
Ingen fysisk  
arbetsplats 2050
2050 är vi betydligt fler i befolkning än idag, vilket gör att vi bland 
annat kommer att stå inför utmaningar såsom platsbrist i våra städer, 
ökat tryck på bostadsmarknaden samt ökad påfrestning för miljön. 
För att anta dessa utmaningar så har det tagits ett beslut att det inte 
ska finnas några fysiska arbetsplatser 2050. Ett beslut som ger stor 
flexibilitet för arbetstagaren och företag/organisationer ökar mö-
jligheten att hitta rätt kompetens. Samtidigt så utmanar detta vårt 
beteende och sätt att tänka.

Under 2000-talet har möjligheterna till flexibla arbetstider och att arbeta 
på andra platser än på arbetsplatsen ökat. 2050 beslutas det att detta ska 
genomföras brett i samhället. Digitaliseringen av samhället har möjliggjort 
beslutet.
    
Bättre resursutnyttjande 
Istället för att varje arbetsplats har sitt eget hus/lokaler så arbetar de anställ-
da t.ex. från hemmet, kaféer, öppna offentliga mötesplatser eller från andra 
länder. Det har också lett till minskad pendling, vilket har varit positivt för 
miljön och även skapat mer fritid för människorna. Eftersom den geografiska 
platsen fått mindre betydelse, så har den stora pressen på bostadsmarknaden 
i städerna minskat. 

Utgår från människors behov
Genom att ta bort den fysiska arbetsplatsen så har även flexibiliteten för 
människor ökat, både när uppgifter ska genomföras och var de ska genom-
föras. Det är större fokus på resultat än på faktisk tid. Vem man har som 
arbetsgivare har blivit mindre viktig och man kan arbeta åt flera stycken 
samtidigt.

Nytt ledarskap
Ett system som bygger på flexiblitet, interaktivitet och eget ansvar, kommer 
också att kräva en annan typ av ledarskap. Ett ledarskap som bygger på tillit, 
kommunikation och transparens. 

Passar inte alla 
Det flexibla arbetssättet med eget ansvar kan bli övermäktigt för vissa person-
er och motkrafter kommer att växa fram. Gränslösheten och ständig uppkop-
pling kan också skapa digital stress. Nätet har också en baksida där respekten 
för andra människor försvinner “troll på nätet”. 

Det finns alltså en hel del utmaningar att hantera nu när de fysiska arbet-
splatserna försvinner helt.


