och ställa fler frågor. Dock skulle det här kunna antas att det sociala stödet i Anitas 

fall skulle minska risken för negativa psykologiska belastningar. 

Ett aktivt eller högbelastningsjobb? 

Enligt Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell skulle chefernas arbeten i 

denna it-organisation karakteriseras som aktiva arbeten då cheferna har höga krav i 

kombination med hög kontroll och stort beslutsutrymme. Detta refererar som nämnt ovan 

även till kunskapsarbeten (Holdt Christensen, 2011). Dock påvisar chefernas svar om det 

gränslösa arbetet att en mer lämplig beskrivning av deras arbeten i it-organisationen skulle 

vara högbelastningsarbeten utifrån Karasek och Theorells modell (Holdt Christensen, 2011). 

Detta då det enligt chefernas uppfattning är vanligt att drabbas av arbetsrelaterad stress. Holdt 

Christensen (2011) menar att kunskapsarbetare idag i ökande utsträckning lider av 

arbetsrelaterad stress vilket enligt Karasek och Theorell (1990) ansågs utvecklas av individer i 

högbelastningsarbeten, därav denna reflektion. Även avsaknaden av det sociala stödet kan ses 

som en potentiell stressfaktor vilket Anita uttrycker ovan (Holdt Christensen,  2011). Detta då 

sättet att organisera arbetet utifrån den aktivitetsbaserade arbetsplatsen skapar ett behov hos 

henne att boka in möten med sina kollegor, något som enligt henne snabbt hade klarats av 

spontant i det gamla landskapet. Det blir helt enkelt en tyngre arbetsbelastning vilket skapar 

ytterligare tidspress. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka en organisation som inriktat sig fysiskt och 

organisatoriskt på att organisera arbetet utifrån en aktivitetsbaserad arbetsplats. Studien visar 

att den undersökta it-organisationen är en aktivitetsbaserad arbetsplats både utifrån litteraturen 

och chefernas åsikter om denna. Inga antaganden angående it-organisationens flexibilitet 

gjordes i studiens början. Dock framgick det utifrån studiens resultat att den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen bidrog till en flexibel organisation. Detta då de intervjuade cheferna anser att 

deras arbete blivit mer flexibelt men även att den bidrar till organisationens numeriska och 

funktionella flexibilitet. Den numeriska och funktionella flexibiliteten visar sig även ha olika 



 

 28 

konsekvenser på organisationen och dess anställda. Studien besvarar således uppsatsen första 

forskningsfråga. 

 

Vad gäller uppsatsen andra forskningsfråga blir den också besvarad utifrån intervjustudien. 

Cheferna i den studerade it-organisationen upplever inte att den aktivitetsbaserade 

arbetplatsen har påverkat deras krav och kontroll i arbetet men däremot är det sociala stödet 

en aspekt som rubbats. Det sociala stödet är inte längre självklart då spontana möten inte 

längre sker i lika stor utsträckning iochmed implementeringen av det aktivitetsbaserade 

kontoret. Även då en av anledningarna till att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

implementerades var just ökad interaktion så har inte detta skett. Detta kan återfinnas i 

Beckers (2004) resonemang vilket är att bara för att det aktivitetsbaserade konceptet placerar 

alla anställda och ger dem möjligheten att röra sig fritt under samma tak skapas inte ökat 

samarbete och interaktion i sig självt. Även om it-organisationen arbetar mot detta har de 

fortfarande en bit kvar. Vidare upplever cheferna att det är ännu svårare att sätta gränser idag 

då det aktivitetsbaserade kontoret inte längre kräver att de har en egen arbetsplats vilket i viss 

mån gör att arbete och fritid kan flyta ihop. 

 

Tidigare forskning har visat att anställda vid aktivitetsbaserade arbetsplatser har en hög 

kontroll i arbetet då de kan välja sin egen arbetsplats (Lee & Brand, 2010). Resultatet från 

studien bekräftar detta då de anställda upplever sig ha hög kontroll i arbetet på det 

aktivitetsbaserade kontoret. Annan forskning visade tendenser att anställda i kontorslandskap 

avsaknar socialt stöd i sitt arbete (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Fynd från denna studie 

visar att så även är fallet för cheferna på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen eftersom 

konceptet har skapat en minskad interaktion kollegor emellan.  

 

Andra studier visade att anställda vid flexkontor (vilket det aktivitetsbaserade kontoret i denna 

studie anses vara ett exempel på) är mindre distraherade än anställda i kontorslandskap 

(Seddigh m.fl. 2014). Detta bekräftas av vissa chefer i studien som anser sig bli mindre störda 

då möjligheten att sitta ifred nu finns i det aktivitetsbaserade kontoret jämfört med 

kontorslandskapet de arbetade i förut. Svårigheten att ta konfidentiella samtal när man arbetar 

i kontorslandskap är en annan aspekt vilken tidigare forskning pekat på (Turner & Myerson, 

1998). Denna studie bekräftar detta och även att det aktivitetsbaserade sättet att organisera 

arbetet gjort att svårigheten inte längre existerar.  
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Populärlitteraturens påstående om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen som en av dagens nya 

flexibla organsationsformer bekräftas inte (Computer Weekly, 2010; IFMA 2014). 

Litteratursökningen inför denna uppsats visar att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en typ 

av flexkontor som faktiskt har funnits en tid (De Been & Beijer, 2014). Däremot ligger 

organisationens nämnda resa från egna kontor, till kontorslandskap, till att slutligen hamna i 

flexkontor i linje med litteraturens beskrivning av kontorets utveckling genom tiderna (De 

Been & Beijer, 2014; Duffy, 1997).   

 

Mer forskning behövs inom detta område då organisationer verkar följa trender och basera 

sina positivt laddade åsikter och beslut att implementera aktivitetsbaserade arbetsplatser på 

media och andra icke vetenskapliga referenser. Framförallt behöver denna forskning belysa på 

vilket sätt den aktivitetsbaserade arbetsplatsen faktiskt är ett exempel på flexkontor. Den 

behöver även likt denna studie närmare undersöka tendenser till avsaknad av socialt stöd i 

organisationen och hur detta kan bli ett problem om det inte åtgärdas.  

 

Det föreslås här inte att organisationer ska undvika att anpassa sig till en föränderlig 

omgivning, dra ned på sina kostnader eller på andra sätt försöka bli effektivare. Men ett mer 

kritiskt förhållningssätt till populära koncept och moden behövs och det skulle antagligen 

kunna uppnås om organisationer kunde se till mer välgrundade studier om hur det faktiskt 

fungerar i praktiken på ett aktivitetsbaserat kontor samt hur de anställda påverkas av 

konceptet.  
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