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Sammanfattning   

Flexibla kontor där medarbetarna kan röra sig mellan olika ytor som anpassas efter olika 

aktiviteter, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt populärare bland organisationer i 

Sverige. Denna studie ämnar ge en djupare förklaring till vilka faktorer som ligger till grund 

för en beslutsprocess när organisationer väljer att göra om den befintliga verksamheten till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats, trots att det finns påvisade arbetsmiljörisker kring detta 

arbetssätt. Denna studie genomfördes med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer med 

personer som haft en ansvarsroll i beslutsprocessen från olika organisationer, vilka antingen 

redan implementerat arbetssättet eller varit mitt i beslutsprocessen. I studien används de 

teoretiska begreppen isomorfism, legitimering och myter för att analysera och jämföra den 

tidigare forskningen med den insamlade empirin. Resultatet av studien visar att en del 

organisationer väljer att implementera detta arbetssätt som ett sätt att eftersträva 

institutionella myter för att uppnå legitimitet och genom att inspireras av och imitera andra 

organisationer, vilket är en form av isomorfism. Det som också framkommit i resultatet är att 

det råder mycket osäkerhet hos organisationer vad gäller den tidigare forskningen och vilka 

arbetsmiljöproblem och psykosociala problem som arbetssättet kan komma att medföra.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Alla arbetsplatser präglas av förändringar och utvecklingar, som teknikutveckling och 

organisering av arbetsprocesser som även leder till förändringar av själva arbetslivet 

(Sandberg, 2019 s. 81). En sådan arbetslivsförändring skedde på 1970-talet då 

organisationsforskare i USA introducerade ett nytt koncept där man skulle arbeta i ett så 

kallat non-territorial office. Bakgrunden till detta koncept var att man skulle välja den plats 

på kontoret där man kunde arbeta mest effektivt och man tog bort väggar och de fasta 

skrivborden. Det var dock inte många företag som tog initiativ till att genomgå en sådan 

förändring. De valde istället att behålla sina vanliga traditionella kontorsplatser i cellkontor, 

detta berodde på att tekniken inte var tillräckligt utvecklad (Lidström, 2016 s. 47–48). 

Det var även på 1970-talet som det första kombikontoret introducerades på den svenska 

arbetsmarknaden. Kombikontoret var en svensk uppfinning som sammanförde cellkontor och 

öppet kontorslandskap. På 1990-talet blev det vanligare med flexkontor, där de anställda inte 

hade några egna skrivbord utan förvaringsskåp eller hurtsar användes för det personliga 

arbetsmaterialet och den anställde valde en plats att sätta sig vid som var ledig (Toivanen, 

2015 s. 35). Bodin Danielsson (2014) menade att det var vid 1980-talets slut och 1990-talets 

början som man i Skandinavien började experimentera kring idén bakom flexkontoren. 

Begreppet aktivitetsbaserat kontor rymmer både flexkontor och kombikontor samt 

undergrupper till dessa (Bodin Danielsson, 2014). Flex och kombikontor förenas med 

grundidén att medarbetarna ska kunna välja att jobba vid olika arbetsstationer och miljöer 

inom kontoret utifrån vilka arbetsbehov man har för stunden. Båda kontorstyperna erbjuder 

därmed olika varianter av arbetsstationer och miljöer för enskilt liksom gemensamt arbete 

och möten av olika slag (Bodin Danielsson, 2014). 

Under 2010-talet blev det aktivitetsbaserade kontoret allt vanligare i Sverige, där de öppna 

kontorsytorna är indelade i olika zoner utifrån vilka aktiviteter som varje anställd behöver 

utföra under dagens gång (Toivanen, 2015 s. 36).  Aktivitetsbaserade kontor karakteriseras av 

en ny verksamhetskultur med ett nytt sätt att utföra och leda arbetet. I de aktivitetsbaserade 

kontoren förenas fysiska lokaler med digitala, virtuella och sociala dimensioner, då arbetet 

utförs med hjälp av en bärbar dator och medarbetare som kanske annars inte hade suttit 

bredvid varandra nu kan göra det när det inte finns bestämda platser (Senaatti, 2019). Ett 
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exempel på en digital och virtuell dimension är att möten kan ske digitalt via 

kommunikationsforum, till exempel Skype.  

Denna studie syftar till att undersöka hur beslutsprocessen ser ut inför implementering av 

aktivitetsbaserat arbete hos privata företag, myndigheter och kommunala verksamheter. Då 

tidigare forskning visat på arbetsmiljömässiga och psykosociala konsekvenser av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt är det av intresse att undersöka varför organisationer väljer att 

implementera det i alla fall och vilka orsaker som ligger till grund för att beslutsprocessen 

inleds.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att undersöka organisationers beslutsprocess inför implementeringen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats och varför de väljer arbetssättet när det finns påvisade risker för 

arbetsmiljö och psykosocial hälsa hos medarbetare. Vi är också intresserade av undersöka  

om det är ett sätt att få legitimitet, och därav en form av isomorfism utifrån den 

nyinstitutionella teorin. 

  

Frågeställningar 

1. Vad finns det för orsaker till att organisationerna beslutar om aktivitetsbaserat arbete?  

2.  Grundar sig orsakerna i en eftersträvan av legitimitet?   

 

 

 

 

 

 

 



Louise Kvick & Viktoria Sakic  

 

6 
 

1.3 Disposition  

 

Uppsatsen består av sex kapitel där följande teman presenteras: 

 

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund och problemformulering kring det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Detta följs av uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitlet 

om bakgrund och tidigare forskning redogör vi för bakgrunden samt tidigare forskning inom 

aktivitetsbaserat arbete och således olika perspektiv och slutsatser från andra forskare. I 

kapitel tre presenteras de teoretiska begreppen legitimitet, isomorfism och myter som vi 

kommer att använda för att analysera uppsatsens ämne. I kapitel fyra presenteras studiens 

metod som vi använt för att samla in och analysera tidigare forskning och intervjuer till 

studien, hur studiens validitet och reliabilitet ser ut samt etiska överväganden vi gjort 

gällande konfidentialitet för informanterna samt studiens syfte beskrivs. I kapitel fem 

presenteras och analyseras studiens resultat. I kapitel sex, det avslutande diskussionsavsnittet, 

diskuteras resultatet och hur det ställer sig i relation till vår teori och tidigare forskning. Vi 

kommer även att föra en diskussion av val av metod och hur den förhåller sig till studiens 

resultat.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Louise Kvick & Viktoria Sakic  

 

7 
 

2.Tidigare forskning 

 

För att hitta tidigare forskning om aktivitetsbaserat arbete sökte vi i Uppsala universitets 

biblioteksdatabas och Google scholar. Vi inledde med att söka på svenska och insåg att det 

inte fanns referentgranskade vetenskapliga artiklar på svenska och bytte därmed till engelska 

sökord vilket gav ett bättre utfall. Då en majoritet av de vetenskapliga artiklarna om 

fenomenet var på engelska har vi främst sökt på “activity based work”, “activity based 

working”, “activity based working and leadership” samt “activity based working and 

decisions” men även “aktivitetsbaserat arbete” och “aktivitetsbaserat kontor”.  

För att öka vår förståelse kring aktivitetsbaserat arbete och undersöka vad tidigare forskning 

kommit fram till samlade vi in fjorton vetenskapliga arbeten (vetenskapliga artiklar, böcker 

och rapporter) om ämnet. Dock var deras huvudfokus på medarbetarnivå och handlade främst 

om arbetsmiljö samt fysiska och psykologiska effekter av aktivitetsbaserat arbete. I korta 

segment behandlade några artiklar ledningens beslutsprocess kring införandet, till exempel 

Skoglands (2017) studie på ett norskt företag med aktivitetsbaserat arbete, som sammanfattas 

längre fram i texten. Då vi inte hittade forskning som tydligt undersökt organisationers 

beslutsprocesser kring aktivitetsbaserat arbete utan mer fokuserat på konsekvenser av det för 

medarbetare, indikerade detta att det kunde vara en kunskapslucka. För att hitta tidigare 

forskning om olika typer av beslutsprocesser vände vi oss istället till Brunsson och Brunssons 

bok “Beslut” (2011).   

2.1 Beslutsprocesser 

Organisationer är beslutade ordningar uppbyggda av en rad beslut, och allt ifrån dess struktur 

till handlingar bestäms genom beslut (Brunsson & Brunsson, 2011 s. 48). Beslutsprocesser i 

organisationer utförs av människor som funderat ut olika tillvägagångssätt för att sedan 

besluta sig för ett av dessa, och besluten är ofta centrala och avgörande för verksamheten 

(Brunsson & Brunsson, 2011 s. 8). Människor som fattar beslut i organisationer begränsas i 

att de förväntas vara lojala mot organisationen och representerar fler än bara de själva, vilket 

skiljer sig från beslutsfattande av privatpersoner, och besluten som tas måste bedömas som 

mest lämpliga för organisationen och inte personliga preferenser (Brunsson & Brunsson, 

2011 s. 50). Brunsson och Brunsson (2011) beskriver en slags organisatorisk egoism, således 

vad som anses fördelaktigt för organisationen, som uppstår när flera beslutsfattare 
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tillsammans ska besluta vad som är bäst för organisationen med utgångspunkt i ett 

rationalistiskt tänk, men då beslutsfattarna är människor är de inte alltid rationella eller tänker 

på logiska konsekvenser som kan uppstå av dessa beslut (Brunsson & Brunsson, 2011 s. 51).    

Idéer om organisationsförändringar måste legitimeras för alla som arbetar inom 

organisationen eller på annat sätt är en del av den som till exempel styrelsemedlemmar och 

aktieägare, och det rationella perspektivet fungerar då som överideologi genom att det inom 

organisationen kan förekomma personer som inte delar samma tankar och idéer och på så sätt 

innehåller den oproblematiserade antaganden om hur förändringsprocesser bör gå till 

(Sandberg, 2019 s. 386). Den utgår från att förändringar initieras och genomförs genom en 

beslutsprocess där en samstämning och välinformerad ledning gör en diagnos och sedan 

väljer den mest lämpliga lösningen av ett antal möjliga. Målformulering och implementering 

är avgränsande faser, när förändringsmål, arbetsfördelning och implementeringsmetoder 

formulerats kommer processen att styras och drivas i enlighet med ledningens plan 

(Sandberg, 2019 s. 386).  

Bodin Danielsson (2014) tar upp olika faktorer som förklarar varför aktivitetsbaserade kontor 

blivit så populära idag och varför fler företag väljer att implementera detta arbetssätt. Det 

aktivitetsbaserade kontoren möjliggör kostnadsbesparingar då kontoren inte dimensioneras 

för hela arbetsytan. Den lägre dimensionsgraden bygger på insikten om att många kontor till 

större del står halvtomma en vanlig arbetsdag eftersom medarbetare sitter i möten eller på 

andra platser än den egna arbetsplatsen. En annan betydande faktor enligt Bodin Danielsson 

för genombrottet av detta arbetssätt är att vi idag har en digital teknik som stödjer ett flexibelt 

arbetssätt med bärbara datorer, wifi, IP-telefoni m.m. som inte fanns när flexkontoret 

introducerades. Bodin Danielsson bedömer också att en förutsättning för att detta arbetssätt 

ska fungera är att man tillhandahåller olika typer av stödfunktioner och extra rum och inte 

faller för trenden att minska yta för att bespara kostnaderna (Bodin Danielsson, 2014 s. 102). 

Även Bäcklander m.fl. (2019) skriver i sin studie att följden av den låga beläggningsgraden 

som trädde fram under 1990-talet innebar att man var tvungen att göra om de traditionella 

kontorsplatserna och detta kom att förstärkas av digitaliseringsvågen som trädde fram vid 

denna period och som gjorde det möjligt för anställda att inte längre behöva vara bundna till 

sina arbetsplatser. Människor kunde nu välja en lämplig plats att arbeta på och dessutom byta 

plats flera gånger om dagen när det påbörjade en ny arbetsuppgift (Bäcklander m.fl. 2019). 
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I en processutvärdering från Örnsköldsviks kommun som genomfördes 2018 utvärderades 

kommunala tjänstemäns övergång från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor där det 

framgår att orsaken till implementeringen beror på ekonomiska skäl. Kommunen var tvungen 

att sälja fastigheter, samtidigt som man ville utnyttja kommunens fastigheter maximalt och 

skapa möjligheter till fler lägenhetsproduktioner i Örnsköldsviks centrum. Att man valde 

denna övergång i Örnsköldsviks kommun berodde på organisationens problem som bestod av 

dyra lokaler som inte räckte till för personalstyrkan. För att lyckas med projektet tog man 

hjälp av externa konsulter som skulle planera och kartlägga upplägget av kontoren, man tog 

även hjälp av arkitekter, företagshälsovård, färgkonsulter och akustiker. Strategin som 

användes vid implementeringen innehöll två delar som man la mest fokus på; 

riskbedömningen och samverkansrådet. Projektledningen hade regelbunden kontakt med 

samverkansrådet som bestod av fackliga representanter. Riskbedömningen som gjordes inför 

implementeringen bedömde projektledningen som en av framgångsfaktorerna. Det man 

gjorde var att man tog hänsyn till de farhågor som medarbetarna känt mest oro inför. Där 

bland annat oroligheter förekommit kring hur IT skulle fungera i de nya kontoren som 

numera skulle vara helt papperslösa (Aktion-projektet, 2018). Det kan därmed antas att 

beslutsprocessen inleddes på grund av ekonomiska och ytoptimerande orsaker då kommunens 

lokaler var för dyra och inte tillräckligt rymliga för personalen.  

2.2 Lärande och kunskapsutbyte 

Widén och Wennersten (1998) granskade redan i slutet på 1990-talet elva utvärderingar som 

genomförts med fokus på flexkontor. De menade att en av de viktigaste orsakerna till att 

företag inför flexkontor är ambitionen att främja lärande och kunskapsutbyte på kontoret. 

Flexkontor har ofta kombinerats med distansarbete. Då uppstår ett behov av mötesplats för 

kontinuerligt informationsutbyte. Det som framkom efter granskningarna var att det som 

bedömdes vara positivt med att jobba i flexkontorsmiljö var bland annat ökat samarbete, ökad 

tillgänglighet, ökat informationsflöde, ökad beslutsamhet och ökad kompetens. Det man 

också kunde konstatera var att beslut fattades snabbare, verksamheter blev effektivare och 

lokalkostnaderna sänktes (Gullström & Westerberg, 1998 s. 26). Det mål som organisationer 

satte upp i början av projekt brukade oftast uppnås. Det negativa var att det upplevdes som 

svårt att arbeta ostört. Huruvida man blir störd eller inte beror emellertid på flera faktorer, till 

exempel på ålder och vana. Utvärderingarna visade att det inför ett projekt var viktigt att se 

hur medarbetare arbetar tillsammans, att observera den allmänna stämningen samt genomföra 
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en kvalificerad verksamhetsanalys. Andra viktiga faktorer var att klarlägga syfte och 

medverkan från personalen samt att försöka minimera de negativa effekterna av störning 

(Gullström & Westerberg, 1998 s. 27). 

2.3 Rörlighet och samarbete 

Arundell m.fl. (2018) visar i sin forskning att personalen associerar aktivitetsbaserade kontor 

med ökad rörlighet och samarbete, men åsikterna kring hur det påverkar produktiviteten är 

blandade. Författarna hänvisar därmed till att mer forskning över längre tid är nödvändig för 

att kunna se effekterna av det. Skoglands (2017) studie på ett norskt företag med 

aktivitetsbaserat arbete visade att en stark faktor till beslutet att implementera det 

aktivitetsbaserade arbetssättet var att alla anställda skulle kännas mer som en enhet och på så 

sätt göra företaget mer sammanhållet. Målet var även att öka flexibiliteten för organisation 

och medarbetare, sänka de operationella kostnaderna och främja samarbeten (Skogland, 

2017). Under beslutprocessen väckte förändringen en del frågor om vad arbetssättet 

egentligen innebar och hur de skulle påverka de anställda. För att möta det startade ledningen 

ett informationsprojekt för att tydliggöra hur implementeringen skulle gå till med 

illustrationer och ritningar för att visa hur kontoret skulle komma att se ut och hur det 

fungerade, vilket också underlättade övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet 

(Skogland, 2017). I de fall beslutet mötte motstånd, främst från avdelningar som behandlade 

konfidentiella uppgifter eller utförde arbetsuppgifter som krävde stor koncentration,valde 

ledningen att låta en avdelning behålla individuella platser (Skogland, 2017). Studien visade 

att tydlighet från ledningen kring beslut och implementering var framgångsrikt och 

underlättade övergången för medarbetarna.  

Bäcklander m.fl. (2019) menar att personer som arbetar aktivitetsbaserat förväntas få en ökad 

autonomi, där de själva ska kunna välja var, när och med vad de ska arbeta. Genom detta 

arbetssätt förväntas medarbetarna kunna leda sig själva på en individuell nivå och 

självorganisera sig på en kollektiv nivå. 

2.4 Nackdelar med aktivitetsbaserat arbete 

Den tidigare forskningen har hittat både för- och nackdelar med aktivitetsbaserat arbete och 

det blir intressant för oss att ta del av då vår studie undersöker orsaker till att det införs. 

Appel-Meulenbroek m.fl. (2011) undersökte i sin studie relationen mellan kontorsdesign, 
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dess intentioner och hur det faktiskt används efter implementering. Studien kom fram till att 

det aktivitetsbaserade arbetssättet kan resultera i sämre produktivitet, sjukdom och missnöje 

om det inte används på rätt sätt, vilket ofta är ett tecken på misstag i designprocessen.   

Bäcklander m.fl. (2019) menar att man ännu inte kunnat konstatera vilka effekter en 

förväntan på att medarbetarna ska leda sig själva kan ha på individernas kognitiva stress och 

prestanda i aktivitetsbaserade miljöer. I en granskning som genomfördes av Wohler och 

Hertel hittade man enbart fem artiklar som undersökte effekterna av implementeringen av 

aktivitetsbaserat arbete som rör medarbetarnas kognitiva hälsa, däribland motivation och 

produktivitet (Bäcklander et al. 2019) 

Seddigh (2015) har studerat hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetarnas 

hälsa och prestation. Hos den svenska befolkningen kunde man konstatera att det förekom en 

högre frekvens av korttidssjukskrivning bland kvinnor som arbetade i kontorsmiljöer med 

öppen planlösning, oavsett storlek (Seddigh, 2015). För män fanns en ökad risk för 

korttidssjukskrivningar i flexkontor. Långtidssjukskrivningar undersöktes också och man 

fann att kvinnor i stora kontor med öppen planlösning hade en högre frekvens av 

långtidssjukskrivningar jämfört med män (Seddigh, 2015). 

Hultberg (2018) sammanfattar i sin rapport vad Umeå universitet kom fram till i sin studie 

om AktiKon-projektet i Örnsköldsvik. Hon menar att studien påvisat att nöjdhet, 

produktivitet och preferens helt beror på vilka arbetssysslor man har och därmed varierar 

resultaten. De som främst ställer sig positiva till de aktivitetsbaserade kontoren är chefer som 

menar att det fungerar bäst ur ett arbetsmiljöperspektiv. De som ställde sig kritiska till dessa 

kontor var personer vars arbetsuppgifter krävde hög koncentration. De problem som dessa 

personer kom att mötas av handlade till största del om kognitiva problem där uppmärksamhet 

och koncentrationsförmågan sänktes i och med att de upplevde det svårt att stänga av ljud 

runt omkring. De personer som var neutrala till implementeringen av det aktivitetsbaserade 

arbetet var personer som inte spenderade särskilt mycket tid framför dator eller med uppgifter 

som krävde särskilt hög koncentration. Det framgår även att de personer som var neutrala 

arbetade mycket i grupp där man behövde vara idérik och bolla idéer med andra (Hultberg, 

2018). 
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2.5 Fördelar med aktivitetsbaserat arbete 

Lidström (2016) menar att en del organisationer väljer att blunda för de digitala trenderna 

som mer och mer tar över. Även om man står fast vid att inte implementera aktivitetsbaserat 

arbete, dyker det ändå ofta upp ett antal interna drivkrafter som leder till insikten att det är 

nödvändigt att se över arbetssättet, ledarskapet, lokalen och tekniken. Oftast är övergången 

till ett aktivitetsbaserat arbetssätt kopplat till större investeringar. På aktivitetsbaserade 

arbetsplatser finns det enligt Lidström (2016) fler platser än anställda. Ytan används på ett 

effektivare sätt än vad man gör inom kontorslandskap. I och med att man prioriterar ytor för 

samarbete framför skrivbordsplatser behövs det färre kvadratmeter och därmed resulterar det 

i lägre hyres- och driftkostnader (Lidström 2016, s. 80). 

Lidström (2016) var aktiv i övergångsprocessen när Microsoft skulle implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt i Stockholm. Hon menade på att ledarskapet för att skapa tillit och 

förtroende bygger på inflytande, engagemang och återkoppling. Behovet av ett närvarande 

ledarskap där fokus skulle ligga på styrning mot mål och resultat. Detta krävde i sin tur behov 

av täta avstämningar med varje medarbetare. Då det nya arbetssättet ändrade 

förutsättningarna för kommunikation och relationer behövde ledarskapet bli mer 

individanpassat utifrån varje medarbetares individuella mål och behov. Lidström (2016) 

påpekar att ansvaret som förflyttats till medarbetarna kräver ett stort självledarskap hos varje 

individ. Hur organisationer väljer att utforma arbetsplatsen har och göra med vad man vill 

uppnå med arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om bättre förutsättningar för 

samarbeten mellan avdelningarna och individerna (Lidström, 2016 s. 42).  

Det vi kan se utifrån den forskning som tidigare gjorts inom ämnet är att den visar på 

skillnader i hur det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar produktivitet och hälsa hos 

personal, med både negativa och positiva effekter. Forskningen visar också på 

kostandseffektiva aspekter som incitament till införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Det går även att utläsa skillnader i hur medarbetare upplever arbetssättet beroende på vad de 

har för typ av arbetsuppgifter.   
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3.Teoretisk och begreppslig referensram  

I detta avsnitt presenteras nyinstitutionell teori och dess begrepp legitimitet, isomorfism och 

myter. Valet av teoretiska begrepp grundade sig i att de var relevanta för analys av resultatet i 

studien. Studiens genomgripande forskningsfråga är hur organisationer går tillväga när de 

beslutar om att införa aktivitetsbaserat arbete, och för att möta den används nyinstitutionell 

teori med fokus på begreppen legitimitet, isomorfism och myter som är centrala inom teorin 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 65). Med hjälp av den nyinstitutionella teorin ämnar studien 

undersöka om legitimitetsbegreppet är en faktor som spelar in i beslutsprocesserna gällande 

aktivitetsbaserat arbete hos organisationerna som undersöks. Begreppet myter blev relevant 

efter att vi påbörjat analysarbetet av de transkriberade intervjuerna som användes som 

material för studien. Av den anledningen är inte frågeställningen eller intervjuguiden (se 

bilaga) influerade av det begreppet utan endast analyskapitlet och den avslutande 

diskussionen.      

3.1 Legitimitet  

Organisationer betraktas som legitima så länge de överensstämmer med de 

institutionaliserade strukturer som råder inom organisationsfältet (Eriksson-Zetterquist, 2009 

s. 65) och implementerar de praktiker och procedurer som anses rationella av samhället, 

vilket också ökar dess chanser för överlevnad (Meyer & Rowan, 1977). Det innebär att 

organisationer kan behöva förändras för att anpassa sig till den norm som är dominerande 

inom organisationsfältet. I sökandet efter legitimitet kommer även organisationer att 

förändras då de anpassar sig till de förändrade normerna i samhället och en organisations 

legitimitet riskerar att hotas när sociala, ekonomiska eller legala påfrestningar uppstår 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 65).  

Meyer och Rowan (1977) ifrågasatte om teknisk effektivitet var det enda organisationer tog 

hänsyn till vid beslut om organisationsförändringar och menade att organisationsförändringar 

långt ifrån alltid syftar till att öka organisationers effektivitet. Effektivitetssträvande förklarar 

därmed endast en del organisationsförändringar. Ahrne och Hedström (1999) menar att vissa 

organisatoriska förändringar syftar till att öka organisationers legitimitet snarare än deras 

effektivitet. Vilken drivkraft, legitimitet eller effektivitet som är viktigast beror på huruvida 

organisationer tillhör tekniska eller institutionaliserade fält (Ahrne & Hedström, 1999 s. 80) 



Louise Kvick & Viktoria Sakic  

 

14 
 

3.2 Organisationsförändringar 

När en organisation förändras bryts tidigare praktiker upp och nya konstrueras. Människorna 

i organisationen kommer att ifrågasätta det som tidigare togs för givet. I denna situation blir 

det möjligt att till exempel förstå varför en organisation är framgångsrik eller varför den inte 

är det (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 126). När man talar om förändring finns en 

underförstådd tanke om att förändringar är lika med förbättringar och framsteg. Utvecklingen 

går framåt, både arbetsgivare och fackföreningar vill förändra arbetslivet (Ahrne & 

Papakostas, 2014 s. 85) 

Bakom många förändringar ligger tekniska innovationer; ny teknik möjliggör etablerandet av 

nya organisationer i öppna utrymmen genom att de ger redskap för att utnyttja gamla 

utrymmen. Ny teknik kan i sig själv utgöra en sorts nya utrymmen som tillåter organisering. 

Tekniska innovationer gör det också möjligt att rationalisera eller omorganisera verksamheter 

på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. I denna bemärkelse är tekniken determinerande, fast 

i omvänd ordning: organisationer kan inte grundas och rationaliseringar kan inte genomföras 

förrän den teknik de bygger på är uppfunnen. Att det är möjligt att organisera betyder dock 

inte att organisationer uppstår (Ahrne & Papakostas, 2014 s. 144). 

3.3 Isomorfism  

Ett begrepp som kan förklara vad som händer vid en förändring är imitation. Sevón (1996) 

menar att organisationer ofta väljer att genomföra en förändring för att den imiterar någon 

annan organisation. Imitation används även i den nyinstitutionella teorin. Anledningen till att 

organisationer väljer att imitera någon annan är att de vill uppnå samma eller liknande 

resultat, hävdar Sevón (1996). Genom att imitera andra och lära sig av dem kan de både spara 

tid och resurser, då de slipper göra om andras misstag och även undviker att lägga tid på att 

prova olika möjligheter (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 132). När man talar om begreppet fält 

inom organisationsförändringar menar man att organisationer påverkar varandra genom 

kulturella och normativa processer även om de inte har direkt kontakt med varandra 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 72) 

Begreppet organisationsfält belyser det faktum att omgivningen skapas av och skapar 

organisationer och isomorfism ger förståelse för hur organisationer tenderar att bli mer lika 

varandra. Fält lägger fokus på organisationer och deras omgivning och visar hur relationer 
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mellan organisationer ger upphov till att olika processer och meningsskapande aktivitet. 

Genom organisationers interaktion på fältet kommer det att bli lika varandra till formen 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 72). 

Detta leder oss vidare in på begreppet isomorfism som man ofta talar om inom 

organisationsförändringar och likformigheten som uppstår vid förändringsprocesser. 

Framgång och karriär är något som de flesta eftersträvar inom organisatoriska fält, och ser 

man att någon lyckas är det enklaste sättet att följa dennes spår. Paul DiMaggio och Walter 

Powell (1991) särskiljer tre olika drivkrafter som ligger till grund för likformigheten till 

organisatoriska förändringar. De tre olika drivkrafterna till att organisationer liknar varandra 

är tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. Begreppet 

isomorfism kommer från grekiskan iso=lika morph=form där man menar att organisationer 

som tillhör samma område ofta tenderar att likna varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 72) 

(Ahrne & Hedström, 1999 s. 84). Tvingande isomorfism handlar om att likformighet skapas 

genom att dominerande aktörer utformar regler som andra organisationer tvingas följa. De 

tvingande reglerna är lagar, föreskrifter och förordningar. En stats lagstiftning påverkar 

organisationens handlingsramar och därmed även samhällets ekonomiska och politiska 

karaktär. Mimetisk isomorfism handlar om att organisationer efterliknar andra organisationer 

som är framgångsrika inom ett visst område. Framgångsrika organisationer blir 

föreställningar, som modeller som sprids genom konsultfirmor och branschorganisationer 

men även indirekt genom personalomflyttningar. Normativ ismorfism är en social process 

som skapar likformighet inom organisatoriska fält genom samhällets professionalisering. 

Organisationer inom samma institutionella område anställer i de flesta fall personer med 

samma utbildningsbakgrund. Personer med samma utbildning tenderar att ha liknande 

normsystem, likartade idéer om vad som präglar en god organisation och en tendens att sluta 

sig samman i särskilda föreningar (Ahrne & Hedström,1999 s. 85). 

3.4 Myter  

Begreppet myter innebär, inom den nyinstitutionella teorin, institutionaliserade strukturer 

inom organisationer som eftersträvas för att de ger legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). 

Myter kan vara generella och applicerbara på alla typer av organisationer, till exempel 

kontrakt och byråkratisk expertis. De kan även vara mer specifika (Meyer & Rowan, 1977) 

och gälla inom vissa organisationsfält, som vilka lönehanteringssystem som anses mest 

legitima att använda till exempel. Myterna legitimeras genom att de anses vara rationella och 
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effektiva (Meyer & Rowan, 1977) och är så pass institutionaliserade att de tas för givet av 

organisationer och andra aktörer. Myterna ingår i vår föreställningsvärld om hur 

organisationer ser ut (Suchman & Edelman, 1996) (Ahrne & Hedström, 1999 s. 81). I det 

mån som institutioner växer fram i samhället och tar sig form i myter om hur en organisation 

ska se ut för att den ska uppfattas som legitim, blir formella organisationer allt mer vanliga, 

mer utvecklade och mer nödvändiga (Eriksson-Zetterquist, 2009. s. 152). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

forskningsmetod för studien och hur vi kopplat det till nyinstitutionell teori för att försöka 

förklara vår forskningsfråga. Då vår studie grundar sig i att få en ökad förståelse av 

beslutsprocessen för ett aktivitetsbaserat arbete på företag lämpade sig semistrukturerade 

intervjuer, som är en kvalitativ datainsamlingsmetod (Bryman, 2018 s. 561), bäst. Metoden 

lämpar sig bättre än strukturerad- och ostrukturerad intervju då vi hade förutbestämda frågor 

vi ville ställa, men samtidigt lämna det öppet för följdfrågor och en frågeföljd anpassad efter 

samtalet.  I kvalitativ forskning tenderar intervjuer vara mindre strukturerade än i kvantitativ 

forskning, då den strukturerade kvantitativa intervjun hålls efter ett i förväg fastställt 

frågeschema då samtliga intervjuer ska se likadana ut (Bryman, 2018 s. 257), men i kvalitativ 

forskning är forskaren intresserad av att kunna ställa följdfrågor till svar som känns viktiga att 

utveckla (Bryman, 2018 s. 260). Semistrukturerade intervjuer är således friare i sin form än 

strukturerade intervjuer, vilket öppnar för följdfrågor och en anpassning av frågeföljden som 

utformats i intervjuguiden (Bryman, 2018 s. 561). De är dock striktare än ostrukturerade 

intervjuer som visserligen kan ha färdiga teman eller allmänna frågeställningar, men frågorna 

ställs på ett mer informellt sätt och liknar således ett vanligt samtal (Bryman, 2018 s. 260).    

       

4.1 Urval 

Vi valde att intervjua sju personer i en ledningsposition i sju olika organisationer; privata 

företag, kommunal verksamhet samt två myndigheter. De flesta organisationerna hade redan 

implementerat aktivitetsbaserat arbete och således utvärderat dess effekt, men tre var 

fortfarande i beslutsprocessen, som dock var långt framskriden. Sju av tio deltagare kunde 

ställa upp på en intervju, men tre föll bort då det visade sig inte vara geografiskt möjligt att 

utföra intervjun eller så slutade de att svara. Då innehållet i de sju genomförda intervjuerna 

ansågs rikt innehållsmässigt bestämde vi oss för att analysera det material vi hade. På grund 

av sjukdom var vi tvungna att genomföra två av intervjuerna enskilt. Vi valde att göra det 

istället för att boka om dem då vi inte ville riskera att förlora intervjuerna.  

Samtliga deltagare hade någon form av ledarskaps- och ansvarsroll på arbetsplatsen. Då vi 

var intresserade av att undersöka hur processen sett ut när företag beslutat om att införa ett 
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aktivitetsbaserat arbetssätt ansåg vi att det passade bäst att intervjua personer som besitter en 

högre befattning, och således har varit med i beslutsprocessen. Genom kvalitativ 

intervjuforskning ville vi nå en så stor variation som möjligt och därför var urvalet inte 

heterogent, det fanns således variation men inte mer än att någon person framstod som 

extrem eller avvikande (Trost, 2010 s. 137). Urvalet inför studien  genomfördes utifrån ett 

målstyrt urval som är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval, där vi strävade efter att välja 

ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de som valdes ut var relevanta för de frågeställningar 

som formulerades (Bryman, 2018 s. 503). Intervjupersonerna valdes således utifrån deras 

relevans till studiens syfte och frågeställning. De kriterier som vi krävde att intervjupersonen 

hade för att vi skulle anse denne som lämplig var att personen varit med i beslutsprocessen 

inför implementeringen av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi var intresserade av att 

komma åt ett fält där aktivitetsbaserat arbetssätt används och för att få ett så omfattande 

perspektiv som möjligt valde vi att intervjua personer i ledande positioner i olika typer av 

organisationer; statliga, kommunala och privata. Vi bedömde att det kunde förekomma 

skillnader i hur beslutsprocessen sett ut, och därmed ansåg vi det betydelsefullt att intervjua 

personer från flera olika organisationsfält. .  

Tillvägagångssättet för att komma i kontakt med intervjupersonerna gjordes genom ett 

bekvämlighets- och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut sina 

intervjupersoner utifrån tillgängligheten. Således valde vi i första hand personer som vi haft 

nära till hands, till exempel bekanta och bekantas bekanta, och därefter valde vi att kontakta 

personer vi inte hade någon personlig koppling till.  

Trost (2010) uppmärksammar en svårighet med bekvämlighetsurval; att den självselektion 

man valt ut består av personer som är säregna i vissa avseenden (Trost, 2010 s. 141).  Det 

som Trost (2010) menar är att den urvalsgrupp som väljs ut tenderar att besitta samma 

egenskaper och information inom det specifika området som är intressant att undersöka. 

Detta kan då medföra att man enbart får en synvinkel av det aktuella området. I vårt fall har 

vi specificerat oss på personer i ledande positioner som varit med i beslutsprocessen och 

således haft erfarenhet av själva beslutsprocessen. Därmed såg vi inte några hinder med att 

intervjua dessa personer med tanke på att det är just deras erfarenheter och information vi 

velat komma åt, och oavsett om de besitter samma kunskap så kan orsakerna variera till 

varför de har valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt och beslutsprocessen kan variera beroende på 

privat, kommunal och statlig organisation. 
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Av några intervjupersoner fick vi tips på andra personer eller organisationer vi kunde 

kontakta som arbetade aktvitetsbaserat eller var i beslutsprocessen om att implementera det. 

Det är ett så kallat snöbollsurval som också är en form av bekvämlighetsurval (Bryman, 2018 

s. 245), vilket bygger på metaforen om en snöboll som rullas i snön och blir större och större. 

På motsvarande sätt är det möjligt att få kontakt med en person som är relevant för studiens 

syfte och genom denna person få kontakt med ytterligare intervjupersoner som skulle vara 

lämpliga för studien (Bryman, 2018 s. 496) ( Trost, 2010 s. 141). Snöbollsurvalet gjorde det 

möjligt för oss att på kort tid hitta intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp och om 

inte intervjupersonerna själva gav tips så frågade vi om de kände till fler organisationer som 

arbetade på samma sätt.         

4.2 Semistrukturerad intervju 

För att närma oss det aktuella forskningsområdet använde vi oss av en intervjuguide som 

utformats med hjälp av Mik-Meyer & Justesen (2011) och Trost (2010). Valet av 

semistrukturerad intervju grundade sig i att vi ville nå de deltagandes åsikter och erfarenheter 

av beslutsprocessen inför implementeringen av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi valde 

därmed att genomföra intervjuer som skulle påminna om ett vanligt samtal, där vi utgick från 

en struktur men samtidigt kunde vara flexibla när det gällde frågornas ordningsföljd. På så vis 

har intervjupersonerna kunnat utveckla sina svar eller berättelser på ett utförligt sätt, vilket 

inneburit att vi fått ut mycket data från intervjuerna  (Bryman, 2018 s. 563) (Denscombe, 

2018 s. 269). 

Bryman (2018) menar att strukturerade intervjuer tenderar att vara följsamma och flexibla 

efter den riktning som studien ämnar undersöka. Även Denscombe (2018) beskriver på ett 

liknande sätt att semistrukturerade intervjuer passar bra när man vill kunna utveckla och 

ändra frågorna under intervjuns gång (Bryman, 2018 s. 563) (Denscombe, 2018 s. 270). 

Det som kännetecknar just den semistrukturerade intervjun är att arbetet med en intervjuguide 

där teman och olika huvudfrågor på förhand är bestämda, där det finns utrymme för 

avvikelser från guiden i intervjusituationen om intervjupersonen skulle ta upp oväntade 

intressanta ämnen eller om intervjuaren vill ställa följdfrågor. I semistrukturerade intervjuer 

brukar både “hur”- och “vad”- frågor ställas (Mik-Meyer & Justesen, 2011 s. 45) för att få 

mer utvecklade svar än “ja/nej”. Intervjuguiden innehöll ca 15 färdigformulerade frågor som 

användes för att få fram material som var användbart till att besvara frågeställningen (Mik-
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Meyer & Justesen, 2011 s. 45) (Trost, 2010, s. 71). Innan en intervju påbörjades var det 

viktigt att besluta sig för hur intervjun skulle dokumenteras, och vi valde att använda oss av 

ljudupptagning med intervjupersonens samtycke.  

Mik-Meyer och Justesen (2011)  tar upp olika punkter som forskare bör reflektera över både 

före, under och efter intervjun, som de delar upp i tre faser. Den första fasen handlar om en 

beskrivning av undersökningens syfte, hur intervjun är organiserad tematiskt samt hur lång 

tid intervjun kommer att ta. Detta för att intervjupersonen ska få möjlighet att finna sig 

tillrätta. I den andra fasen berättar forskaren om den kontext som hör till huvudfrågorna innan 

man börjar ställa frågorna. De betonar vikten i att ta pauser, uppträda lugnt och inte komma 

med förslag på svar. Om intervjupersonen inte förstår frågan eller har svårt att formulera ett 

svar, formulerade vi om frågan för att vara så öppna som möjligt och inte riskera att färga 

svaren. Den tredje fasen är avslutningen av intervjun där forskaren ska signalera att intervjun 

snart är klar. Viktigt att tänka på innan man avslutar är att fråga om intervjupersonen vill 

tillägga något som kanske inte tagits upp eller funderingar som uppstått kring ämnet (Mik-

Meyer & Justesen, 2011, s. 50). Det kan eventuellt ge ytterligare värdefull information som 

annars kunde ha missats.  

Vi spelade in intervjuerna för att därefter transkribera dem, vilket innebär att ord för ord från 

inspelningen skrevs ner. Detta var viktigt för den detaljerade analysen då vi kunde tolka 

intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. På liknande sätt som Mik-Meyer och Justesen 

(2011) har Kvale (1996) konstruerat en lista över krav på forskaren som är viktiga för en 

framgångsrik intervjuare (Bryman, 2018 s. 567). Vi har valde att fokusera på de krav vi ansåg 

viktigast i relation till vår studie; att vara tydlig genom att ställa enkla, korta och begripliga 

frågor, att intervjuaren agerar styrande genom att vi gick in med klara mål där vi visste vad vi 

ville ha ut av intervjun, att vi agerade sensitivt genom att vi lyssnade uppmärksamt på det 

som sades och hade en empatisk kontakt med intervjupersonen samt att vi såg till att komma 

ihåg tidigare uttalanden för att kunna relatera detta till det som sades i stunden (Bryman, 

2018, s. 567). Att transkribera ljudinspelade intervjuer har varit väldigt tidskrävande och på 

grund av detta valde vi att dela upp transkriberingen för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

samla in materialet inför analysen.  

Tidslängden för intervjuerna varierade mellan ca 35-55 minuter. Intervjuerna blev längre och 

längre allteftersom vi blivit varmare i kläderna och kände och tryggare med att ställa fler 
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följdfrågor. Det gjorde också de senare intervjuerna något rikare på information än de 

tidigare, men rent innehållsmässigt fick vi tillfredsställande svar i alla intervjuerna.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Innan man börjar med datainsamlingen är det viktigt inom samhällsvetenskapliga studier att 

närma sig sitt forskningsområde på ett etiskt sätt. Dessa förväntningar om etik har sitt 

ursprung från övertygelsen om att offentligheten ska skyddas mot forskare som kan frestas att 

använda alla tillgängliga medel för att öka kunskapen om ett visst ämne. Det bygger på ett 

antagande om att forskare inte har någon privilegierad position i samhället som berättigar 

dem att fullfölja sina intressen på bekostnad av dem som studeras, hur värdefulla de än tror 

att fynden kan vara (Denscombe, 2018 s. 434).   

Den första intervjun genomfördes med en bekant till en av författarna och det som var viktigt 

att tänka på under denna intervju var att hålla intervjun på ett professionellt och formellt sätt. 

Vi upplevde inga konstigheter med intervjun i och med att vi använde samma intervjuguide 

som vi använde för nästkommande intervjuer samt att frågorna ställdes på samma vis som för 

resterande intervjupersoner som inte var bekanta för oss. Den enda problematiken som 

uppstod under intervjun som vi kom att tänka på i efterhand var vid ett tillfälle där det 

uppstod en forskareffekt, detta kommer vi att presentera senare i detta kapitel.   

Vad gäller etiska frågor för valet av forskningsmetod tilldelades intervjupersonerna ett 

informationsbrev för att efterleva kraven om information, samtycke, nyttjande och 

konfidentialitet. Informationskravet innebär att forskaren informerar de berörda personerna 

om undersökningen och dess syfte. Informationskravet blev gällande genom att vi 

informerade alla deltagare om att vi skrev en kandidatuppsats där vi studerade 

beslutsprocessen av aktivitetsbaserade arbetssätt och för att kunna besvara frågeställningen 

behövde vi underlag i form av personliga erfarenheter och upplevelser och därav deltagarnas 

medverkan. Vi var även tydliga med intervjupersonerna om att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta eller avböja någon fråga under intervjuns gång. 

Samtliga intervjupersoner informerades om att intervjun skulle spelas in med hjälp av en 

inspelningsfunktion i mobiltelefonen. Intervjuerna genomfördes med de deltagandes 

samtycke, och de informerades om att det gjordes i syfte för senare transkribering och 
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därefter skulle inspelningarna raderas. Textmaterialet förvarades på två lösenordsskyddade 

datorer så att endast vi kom åt det under arbetets gång. Om någon av deltagarna skulle ha 

nekat intervjuinspelning hade vi antecknat svaren för hand. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att deltagarna själva bestämde om de vill delta eller inte och samtycket gällde först 

efter att de skrivit under informationsbrevet. Nyttjandekravet upprätthölls genom att 

materialet som erhållits under intervjun endast fick användas till denna studie som underlag 

för att besvara frågeställningen och inte till något annat. Konfidentialitetskravet innebar att 

uppgifter om de deltagande i undersökningen skulle ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna förvaras säkert så att obehöriga inte kunde ta del av dem (Bryman, 2018 s. 

170). 

 Första intervjun som genomfördes inför denna studie ingick i en pilotstudie. Intervjun gick 

bra då vi fick utförliga svar på våra frågor. Ett problem som vi reflekterade över i efterhand 

var dock att intervjupersonen inte hade reflekterat över några nackdelar med aktivitetsbaserat 

arbete och frågade oss om exempel. Vi borde då ha sagt att vi kunde prata om det efter 

intervjutillfället och gått vidare till nästa fråga. Dock gav vi exempel på olika konsekvenser 

av aktivitetsbaserat arbete och det blev som en ögonöppnare för intervjupersonen, vilket 

färgade resten av intervjun. Vi kände då att det blev en forskningseffekt eftersom vi indirekt 

påverkade hens tankar om fenomenet. Det var något vi tog med oss och som vi tänkte på på 

vid nästkommande intervjuer. 

 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kvalitetskriterier inom forskningsstudier. Validitet handlar 

om giltigheten och reliabiliteten handlar om tillförlitligheten. Validitet visar hur 

undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, ”om vi mäter det vi påstår att 

mäta” (Bryman, 2018 s. 465). Kriterierna för validitet och reliabilitet har för det mesta 

utvecklats inom den kvantitativa forskningen där man förutsätter att undersökningsmetoder 

och variabler är exakt definierade och inte påverkas av kontexten, genom exempelvis 

forskarens roll och subjektivitet. Men validitetsbegreppet används även inom kvalitativa 

forskningsstudier (Bryman, 2018 s. 465, Trost 2010, s.133). Begreppet är ofta relaterat till 

den kvalitativt förankrade analysen av det material som undersökningen baseras på. I det här 

fallet handlar validiteten om i vilken mån som begreppsdefinitionen av de analyserade 
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fenomenen verkligen fångar det som beskrivs. Validiteten kan i vårt fall innebära om 

metoden vi använt besvarat frågeställningarna som formulerats i studien. Validitetens kvalité 

är i detta fall beroende av vårt frågebatteri och intervjuguide och att frågorna vi ställer på ett 

adekvat sätt ger möjlighet för respondenterna att besvara vår frågeställning. På så sätt mäter 

vi det vi avser att mäta.   

Reliabilitet visar i vilken grad som undersökningens metoder är så väldefinierade att andra 

skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Detta innebär att 

en undersökning mycket väl kan ha hög reliabilitet utan att för den skull ha hög validitet. 

Reliabilitetskriteriet innebär att undersökningsresultaten ska vara oberoende av sådana 

tillfälliga förhållanden som kvalitativa undersökningar däremot alltid ställs inför (Mik-Meyer 

& Justesen, 2011 s. 33, Kvale & Brinkmann, 2014 s.295). Reliabiliteten i vår studie är 

beroende av att frågorna i vårt frågebatteri relaterar till vår frågeställning, således att alla 

frågor mäter samma sak. Reliabilitetens kvalité kan vara svår att uppfylla inom kvalitativa 

studier då den sortens studier  är mer öppna och mer utrymme för flexibilitet ges. Extern 

reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas av andra och för att 

kunna göra det i en kvalitativ studie behöver forskaren som upprepar studien ta sig an en 

social roll som liknar den som forskaren till originalstudien gick in i (Bryman, 2018 s. 465). 

Det hade vi i åtanke när vi genomförde intervjuerna och därmed kunde vi inte förvänta oss att 

vi skulle få exakt samma resultat som om någon annan forskare skulle genomföra en identisk 

studie som denna. Reliabilitetens kvalité kan däremot stärkas vid transkriberingen av 

intervjun där man ordagrant transkriberar varje ord som sägs. För att kunna åstadkomma en 

så hög kvalité som möjligt var det därmed viktigt att vi som forskare på förhand såg till att 

inspelningsapplikationen fungerade som den skulle så att transkriberingen kunde bli korrekt. 

Vid bekvämlighetsurval kan trovärdigheten påverkas negativt i och med att deltagarna valts 

ut efter forskarens tillgänglighet och behov. Därmed kan svaren påverkas och uppfattas som 

riktade, men vi hade med hjälp av vår handledare formulerat så neutrala frågor som möjligt 

som inte skulle uppfattas som ledande eller partiska för intervjupersonerna..  

4.5 Datahantering 

Det material som vi fick av intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfället, detta för 

att intervjupersonernas berättelser fortfarande skulle vara färska i minnet (Lindgren m.fl, 

2014). När transkriberingen var klar och analysen av materialet påbörjades genomförde vi en 
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öppen induktiv kodning där vi började med att läsa igenom materialet och koderna skapades 

under genomläsningen (Smith, Jarman & Osborn, 1999). Vi fokuserade på att finna 

nyckelord och meningsbärande enheter under läsningen som vi antecknade i högermarginal 

(nyckelord) och i vänstermarginal (mer abstrakta tankar). Utifrån det undersökte om det fanns 

teman i texten genom att lista alla teman vi hittade och kategoriserade dem. Vi skrev ner alla 

teman som rubriker i ett Word-dokument för att sedan klistra in kortare och längre citat från 

de transkriberade texterna. Under varje citat skrev vi sedan en kommentar om vad det 

handlade om och våra egna tankar samt eventuella nyckelord. Citaten användes sedan som 

underlag i analysen och våra tidigare kommentarer var då till stor hjälp. För att lätt kunna gå 

tillbaka och hitta alla citat i de transkiberade texterna markerade vi dem med sidnummer samt 

vilken typ av organisation de tillhörde. De teman vi hittade var tidigare forskning, 

ekonomiskt perspektiv, beläggningsgrad, ytoptimering, samverkan, teknisk 

utveckling/digitalisering, effektivitet, förberedelse, produktivitet, kompromiss, personalens 

inflytande, nöjdhet, medial debatt om aktivitetsbaserat arbete samt problematik.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenterar vi bearbetat empiriskt material som analyseras, tolkas och 

kopplas till vår frågeställning med utgångspunkt i nyinstitutionell teori. Intervjupersonerna på 

de olika organisationerna talade om orsaker till att beslutsprocessen startades, hur 

implementeringen gick till och hur det aktivitetsbaserade arbetssättet sedan utvärderats efter 

en tid. De tillfrågades också om de tagit del av den forskning som belyser de negativa 

aspekterna av aktivitetsbaserat arbete och det visade sig att inte en enda beslutsprocess hade 

någon kritisk forskning i bagaget. Många av intervjupersonerna visste inte vad den tidigare 

forskningen kommit fram till och några hade följt den mediala debatten om arbetssättet men 

ändå valt att implementera det.   

De teman vi hittade under kodningen av materialet har bakats ihop till orsaker till att 

belsutsprocessen startade samt hur beslutsprocessen såg ut inför, under och efter. 

 

  

5.1 Orsaker  

Vi fann många olika orsaker till att organisationerna valde att implementera aktivitetsbaserat 

arbete och genomgående hade organisationerna snarlika skäl, vilket presenteras i det här 

kapitlet.  

5.2 Ytoptimering och ekonomiska orsaker  

En vanlig orsak till idén om aktivitetsbaserat arbete var ett behov av att ytoptimera då en 

avdelning eller hel organisation var på väg att växa. 

 “... Och har man då det här ett-i-ett-förhållandet, och växer så fort så måste du hela tiden skaffa nya 

lokaler, så fort du växer. Och under ett antal år, i början och mitten av 2010-talet så hände det väldigt, 

väldigt mycket. Hela den här onlineresan hände ju. Och då kunde det ju komma så här: Äh, men nu ska 

vi ju dra igång ett initiativ, vi kommer att bli 120 pers. Ah, men vi har inga lokaler. Eh, lös det! (skratt) 

Okej. (...) Och på den vägen är det och då såg vi att vi måste göra någonting annorlunda och det var så 

den här tanken föddes, 2015 ungefär...” Global klädjätte, s. 5  
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 Den här organisationen växte snabbt och istället för att flytta till nya lokaler varje gång 

personalstyrkan ökade bestämde de sig för att hitta en annan lösning som hängde mindre på 

kontorslokalen och mer på arbetssättet. 

 Ytoptimering hade även ekonomiska fördelar enligt många vi intervjuade, då fler personer 

kunde få plats på samma yta istället för att alla satt i egna rum på åtskilliga kvadratmeter eller 

i ett öppet landskap på bestämda platser. Det innebar att det nödvändigtvis inte behövdes 

större lokaler. När organisationerna undersökte sina beläggningsgrader fann många att det 

stod skrivbord eller rum tomma då personal var på till exempel möten, ute hos kunder eller på 

tjänsteresor. Men hjälp av det aktivitetsbaserade arbetssättet reducerades tomma arbetsytor så 

att alla hade möjlighet att arbeta där det passade dem för stunden.  

 ”…väldigt många hade kontor så som chefer och så vidare och de var aldrig på plats så det var inte 

värt att.. det kostade så mycket och ha de kontorsytorna så det är bland annat en av anledningarna till 

att man går över till aktivitetsbaserat för då sitter du bara där när du verkligen behöver sitta och sen 

kommer det någon annan som tar över din plats…” Kommunal verksamhet, s. 4 

“...Vi chefer hade tidigare att vi satt på (namn på en gata) och där stod kontoren tomma och ändå stod 

man och bekostade hur stora summor som helst vilket gjorde att man började kolla andra platser och 

andra lösningar och det är väl där man kom in på det aktivitetsbaserade...” Kommunal verksamhet, s. 3 

Kostnaderna för tomma arbetsytor var inom den kommunala verksamheten ett incitament för 

att utforska andra kontorsmöjligheter, vilket resulterade i att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet började undersökas.  

När klädföretaget infört aktivitetsbaserat arbetssätt insåg de att även om ytorna och 

arbetssättet möjliggjorde att fler kunde få plats på varje våningsplan så blev det ändå luftigare 

då en stor del av personalen ständigt var i rörelse eller på andra platser än på kontoret. 

“... Och sen har du ju en ekonomisk fråga. Om du mot att tidigare ha varit på ett våningsplan 250 

personer så kan du allokera 340 idag. Och ändå är det luftigare idag än vad det var då. Det har förvisso 

med lokalens utformning att göra men också med att- Ja vi har ju ingen större beläggning än så. Så 

även om, om som vi kallar för 340 personer är mantalsskrivna på ett våningsplan så är det ju aldrig mer 

än 200 där. Max, när det pikar. För dom är någon annanstans...” Global klädjätte, s. 7  

En fastighetsförvaltare och projektledare vi intervjuade på ett bostadsbolag var under 

intervjutillfället i december 2019 fortfarande i beslutsprocessen och arbetade således inte 

aktivitetsbaserat ännu. Hen förklarade att det initialt fanns förhoppningar om att flytten till ett 
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nytt kontor med ett nytt arbetssätt skulle göra det mer kostnadseffektivt än nuvarande 

situation, men under beslutsprocessens gång insåg de att det kommer öka bolagets generella 

kostnader, dock eventuellt sänka kostnaderna per anställd då fler får plats.  

 “...sen har det ju funnit någon tanke om att vi vill få det ekonomiskt mer effektivt. Vi flyttar ju ihop tre 

kontor i ett, men vi får ju egentligen inte någon mindre kostnad. Utan vi kommer ju egentligen öka våra 

kostnader.. men det är fler som får plats, per anställd kanske det blir lite billigare.” Bostadsbolag, s. 3 

Vi intervjuade två chefer från två olika myndigheter varav den ena myndigheten fortfarande 

var mitt i övergångsprocessen till det aktivitetsbaserade kontoret. En av personerna uttalade 

sig väldigt positivt gällande beslutsprocessen jämfört med personen på den andra 

myndigheten. Myndigheten som fortfarande var i processen tog del av tidigare forskning och 

utifrån forskningens resultat hade man två alternativ att välja bland. Personen var även 

väldigt realistisk i sitt yttrande genom att förklara betydelsen i att vara ärlig mot 

medarbetarna med att de genomförde förändringen främst av ekonomiska orsaker. 

”...man ska inte låtsas.. att vi föreslår jaaaa aktivitetsbaserat för att det är bäst, för det är det inte... inte 

nödvändigtvis men det är bättre än öppet landskap och bättre än att säga upp trettio personer, den 

signalen måste gå ut snabbt, vår generaldirektör var väldigt tydlig med detta. Man ska inte låtsas att det 

är något annat än ett ekonomiskt perspektiv i botten…” Statlig myndighet 2, s 5 

På båda myndigheterna som vi besökte berättade de att beslutet togs  på högre nivå men det 

som skiljde de två myndigheterna åt var att medarbetarna fick vara med och konstruera de 

framtida lokalerna med hjälp av arkitekter. Vi uppfattade det som att den ena myndigheten 

accepterade beslutet ganska bra och man försökte utifrån det avgörande beslutet förbereda 

medarbetarna och se över all problematik som uppstod vid beslutet. 

”…sen är det så att man måste beakta folks oro i viss grad, inte för mycket, för att alla är oroliga men 

man måste ändå kunna få folk att berätta va de oroar sig för, och bemöta det. I vissa saker säger jag det 

här är ingen fara därför att.. och i andra.. ja det kan vi inte göra så mycket åt. Man måste vara ärlig, det 

är inga dummisar det här.. det är kritisk analytiska personer som genomskådar så snabbt om du börjar 

glida på det. Så det är bara att var ärlig och sen.. rusta medarbetarna för det nya, jobba jättehårt med 

cheferna måste vi göra och sen erbjuda medarbetarna väldigt mycket studiebesök att de får vara med i 

beslutsprocessen... i förberedelsen…” Statlig myndighet 2, s 4 

När vi pratade med den andra personen på den andra myndigheten framkom det att beslutet 

om att övergå till aktivitetsbaserat bara varit ett faktum som bestäms från överordnad nivå 

och inget som vare sig chefer eller medarbetare kunnat varit med att påverka. 



Louise Kvick & Viktoria Sakic  

 

28 
 

”… Beslutet togs ju på nationell nivå, så det är ju GD som tagit det beslutet om att X ska ha 

aktivitetsbaserat, våran generaldirektör… ” Statlig myndighet, s 3. 

Detta yttrande stödjer begreppet imitation och skulle kunna förklaras genom tvingande 

isomorfism då myndigheten varit tvungen att genomgå en förändring. Övergången till 

aktivitetsbaserat arbete beror på att beslutet tagits på nationell nivå och det kan ses som en 

föreskrift som organisationen behövt anpassa sig efter. Även om förändringen inte var det 

bästa alternativet för den aktuella myndigheten så valde man ändå att övergå till detta 

arbetssätt på grund av föreskriften. Detta beslut ledde till olika diskussioner där man bland 

annat ansåg att problematiken med arbetssättet var att arbetsplatsen hade så många olika 

yrkesroller och majoriteten av de yrkesroller som fanns var förlagda på kontoret, därmed var 

man inte i behov av de andra ytorna. 

”…det är inte samma sak att vara projektledare för utveckling inom X när du far runt och kan sitta i 

olika projektrum, än att vara handläggare där du sitter 100% framför datorn och handlägger ärenden… 

” Statlig myndighet, s 4 

5.3 Samverkan 

På vissa av organisationerna var de tydliga med att en av den övervägande orsaken till 

beslutet till att byta arbetssätt var för att man ville utveckla kärnverksamheten och för att 

lyckas med det krävdes det att alla jobbade tillsammans. Tidigare hade man enbart 

kommunicerat med grannarna som sitter runt om ens egna skrivbord och på så vis träffat 

samma människor varje dag och inte kunnat utvidga sitt tankesätt. Något som alla 

intervjupersoner var överens om var att om man ska lyckas och nå framgång krävs det att 

människor socialiserar sig med andra människor och delar kunskaper och idéer. Det var 

tydligt att intervjupersonerna ansåg att man behövde möta andra människor dagligen för att 

samarbeta och komma igång med ett innovationstänk.  

 “...sen har vi haft ett litet problem med att avdelningarna jobbar med enskilda stuprör, här sitter 

hållbarhetsavdelningen och jobbar med sina grejer och pratar med varandra och har inte o göra med 

vad nyproduktionen jobbar med. Vi vill ju ha samarbete mellan avdelningarna och det har varit det 

största i det hela…” Bostadsbolag, s 2 

“…det är en bra tanke det är det, för det är ju väldigt mycket satsningar på det hos oss då det välkomnar 

nyskapande, kommer man till ett och samma kontor varje dag då träffar du i princip samma människor 

varje dag, sitter du istället på en zon eller flex plats då träffar du istället nya människor för att det är så 

många olika som kan komma hit istället för att vara bundna till ett litet rum. Det är ju väldigt smart i 
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och med att det blir ett helt annat utbyte om du får träffa olika personer, fika med andra, jobba med 

andra…” Kommunal verksamhet, s 4 

“...vi är bra på att vara trygga och stabila och inte så bra på innovation, arbeta vid gränserna och 

komma på nya saker och hur kan vi liksom tänka nytt och då är det ju egentligen samarbete som 

behövs och vi jobbar också mer i projektform än vad vi gjort tidigare och mer digitalt…” Bostadsbolag, 

s 4 

 

Detta skulle kunna förklaras som en form av legitimitet genom att organisationerna valt att 

göra denna förändring för att nå ett innovationstänk. Det som är viktigt då är att det finns 

förutsättningar som stödjer detta arbetssätt. En viktig roll i detta är de tekniska innovationerna 

som ligger bakom en del förändringar som också gjort det möjligt för samtliga företag att  

arbeta papperslöst som många intervjupersoner tagit upp under intervjuerna. Ny teknik har 

möjliggjort arbete i öppna utrymmen, till exempel genom förbättrade 

kommunikationsmöjligheter. Allt socialt utbyte som rör samarbete och idéer sker via 

kommunikationsformer som ska effektivisera arbetssättet (Ahrne & Papakostas, 2014 s. 143). 

Organisationerna har också haft ett miljötänk. Man har en helt annan förståelse än förut för 

vilken påverkan det har att till exempel överproducera kontorsmöbler som inte kommer 

användas regelbundet, då är det bättre att istället göra om kontorslokalerna för att minska 

onödig produktion av saker som inte är nödvändiga. För att företag ska överleva och 

uppfattas som legitima är det viktigt att man tar del av detta miljötänk och inte går emot 

normen om att arbeta mer miljövänligt. Företag som inte använder ett miljöinriktat tänk kan 

uppfattas som oseriösa företag. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker på ett eller annat sätt att deras organisation varit en 

effektiv organisation men för att bli ännu effektivare valde man att övergå till detta arbetssätt. 

Dessa olika påståenden om organisationsförändringar och utveckling stödjer 

legitimitetsbegreppet där man i sökandet efter legitimitet kommer att förändra verksamheten 

genom att anpassa sig till de förändrade normerna i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009 

s.104). Tanken att aktivitetsbaserat arbete ska effektivisera organisationen kan beskrivas som 

en institutionaliserad myt, då organisationerna tagit efter andra, i deras ögon, framgångsrika 

organisationer som implementerat arbetssättet. Att eftersträva myter kan stärka 

organisationers legitimitet (Meyer & Rowan, 1977) vilket också kan göra dem mer 

framgångsrika. Det blir en hönan eller ägget-situation: effektiviserar aktivitetsbaserat arbete 
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organisationer eller är det den efterföljande legitimiteten som kan göra dem mer 

framgångsrika och således generera bättre ekonomiska siffror.   

Normer förändras hela tiden, i dagens samhälle kan självbestämmanderätt ses som en norm 

där alla människor ska ha rätt till att bestämma och vara delaktiga och därför förändras även 

normer kring arbetsinsatsen, var och när man arbetar. Det kan handla om tidsgränser för 

kommunikation och förväntningar från arbetsgivare där människor egentligen ska ha det så 

flexibelt som möjligt och ha självbestämmande för var och när man ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Men å andra sidan så innebär detta indirekt en större förväntning från 

arbetsgivaren där de förväntas att människor ska tänja sin arbetstid, det kan exempelvis 

handla om att läsa och besvara e-post i sitt hem eller någon annanstans utanför sin ordinarie 

arbetstid (Sandberg, 2019 s. 460). Även om detta inte är det mest praktiska för organisationer 

så kan vi se ovan att organisationer trots detta väljer att implementera detta arbetssätt på 

grund av samhällets normer för att uppnå legitimitet och nå upp till de krav som förväntas för 

att en organisations ska överleva.  

Teorin om mimetisk isomorfism handlar om en process där likformighet skapas genom att 

organisationer inom fältet imiterar varandra. Om ett organisatoriskt fält präglas av osäkerhet 

tenderar organisationerna inom fältet att imitera de organisationer som upplevs som 

framgångsrika (Eriksson-zetterquist 2009, s.79). Något som varit återkommande under 

samtliga intervjutillfällen är att personerna berättat om hur de blivit inspirerade av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet genom olika studiebesök som de gjort. Det man gjorde var att 

medarbetare och chefer besökte framgångsrika företag som implementerat en 

aktivitetsbaserad verksamhet och som fått ett lyckat resultat. Flera nämnde bland annat att 

man besökt Trafikverket och Microsoft, genom att man gjorde dessa besök fick man upp 

ögonen för arbetssättet med anledning av att man såg hur väl arbetssättet fungerade för de 

företagen som man var på besök hos och därefter valde företagen/organisationerna själva att 

implementera arbetssättet. Detta skulle kunna stödja den mimetiska isomorfismen genom att 

organisationer tar beslutet om att övergå till aktivitetsbaserat till följd av att man sett hur 

andra framgångsrika verksamheter fungerar och arbetar.   

Eriksson-Zetterquist (2009) nämner att nya organisationer utformas efter gamla och att flera 

företag hyr in konsultfirmor (Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 80). En viktig del som stödjer 

teorin om mimetisk isomorfism är att flera av intervjupersonerna berättade om att de anlitat 

konsultfirmor som skulle ta på sig ansvaret för att skapa den framtida arbetsplatsen. Detta kan 
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uppfattas som en slags påverkan på hur organisationer och företags föreställningar ändras om 

hur den bästa arbetsplatsen bör se ut och för att lyckas med den mest resultatrika 

förändringen hyr därmed fler och fler in konsultfirmor som alla utgår ifrån samma ”tänk” för 

att skapa en lyckad arbetsplats. Den isomorfismen går hand i hand med den 

institutionaliserade myten  

Detta kan även förklaras som legitimering genom att man med hjälp av konsulter och 

bemanningsföretag ska konstruera en arbetsplats. Detta är mer flexibelt samt 

kostnadseffektivt och det är något som det aktivitetsbaserade arbetssättet eftersträvar. Genom 

bemanning och konsultfirmor når företag mångfald genom att man får nya perspektiv och 

idéer som stödjer samhällsnormen om ett innovation och gemenskaps tänk.   

 

5.4 Beslutsprocessen inför, under och efter  

Många företag menade att en väsentlig faktor i beslutsprocessen inför omorganiseringen var 

att man ville främja samarbete och gemenskap på arbetsplatsen för att vidare kunna utveckla 

kärnverksamheten. Utifrån intervjupersonernas uttalanden om vikten av att jobba med det 

individuella och fokusera på medarbetarna kunde man spontant anta att organisationer och 

företag la en stor vikt vid att analysera tidigare forskning inom detta område då det är en så 

stor omställning. Hultberg (2018) har i sin rapport sammanfattat olika forskningsstudier från 

olika företag som implementerat aktivitetsbaserade kontor där hon bland annat redogör för 

konsekvenserna för arbetsmiljö och psykosocial hälsa hos personalen före och efter 

implementeringen av det aktivitetsbaserade arbetet. Det Hultberg (2018) tar upp i rapporten är 

bland annat att arbetsuppgifter som krävde djupgående koncentration inte passade att utföra 

inom aktivitetsbaserade miljöer, prestationen och motivationen minskade hos vissa i öppna 

kontorsmiljöer på grund av hög ljudnivå och ständigt bakgrundsljud. Hon tar även upp att 

mycket av det missnöje som framkommit har utvecklats från personer som arbetar inom 

verksamheter med hög sekretess och enskilt koncentrationskrävande arbete. Trots att den 

samlade forskningen pekade på risker för personalen och verksamheten (Hultberg, 2018) 

valde organisationerna vi undersökte ändå att implementera aktivitetsbaserat arbete och vissa 

svarade med förvåning när vi berättade att den forskningen fanns. När vi frågade om de hade 

tagit dessa risker i beaktning svarade samtliga att de inte hade tagit del av den forskningen 
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eller att det vid beslutstillfället fanns väldigt lite forskning om aktivitetsbaserat arbete och att 

den därför var för smal.  

 

 

5.5 Tidigare forskning 

Nedan berättar personen om att den befintliga forskningen inte alls var tillräcklig för att 

applicera på deras verksamhet och därmed uppfattas det som att man inte ansträngt sig 

tillräckligt för att verkligen ta reda på om det passar verksamheten. Anmärkningsvärt är även 

att hen berättade att man inte tagit del av nyare forskning för att se om det gjorts nya analyser 

av det aktivitetsbaserade arbetssättet i och med att fler organisationer valt att övergå till det.  

”…Jaa.. asså det hade..jag tyckte det var väldigt lite forskning kring aktivitetsbaserat när vi valde att 

det var ju typ vad var det.. tre och ett halvt år sedan.. jag tyckte det var väldigt få studier ganska.. de 

studier som fanns var ganska smala.. det var svårt att applicera det på exakt ... ja vi läste ju det som 

fanns då.. men sen dess så har jag väl inte orkat ta till mig så mycket, men jo jag vet ju att det finns lite 

grann men...” Institution, s 3 

  

Även på den statliga myndigheten berättade personen att det inte fanns mycket forskning vid 

beslutstillfället. Däremot kunde man utifrån den forskning som fanns, konstatera att av de två 

alternativ som myndigheten kunde välja mellan så visade det sig vara mer attraktivt att 

övergå till aktivitetsbaserat än kontorslandskap då hen ansåg att det skulle fungera bättre än 

öppna kontorslandskap.   

  

”…man utgick från den befintliga forskningen och därmed valde man mellan de två alternativen, de 

fanns inte mycket forskning men det lilla som fanns var åtminstone tydligt att öppna landskap det ska 

man nog undvika, aktivitetsbaserat var nytt och hett.. men ja man hänvisade till forskning…” Statlig 

myndighet 2, s 4 

Nedan presenteras ett för oss osäkert uttalande, då myndighetens generaldirektör tagit 

beslutet så kunde hen inte med säkerhet säga att man tagit del av forskning. 
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”..alltså om man inte gjorde det så blir man ju lite ledsen, vi är ju så pass stora så att det får jag hoppas 

innerligt att man gjorde, på ett litet företag kanske man går på känsla men här så har det ju gått några 

GD (generaldirektörer) genom kontoret på telefonplan…” Statlig myndighet, s 5 

  

På bostadsbolaget som fortfarande var mitt i övergångsprocessen kunde hen inte heller säga 

exakt vilken forskning man tagit del av. Däremot uppfattade vi det som att hen menade att 

den externa konsultfirman som hjälpt till vid omorganiseringen också ansvarade för att ta del 

av forskning och utifrån det utveckla och utforma deras verksamhet. Vilket då lämnade över 

ansvaret av förarbetet externt, då bostadsbolaget förlitade sig på konsultfirman.  

  

”...Ja vi har ju förstudier sen vet jag inte hur det ser ut med källhänvisningar, våra konsulter bygger ju sina råd 

på vad som forskningen kommit fram till. Sen så är det ju inte så att vår ledningsgrupp gjort en litteraturstudie 

över all arbetsplatsutformning så är det ju inte.. det beror ju på hur man menar. Det är ju inte så att det finns 

någon konsensus kring att den här kontorsmodellen är bäst för alla typer av företag, det som alla varit ganska 

öppna med är att ungefär lika många misslyckade som lyckade arbetsplatser oavsett vilken kontorstyp man 

har…” Bostadsbolag, s 5   

Efter dessa uttalandena kring tidigare forskningen får man intrycket av att organisationerna 

enbart gått på den informationen som de externa firmorna givit och sedan förlitat sig på att 

det är det bästa alternativet.  

Den kommunala verksamheten och klädjätten gjorde interna studier i ett inledande skede som 

de ansåg visade på att aktivitetsbaserat arbete passade kontoren bäst.  

 

”...innan vi tar beslut måste vi alltid göra en omvärldsbevakning, man gjorde interna studier var man 

kollade hur människor trivs att jobba, hur mycket tid det lägger ner på vissa saker och så vidare.. 

studierna visade på att de gick i samma veva som det aktivitetsbaserade arbetet vill åt…” Kommunal 

verksamhet, s 3 

“Nej, däremot så gjorde vi egna, vi gjorde ett stort antal referensbesök. Eh, där vi tog del av deras erfarenheter.” 

Global klädjätte, s. 11 

“Mhm? Nej, faktiskt inte. Men skulle den öka stressen, ska det vara- Det jag har hört dock är ju att det finns en risk 

för att inte bli sedd. Att det blir lite anonymare, för förut så hade du ju din klick som du satt vid, som du kände, 

lärde känna på ett annat sätt. Idag har du ju inte det på samma sätt. Den däremot hade vi hört. Men inte, inte ökad 

stress. Vad baserar, vet du vad man baserar det på? (...) Ja, då blir det en stress av otrygghet med andra ord. Men 
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det är ju lite som jag sa initialt, jag tror ju inte på att aktivitetsbaserat funkar överallt, jag tror på en IT-avdelning 

ska man nog kunna förvänta sig att- Vi har ju åtta personer som inte kommer att sitta aktivitetsbaserat, nej vi har 

åtta plus hela vår help-desk som inte sitter aktivitetsbaserat. Där vi har sett att, nej här är det inte lämpligt att trycka 

ut den. Men det är dom enda vi har valt. Sen kan man ju titta på andra avdelningar som till exempel vår 

ekonomiavdelning känns inte som en het kandidat för ett aktivitetsbaserat kontor. Dom sitter ju slaviskt och bokför 

fakturor och sådana där saker hela dagarna och sköter redovisning – nej, kanske inte. Kan finnas andra 

grupperingar som fortfarande är väldigt pappersberonde. För det är ju en svårighet i ett aktivitetsbaserat, att släpa 

runt fyra pärmar är ju inte så optimalt kanske. Så ja, jag tror att det handlar om en otrygghet då, att det skapar en 

stress. Intressant!” Global klädjätte, s. 12-13 

 

Det faktum att det gjordes interna studier och referensbesök istället för att ta del av den 

forskning som fanns visar på att organisationerna inspirerats av organisationer runt dem och 

inte forskningen i sig. Det kan kopplas till den nyinstitutionella teorins legitimitetsbegrepp, 

då det verkade vara viktigt att vara en del av det nya arbetssättet men mindre viktigt att ta 

reda på vad forskningen hade att säga om det. Begreppet isomorfism skulle kunna förklara 

hur organisationerna imiterat varandra, till exempel genom referensbesök, som en grund till 

beslutsprocessen.  Organisationernas handlande kan även kopplas till begreppet irrational 

choice. Det blir ett irrationellt val om ett beslut fattas trots vetskap om att det finns betydande 

konsekvenser av det, men det kan bli förklätt till ett rationellt val om beslutsfattarna i 

organisationen anser att aktivitetsbaserat arbete är en kompromiss av cellkontor och öppet 

kontorslandskap och således mer i linje med hur de vill arbeta. Aktivitetsbaserat arbete som 

praktik blir till en myt om en lösning på olika typer av organisationsproblem och 

organisationerna strävar efter att uppnå samma myt, vilket blir en form av isomorfism 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 66). Om aktivitetsbaserat arbete anses vara det som är mest 

rationellt att implementera kan organisationer göra just det för att uppnå legitimitet gentemot 

anställda, aktieägare, kunder och andra organisationer. 
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6. Avslutande diskussion  

I det här kapitlet presenterar vi vår diskussion och slutsats där vi redogör för vad vi kommit 

fram till i vår analys, vad vi kunnat göra annorlunda angående val av teori och metod. Sedan 

presenterar vi slutsatsen samt förslag för vidare forskning. 

6.1 Summering 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur organisationers beslutsprocess inför 

implementeringen av aktivitetsbaserat arbete sett ut och varför de valt detta arbetssätt när det 

finns påvisade risker för arbetsmiljöproblem. Genom en kvalitativ forskningsmetod och 

semistrukturerade intervjuer som utgångspunkt har vi genom sju olika intervjupersoner från 

olika organisationer kunnat besvara våra två frågeställningar:  

 

 1. Vad finns det för orsaker till att organisationerna beslutar om aktivitetsbaserat arbete?  

2. Grundar sig orsakerna i en eftersträvan av legitimitet?                                                                                 

                    

Det som framkom efter intervjuerna var att beslutsprocessen sett liknande ut för samtliga 

organisationer genom att de inspirerats av andra organisationer i form av studiebesök och 

inhyrda externa konsulter som introducerat det nya arbetssättet. Orsakerna har dock varierat 

till varför man valde att övergå till aktivitetsbaserat, men en av de övervägande orsakerna för 

de flesta var att man ville främja samarbete och gemenskap på ett sätt som man tidigare inte 

kunnat åstadkomma med vanliga kontorsplatser samt ekonomiska orsaker. Något vi fann 

intressant var att det i ganska hög grad förekom osäkerhet på företagen i hur mycket man 

tagit del av tidigare forskning inför beslutet. Vissa hade ingen vetskap alls om man tagit del 

av forskningen, medan andra hävdade att det inte fanns mycket forskning vid beslutstillfället 

och därmed las inte så mycket vikt på det. Även efter implementering hade organisationerna 

valt att inte ta del av forskningen som fanns tillgänglig. Vissa av organisationerna har förlitat 

sig på de externa konsulterna och agerat utifrån det.  
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

I det andra kapitlet presenterade vi den tidigare forskningen som till största del handlade om 

arbetsmiljöproblem på medarbetarnivå. Det fanns inte mycket forskning kring 

beslutsprocessen, vilket innebar att vi ansåg det vara en kunskapslucka värd att undersöka.   

Bäcklander m.fl. (2019) tog i sin studie upp att man var tvungen att göra om de traditionella 

kontorsplatserna på grund av digitaliseringsvågen som trädde fram på 1990-talet. Många av 

intervjupersonerna menade att man på grund av digitaliseringen fått möjligheten att övergå 

till aktivitetsbaserat arbete då man strävar efter att arbeta mer digitalt och undvika onödig 

pappersförbrukning. 

Widén och Wennersten (1998) som granskade utvärderingar av flexkontor menade att 

orsakerna till övergången till ett aktivitetsbaserat arbete berodde på att man ville främja 

lärande och kunskapsutbyte. Detta går att koppla samman med intervjupersonernas 

uttalanden som en av de övervägande orsakerna till övergången, att man vill främja 

kunskapsutbyte. Även Skogland (2017) har i sin studie beskrivit övergången på ett norskt 

företag som en anledning till att uppnå en sammanhållning och få hela företaget att kännas 

som en enhet. 

Hultberg (2018) sammanfattar i sin rapport att nöjdhet och produktivitet helt beror på vilka 

arbetssysslor man har. Hon menar bland annat att den grupp som ställer sig mest positiva till 

förändringen är chefer och att det är det som fungerar bäst ur ett arbetsmiljöperspektiv. De 

som inte var lika positiva var de personer som hade koncentrationskrävande arbetsuppgifter. 

Detta stödjer den empiri vi samlat in där flera berättade att detta inte är det mest lämpliga 

arbetssättet för arbetsuppgifter som kräver hög koncentration. Samtidigt har många berättat 

att man inte kan skräddarsy varje enskild individs behov och att detta är det mest effektiva ur 

ett arbetsmiljöperspektiv. Bodin Danielsson (2014) fann dock i sin forskning att en 

förutsättning för att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska kunna fungera korrekt är att 

organisationen tillhandahåller stödfunktioner till medarbetarna samt ser till att det finns extra 

rum tillgängliga vid behov. 

Bäcklander m.fl. (2019) hänvisar till forskarna Wohler och Hertel som granskat forskning 

inom aktivitetsbaserat arbete där de konstaterade att det enbart fanns fem artiklar som 

undersökte effekterna av implementeringen av aktivitetsbaserat arbete som rör medarbetares 

kognitiva hälsa, däribland motivation och produktivitet. Även detta går att relatera till 
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intervjupersonernas uttalanden kring att det inte fanns mycket forskning vid en del 

beslutsprocessers initiala fas.  

 6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori  

Denna studie har utgått från den nyinstitutionella teorin och resultatet har analyserats med 

hjälp av de nyinstitutionella begreppen legitimering och isomorfism. Vi ville undersöka om 

organisationer valde det aktivitetsbaserade arbetssättet för att öka sina legitimitet och verka 

som en arbetsplats “i tiden”. Under analysens gång inkorporerade vi även det 

nyinstitutionella begreppet myter för att undersöka om det också var applicerbart på vårt 

material. 

 Det vi kunde se i analysen var att många organisationer gjorde som andra gjort inom deras 

organisationsfält, vilket kan innebära isomorfism, men det kan också handla om att 

organisationerna sett hur det fungerat hos andra och av den anledningen valt att testa det för 

att komma till rätta med interna problem. Det fanns också en samstämmighet bland de 

personer som intervjuades att aktivitetsbaserat arbete var det minst dåliga alternativet, men 

det antagandet grundade sig inte i forskning utan genom att organisationerna studerat hur 

andra organisationer arbetar. Teknikutvecklingen menade de flesta intervjupersonerna var en 

stark faktor till att man övergick till det aktivitetsbaserade arbetssättet, just för att det gjorde 

det möjligt att arbeta så. Men det är ingen naturlag att allt arbete måste skötas digitalt, utan 

kan snarare anses vara ett allt vanligare sätt att arbeta på.  Det kan också förklaras med hjälp 

av den nyinstitutionella teorin, genom att organisationer tar efter varandra. Att slopa 

pappersarbete för att istället börja jobba digitalt kan till exempel ge sken av att organisationen 

tänker på miljön, vilket kan öka dess legitimitet. Det går också att kalla det aktivitetsbaserade 

arbetssättet som en myt då intervjupersonerna alla ansåg att det var bättre än cellkontor och 

öppet kontorslandskap med bestämda platser. Men de hade inte tagit del av forskning som 

menade att så var fallet, utan utgick från interna studier, hur organisationer runt dem agerade 

och externa konsulter. Det faktum att organisationerna ändå hade utfört ett gediget förarbete 

och undersökt hur arbetssättet faktiskt fungerar hos andra visar dock på att det också kan 

handla om ett sätt att öka effektiviteten utan någon tanke på att det ska höja legitimiteten.  

Orsaker som ekonomiska aspekter och ytoptimering är svårare att förklara med hjälp av den 

nyinstitutionella teorin. Dyra lokaler med för höga eller för låga beläggningsgrader har 

mindre att göra med organisationer runt omkring och mer att göra med den specifika 
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organisationens situation. Då en stor del av organisationerna vi undersökte motiverade en del 

av implementeringen av aktivitetsbaserat arbete på grund av ekonomiska orsaker och ett 

behov av att ytoptimera kan vi inte förklara den aspekten med nyinstitutionell teori.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod  

För att besvara vårt syfte och frågeställning valde vi att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in vår 

empiri. Vi ville komma åt personer som varit delaktiga i beslutsprocessen och fann därmed 

denna metod mest lämplig i relation till studiens syfte. Genom intervjuerna kunde vi få 

tillgång till de deltagandes tankar och upplevelser i beslutprocesserna. Med hjälp av 

intervjuguiden blev intervjuerna både strukturerade och flexibla genom att intervjupersonerna 

själva kunde berätta saker som de fann betydelsefulla och vi kunde utveckla och ändra 

frågorna under intervjuns gång vilket medförde en mer avslappnad intervju som kändes som 

ett vanligt samtal. I efterhand reflekterade vi kring intervjuguiden där vi ansåg att vi hade 

kunnat ställa mer frågor kring just beslutsprocessen för att få en mer fördjupad bild av 

fenomenet. På grund av tre bortfall genomförde vi enbart sju intervjuer, där vi ansåg empirin 

som tillräckligt innehållsrik och därmed sökte vi inte efter fler intervjupersoner. En nackdel 

med denna forskningsmetod är att det inte går att generalisera resultatet till andra 

organisationers beslutsprocesser än de organisationer intervjupersoner som deltog i 

intervjuerna arbetar inom, dock är det inte heller syftet med kvalitativa undersökningar som 

specificerar sig på det som faktiskt undersöks.  

6.5 Implikationer för forskning och praktik  

 

När studien inleddes hade vi en föreställning om att organisationerna tagit del av all den 

forskning om aktivitetsbaserat arbete som fanns till deras förfogande och således grundat sina 

beslut på det. Det som väckte vårt intresse med det var att undersöka varför de valt 

arbetssättet ändå och om det hade behövt kompromissa för att det skulle fungera på deras 

arbetsplatser. De slutsatser vi kan dra efter att ha intervjuat sju personer med betydande roller 

i de olika beslutsprocesserna är dels att aktivitetsbaserat arbete anses vara en kompromiss av 

två kontorslösningar organisationerna inte tyckte fungerade tillräckligt bra; cellkontor och 

öppet landskap med bestämda platser. Men individuella kompromisser för medarbetare 

undveks i största möjligaste mån, istället användes lösningar som olika hjälpmedel för de i 
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behov av ett anpassat arbetssätt och speciella skärmar för de som hanterade känsliga 

uppgifter.  

Större organisationsförändringar som en omställning till ett helt nytt arbetssätt för samtliga 

medarbetare kan bevisligen utföras enbart på institutionaliserade grunder och behöver inte 

byggas på forskning. Formella strukturer inom organisationsfält kan enligt den 

nyinstitutionella teorin beskrivas som institutionaliserade myter vilka de flesta inom fältet 

strävar efter. Skulle organisationer avvika från dessa myter kan de anses vara icke-legitima 

(Eriksson-Zetterquist, 2009 s. 66) och vi anser att många av organisationerna vi undersökte 

kan ha inlett sina beslutsprocesser delvis baserat på dessa myter, medvetet eller omedvetet. 

Förhoppningsvis har vår studie visat på olika faktorer som kan ligga till grund för varför 

organisationer väljer att implementera aktivitetsbaserat arbete och att det kan vara ett 

komplement till den samlade forskningen om det. Vi välkomnar mer forskning om orsaker till 

att organisationer beslutar sig för det aktivitetsbaserade arbetssättet och ett fortsatt 

forskningsarbete om dess positiva och negativa konsekvenser för medarbetare och 

organisationer.     
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

Informationsbrev  

 

Förfrågan om deltagande i studie om aktivitetsbaserat arbete 

Vi är två studenter som nu just nu genomför vår kandidatuppsats i sociologi med inriktning mot arbete 

och organisation vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi 

beslutsprocessen inför implementering av aktivitetsbaserat arbete. 

För att kunna genomföra en sådan studie önskar vi att intervjua dig som har varit delaktig i den 

beslutsprocessen i egenskap av ledningsperson. Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och spelas in 

via en ljudupptagningsapplikation på mobiltelefonen. Därefter kommer intervjun transkriberas, 

deltagaren och arbetsplatsen ges pseudonym och ljudfilen raderas. Det pseudonymiserade 

textmaterialet kommer att förvaras på en dator med inloggningskod så att endast vi kommer åt det 

under arbetets gång. Delar ur den transkriberade och pseudonymiserade texten kommer sedan att 

citeras i en kandidatuppsats som publiceras vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 

Genom att skriva under nedan intygar ni att ni har tagit del av denna information om studien och att ni 

samtycker till att delta. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Ni 

avbryter ert deltagande genom att kontakta en av oss eller vår handledare via nedanstående 

kontaktuppgifter. Ni är också välkommen att kontakta oss för ytterligare information om studien eller 

vid frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Louise Kvick och Viktoria Sakic 

 

 

-------------------------------------------     

Plats och datum 

------------------------------------------- 

Deltagarens signatur 

------------------------------------------- 

Deltagarens namn bokstaverat 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

⋅ Ålder? 

⋅ Familj? 

⋅ Hur länge har du varit anställd på företaget? 

⋅ Vilken befattning har du? 

⋅ Vilka arbetsuppgifter ingår i din befattning? 

⋅ Hur många år har du arbetat inom din nuvarande befattning? 

⋅ I vilken kontorstyp har du arbetat innan? 

⋅ Vad upplevde du som positivt och/eller negativt med den eller dem kontorstyperna? 

⋅ Hur mycket tid spenderar du vanligtvis på kontoret? 

⋅ Hur har det förändrats jämfört med när du jobbade i andra kontorstyper?  

⋅ Vad gör organisationen/företaget? 

⋅ Hur många är ni som jobbar här? 

⋅ Vilka yrkesprofiler har ni?  

⋅ Är de anställdas arbetsuppgifter förlagda mest på kontoret eller utanför 

kontorslokalerna?  

⋅ Ingår du i ledningsgruppen? 

⋅ Är den nuvarande ledningsgruppen densamma som den som införde det 

aktivitetsbaserade arbetssättet? 

⋅ Har du varit involverad i beslutsprocessen av aktivitetsbaserat arbete? 

⋅ (Om ja) På vilket sätt? 

(Om intervjupersonen inte tog del av denna process, fråga om och hur de i så fall har följt 

upp implementeringen)  

⋅ Hur ser beslutsprocesserna ut vanligtvis? 

⋅ Var beslutet om att införa aktivitetsbaserat arbete likt eller olikt andra beslut som ni 

brukar ta? 

⋅ Hur kommer det sig att ni övervägde aktivitetsbaserat arbete inledningsvis? 

⋅ Hur kommer det sig att din arbetsplats valde ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  
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⋅ Hur skulle du beskriva det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

⋅ Hur ser du på att många företag väljer att implementera aktivitetsbaserade kontor? 

⋅ Hur gick beslutsprocessen till? T.ex. någon form av förarbete för att se om arbetssättet 

passar verksamheten? Tog del av forskning?  

⋅ Vad tycker du att det finns för- och nackdelar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

⋅ Anser du att det finns potentiella risker inför en implementering av aktivitetsbaserade 

arbetssätt? 

(Om respondenten svarar ja, fråga vilka) 

⋅ Vad är viktigt att tänka på inför en implementering av aktivitetsbaserat arbetssätt? 

⋅ Hur kommer ni anpassa kontoren så att arbetssättet ska kunna passa alla anställda 

inom verksamheten?  

⋅ Hur upplever du att personalen har reagerat på omställningen? 

⋅ Har ni gjort uppföljningar på implementeringen och vad blev resultatet i så fall?  

⋅  Upplever du att du rör dig mer eller mindre (eller ingen skillnad) när du arbetar enligt 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt, till skillnad från tidigare? 

 

⋅ Vissa forskningsstudier visar att det finns risk för att aktivitetsbaserat arbete kan öka 

stressnivån och sänka koncentrationen bland de anställda - kände ni till sådan 

forskning när ni valde att införa aktivitetsbaserat arbetssätt? 

⋅ Har du kommit på något om aktivitetsbaserat arbete som vi inte har frågat om?  

⋅ Hur upplevde du intervjun? 

Tack för din tid!  

 

 

 

 

 


