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• Utveckling av ledarskapet

− Utvecklat ledarskap som bygger på tillit, reducerar 
osäkerhet och inspirerar snarare än bygger på 
kontroll

− Mer synliga, coachande och rörliga ledare

− Mindre makt och prestige

• Påverkar medarbetarskapet

− Mer självledarskap mot uppsatt mål, både 
organisatoriska och individuella mål

− Prestigelöshet med att bidra och dela med sig av 
kunskaper som gynnar företagets affär

− Större förståelse för helheten och medarbetare kan 
på så sätt lättare bidra fullt ut 

MÄNNISKA Att arbeta aktivitetsbaserat gör det möjligt för mig att välja den miljö som passar mig 
utifrån den jag är idag, hur jag mår idag, vad jag ska utföra för uppgift, vilka jag ska arbeta 
med etc möjligt. Jag byter ofta plats och det beror på att jag jobbar en stund, sen går in i 

ett mötesrum, när mötet är slut sätter jag mig i närheten av mötesrummet, innan jag byter 
plats igen för att jag ska ut på exempelvis en visning eller på lunch. Man byter omedvetet 
plats och det mår man bra utav. Jag kan få vara ifred när jag vill och behöver och jag kan 

bli inspirerad av mina kollegor som jobbar med olika saker i de olika miljöerna när jag 
behöver det. "Frihet under ansvar" när det är som bäst! 



• Ställer krav på IT lösningen

− Utveckling av lösning som möjliggör frikoppling av 
medarbetarna från den fysiska platsen, mobilitet.

− Behov av genomtänkt framtida strategi inom den 
digitala utveklingen och den utrustning som behövs 
för att möta det.

• Påverkar arbetssätt

− Lokalen påverkar olika beteenden och kan styras för 
att gynna önskvärda beteenden, tex ökat samarbete

− Utveckla en strategi för att gå från pappersarbete till 
digitalt arbetssätt (ända ner på individnivå), utbilda

− Företagets processer behöver utvecklas för att möta 
kraven på digitalisering

TEKNIK MM Tekniska stödet är bra, vilket är helt 
avgörande för att det ska fungera. Jag har 
beslutat mig att sluta använda papper och 
penna. Detta har gjort mina arbetsdagar 

mycket enklare. 



OLIKA PLATSER FÖR OLIKA BEHOV
Den smarta lokalen

Idéutveckling

Dialog med kollega

Egen koncentration

Gemensamt vardagsarbete

Projektarbete Viktigt småprat

Snabbt utbyte En stunds återhämtning

Härligt att vara pappersfri, att kunna 
anpassa plats att arbeta på beroende 
på arbetsuppgiften, att få tillgång till 

alla härliga arbetsmiljöer och att 
kunna variera vilka kollegor man 

sitter med.



EFFEKT

• Samverkan och interaktion
− Ökad rörlighet ger mer samverkan och förståelse över 

organisatoriska strukturer

− Spontana möten sker oftare och skapar både formella och 
informella fördelar

• Innovationskraft
− Förståelse för helheten och möten mellan personer ger 

större möjlighet för medarbetare att se 
innovationsmöjligheter

− Medarbetare ställer större krav på innovationsutveckling

• Arbetsmiljö
− Medarbetare får möjlighet att påverka sitt arbete och 

arbetssätt till högre grad vilket ger känsla av större nöjdhet

− Större rörlighet under dagen gör att alla arbetsplatser är bra



Resultat från medarbetarundersökningar på bolagsnivå

HUR TYCKER DU ATT DET FUNGERAR FÖR DIG ATT ARBETA I VÅRT 
AKTIVITETSBASERADE KONTOR?
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AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER
Tekniken ger förutsättningar att frikoppla sig från platsen

 Delade resurser
 Variation i erbjudandet till medarbetarna
 Bättre samverkan
 Stöd i förändring av arbetssätt
 Modernare ledarskap
 Lägre kostnader
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