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Förord  

Uppsatsens samtliga avsnitt har bearbetats gemensamt och båda författarna är ansvariga för 

alla delar av uppsatsen. Såväl intervjuerna som skrivandet av uppsatsen har utförts av med 

bådas närvaro. Studien har varit väldigt intressant att genomföra och vi hoppas att du som 

läsare ska få en bättre inblick i hur ett aktivitetsbaserat kontor upplevs från ett 

ledarskapsperspektiv. 

 

Vi vill passa på att rikta ett hjärtligt tack till alla sex intervjupersoner som ställt upp och 

medverkat i denna studie, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vidare vill vi även rikta 

ett stort tack till vår handledare Alexandra Bogren som med sina synpunkter och goda råd 

givit oss vägledning genom uppsatsen. Med hennes stöd och engagemang har 

uppsatsskrivandet kunnat fortskrida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

The purpose of this research project is to investigate how managers experience working in an 

activity-based office and to increase the knowledge of the challenges managers face in this 

kind of working environment. Trust is an important prerequisite in an organization where the 

boundaries between time and space have been dissolved and therefore, the purpose of this 

project is also to investigate if this type of office-environment affects how trust and 

leadership are created and practiced. The empirical evidence for this project was gathered 

through semi-structured interviews with six middle-level managers, who shared their 

experiences and thoughts about leadership, trust and the activity-based office. The empirical 

evidence was analyzed with the help of organizational structure and leadership theory, and 

Giddens time-space theory was used together with the concepts of trust and expert-systems. 

The results of the study show that trust is indeed an important prerequisite for organizations 

employing an activity-based office solution. Furthermore, the study shows that trust does not 

depend solely on the spatial solution of the office, but is also influenced by the age and 

expertise of the employees. This is explained by employing Giddens time-space theory and 

the concept of expert-systems. Moreover, the study shows that the managers' perceived pros 

and cons with activity-based office solutions differ depending on the working tasks of their 

employees and the degree of control they have over their employees. The type of jobs where 

the employees have a high degree of control in their work experience more pros with an 

activity-based office solution, than those with a low degree of control. The interviewed 

managers perceived that flexible working conditions were beneficial and that the main 

challenge working in an activity-based office was to keep the team united, as the boundaries 

between time and space were very vague. 

 

Keywords: activity-based office, leadership, trust, control, cohesion, transactional 

leadership, transformative leadership 

  

 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka chefers upplevelser av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö, där studien ska öka förståelsen för vilka utmaningar som 

chefer kan ställas inför. Eftersom tillit är en viktig förutsättning för ledarskapet i en 

organisation där gränserna mellan lösts upp är syftet med denna studie också att undersöka 

om denna typ av kontorsmiljö inverkar på hur tillit samt ledarskap skapas och praktiseras.  

Empirin har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med sex chefer på 

mellanchefsnivå som delat med sig av sina uppfattningar och tankar kring ledarskap, det 

aktivitetsbaserade kontoret samt tillit. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av teori 

om organisationsstruktur och ledarskap. Dessutom används Giddens teori om tid och rum 

tillsammans med begreppen tillit och expertsystem. Studiens resultat visar att tillit är en 

viktig förutsättning i ett aktivitetsbaserat kontor samt att tillit inte endast beror på hur 

rumsutformningen ser ut utan, även är kopplad till medarbetarnas ålder och expertis. Detta 

kan framförallt förklaras av Giddens teori om tid och rum samt begreppet expertsystem. 

Vidare visar studien på att de för- och nackdelar cheferna upplever med aktivitetsbaserade 

kontor varierar beroende på deras medarbetares roll och arbetsuppgifter. De arbeten som 

präglas av att medarbetarna har en hög kontroll av sina arbetsuppgifter, så som 

karriärlönearbetaren, upplever fler fördelar i ett aktivitetsbaserat kontor än den traditionella 

lönearbetaren. Cheferna upplever att flexibiliteten i arbetet är en fördel och utmaningen är 

främst sammanhållningen i teamet, vilket är kopplat till uppluckringen av tid och rum.  

 

Nyckelord: aktivitetsbaserat kontor, ledarskap, tillit, kontroll, sammanhållning, transaktionellt 

ledarskap, transformativt ledarskap 

 

 

 

 

 

 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Dagens moderna arbetsmarknad har förändrats till följd av den teknologiska utvecklingen, 

vilket har resulterat i en ökad mobilitet på arbetsplatsen. Den aktivitetsbaserade 

kontorslösningen möjliggör arbete under förhållanden som tidigare inte var möjliga, man kan 

till exempel arbeta på olika kontorsplan, med andra team, hemifrån eller från andra platser. 

Denna studie har undersökt chefernas upplevelse av den aktivitetsbaserade kontorsmiljön för 

att få en förståelse för vilka utmaningar chefer kan ställas inför. Denna kontorslösning medför 

att ledarskap behöver anpassas, därför valde vi att fördjupa oss i frågan om hur tillit skapas 

och reproduceras ur ledarnas perspektiv. För att undersöka intervjuade vi sex mellanchefer på 

två olika kontor som har implementerat en aktivitetsbaserad kontorslösning. Studiens resultat 

visar att chefer ser tillit som en viktig förutsättning i ett aktivitetsbaserat kontor, men även att 

tillit inte är beroende av hur och vart medarbetare arbetar, utan snarare påverkas av deras 

ålder och utbildning. Vidare visade det sig att chefer upplevde att det fanns både för- och 

nackdelar med aktivitetsbaserade kontor och att dessa skiljde sig beroende på vilken position 

man hade inom organisationen. Cheferna ansåg att den största fördelen var flexibiliteten i 

arbetet och att de största utmaningarna var sammanhållningen i teamet samt 

kommunikationen, problem som orsakades av den ökade mobiliteten. Det komplexa och 

tvetydiga resultatet visar på att det behövs mer forskning inom området.  
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig att du kommer till en arbetsplats där du fritt får välja vart du vill arbeta. Du 

kanske inleder dagen genom att stänga in dig i ett rum för att medverka i ett telefonmöte. 

Efter lunchen ställer du dig istället på löpbandet samtidigt som du svarar på dina mail och när 

dagen börjar lida mot sitt slut sätter du dig slutligen i de mjuka sittpuffarna på golvet. För 

somliga kan detta arbetssätt upplevas som optimalt, för andra kan det skapa sämre 

prestationer och välmående. Olika kontorsutformningar kan passa för olika typer av arbeten 

och även olika personlighetstyper där ålder, tidigare erfarenheter eller olika typer av behov 

kan spela roll (Seddigh 2015). Trenden att införa aktivitetsbaserade kontor inom 

organisationer har ökat allt mer under de senaste åren (Wohlers & Guido 2017). Det 

sociologiskt intressanta med det aktivitetsbaserade kontoret är att undersöka hur sociala 

relationer påverkas och formas av att gränserna mellan tid och rum lösts upp. Giddens (1996) 

beskriver tid och rum som möjligheten för individer att arbeta vid obestämda klockslag samt 

att inte fysiskt behöva närvara på arbetsplatsen. Flexibiliteten på arbetsplatsen har ökat i och 

med teknologins utveckling vilket leder till uppluckring av tid och rum, det vill säga att 

medarbetare på ett aktivitetsbaserat kontor präglas av tidslig och rumslig flexibilitet. Det är 

denna definition och utgångspunkt som vi utgår från i denna studie. De aktivitetsbaserade 

kontoren består av öppna kontorsmiljöer, halvöppna arbetsstationer och även slutna rum, där 

arbetsplatsen baseras på hur behovet ser ut för dagen och eftersom de anställda saknar fasta 

arbetsplatser uppluckras gränsdragningarna mellan både tid och rum (Wohlers & Guido 

2017; Bodin Danielsson; Wulff & Westerlund 2013). 

  

Forskning som riktar in sig på aktivitetsbaserade kontor är tvetydig och det finns både 

förespråkare och motståndare. Förespråkare menar att de aktivitetsbaserade kontoret främjar 

kreativitet och kommunikation (Bodin Danielsson m.fl. 2008; Meijer, Frings-Dresen & 

Sluiters 2009) medan motståndare hävdar att det medför sämre nivåer av tillfredsställelse och 

hälsa (Appel‐ Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011; Wohlers & Hertel 2017). Det 

aktivitetsbaserade kontoret ställer dessutom nya krav på både ledare och medarbetare. Det är 

vanligt att anställda på aktivitetsbaserade kontor tillbringar en del av sin arbetstid på en plats 

utanför kontoret (t.ex. i hemmet), vilket ställer krav på att kunna skilja på fritid och arbete. 

De anställda behöver även arbeta mer självgående och ta större ansvar för när och var 
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arbetsuppgifterna ska utföras. Resultaten förmedlas sedan till chefen genom olika 

kontrollfunktioner. Kontrollen av personalen har även förändrats vilket ställer andra krav på 

chefer. I de traditionella kontorslandskapen sitter många arbetsgrupper tillsammans och de 

anställda är även väl synliga vid sina arbetsplatser. I det aktivitetsbaserade kontoret 

försvinner en del av kontrollen då personalen själva har möjlighet att bestämma vart de vill 

arbeta. I det rörliga och gränslösa arbetet är därför tillit en viktig förutsättning (Toivanen 

2015). Tillitsbegreppet kan definieras på många olika sätt. I denna studie använder vi oss av 

Kaufmann & Kaufmann (2016) definition som beskriver att tillit bygger på integritet, där det 

ska existera en överensstämmelse mellan vad individer säger och gör. Trots att de 

aktivitetsbaserade kontoren blivit allt vanligare finns det begränsad forskning kring de 

aktivitetsbaserade kontoren i förhållande till ledarskapet som är en av det viktigaste 

funktionerna i organisationen. Fokus i befintliga studier ligger framförallt på hur de 

aktivitetsbaserade kontoren påverkar medarbetarnas prestationer, välmående och hälsa men 

hur påverkas ledarskapet och tillit av det aktivitetsbaserade kontoret? Med denna bakgrund 

vill vi studera chefers upplevelser av ett aktivitetsbaserat kontor samt hur tillit skapas på 

arbetsplatsen ur ett ledarskapsperspektiv.  

 

1.2 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till två aktivitetsbaserade kontor verksamma inom 

telekombranschen vilket motiveras genom den tidsaspekt som studien har att förhålla sig till. 

Då tidigare forskning kring aktivitetsbaserade kontor och tillit från ett ledarperspektiv är 

begränsad har vi valt att avgränsa oss till mellanchefer och därmed inte studera 

medarbetarnas perspektiv. Studien ämnar till att addera kunskap till det forskningsfält som 

finns kring ämnet, samtidigt som studien ska öka förståelsen för hur ledarskap praktiseras i en 

aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Mellancheferna som intervjuades var i åldrarna 30–50 år och 

hade även erfarenhet av att vara chef i en annan kontorsmiljö.  
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1.3 Syfte  

Mot bakgrund av det aktivitetsbaserade kontorets allt större omfattning är syftet med studien 

att ta reda på chefers upplevelser av att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Studien 

syftar även att undersöka hur chefer praktiserar ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö 

och om det påverkar ledarskapets karaktär. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara ovanstående syfte tar vi hjälp av följande frågeställningar:  

• Vilka för- och nackdelar upplever cheferna att ett aktivitetsbaserat kontor har? 

• Hur skapar chefer tillit till medarbetarna i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 

  

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel två presenteras den tidigare forskning som är relevant för uppsatsen och ger läsaren 

en ingång till fältet. Därefter behandlar kapitel tre de teoretiska perspektiv som är 

utgångspunkten för att besvara studiens frågeställningar, och för att göra läsaren medveten 

om de analytiska verktygen som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel fyra presenterar 

uppsatsens metodologiska ansats och överväganden, det vill säga val av metod, urval, 

intervjuguide, genomförande av intervjun, analysmetod samt forskningsetik. Vidare redogör 

kapitel fem för studiens resultat och analys som baseras på det insamlade materialet och 

analyserats med hjälp av den teoretiska begreppsramen. Slutligen presenterar kapitel sex en 

avslutande diskussion och summering av resultatet, där frågeställningarna kopplas till de svar 

som studien frambringat samt förslag på vidare forskning inom fältet. 
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2. Tidigare forskning 

  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån fyra huvudkategorier som är relevant för 

vår studie. Först ges en historisk inblick i arbetslivets utveckling, sedan presenteras forskning 

kring det aktivitetsbaserade kontoret, ledarskap och slutligen tillit på arbetsplatsen. 

 

2.1 Historisk inblick i arbetslivets utveckling 

Arbetsplatsens utformning och design har förändrats med tiden och baseras på rådande 

trender såsom tekniska uppfinningar och organisatoriska teorier. En av dem som haft en stor 

inverkan på arbetsplatsens utformning och arbete är Fredrick Taylor (Bodin Danielsson 

2010). Under 1800-talet började industrialiseringen ta form och arbetets organisering kom att 

förändras. Frederick Taylors teori om “Scientific management” fick sitt fäste under denna 

period och präglades av arbetsuppgifter som var enkla och monotona och kontrollerades av 

förmän som gav instruktioner och direktstyrning (Thompson & Mchugh 2009; Berglund & 

Schedin 2009). Efter Taylors död 1915 utvecklades hans teori av andra, bland annat Henry 

Ford som förenade taylorismen med det löpande bandet (Berglund & Schedin 2009). 

Arbetsplatsens utformning skulle under denna period anpassas för att underlätta 

övervakningen över personalen och samordningen av arbetet (Bodin Danielsson 2010). 

  

Nya idéer kring organisering började infinna sig kring 1930-talet där en av strömningarna var 

Elton Mayos Human relations-skola. Liksom i Scientific management är ökad produktivitet 

en central tes för Human relations-skolan, dock med fokus på de sociala faktorerna som 

drivkraften till arbete (Granberg 2011). Under 1980-talet kom en nedgång i ekonomin och i 

och med det lades allt större vikt vid yttre effektivitet där marknaden och kunden fick stå allt 

mer i fokus (Granberg 2011). Under denna period betonades arbetsplatsens arkitektur med 

avseende på organisatorisk prestanda och effektivitet (Bodin Danielson 2010). 

  

Under de senaste två decennierna har trycket på organisationer ökat allt mer. För att överleva 

i den starkt konkurrenskraftiga globala marknaden måste organisationen vara innovativ och 

nytänkande. Ny teknologi ledde under 1990-talet till utvecklingen av en kontorsdesign som 

skulle vara oberoende av både tid och rum - det aktivitetsbaserade kontoret (Bodin 

Danielsson 2010). De aktivitetsbaserade kontoren präglas av valfria arbetsplatser som ska 

passa olika typer av arbetsaktiviteter. För organisationer medför detta fördelar som 
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kostnadsbesparingar då kontorsytan kan användas mer effektivt. Det aktivitetsbaserade 

kontoret förenklar även för organisationer att reagera på organisationsförändringar. 

Kontorsutrymmen behöver inte förändras när sammansättningen inom avdelningar och team 

förändras eller när personal tillkommer eller lämnar organisationen. Men med det 

aktivitetsbaserade kontoret försvinner även väletablerade arbetsrutiner som att exempelvis ha 

ett tilldelat skrivbord, vilket kan påverka medarbetarnas välbefinnande och prestationer 

(Wohlers & Hertel 2017). Det aktivitetsbaserade kontoret ställer andra krav på både ledare 

och medarbetare. De anställda behöver även arbeta mer självgående och ta större ansvar och 

resultaten förmedlas till chefen genom olika kontrollfunktioner. Kontrollen av personalen 

förändras då de anställda inte är lika synliga som i de traditionella kontorslandskapen vilket 

ställer andra krav på chefer. Tillit blir en viktig förutsättning i det rörliga och gränslösa 

arbetet (Toivanen 2015). 

   

2.2 Det aktivitetsbaserade kontoret 

Trots att de aktivitetsbaserade kontoren blivit allt vanligare finns det begränsad forskning 

kring dem i förhållande till ledarskapet. Fokus i befintliga studier ligger framförallt på hur de 

aktivitetsbaserade kontoren påverkar medarbetarnas prestationer, välmående och hälsa. 

Mycket av den forskning som finns koncentrerar sig även på andra kontorstyper som 

exempelvis kontorslandskap och cellkontor. 

  

Det finns studier som visar både för- och nackdelar med de aktivitetsbaserade kontoret. 

Appel‐ Meulenbroek, Groenen & Janssen (2011) studie fann stöd för att medarbetare som 

arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor känner sämre nivåer av tillfredsställelse, hälsa och 

produktivitet. Studien visade bland annat att det aktivitetsbaserade kontoret inte används som 

det är avsett då många medarbetare valde att sitta på samma plats varje dag. Wohlers och 

Hertel (2017) menar även att teamet påverkas negativt om de inte sitter samlade och arbetar 

då både informationsspridningen, team-identifikationen och förtroendet inom teamet 

försämras vilket leder till låg tillfredsställelse och sämre prestationer. I kontrast till dessa 

studier visar Meijer, Frings-Dresen & Sluiters (2009) studie istället att det aktivitetsbaserade 

kontoret på kort sikt inte påvisade några större förändringar för de anställdas upplevda hälsa 

och på lång sikt även förbättrade den upplevda hälsan något. Likaså ger Bodin Danielsson 

med flera (2008) studie stöd för fördelarna med det aktivitetsbaserade kontoret. 
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Det aktivitetsbaserade kontoret främjar kommunikationen mellan kollegor och förbättrar 

relationen mellan de som arbetar på olika avdelningar (Wohlers & Hertel 2017). Medarbetare 

som arbetade på cellkontor samt flexkontor visade en hög skattning av både hälsa, välmående 

och arbetstillfredsställelse (Bodin Danielsson m.fl. 2008). Detta menar Bodin Danielsson 

med flera (2008) kan bero på att dessa kontorsmiljöer medför en större självständighet och en 

högre personlig kontroll för medarbetarna. Då de anställda själva har möjligheten att välja var 

de vill arbeta, som exempelvis i ett avskilt rum, kan störande ljud och buller reduceras 

(Wohlers & Hertel 2017). Trots att de som arbetar i aktivitetsbaserade kontor har friheten att 

själva bestämma var de vill sitta kan även frihet leda till att individen återupprepade gånger 

behöver ändra sittplats vilket i sig kan vara krävande (Seddigh 2015). Vidare menar Seddigh 

(2015) även att faktorer såsom arbete, personlighetstyp, ålder, tidigare erfarenheter samt olika 

behov kan spela en avgörande roll för hur man upplever kontorsutformningen. 

 

2.3 Ledarskap 

Christina Bodin Danielsson med flera (2013) undersökning ger stöd för att medarbetarnas 

uppfattning av chefers ledarskap påverkas av arbetsplatsens utformning. Studien visar bland 

annat att chefens ledarskapsstil uppfattades sämre bland anställda som arbetar i delade rum 

följt av dem som arbetade i flexkontor, som i studien beskrivs som synonymt med 

aktivitetsbaserade kontor. I de medelstora kontorslandskapen uppfattades chefens 

ledarskapsstil bättre följt av de andra kontorstyperna. Vidare hävdar Bodin Danielsson med 

flera (2013) att detta skulle kunna bero på att utformningen av en del kontorstyper kan hindra 

nära relationer mellan medarbetare och chefer på grund av att chefen inte är psykiskt eller 

fysiskt närvarande för medarbetarna. Dock menar Bodin Danielsson med flera (2013) att 

detta i vissa fall även kan vara positivt för medarbetarna om det råder tillit och en likvärdig 

balans mellan parterna, eftersom det också möjliggör personlig kontroll och självständighet. 

Ur ett ledarperspektiv tycks det vara så att somliga ledarstilar lämpar sig bättre än andra för 

olika kontorstyper och för att organisationer ska lyckas behöver arbetsplatsens utformning 

därmed övervägas i förhållande till ledarstil (Bodin Danielsson m.fl. 2013). 

  

I sin studie jämför Kelley och Kelloway (2012) hur ett transformativt ledarskap lämpar sig på 

arbetsplatser där cheferna sällan eller aldrig ser sina medarbetare med arbetsplatser där 

cheferna dagligen träffar sina medarbetare. Studien visar att kommunikation som sker ansikte 

mot ansikte bidrar till en ökad kommunikation i andra kanaler. Chefer som i hög grad är 
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närvarande på arbetsplatsen kommunicerar även mer via exempelvis e-post och telefon 

jämfört med de chefer som är mindre närvarande på arbetsplatsen. Vidare visar studien att det 

är möjligt för chefer som arbetar i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer att använda ett 

transformativt ledarskap. Denna typ av ledarskap kräver mer arbete från chefen som arbetar i 

en flexibel kontorsmiljö men när det väl etablerats kan det medföra mycket positiva resultat. 

För att skapa en uppfattning av transformativt ledarskap krävs både oplanerad och planerad 

kommunikation. I ett aktivitetsbaserat kontor måste därmed chefen skapa liknande 

möjligheter för kommunikation som finns naturligt i en kontorsmiljö där man sitter 

gemensamt med sina medarbetare. Detta genom att planera för en ”oplanerad” 

kommunikation så som att e-posta, ringa samt besöka medarbetarna dagligen och inte endast 

när det uppstår problem (Kelley & Kelloway 2012). 

  

2.4 Tillit på arbetsplatsen 

Det finns många studier kring tillit på arbetsplatsen men inte någon som förhåller sig till hur 

tillit skapas ur ett ledarperspektiv och få med kopplingen till den rumsliga utformningen. 

Studierna behandlar främst tilliten som medarbetarna känner till ledaren. Brown med flera 

(2014) studie visar att det finns ett positivt samband mellan medarbetarnas prestationer och 

deras tillit till ledaren. Vidare menar Brown med flera (2014) att medarbetarnas tillit kan 

försvagas inom de organisationer som skär ned på möjlighet till utbildning och betald övertid. 

En lägre tillit fanns även hos de medarbetare som fick erfara en omorganisering på antingen 

organisationsnivå eller medarbetarnivå. Även Mayer och Gavin (2005) studie åskådliggör att 

ju större tillit medarbetarna känner till ledarna, desto bättre blir medarbetarnas prestationer 

och förmåga att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. Om det råder brist på tillit för ledarna 

kan det försvåra styrningen av medarbetarnas uppmärksamhet, framför allt när det önskade 

beteendet faller utanför medarbetarens specificerade roll. 

  

Medan mycket av den tidigare forskningen inriktas på medarbetarnas tillit till ledarna 

synliggör Salamon och Robinson (2008) istället vikten av medarbetarnas uppfattning av 

chefers tillit till dem. Anställda som känner tillit av organisationen är med andra ord även mer 

benägna att samarbeta med organisationen, vilket påverkar både medarbetarnas prestationer 

och ansvarstagande, vilket i sin tur ökar organisationens prestationer. Salamon och Robinson 

(2008) studie indikerar att chefer som strävar efter högre prestationsnivåer och 

ansvarstagande också bör visa tillit för sina anställda. Vidare vill även Salamon och Robinson 
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(2008) poängtera att deras studie fokuserar på medarbetarnas uppfattning av ledarnas tillit till 

dem snarare än ledarnas faktiska tillit. Därmed kan det även vara möjligt att de anställda 

uppfattar att ledarna litar på dem, även fast de faktiskt inte gör det, samtidigt som de även kan 

lita på sina medarbetare men inte förmedlar det tillräckligt. 

  

Det vi kan ta med oss från tidigare forskning är att det aktivitetsbaserade kontoret ställer nya 

krav på både ledare och medarbetare. Mellanchefer och medarbetare behöver infinna sig i ett 

nytt sätt att arbeta som de troligtvis själva inte fått vara med och bestämma över. Eftersom 

tidigare forskning är kluven gällande hur anställda och chefer upplever ett aktivitetsbaserat 

kontor vill vi dels undersöka vad cheferna upplever är bra och mindre bra i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Det finns mycket forskning kring tillit och ledarskap men få ur ett 

ledarskapsperspektiv eller kopplad till rumslig utformning. Eftersom tillit är en viktig 

förutsättning i en kontorsutformning med utsuddade gränsdragningar av tid och rum vill vi 

därmed även vara med och bidra med att undersöka tillit från ett ledarskapsperspektiv i ett 

aktivitetsbaserat kontor. 
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3. Teoretiska perspektiv 

  

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie. Inledningsvis introduceras rummets förändrade betydelse som ett bidrag till det 

aktivitetsbaserade kontorets uppkomst, där begreppet tillit spelar en betydande roll. Därefter 

ges en tydlig definition av chefskap och ledarskap som ställs i relation till olika 

ledarskapsstilar, som är det studien fokuserar på. Slutligen ges det en inblick i dagens 

moderna arbetslivsform av förändrad organisationsstruktur och organisationskultur. 

  

För att få en större inblick i det aktivitetsbaserade kontorets uppkomst är det viktigt att förstå 

de mekanismer som möjliggör denna uppbyggnad. Majoriteten av den vuxna befolkningen 

spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen, där olika typer av arbetsuppgifter och 

organisationsformer påverkar individens livsvillkor – deras fysiska och psykiska hälsa, 

arbetsglädje, lojalitet, motivation, tillit m.m. Den moderna arbetslivsutvecklingen har lett till 

att det har skapats två olika former av lönearbetare den traditionella lönearbetaren, som 

säljer sin tid till arbetsgivaren under en specificerad tid, och karriärlönearbetaren, som säljer 

sin expertis, vilken bygger på kompetens (Karlsson, 2017). Karriärlönearbetaren befinner sig 

på en högre position, med möjlighet till att klättra vidare på karriärstegen, där motivation blir 

en faktor för att få individen att prestera. Slutligen bygger dagens flexibla arbetsliv mycket på 

den tekniska utvecklingen som skapar större möjligheter att planera, organisera och utföra 

arbetet på olika sätt. Teknik blir liktydigt med de kunskapssystem som präglar en social 

kontext på dagens arbetsmarknad (Bengtsson & Berglund 2017). Teknologins utveckling 

ökar flexibiliteten på arbetsplatsen vilket leder till uppluckring av tid och rum, det vill säga 

att medarbetare på ett aktivitetsbaserat kontor präglas av tidslig och rumslig flexibilitet. 

Individer kan arbeta vid obestämda klockslag och behöver inte fysiskt närvara på 

arbetsplatsen (Giddens 1996). 

  

3.1 Teoretiskt perspektiv på tid och rum 

Anthony Giddens (1996) diskuterar modernitetens framväxt och samhällsbildning med dess 

rörliga och rastlösa karaktär som skiljer sig från förmoderna samhällen. När man beskriver 

det moderna samhällets natur betingar man detta med en grundläggande förändring i hur 

sociala system skapar avstånd mellan tid och rum. Med detta menas att det sociala livet får en 

tidslig och rumslig ”zon” för att lättare kunna organisera arbetet. I det förmoderna samhället 
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var tid och rum alltid nära sammankopplade, där sociala verksamheter som till exempel 

möten med personal krävde ständig närvaro för att individer skulle kunna interagera med 

varandra. I det moderna samhället har tid- och rumszoner luckrats upp (Giddens 1996). 

  

Även teknologins utveckling skapar möjlighet för flexibilitet mellan tid och rum. I takt med 

att man har fått tillgång till datoriserade lösningar, informationssystem, mobilteknologi och 

internet effektiviseras och decentraliseras uppbyggnaden av företag. Det leder till att man på 

olika sätt kan planera och utföra sina arbetsuppgifter utan att vara beroende av en specifik tid 

som arbetet ska utföras på eller kraven av närvaro på en specifik plats. Mobilitet med hjälp av 

teknikutveckling som finns i dagens samhälle minskar rummets betydelse för sociala 

relationer (Bengtsson & Berglund 2017). Gränslöst arbete är ett fenomen i det moderna 

arbetslivet där organisering av arbete är tätt förbundet med det teknologiska perspektivet. 

Flexibilitet på arbetsmarknaden skapas, båda externt, det vill säga globalt, och internt, inom 

organisationen, genom att ett mobiliserat nätverk möjliggör flyttande av anställda mellan 

olika arbetsuppgifter utefter behov (Allvin m.fl. 2006). 

  

3.1.1 Expertsystem 

Åtskiljande mellan tid och rum blir en viktig förutsättning för det Giddens (1996) kallar 

urbäddningsprocessen av sociala system. Urbäddningen innebär att sociala relationer ”lyfts 

ur” sina lokala sammanhang och omstruktureras över tidsrummet. Det finns två typer av 

urbäddningsmekanismer: symboliska medel (pengar) och expertsystem. Diskussionen 

kommer främst att bygga på expertsystem då det är en viktig byggsten i denna studie. På 

arbetsplatsen visar sig expertsystemet genom yrkeskunskap, där man som arbetstagare 

erbjuder garantier på sin professionella expertis för arbetsgivaren, där dennes förväntningar 

sträcker sig över tidsrummet utan krav på specifik närvaro (Giddens 1996). I det förmoderna 

samhället var expertsystem inte lika betydelsefulla då många organisationer byggde på 

produktion av råmaterial, som man tydligt kunde kontrollera, observera och mäta i detalj 

samt närvaro på platsen för produktionen. Samtidigt började antalet organisationer att växa i 

och med det moderna samhällets framväxt. Dagens flexibla arbetsmarknad bygger på 

produktion av tjänster i ett informationssamhälle där professionell expertis står i centrum, 

vilket leder till att organisationer har svårare att kontrollera och övervaka arbetsprocesser, 

t.ex. möte med kund (Bengtsson & Berglund 2017). 
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3.1.2 Tillit 

Urbäddningsmekanismer, både symboliska medel och expertsystem, bygger och vilar på 

begreppet tillit. I dagens samhälle är man omringad av expertsystem, till vilka man ständigt 

utvecklar tilltro. När man kör bil tänker man sällan på hur många expertkunskaper den miljön 

genomsyras av, det kan vara allt från konstruktionen av bilen till utformandet av 

gatukorsningar. Med tanke på att det ständigt finns en risk för att en olycka kan inträffa 

utvecklar man djupare tillit till expertisen. Detta skapas genom förförståelse för att det finns 

kontrollinstanser som garanterar att dessa system i allmänhet ska fungera (Giddens 1996). 

  

Medarbetare med expertkunskap på arbetsmarknaden innehar en privilegierad position där 

arbetsgivaren inte alltid har yrkeskunskap som medarbetare besitter, vilket gör det svårare för 

arbetsgivaren att kontrollera experternas arbetsuppgifter. Detta leder till att relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagaren i hög grad måste bygga på tillit (Bengtsson & Berglund 2017). 

Tillit bygger på integritet, där det ska existera en överensstämmelse mellan vad individer 

säger och gör (Kaufmann & Kaufmann 2016). Möjlighet till flexibilitet på arbetsplatsen 

stärker tillit inom organisationen, vilket också förknippas med risk och fara, det vill säga 

riskabla handlingar som kan vara orsaken till att det byggs upp misstro istället för tillit. Tillit 

och förtroende för individer bygger på sannolikheten att bli besviken som i sin tur påverkas 

av tidigare erfarenheter och är sammanhängande med risk. Genom att försvaga gränser 

mellan tid och rum ställs högre krav på tillit (Giddens 1996). Vidare redogörs det för 

organisationsstrukturen och hur den i sig påverkar tillitsrelationen.  

  

3.2 Organisationsstruktur 

En organisation är ett komplext socialt system som har en formell och funktionell struktur för 

att nå gemensamma mål (Granberg 2011). De flesta organisationer har gått från en hierarkisk 

konstruktion, där ledaren tar en plats högt upp i den hierarkiska organisationspyramiden, till 

den mer moderna platta organisationsstrukturen som kräver självstyrande medarbetare. 

Medarbetare i dessa platta organisationsformer har mer egenkontroll och nätverksbaserade 

arbetsmetoder, med andra ord fokuserar dessa på att skapa kontakter, samarbete och 

relationer. Dessutom byggs företagskulturen upp genom interaktioner mellan individer som 

tolkar och uttrycker kulturen genom gemensamma föreställningar om hur företaget 

definieras. Kulturen har som funktion att öka medarbetarnas identitetskänsla där man 

förpliktar sig med organisationen och skapar mening och stabilitet. Identitetskänsla uttrycks 
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genom arbetsbeteende där eliminering av osäkerhetskänslor sker och där lojalitet och 

gemenskap produceras (Kaufmann & Kaufmann 2016). Kulturen blir mer betydelsefull i de 

platta organisationsformerna där även motivationen blir drivkraften för att få medarbetare att 

agera enligt organisationens mål. Hansen & Hermansson (2013) skriver att motivation kan 

höja en individs arbetsförmåga och välvilja att sträva efter en individuell utveckling på 

arbetsplatsen, genom en form av erkännande utifrån både psykologiska och sociala behov. 

Erkännande är ett mångdimensionellt begrepp som innebär att man blir sedd, bekräftad och 

respekterad, antigen från ledningen eller teamet, för att höja individens självkänsla och 

identitet. Kunskap om erkännande blir ett slags styrredskap för att öka kontrollen över 

prestationer på arbetsplatsen.  

 

Putman (2001) påstår att det är individer som i det moderna samhället bygger upp det sociala 

nätverket på arbetsplatsen, eftersom man spenderar ganska mycket tid med arbetskollegorna. 

I den platta organisationsutformningen strävar man efter att team ska ha ett gott samarbete 

och god gemenskap för att öka arbetstrivseln. Produktiviteten hänger ihop med samhörighet 

på arbetsplatsen i takt med att man regelbundet ingår i en samarbetskontakt. 

Organisationsstrukturen kan påverka det sociala kapitalet, vilket kan leda till att arbetstrivsel 

kan försvagas och engagemang kan försvinna, vilket i sin tur kan påverka individens 

personliga välbefinnande. 

  

I den platta organisationen lägger man större fokus på att bygga en kultur där man har 

gemensamma normer och värderingar. Under en längre tidsperiod har 

organisationsförändringar lett till att arbetstagaren strävar efter att få en kultur med värdighet 

och autonomi hos medarbetarna, vilket leder till att det blir väldigt viktigt att arbetet är 

meningsfullt och tillfredsställande (Karlsson 2008). Detta kommer oftast i konflikt med 

arbetsgivarens ekonomiska krav på effektivitet, produktivitet och vinst. Om arbetstagaren 

nekas detta kan motstånd mot arbetsvillkor uppstå. Detta kan förnekas genom att ledarna 

framhäver sin maktposition via missbruk, där anställda utsätts för smädelser och föraktfull 

behandling. Inflytande och kontroll är väldigt viktiga för nästan alla medarbetare samtidigt 

som ledarna ofta vill säkra sitt eget privilegium. En annan viktig del i autonomi är begreppet 

tillit, som skapas då ledarna litar på de anställdas kompetens, vilket ger dem en större 

ansvarskänsla och ökar deras värdighet. Om ledarna däremot inte har tillit till sina anställda 

ökar risk för medlemmarnas olydnad. Om arbetstagaren bygger sin organisationsvision på en 

företagskultur där man betonar ansvar och inflytande men där det istället sker motsägelser 
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genom övervakande och noggranna mätningar av de anställdas prestationer tyder detta på att 

tillit saknas (Karlsson 2008). Betydelsen av organisationskulturen i företag har ökat då 

strategins mål är att med hjälp av företagsvisioner och värderingar driva medarbetarna att 

prestera i enlighet med organisationsmålen, som kan vara en avgörande funktion för 

organisationens framgång. Chefer implementerar företagskultur genom styrdokument och 

riktlinjer som finns inom organisationen (Kaufmann & Kaufmann 2016). 

  

Då kontroll står i motsats till samtycke stöter ledarna på problem med organisering och 

arbetsfördelning. Ledarna behöver kontrollera de anställdas produktionsmål och att dessa 

uppnås i enlighet med en plan, men samtidigt finns det ett behov av att tillfredsställa de 

anställda där individer tillåts att engagera sig i sitt arbete vilket resulterar i att ledarna får 

fördelar av deras kunnande och vilja till samarbete. Friedman (1977) diskuterar en 

lågtillitsrelation och en högtillitsrelation mellan arbetstagare och arbetsgivare som medför två 

olika sätt att organisera arbetet. Lågtillitsrelation handlar om ”direkt kontroll” då 

arbetsgivaren inte litar på sina arbetstagare och ständigt behöver övervaka dem. Däremot 

bygger högtillitsrelation på ”ansvarsfull självständighet”, i vilket arbetstagare har auktoritet 

och ansvar, samtidigt som ledarna försöker kontrollera denne genom att utveckla en särskild 

företagskultur (Karlsson 2008). Vidare definieras och redogörs det för olika ledarskapsstilar 

för att få djupare förståelse för chefers ledarskap i ett aktivitetsbaserat kontor. 

  

3.3 Ledarskap 

Ledarskap och chefskap beskrivs som två olika begrepp, med en viss skillnad inom 

organisationer. Chefskap är en formell funktion och man utses till denna position av 

organisationsledningen. Uppgifterna bygger på målstyrning, planering, uppföljning, budget, 

organisering och personalansvar. Däremot är ledarskap en informell position som man blir 

tilldelad genom att få gruppens förtroende för att leda, övervaka gruppens aktivitet samt 

uppnå gemensamma mål. Uppgifter bygger på kommunikation, inflytande, motivation, 

flexibilitet, trovärdighet och engagemang (Lind Nilsson & Gustafsson 2006). Behörigheten 

för att kunna vara ledare styrs av två begrepp; sakkunskap, vad gäller gruppens uppgifter, och 

personliga egenskaper. Svårigheten att vara chef i en organisation bygger på att försöka 

förena dessa roller med varandra, dels genom att uppfylla de krav som organisationen och 

dess ledning ställer på chefen och dels genom att få behörigheten att få leda gruppen. 
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Chefsledarstilar varierar beroende på vilken organisation man befinner sig i, därför kommer 

det att ges en förklaring av två av de vanligaste ledarskapsstilarna (Granberg 2011). 

 

3.3.1 Transaktionellt Ledarskap 

Denna ledarskapsstil bygger på krav, kontroll och belöning. Belöning blir en styrform i syfte 

att få medarbetarna att prestera, på ett sätt som medarbetarna upplever som acceptabelt och 

rättvist (Granberg 2011). Betingelsen blir att ledaren utlovar kompensationsledighet eller 

bonus när medarbetarna har uppfyllt organisationsmålet eller genom att individen har uppnått 

utvecklingsfärdigheter i sina arbetsuppgifter. I denna ledarskapsstil blir medarbetaren den 

aktivt kritiserade, för att behålla disciplinen på arbetsplatsen. Genom detta försöker ledaren 

att styra, kontrollera och leda gruppen till sitt bestämda mål. Det förekommer även passivt 

kritiserande, där strategin består av att låta medarbetaren utföra sina arbetsuppgifter men 

ingripa om det framkommer klagomål. Denna form av kritik kan innebära en bestraffning av 

ett oönskat beteende (Yukl 2012; Granberg 2011). 

  

3.3.2 Transformativt ledarskap 

Den här ledarstilen är motsatsen till en transaktionell ledarskapsstil. Transformativt ledarskap 

definieras av utåtriktad, karismatisk, stimulerande och motiverande ledare. Tillsammans med 

medarbetare etablerar man en tydlig ram efter vedertagna och överenskomna spelregler. Man 

har ett idealiserande inflytande över medarbetare, det vill säga genom att man uppträder som 

en förebild (Kaufmann & Kaufmann 2016). Den inspirerande ledaren behöver inte belöningar 

för att styra, här läggs fokus på motivation för inspiration till prestation. Ledaren är 

entusiastisk och optimistisk som involverar sina medarbetare i en öppen kommunikation där 

det sker ett demokratiskt samspel för att fullfölja organisationsvisioner. Medarbetare får 

stimulerande och intellektuella utmaningar för att arbeta självständigt i avsikt att lösa 

problem på ett kreativt sätt. Kritik får inte förekomma, vare sig om ledare har samma 

uppfattningar eller inte. Då människor har ett stort behov av socialt erkännande fungerar 

transformativt ledarskap med åtanke på en individuell uppmärksamhet, som innebär att 

ledaren ger stöd, feedback, uppmuntrar och uppskattar varje medarbetare (Bass & Riggio 

2006; Yukl 2012; Kaufmann & Kaufmann 2016). 
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3.4 Teoretisk sammanfattning 

Den teknologiska utvecklingen skapar mobilitet mellan tid och rum, vilket tillåter moderna 

organisationer att växa och anamma ett mer flexibelt arbetssätt. Begreppen tid och rum ligger 

på en hög abstraktionsnivå och möjliggör förståelsen för förändringen och problematiken 

som kan finnas i ett aktivitetsbaserat kontor. Ledarskap kräver en anpassning utifrån en 

organisationsstruktur och det kommer att identifieras vilken ledarskapsstil som utövas mest 

på aktivitetsbaserade kontor. Man kan utifrån expertsystemet anpassa ledarskapsstil och 

identifiera tillitsrelationen som finns mellan ledarna och medarbetarna samt ta reda på vilka 

strategier som tillämpas för att bygga upp tillit. Alla dessa begrepp är i en beroendeställning 

till varandra, det vill säga förändring i tid och rum har lett till nya organisationsstrukturer som 

kräver en annan ledarskapsstil och expertsystemet hjälper till att bygga upp tillitsrelationen. 

Detta illustreras med en bild nedan:   
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4. Metod 

  

I detta kapitel kommer det redogöras för studiens tillvägagångssätt. Studiens metodval, urval, 

intervjuguide, genomförande av intervju och analysmetod kommer att presenteras och 

diskuteras. Avslutningsvis diskuteras etiska riktlinjer. 

  

4.1 Val av metod 

För att ta reda på intervjupersonernas subjektiva uppfattning om tillit till sina arbetstagare har 

en kvalitativ ansats valts. För att besvara frågeställningen användes intervjuer som metod 

(Ahrne & Svensson 2015). Fördelen med intervjuer är att en bred uppfattning om 

individernas reflektioner kring ett samhällsfenomen kan fås. Förutsättningen för att kunna 

samla in denna typ av data är att man får med språkbruk, normer, emotioner och det som tas 

för givet, samt även den privata sfären. Intervjutekniken tillåter forskaren att pendla mellan 

analys och intervju för att kunna fördjupa sig i ett antal olika teman (Ahrne & Svensson 

2015). 

 

Metoden utgörs av semistrukturerade djupintervjuer med sex mellanchefer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär standardiserade intervjuguide med ett visst utrymme för 

kompletterande frågeställningar. Djupintervjuer handlar om att kunna skapa en öppen relation 

mellan intervjuare och informant. Information om informantens känslor, reflektioner och 

etiska frågor omfattas också av djupintervjuer. Valet av denna metod har anpassats efter 

syftet, då tillit kan anses vara ett känsligt ämne (Ahrne & Svensson 2015). 

  

4.2 Urval 

Forskningsfrågan har styrt valet av vilken grupp som har intervjuats i denna studie (Ahrne & 

Svensson 2015). Vi har avgränsat oss till mellanchefer som arbetar i aktivitetsbaserade 

kontor. Urvalsprocessen inleddes genom att personer från vårt nätverk kontaktades via 

telefon och mail, där en introduktion av uppsatsämnet har getts. I vår studie har vi utgått från 

ett snöbollsurval, genom att informanten har gett oss tillgång till fältet. Snöbollsurvalet 

lämpar sig vid specifika frågeställningar och innebär att den första personen som intervjuas 

tillfrågas om de känner ytterligare personer som passar för intervjun, därefter får ”snöbollen 

rulla vidare” till nästa person tills man fått tillräckligt många intervjupersoner (Ahrne & 

Svensson 2015). Det finns vissa nackdelar med att använda ett snöbollsurval, exempelvis att 
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de som intervjuas känner varandra och därmed kan ha liknande erfarenheter och inställningar. 

En problematik som kan uppstå vid snöbollsurval är att informanterna inte vågar berätta om 

de mest negativa aspekterna av att vara ledare eftersom de som intervjuas känner varandra 

(Ahrne & Svensson 2015). För att minimera dessa risker något har vi inte bara fokuserat på 

att studera personer inom ett och samma företag. Vi har begränsat oss till två olika företag i 

avsikt att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet då företagskultur kan påverka vårt 

studieresultat (Bryman 2011). Det krav som ställdes på intervjupersonerna var att dessa måste 

ha arbetat på ett aktivitetsbaserat kontor minst ett år och för tillfället antog en chefsposition 

på mellanchefsnivå inom organisationen. 

  

Organisationerna som ingick i studien var konkurrenter inom telekombranschen, verksamma 

inom den privata sektorn. Samtliga inom organisationerna var tjänstemän inom en bransch 

som präglas av den teknologiska utvecklingen. Organisationsutformningen utgjordes av en 

platt organisationsstruktur med olika specialiseringar och avdelningar. På vissa avdelningar 

kunde specialiseringen innebära expertkunskap. Anställda utgjordes av både traditionella 

lönearbetare som hade grundutbildning samt karriärlönearbetare som hade minst 3 års 

universitetsutbildning. Informanterna hade cirka 1 års erfarenhet av aktivitetsbaserade kontor. 

Bland intervjupersonerna var könsfördelningen blandad och utgjordes av 2 kvinnor och 4 

män. Åldern hos intervjupersonerna varierade mellan cirka 30–50 år. Cheferna hade även 

erfarenhet av chefspositioner på arbetsplatser med andra kontorslösningar. 

  

På grund av konfidentialitetskravet som kommer att förklaras nedan har vi avidentifierat 

informanterna men för att göra det tydligt för läsaren så har vi valt att referera till dem enligt 

följande: 

  

➢ Anna 

➢ Karin 

➢ Anders 

➢ Marcus 

➢ Patrik 

➢ Jakob 
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4.3 Intervjuguide 

Vid formulerande av intervjuguiden utgick vi från vårt syfte och frågeställningar, vilka 

byggdes utifrån våra teoretiska perspektiv med ett antal teman. Intervjun har inletts ganska 

mjukt med ett litet bakgrunds-enkätformulär där intervjupersonen fick svara på: 

  

➢ Namn: 

➢ Ålder: 

➢ Antal anställda under sig: 

➢ Hur länge har du jobbat som chef i det aktivitetsbaserade kontoret? 

➢ Har du erfarenhet av andra kontorstyper? 

- Har du varit chef i andra kontorstyper? 

  

Detta ville vi ha som en bakgrund för analysen samtidigt som vi ville skapa en trygg 

intervjumiljö. Därefter ställdes frågor inom fyra olika områden som handlar om det 

aktivitetsbaserade kontoret, ledarskap/chefskap, organisationskultur och fördjupning i ett mer 

känsligt ämne, tillit, med möjlighet till följdfrågor. Detta i hänsyn för att kunna ställa vänliga 

frågor och visa intresse för informanternas synpunkter och erfarenhet. Under intervjun skedde 

en ständig bedömning av svaren och om de inte blev tillräckligt utförliga omformulerades 

frågorna så att informanten kunde tänka efter och ha möjligheten att omformulera sitt svar 

(Ahrne & Svensson 2015). Detta upplägg valdes eftersom kritiska och ifrågasättande frågor 

först kan medföra en risk att personen slutar berätta om sig själv och att intervjun avslutas 

kort därefter. Avslutningsvis fick informanten friheten att kunna berätta om något som denne 

ansåg att vi hade missat under intervjun som skulle kunna vara relevant för vår undersökning. 

Slutligen berättade vi kort om hur studien kommer att gå vidare och bad att få återkomma 

med eventuella följdfrågor samt tackade för deltagande (Ahrne & Svensson 2015). 

  

4.4 Genomförande av intervju 

Vid en intervju kan olika faktorer påverka förhållandet mellan den som blir intervjuad och 

den som intervjuar. Dessa faktorer är platsen där intervjun äger rum, samt maktrelationen 

mellan intervjuare och informant (Ahrne & Svensson 2015; Trost 2010). Informanterna ska 

känna sig bekväma i miljön samtidigt som intervjun helst får genomföras på en plats som inte 

har för mycket buller som kan försämra inspelningen (Bryman 2011). Eftersom informanten 
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ägnar sin tid åt studien är det även av vikt att de får bestämma en tid som passar dem för 

intervjun. Därför valdes plats och tid för intervjun i samråd med informanterna. En 

intervjuperson blev intervjuad i ett café i anslutning till dennes företag. Detta ledde till att det 

var svårare att fokusera på intervjun då man lätt blev distraherad av andra människor. 

Kvaliteten på inspelningen påverkades också då det var högljutt i caféet, vilket gjorde 

transkriberingen svårare. De andra intervjupersonerna bokade rum för vår intervju på sina 

respektive företag. Olika platser kan påverka hur den som blir intervjuad framställer sig. Att 

våra intervjuer genomfördes på arbetsplatsen kan exempelvis ha medfört att 

intervjupersonerna vill framstå som en bra chef (Ahrne & Svensson 2015). Längden på 

intervjuerna varierade mellan cirka 40–70 minuter. 

  

Intervjuerna kräver hög koncentration och vi fick därmed tänka på att inte boka upp för 

många intervjuer på samma dag eller för tätt inpå varandra. Efter varje intervju fanns det tid 

för att anteckna våra observationer (Ahrne & Svensson 2015). En annan faktor som kan 

påverka förhållandet mellan intervjuperson och intervjuare är maktrelationen. I de flesta fall 

försöker man undvika att vara två intervjuare på grund av ett maktövertag där informanten 

känner sig i underläge. I vårt fall var vi otränade intervjuare och hade ett känsligt ämne, tillit, 

och därmed ville vi ha stöd av varandra för att få en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse. Vid intervjusammanhang kan man tala om den 

subjektrelation som anses vara mellan intervjuaren och den intervjuade chefen, där de inte 

står riktigt på samma nivå. Informanterna var experter och var ganska vana vid intervjuer. I 

den meningen står de på en mycket ”högre” nivå än intervjuaren. Trots att vi var experter 

inom vårt ämne så var vi ganska unga och otränade inom intervjutekniker (Trost 2010). 

  

4.5 Analysmetod 

Efter att intervjun genomförts började transkriberingen. Fördelen med detta är att man under 

själva transkriberingen lär känna sitt material bättre och kan inleda tolkningsarbetet redan 

under själva lyssnandet och skrivandet. Intervjuutskriften tog med allt som har sagts under 

intervjun med notiser för långa pauser. Detta gjordes för att ha ett brett material för att kunna 

gå djupare i analysen (Ahrne & Svensson 2015). 

  

För att kunna sätta igång med analysarbete behövde vi först gå genom tre grundläggande 

processer. Första processen innebär en sortering av empirin för att skapa en ordning i 
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analysen. När man får in en stor mängd data blir det svårt att skapa en överblick och hitta 

ordning, därför krävs det att man läser materialet flera gånger. Sortering av data innebär även 

kodning. Öppen kodning innebär att man går igenom materialet rad för rad och hittar mer 

begränsade vokabulär för varje mening, det kan även vara med teoretiska begrepp. Detta 

leder till att man får många koder och för att minska antalet hittar man ett mönster som leder 

till selektiv och fokuserad kodning. Nyckelord som hittades efter genomläsning och sortering 

var ”sammanhållning”, ”tillgänglighet”, ”tillit”, ”kontroll”, ”målstyrning” och ”tydlighet”. 

Analysen styrde sorteringen utifrån de övergripande teoretiska perspektiven med fokus på 

materialet. Andra processen innefattar reduktion av data genom att hitta det väsentliga för 

analysen. Den fokuserade kodningen innefattar några antal teman som representerar en bild 

av materialet i dess helhet. Teman som kunde identifieras var bland annat ”flexibilitet”, 

”ledarskapskaraktär”, ”sammanhållning” och ”tillit”. 

  

När vi sedan valde ut exempel skedde det ett urval utifrån våra teman som problematiseras i 

resultatet. Tredje processen handlar om att slutligen kunna argumentera för sin tes. 

Argumentationen sker akademiskt, utifrån empirin med hjälp av teoretiska begrepp. 

Processen formas av de teoretiska utgångspunkterna samt forskningsfrågorna vilket både 

möjliggör analysen samt begränsar den. (Ahrne & Svensson 2015). 

  

4.6 Forskningsetik 

I vårt arbete har vi utgått från Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska grundprinciper, 

dessa är: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

De etiska riktlinjerna har till syfte att skydda individen från psykisk och fysisk skada, 

förödmjukelse och kränkning. Första kravet kallas för informationskravet och innebär att man 

som forskare har skyldigheter att ge information till informanten innan man påbörjar en 

insamling av datamaterial. Varje intervju inleddes med att informera informanten om studiens 

syfte, anonymitet, inspelningsmöjligheten och rätten att få tillgång till forskningsresultatet 

efter publikationen (Vetenskapsrådet 2002). Det andra kravet kallas samtyckeskravet och 

innefattar att de som medverkar i studien ska ha gett sitt samtycke till att medverka, 

informerats om att de inte behöver svara på alla frågor samt att de kan avbryta intervjun när 

de vill (Vetenskapsrådet 2002). Vi frågade intervjupersonerna om samtycke vid första 

kontakt som skedde genom telefon och även mail, vilket även återupprepades vid intervjun. 

Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om enskilda 
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individer som har lämnats under intervjun kommer att förvaras på ett sätt som gör dessa 

otillgänglig för andra. I resultatet av datamaterialet där både känsliga uppgifter och 

personuppgifter kan förekomma kommer informanterna att avidentifieras (Vetenskapsrådet 

2002). Det fjärde och det sista kravet kallas nyttjandekravet och innebär att de insamlade 

materialet endast kommer användas för vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

5. Resultat och analys 

  

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet utifrån fyra teman som identifierats i 

kodningsarbetet, dessa har även givits underrubriker eller huvudrubriker för att underlätta för 

läsaren. De fem huvudrubrikerna är följande: Flexibilitet, ledarskapets karaktär, utmaningar i 

ett aktivitetsbaserat kontor och tillit. Materialet kommer även analyseras utifrån de teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats i studien. 

  

5.1 Flexibilitet 

Den induktiva ansatsen i vårt empiriska material visar att flexibilitet är något som alla chefer 

beskriver som en möjlighet att kunna arbeta mer öppet och rörligt, vilket främjar 

organisationsutvecklingen. Den aktivitetsbaserade kontorslösningen öppnar upp möjligheten 

för två sfärer t.ex. att arbeta hemifrån, där rumslig flexibilitet innebär att medarbetare kan 

arbeta på en valfri plats på kontoret men även tidsperspektivet som tillåter att kunna fördela 

arbetstiden utifrån sina egna behov. 

 

5.1.1 En typisk arbetsdag 

Alla chefer beskrev sin arbetsdag som varierande bestående av flera möten som därtill 

blandas med annat arbete så som enskilt arbete eller socialt arbete bland medarbetare. 

Majoriteten av cheferna har möjlighet att sätta sig var de vill och kan välja mellan olika 

våningsplan. Även Annas, Patriks och Marcus grupp har möjlighet att sitta var de vill på 

kontoret och de kan variera både plats och arbetsplan. De flesta av Karins, Anders och Jakobs 

medarbetare behöver däremot sitta på samma plan och arbeta på grund av deras 

arbetsuppgifter och teknologiska hjälpmedel som kräver det. Däremot är det ingen som har 

fasta arbetsplatser och alla kan variera arbetsplats på våningsplanet eller i området de 

befinner sig på. De flesta medarbetare och alla chefer har möjlighet att arbeta hemifrån. En 

del kan göra det i mindre utsträckning på grund av arbetsuppgifterna som de har och därmed 

försvinner även en del av flexibiliteten för dessa. 

  

Bilden som cheferna ger av sina arbetsdagar är, med vissa undantag, ett tydligt exempel på 

det som Giddens (1996) pratar om gällande flexibilitet mellan tid och rum. Arbetet är inte 

kopplat till varken en speciell tid eller rum och teknologins utveckling har möjliggjort detta 

flexibla arbetssätt. Inom organisationen kan man numera flytta de anställda mellan olika 
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arbetsuppgifter utefter hur behovet ser ut. De flesta chefer poängterar att det inte spelar någon 

roll var någon jobbar, om det är i hemmet eller på jobbet, samtidigt som en del tycker att det 

är bra att man väljer att arbeta på arbetsplatsen också. Även fast flera har möjlighet att arbeta 

var de vill återgår flera chefer till att fysisk närvaro på kontoret också är viktig, vilket bland 

annat är kopplat till temat sammanhållning som vi kommer diskutera senare. 

Sammanhållningen upplevs bli sämre utan den fysiska närvaron och därmed blir arbetet inte 

helt frånkopplat från rummet även fast många chefer vill framhålla det. 

  

Alla chefer uttrycker att en av de mest positiva sidorna med att arbeta i ett aktivitetsbaserat 

kontor är möjligheten att välja vart och när man vill arbeta. Personligen är de flesta chefer 

nöjda med det aktivitetsbaserade kontoret och utifrån deras egen roll och arbetsuppgifter 

behöver de inte en dedikerad plats eller zon i samma utsträckning som sina medarbetare. 

Detta skulle delvis kunna bero på att de flesta chefer har en mer varierad arbetsdag än många 

medarbetare, de är också mindre beroende av att behöva samarbeta med andra. Karin 

uttrycker detta på följande sätt: 

  

“[...] utifrån mitt perspektiv, så som jag jobbar, så funkar det hur bra som helst, det är klockrent. 

Men utifrån gruppens perspektiv så har de, i och med att de sitter väldigt statiskt fast, behöver 

ha fasta platser med stor skärm så kan det vara lite meckigt, att hitta platser, så sitta ihop som 

ett önskemål från gruppen [...] ” (Karin) 

  

Det som Karin och många andra chefer uttrycker skulle även kunna exemplifieras med 

Friedman (1977) hög- och lågtillitsrelationer. Chefer som har stort ansvar och självständighet 

känner kanske därmed även högre tillfredsställelse i ett aktivitetsbaserat kontor än de 

medarbetare som har lågtillitsrelationer som präglas av mer kontroll. För de arbetsuppgifter 

som är statiska och kräver viss utrustning passar ett aktivitetsbaserat kontor sämre, där 

arbetsuppgifterna även utgörs av mindre självkontroll och självständighet. En hög 

självständighet och personlig kontroll kan också leda till en högre tillfredsställelse i arbetet. 

  

5.1.2 Det aktivitetsbaserade kontorets funktion 

Meningen med det aktivitetsbaserade kontoret är bland annat att man ska variera sin 

arbetsplats och samarbeta med andra avdelningar. Anders upplever däremot att det inte är 

någon som samarbetar med andra avdelningar eftersom man sällan sätter sig bredvid den 

personen man faktiskt behöver hjälp ifrån. Patrik uttrycker istället att han ser det som en 
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fördel att kunna sätta sig med andra avdelningar och grupper när det finns platser. Detta beror 

delvis på att hans uppgifter skiljer sig från Anders där Patriks arbete innefattar mer 

samarbeten med andra grupper. Karin menar även att det finns de som kan störa sig på om det 

kommer en person från en annan avdelning och sätter sig bland dem. Anders pratar om att det 

upplevs finnas vissa öronmärkta platser på kontoret och därmed kan man inte sitta vart man 

vill utan snarare där man får, vilket indikerar på att det finns vissa gränser för flexibiliteten. 

  

Trots att många kan jobba flexibelt och har valmöjligheten att sitta vart de vill uttrycker både 

Anna, Karin, Marcus, Anders och Patrik på ett eller annat sätt att de tenderar att sätta sig på 

samma platser ändå. Det gäller både dem själva och gruppen. Att cheferna väljer samma 

platser är kopplat till sammanhållningen då flera uttrycker att man väljer samma platser för 

att man vill sitta med sin grupp eller tillsammans med andra chefer. Marcus reflekterar över 

att de flesta människor är vanemänniskor och tror även att det kan bero på det. För många 

chefer handlar det också om att vara tillgängliga för sina medarbetare. Anna uttrycker på 

följande vis: 

  

“Ja men jag försöker ju vara så tillgänglig som möjligt, jag försöker ju sitta på platser där jag 

kan vara anträffbar så att de i mitt team kan, hitta mig lätt och prata med mig. Och jag försöker 

ju, tyvärr så har det blivit att jag kanske drar mig till en viss typ av platser, så de vet vart jag 

sitter oftast så då kan de ju komma... Man kan ju tycka i ett aktivitetsbaserat så ska man ju röra 

sig mer men jag har nog fastnat lite mer på...” (Anna) 

  

Det Anna och flera andra chefer uttrycker skulle kunna förstås som att en del av kulturen i 

företaget har blivit att man sätter sig på samma platser för att försöka skapa gemenskap. Även 

fast Anna reflekterar över att det inte bör vara så i ett aktivitetsbaserat kontor är hon samtidigt 

nöjd med det ändå, vilket tyder på att det har blivit en del av organisationskulturen och 

därmed något som är trögt att förändra. Inom organisationen tycks sammanhållningen vara en 

stor del av företagskulturen och den är även kopplad med att vara tillgänglig och sitta 

tillsammans. Som chef bör man vara tillgänglig hela tiden och detta gör man främst genom 

att sätta sig på en plats som gör en lätt att hitta, eller tillsammans med sin grupp. Därmed bör 

man inte jobba hemifrån för ofta heller. Strävan efter en sammanhållning innebär också att 

flexibiliteten samtidigt blir begränsad och att tid och rum har en viss betydelse ändå.  
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5.2 Ledarskapets karaktär på det aktivitetsbaserade kontoret 

5.2.1 Transaktionellt ledarskap 

Resultatet visade att ingen av de intervjuade ledarna hade en renodlad ledarskapsstil. Det 

transaktionella ledarskapet bygger på grundläggande och nödvändiga chefsfunktioner i form 

av krav, kontroll och belöning. Många ledare beskrev det transaktionella ledarskapet när man 

pratade om mindre bra egenskaper hos en chef i ett aktivitetsbaserat kontor (Yukl 2012; 

Granberg 2011). 

Karin uttryckte att ett gammalt chefskap var förknippat med att visa auktoritet genom att 

“styra med hela handen”, och menade att man då inte får medarbetarna att sträva efter 

gemensamma mål. Det har även kommit upp att denna nya organisationsstruktur skapar 

utmaningar som gör det omöjligt att ha kontroll över medarbetarna. Anders menar att man 

bör släppa kontrollbehovet: 

“Kontrollbehov är jäkligt bökigt att jobba med, då kommer du ha problem, med att du kommer 

liksom inte kunna koll på alla, men beror på hur gruppen ser ut… Väljer hälften av gruppen att 

sitta gömda eller liknanden, då är det väldigt svårt att ha någon koll på vad de gör och så vidare, 

man måste bara liksom släppa lite av det här kontrollbehovet.” (Anders) 

Vidare menar Marcus att kontrollbehovet finns hos de flesta chefer där man vill ha koll på 

sina medarbetare. Samtidigt anser han att det är ett gammalt tänk och något som borde 

förändras i utbyte mot att man skapar tillit. Även Patrik uttrycker att man måste kunna lita på 

sina medarbetare och på människans vilja att prestera, och i utbyte ha tydliga mål och tydliga 

strategier för hur man ska göra för att uppnå dessa mål. Många chefer uttryckte att det blir 

viktigare att kunna släppa kontrollen och våga delegera arbetsuppgifter samtidigt med det 

ökade kravet på struktur och planering, jämfört med tidigare organisationsstruktur. 

Vid utvecklingssamtal går cheferna bland annat igenom hur varje individ har presterat eller 

hur de följt målen. För vissa chefer är det även viktigt att man är tydlig med vad som 

förväntas av medarbetarna och att man fördelar ut ansvar. Varje medarbetare ska veta vad 

som krävs av dem och därmed går man igenom en plan gemensamt och sätter upp mål för 

både gruppen och individen. Genom att fördela ut ansvar menar flera chefer att man även 

ökar ansvarstagandet i arbetet. För Patrik är en viktig del av hans chefsroll att följa upp det 

dagliga arbetet: 
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“Så visas det att jag har koll på läget också. Och då utförs jobbet också. Hade jag inte brytt mig 

om det så hade folk… Amen skitit i det helt enkelt… Tror jag.” (Patrik) 

  

Något som märks tydligt är att trots att den transaktionella ledarskapsstilen anses vara 

omodern hos de flesta chefer så finns det tendenser att vid behov kunna kontrollera sina 

medarbetare genom att använda mätmetoder, som tillämpas vid bland annat förekomsten av 

fusk. Dessa mätmetoder används även när man vill ha en individuell måluppföljning för att se 

om medarbetarna presterar och slutför sina arbetsuppgifter. Karin pratar tydligt om hur man 

kan kringgå mätmetoderna och hur hon som chef försöker motverka det: 

“Nej men det är så att vi mäts ju på längden och bredden både hur många samtal vi tar, hur 

länge vi pratar med kunden, hur väl du följer ditt schema, vi mäter försäljningen såklart […] det 

finns lite olika knep, som vi har lärt oss med tiden, att man kan koppla bort sitt samtal, vissa 

kunder kan man lägga in [...] kan ringa upp när det är dennes tur, och när samtalet kommer in är 

den bokad på sig som säljare, nu ska du ta det här men det är ingen som ser egentligen om du 

tar det. Om man tar fram listor så kan man se om du har besvarat samtalet, men du kan sitta 

ganska länge och strunta i att ta samtalet och du får per automatiskt rast, och det har vi märkt så 

nu har vi tagit fram listor, på det, [...] där blir det ju arbetsvägran, plus fusk, du plockat ut en 

lön, det är inte okej […]” (Karin) 

I detta sammanhang gäller bestraffning i form av en muntlig eller skriftlig varning, men det 

kan gå så långt som uppsägelse. I allmänhet var det inga direkta bestraffningar som ledarna 

använde sig av, förutom enskilda samtal med medarbetarna för att uppmärksamma något som 

inte följs. Motsägelserna som har kommit fram i intervjuerna med informanterna kan även 

peka på att det är svårare att prata om de negativa sidorna av ledarskapet. 

Patrik konstaterade att om man inte har tillit till sin personal så kan man sätta in en 

”performance improvement plan” för att punktmarkera en medarbetare som inte presterar till 

uppsatta mål. Detta görs genom att ledaren sätter upp tydliga mål och medarbetaren får 

coachning och styrning åt rätt håll. Vidare menar Patrik att utmaningen i ett aktivitetsbaserat 

kontor ibland kan bli att hantera personer som är bra på att bortförklara sig eller sämre på att 

ta till sig feedback. Eftersom det handlar om ökad flexibilitet och mobilitet i tid och rum blir 

det av stor vikt att försöka vara så tydlig som möjligt och ta fram fakta eller bevismaterial på 

vad man vill att medarbetaren ska förbättra. En del chefer ger även uttryck för att det är bra 

att vara rak på sak och vara tydlig med att berätta hur man vill ha det. Detta är för att kunna 

uppnå uppsatta mål och sträva efter tydliga visioner (Yukl 2012; Granberg 2011). 
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5.2.2 Transformativt ledarskap 

Samtliga informanter uppvisar tecken på ett mer transformativt ledarskap där ledarskapsstilen 

bygger på en utåtriktad, karismatisk, stimulerande och motiverande ledare. Informanterna 

poängterar att för att kunna leda på bästa sätt så väljer de att ta fram tydliga spelregler 

tillsammans med sina medarbetare för att uppnå gemensamma mål. De tar även upp att man 

som ledare i ett aktivitetsbaserat kontor måste sträva efter att ständigt kunna vara tillgänglig 

och närvarande för sina medarbetare. Detta visar att man strävar efter att kunna ha ett 

idealiserande inflytande över medarbetarna, det vill säga att kunna vara en förebild. Fokus låg 

främst på egenskaper som lyhörd, stöttande, kreativ, motiverande, inspirerande, delegerande, 

uppmuntrande och rolig. Man skulle även ha tillit, lojalitet, sammanhållning, coacha samt ge 

feedback. Att kunna släppa kontrollbehovet ansågs dessutom vara mycket viktigt i det 

aktivitetsbaserade kontoret. Marcus tyckte även att företagsvärderingar var viktiga och 

påpekade att de blir en viktig del av företagskulturen eftersom de får alla att sträva efter 

samma mål: 

 

“Anledningen varför vi har värderingar är liksom inte att det ska pryda liksom väggarna. […] 

Men vi som har jobbat här länge, vi trivs verkligen i det här företaget. […] Går all in på det här, 

och verkligen lär våra medarbetare och oss själva att leva efter dem så blir det så mycket 

enklare att jobba.” (Marcus) 

Cheferna förespråkade det transformativa ledarskapet och i en stor organisationsförändring 

anses det oftast vara mer optimalt med denna ledarskapsform. Eftersom det bara var cirka ett 

år sedan som båda organisationerna bytte lokaler och övergick till ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt så får medarbetarna intellektuella och stimulerande utmaningar för att kunna arbeta 

självständigt, i avsikt att i första hand själva kunna lösa problem på ett mer kreativt sätt. 

Ledarna var medvetna om att medarbetarnas individuella uppmärksamhet hade minskat till 

följd av organisationsförändringarna, men detta kompletterades med fler utvecklingssamtal, 

vilket Anders utryckte på följande sätt: 

“[…] i och med att jag har så pass stor grupp ändå […] så har man de här utvecklingssamtalen 

[…] när man är klar med det sista så påbörjas det på nytt liksom […] för att det är så många, så 

att man behöver ha, ändå kontinuerlig hålla det uppe […] utvecklingssamtalet som vi har varje 

månad där man får sätta sig och snacka om allt mellan himmel och jord.” (Anders) 
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Sammanfattningsvis kan det tolkas att informanternas ledarskap bygger på två olika stilar, det 

vill säga den transaktionella och den transformativa. Detta kan ha utvecklats på grund av att 

den nya organisationsstrukturen skapar nya utmaningar i ledarskapet. De flesta informanterna 

upplevde inte att deras chefsroll hade förändrats jämfört med tidigare kontorslandskap, några 

hade däremot fått en annan position i företaget som gjorde att man hade fått nya 

arbetsuppgifter. Däremot uppfattade Anders att chefsrollen i den gamla 

organisationsstrukturen omfattade ansvaret att leda och fördela arbete mycket tydligare. Han 

reflekterade även över att man inte längre arbetar på samma sätt med gruppen nu, det sker 

mer på det individuella planet. Patrik upplevde att chefsrollen håller på att förändras: 

“[…] jag tror det är framför allt när man titta på den generationen personer som kommer fram 

nu […], det handlar inte om vad personer i fråga kan göra för jobbet utan snarare vad kan 

jobbet kan göra för personen, som är mer relevant nu.” (Patrik) 

Granberg (2011) menar att chefskap måste bygga på ansvar, kontroll och måluppföljning, då 

organisationsledningen kräver att detta efterföljs. Detta hanteras genom att man till en viss 

del använder mätmetoder som ingår i en mer transaktionell ledarskapsstil. Däremot ser man 

också tydligt hur alla chefer förklarar hur viktigt det är med en mer transformativ 

ledarskapsstil. Detta tydliggörs genom att de lyfter fram hur viktigt det är med tydlig 

kommunikation, inflytande och motivation. Man kan tolka att några intervjuresultat visar på 

att chefer arbetar med att försöka förena dessa roller med varandra (Lind Nilsson & 

Gustafsson 2006). 

5.3 Sammanhållning  

Sammanhållningen ser de flesta chefer som en av de största utmaningarna i det 

aktivitetsbaserade kontoret. Jakob är den enda som inte pratar om en sämre sammanhållning, 

vilket delvis kan bero på att han är den enda som har ett speciellt dedikerat område tillägnat 

hans grupp där inga andra från övriga kontoret får sitta. Denna zon var dock även ett 

önskemål från gruppen. Alla chefer upplever att det finns en önskan hos medarbetarna att 

sitta tillsammans i teamet. För gruppens bästa tycker de flesta chefer därmed att det skulle 

vara fördelaktigare med exempelvis ett dedikerat område för gruppen eller med fasta 

arbetsplatser. Dels vill man kunna få hjälp av andra medarbetare och dels vill man få det 

sociala och stärka teamkänslan. Anders uttrycker att: 
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“[...] du tappar lite, eller ganska mycket av gruppkänslan, som jag tycker är det viktigaste. Det 

är någonting som jag själv pushar till, det är svinviktigt och är med och bidrar till 

gruppstämning och att man har kul på jobbet och hela den biten. Den tappar du helt och hållet 

när folk liksom inte sitter tillsammans generellt, att de kan sätta sig vart dem vill. Jag har 

framför allt när det gäller nyrekrytering så ser jag väldigt svårighet för de att komma in i 

gruppen, i och med att gruppen inte sitter centrerad, det blir väldigt lätt... Jag har en kille som 

har jobbat i 3 månader och han har fortfarande… Jag har några som han typ snackar med någon 

gång men det är inte så att han har vänner i gruppen eller liksom, jag ser ofta att han gå själv på 

lunch, och det är jäkligt... Den blir tuff för jag kan inte tvinga någon att... Vet du vad, nu ska du 

sitta och hänga med Peter en vecka liksom... Den är skitsvår, dem delarna är skitsvåra. [...]” 

(Anders) 

  

En aktivitetsbaserad kontorsmiljö utan direkta fasta platser för ett team kan leda till att en 

form av erkännande försvinner, då man inte blir sedd och bekräftad på samma sätt som förr 

(Hansen & Hermansson, 2013). Detta kan även innebära att produktiviteten kan minska på 

grund av att man inte har samma samhörighet och samarbetskontakt (Putman, 2001). Både 

Anders och Patrik upplever att rekryteringen har blivit en utmaning i den nya kontorsmiljön. 

Patrik har varit tvungen att tänka ut nya strategier för att få med nyrekryterade personer i 

sammanhållningen som innefattar ett fadderskap. Även Karin har implementerat nya 

strategier för att stärka sammanhållningen som kallas för ”självledarskap”, vilket innebär att 

man strävar efter att ha egna ansvarsområden som delas upp efter de styrkor som 

gruppmedlemmarna har. Flera chefer reflekterar även över hur viktigt det är att ha en 

organisationskultur på ett aktivitetsbaserat kontor för att stärka teamkänslan. Kaufman & 

Kaufman (2016) nämner att organisationskulturen blir en del av ledarskapet som får 

medarbetarna att prestera i enlighet med organisationsmålet. De flesta informanter pratar om 

att de hade någon slags aktivitet, antingen på arbetsplatsen eller efter jobbet. Det 

organiserades både ”after work”, jul- och sommaravslutningar och tävlingar i biljard på 

kontoret. Marcus lägger stor vikt vid aktiviteter: 

  

“När alla i gruppen vill bowla tillsammans på sin fritid då har vi ju lyckats. Utan att involvera 

mig, men när jag måste anordna alla bowlingkvällar, då har vi inte kommit dit jag vill. Men när 

liksom alla bara kramar om varandra och “kom nu går vi och bowlar” då har vi lyckats. Och när 

man har ett sånt gäng som går runt hand i hand och sådär, då är min erfarenhet i alla fall att då 

löser man allting. [...]” (Marcus) 
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För Marcus verkar det vara ett ideal att medarbetarna har ett närmre socialt umgänge med 

varandra, vilket ska leda till att underlätta arbetet. Detta skulle delvis kunna vara kopplat med 

en företagskultur där sammanhållning är betydelsefull. Samtidigt är Marcus en av de som 

lägger störst vikt vid sammanhållningen i sin intervju, hans ideal av ett team som har ett 

närmre socialt umgänge skulle därmed även kunna spegla hur han är som person och vad som 

är viktigt i hans mening. Ett starkt socialt band skulle således kunna vara betydelsefullt för 

tillit och trivsel inom gruppen som är viktigt för att få medarbetarna att prestera mot utsatta 

mål. Putman (2001) nämner att organisationskultur höjer medarbetarnas arbetstrivsel genom 

god sammanhållning och gemenskap, vilket enligt cheferna försvinner till en viss del i 

samband med den nya organisationsstrukturen. Detta innebär att när medarbetare inte har 

fasta platser så krävs det en tydlig samordning av ledningen för att upprätthålla individers 

sociala behov samt stärka sammanhållningen i teamen.  

  

Vidare upplever cheferna att den digitala kommunikationen har ökat samtidigt som den 

fysiska kommunikationen har minskat. Den fysiska kommunikationen beskrivs även av flera 

chefer vara kopplat till sammanhållningen, där möjligheten att kunna sitta tillsammans i 

teamet varje dag och prata med varandra ökar gemenskapen. På så sätt får även cheferna en 

bättre uppfattning av medarbetarnas mående och arbete. Anna beskriver det på följande vis:  

“[...] det är ännu svårare att se om jag inte ser mina medarbetare varje dag så har jag svårt 

ibland att uppfatta hur de mår eller… hur det fungerar och så för dem i det dagliga arbetet. Det 

var lättare när man hade dem, när jag satt med dem, då såg jag ju dagligen dom åh man pratade 

då lite med dom och så... Kände jag att man hade koll på lite hur de mår och så… Så det kan 

vara lite mer nackdel.” (Anna) 

  

På grund av den teknologiska utvecklingen kan det vara viktigt med personlig kontakt då man 

blir sedd och bekräftad av både ledningen och arbetskollegorna (Putman, 2001). Både Anna 

och Marcus upplever att man får en sämre koll på sina medarbetare när man inte sitter 

samlade varje dag genom att man därmed inte uppfattar medarbetarnas mående. För att öka 

sammanhållningen i den nya arbetsmiljön där man inte längre kan kommunicera fysiskt i 

samma utsträckning som innan uttrycker Marcus att man får hitta nya lösningar att 

kommunicera på. Detta genom att exempelvis skapa en WhatsApp-grupp eller genom att 

kommunicera via andra sociala medier där man även kan ta upp mer privata grejer så som att 

önska varandra en trevlig helg. Det gäller även att försöka använda de digitala verktyg man 
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har tillgång till såsom Skype, telefon, mejl eller mötesanteckningar. Detta kan förstås i 

Giddens (1996) teoretiska ljus där den tekniska utvecklingen har en bidragande del i dagens 

flexibla arbetsliv eftersom den möjliggör flexibilitet mellan tid och rum. Samtidigt medför 

teknikens utveckling även nya utmaningar för både chefer och medarbetare. Det handlar om 

att kunna anpassa sig efter nya sätt att kommunicera på som medföljt med teknikens 

utveckling och använda sig av kommunikationsmedel som man inte är lika van vid. För alla 

chefer vi intervjuade var aktivitetsbaserade kontoret relativt nytt vilket skulle kunna påverkat 

hur de uttryckte de nackdelar som de upplevde med kommunikationen. De flesta var relativt 

vana med en daglig kontakt med sina medarbetare och ställdes nu inför en ny utmaning i det 

nya kontoret: att försöka använda sig av de digitala medlen i större utsträckning än tidigare 

och få det att fungera. 

  

5.4 Tillit 

För att förstärka sammanhållningen eller gemenskapen beskriver de flesta chefer att man 

förutom kontakt genom andra typer av medier eller olika typer av gemensamma aktiviteter 

även har exempelvis gruppmöten och utvecklingssamtal. Gruppmöten menar cheferna blir ett 

tillfälle för att kunna samlas som grupp för de som inte har möjlighet att sitta tillsammans 

hela tiden. Vid utvecklingssamtalen kan man på ett mer personligt plan utreda t.ex. hur det 

går i det dagliga arbetet eller hur medarbetarna mår, något som annars delvis försvinner i det 

aktivitetsbaserade kontoret då man inte ses i samma utsträckning som tidigare. Anna 

beskriver även att det kan finnas vissa utmaningar som medföljer i det aktivitetsbaserade 

kontoret där hon upplever att: 

  

“Det beror på vad man har för arbetsuppgifter. Men det kan vara lite lättare att slinka undan i 

om man nu vill vara… En dålig medarbetare (skratt). Då syns inte det lika väl. Inte varken jag 

eller kollegorna ser vad man gör. Eller man kanske inte ens ser att man är där eller inte. Så för 

vissa tror jag att det kanske… Man har andra mätmetoder, för att liksom se att man presterar 

och gör det man ska och så vidare… Jag skulle säga att om man vill vara en slacker så kan 

det… Vara lättare på ett sånt här kontor.” (Anna) 

  

Anders menar att även om det går att följa upp sina medarbetares prestationer genom olika 

mätmetoder så säger det inte hela sanningen ändå. Trots att cheferna har mätmetoder som 

hjälp för att se hur arbetsuppgifterna blir utförda kan de bara fungera som riktlinjer, alltså 



32 

fungerar mätmetoderna inte fullt ut. När gränserna mellan tid och rum försvagas eller 

försvinner ställs det därmed även ett högre krav på tillit från chefen (Giddens 1996). De flesta 

chefer beskriver även tillit som en viktig del i ett aktivitetsbaserat kontor. Det skulle därmed 

kunna tolkas som att det är viktigt att uttrycka tillit för sina medarbetare även om man kanske 

inte känner det helt alla gånger. När de anställda känner att ledarna litar på sina medarbetare 

ger de även dem en högre trovärdighet samt en större ansvarskänsla (Karlsson 2008), vilket i 

sin tur leder till att medarbetarna vill utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

  

I vår studie visade det sig att båda organisationerna som implementerade aktivitetsbaserade 

arbetssätt har flest avdelningar inom företagen som arbetar med expertsystem, det vill säga 

har en yrkeskunskap. Karriärslönearbetaren befinner sig på en högre position jämfört med 

den traditionella lönearbetaren på grund av sin expertis. Som medarbetare har man mer 

värdighet och autonomi har större betydelse för att man ska känna att arbetet är meningsfullt 

och tillfredsställande (Karlsson 2008; Giddens 1996). Detta uttrycks genom att informanterna 

berättade att medarbetarna får mycket ansvar, bland annat säger Anna följande: 

 “Så jag tycker mycket om frihet, alltså frihet under ansvar. För jag tro då på att… Ger man 

dem de så får man det hundra gånger tillbaka.” (Anna) 

Genom att ge autonomi måste ledarna bygga tillit till de anställdas kompetens och detta görs 

genom expertsystemet. Systemet bygger på att de anställdas expertkunskap erbjuder garantier 

på deras professionella expertis för arbetsgivaren. Möjlighet till flexibilitet på arbetsplatsen 

stärker tillit inom organisationen. Många informanter påpekar att de litar på att deras personal 

arbetar då de har förtroendearbetstid. En del informanter uttrycker även att medarbetarna har 

expertkunskap kring sina arbetsuppgifter som de själva inte har samma kunskap om. Jakob 

menar att han som chef har en övergripande kunskap men inte de detaljkunskaper som krävs 

för att slutföra arbetsuppgifterna: 

“[...] så har jag en begränsat teknisk kompetens, dem här killar och tjejerna är ju bäst i sitt 

område, jag började förra året, så att det är knappt 1,5 år. Jag lär mig fortfarande väldigt 

mycket, men samtidigt så försöker jag ju inte, jag avsätter inte tid och har inte den tiden att 

försöka lära mig tekniken och jag ser inte heller att det är supernödvändigt att ha djup kunskap, 

snarare ha någon form utav tillräckligt kunskap för att kunna vara ett bra bollplank och kunna 

hjälpa till vid prioriteringar om det behövs, så att jag skulle vilja svara tillräckligt mycket för att 

kunna utföra min uppgift.” (Jakob) 
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Liksom Granberg (2011) lyfts det fram att chefer har fått en ny ledarroll med högre 

belastning och att expertsystemet gör det svårare för chefer att kontrollera sina medarbetare 

på samma sätt som förr. När vi ställer frågan kring hur man ser till att arbetsuppgifterna blir 

utförda ger alla chefer en beskrivning av olika mätmetoder eller uppföljningar. Alla jobbar 

utefter tydliga mål och det är viktigt att alla medarbetare vet vad de har för uppgift. Flera 

grupper har mätmetoder som på olika sätt kan räkna hur medarbetarna har presterat. Ofta 

finns det ett snittvärde för vad som ska uppnås och det går även att jämföra med hur andra i 

gruppen har presterat.  

De chefer som inte arbetade med personal som hade specialkunskap kände en större oro över 

att övergå till ett aktivitetsbaserat kontor. Patrik påpekade att oron byggde på att man inte 

längre skulle ha full fokus på medarbetarna och att man skulle behöva släppa kontrollbehovet 

för att ersätta det med tillit. Den berodde även på att han tidigare ledde juniora medarbetare, 

oron släppte när han fick ansvar över äldre medarbetare. Skillnaderna mellan de juniora 

medarbetarna och de äldre medarbetarna uttrycktes av cheferna främst vara grad av 

ansvarstagande, utbildning, samt fritidsaktiviteter som gick ut över arbetet såsom festande. 

De yngre medarbetarna ser arbetet mer som en tillfällig lösning medan de äldre ser arbetet 

som något permanent och i högre utsträckning även som ett intresse, delvis eftersom det även 

är något man utbildat sig i. Patrik säger: 

“[…] sen så finns det en yrkes, finns en gruppstolthet, en yrkesstolthet i gruppen som kanske 

skiljer sig också, om man tittar på från de här teknikerna till kundservicemedarbetare […]” 

(Patrik) 

Patrik menar att detta skiljer sig i olika avdelningar inom företaget, där de avdelningar som 

kräver en mindre grad av expertkunskap även i större mån består av yngre medarbetare. 

Några chefer påstår att de har tillit som bygger på att medarbetarna har en större 

ansvarskänsla och inflytande i sitt arbete, men det finns även motsägelser hos vissa chefer 

som använder sig av mätningar av de anställdas prestationer. Det ser vi även under det 

transaktionella ledarskapet, genom att vissa informanter väldigt tydligt använde sig av 

mätmetoder. Detta tyder delvis på att tillit saknas eller är mindre jämförelsevis med andra. 

Tillit förknippas även med risk, det vill säga förtroende för medarbetarna kan även bygga på 

tidigare erfarenheter där man har blivit besviken (Giddens 1996). Anders uttryck tyder på att 

han har tidigare erfarenhet av medarbetare som försökte förklara bort sig genom att påstå att 

man hade krångliga ärenden: 
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“[…] utan man får bara gå på en generalisering att ett ärende borde i snitt ta […] i och med att 

vi har avslutat 8000 ärenden på en månad […] jag tror inte på slumpen att en person får bara 

jättekrångliga ärenden och en annan person får bara jätteenkla det är liksom så funkar det inte, 

utan att man måste ha någon form av median […]” (Anders) 

Ledarna behöver kontrollera de anställdas produktionsmål och att det ska uppnås i enlighet 

med den plan som är uppsatt, men samtidigt finns det ett behov att tillfredsställa de anställdas 

autonomi. Friedman (1977) diskuterar lågtillitsrelation som i princip bara bygger på direkt 

kontroll och högtillitsrelationer som bygger på mycket ansvar och självständighet. Det som 

kan tolkas av undersökningen är att vissa chefer som arbetar med personal som har expertis 

har en högtillitsrelation till sina medarbetare. Däremot har chefer som arbetar med personal 

som saknar expertis en relation till sina medarbetare som bygger på både ansvar och 

självständighet men samtidigt en viss kontroll. Detta kan tolkas som att man inte litar fullt ut 

på all personal och det som påverkar om tilliten existerar är både expertkunskap samt ålder, 

där det oftast är yngre medarbetare som saknar expertkunskap. Genom att försvaga gränser 

mellan tid och rum ställs ett högre krav på tillit som inte alla avdelningar levde upp till. 
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6. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet kommer en sammanfattning av resultaten för att ge ett konkret svar 

på frågeställningarna. Därefter kommer framstående delar av resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning för att synliggöra hur studien kan bidra med betydelsefull 

kunskap. Därpå diskuteras slutsatser och avslutande reflektioner och slutligen en diskussion 

kring metodens påverkan på resultatet samt förslag på vidare forskning. 

  

Syftet med denna studie var att ta reda på chefers upplevelser av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Studien syftar även att undersöka hur chefer praktiserar 

ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö och om det påverkar ledarskapets karaktär. För 

att besvara studiens syfte valdes två underfrågor ut: ”Vilka för- och nackdelar upplever 

cheferna att ett aktivitetsbaserat kontor har?” samt “Hur skapar chefer tillit till medarbetarna i 

en aktivitetsbaserad kontorsmiljö?”. Nedan kommer vi att besvara dessa frågeställningar. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

  

6.1.1 Utmaningar och möjligheter 

Denna studie visar att den största fördelen i ett aktivitetsbaserat kontor upplevdes vara 

flexibiliteten gällande vart och när man arbetar, vilket är kopplat med Giddens (1996) 

oberoende av tid och rum. Detta gäller främst utifrån chefens perspektiv då chefens arbete 

blev mer varierande samt att deras roll ofta per definition innebär mer kontroll. Det kan ses ur 

Friedman (1977) teoretiska ljus där yrken och roller som utgörs av högtillitsrelationer, så som 

chefernas, även medför en högre personlig kontroll och självständighet vilket kan leda till en 

högre tillfredsställelse i ett aktivitetsbaserat kontor. De yrken som utgörs av 

lågtillitsrelationer som präglas av en hög kontroll och mindre självständighet känner istället 

en mindre tillfredställelse i ett aktivitetsbaserat kontor. Detta kan tolkas som att rollen som 

man har samt ens arbetsuppgifter bidrar till hur man upplever ett aktivitetsbaserat kontor. 

Detta indikerar även såsom Seddigh (2015) studies visade att olika kontorsutformningar kan 

passa för olika typer av arbeten. Dock pekar Seddigh (2015) studie till skillnad från vår studie 

dessutom på att individuella egenskaper också är betydande för hur man upplever ett 

aktivitetsbaserat kontor. Detta kan dock bero på att vi inte valt att fokusera på individuella 

egenskaper i vår uppsats.  
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Resultatet i studien visar att de största utmaningarna för cheferna i ett aktivitetsbaserat kontor 

är sammanhållningen. Teknikens utveckling har bidragit till arbete som inte är lika beroende 

av tid och rum men trots att det finns många olika tekniska kommunikationsvägar visar 

studien att den minskade fysiska kommunikationen bland annat påverkade sammanhållningen 

negativt. Genom att sitta tillsammans upplevdes teamkänslan stärkas och även 

kommunikationen öka. Detta liknar även Hertels studie (2017) som pekade på att teamet 

påverkades negativt av att inte sitta gemensamt. Faktorer som påverkades var bland annat 

informationsspridningen, team-identifikationen samt förtroendet inom teamet vilket ledde till 

sämre prestationer och låg tillfredsställelse (Hertels 2017). Till skillnad från Wohlers & 

Hertels (2017) studie som visade att en av fördelarna med aktivitetsbaserat kontor är att 

kommunikationen främjas mellan olika avdelningar och kollegor tyder vår studie inte på det. 

Vissa chefer nämner det, men säger sedan delvis emot sig själva när de pratar om att 

kommunikationen och sammanhållningen även försämrats. Detta kan indikera att cheferna är 

medvetna om hur det borde vara men att det sedan i praktiken inte fungerar.   

 

Kommunikationen med personer som befinner sig i samma “zon” upplevdes som både 

enklare och snabbare. Den tekniska kommunikationsmedlen kunde dessutom medföra 

missförstånd, eller vara mer tidskrävande. Detta har likheter med Kelley och Kelloway 

(2012) som menar att chefer i ett aktivitetsbaserat kontor ställs inför större utmaningar för en 

fungerande kommunikation där de bland annat behöver planera för en ”oplanerad” 

kommunikation. Det ställs högre krav på främst cheferna att komma med nya strategier för 

att förbättra sammanhållningen och kommunikationen. Vissa team försökte lösa det upplevda 

problemet själva genom att sätta sig gemensamt på samma platser. Även flera chefer valde att 

sätta sig på samma platser, antingen för att kunna sätta sig med sitt team eller andra kollegor 

eller för att bli lättillgängliga för sina medarbetare. Detta stämmer väl överens med Appel‐

Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) studie som åskådliggjorde att många medarbetare 

valde att sätta sig på samma plats varje dag. Även Seddigh (2015) studie pekar på att det kan 

vara krävande för individer att ständigt behöva ändra arbetsplats. Således kan vi se att en av 

de största utmaningarna bland annat hanteras genom att sätta sig på samma plats, vilket också 

innebär att det aktivitetsbaserade kontoret inte används som det är tänkt. 

 

Att sammanhållningen och kommunikationen beskrevs som en utmaning skulle kunna bero 

på den korta tid som man arbetat i ett aktivitetsbaserat kontor, där man eventuellt inte riktigt 
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hunnit infinna sig i vissa skillnader som uppstod när man bytte kontorsutformning. Kanske 

hade svaren sett annorlunda ut om vi skulle intervjua dessa personer om några år igen. 

  

6.1.2 Tillit 

I aktivitetsbaserade kontor är en grundläggande premiss i ledarskapet tillit. Något som Brown 

med flera (2014) och Mayer och Gavin (2005) har konstaterat i tidigare forskning är hur 

viktigt det är att ledaren har tillit till sina medarbetare, ur medarbetarnas perspektiv, men 

denna studie fördjupar sig främst i tillit ur ledarskapsperspektivet. I vår studie ville vi ta reda 

på hur chefer skapar tillit till medarbetarna i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Resultatet har 

visat att organisationsförändringen krävde en kombination av ledarskapsstilar, där man 

pendlar mellan det transaktionella ledarskapet och det transformativa ledarskapet. Ledarna 

upplevde att medarbetarnas fysiska frånvarande i det aktivitetsbaserade kontoret ställde högre 

krav på kontroll över arbetsteamen. De chefer som upplevde att det var svårt med arbetsteam 

hade medarbetare som inte hade expertsystem. Där förekom även mer fusk och fler 

mätmetoder tillämpades för att kontrollera huruvida arbetstagarna följde de uppsatta målen 

som man hade kommit överens om. När cheferna talade om mätmetoder var det inte tal om 

den hårda kontrollen och direktstyrningen som Fredrick Taylor (Bodin Danielsson 2010) 

hade under industrialiseringen. De ledare som använde sig av mätmetoder gjorde detta i syfte 

att ha dessa som en tydlig målstyrning för de anställda vilket också kan upplevas som något 

negativt av de anställda.  

 

Bodin Danielsson med flera (2013) tar i sin studie upp att det måste råda tillit mellan parterna 

då detta möjliggör personlig kontroll och självständighet. Resultatet av denna studie visade 

att chefer som arbetade med medarbetare som hade expertkunskap hade mer tillit till sina 

anställda. Kombinationen av de ovannämnda ledarskapsstilarna är möjligtvis resultatet av att 

chefer har utvecklat ett alternativ till tillit för att få en överblick över arbetets fortskridning 

genom struktur och kontroll. Detta kan bero på att det nyligen har skett en 

organisationsförändring till ett aktivitetsbaserat kontor, vilket innebär ett införande av nya 

arbetssätt med brist på etablerade rutiner för det nya arbetssättet. Expertsystem kan bidra till 

att man under en sådan stor förändring som chef har större tillit till anställda som besitter 

expertkunskap, men det beror på vilket chefskap man har, detta utesluter samtidigt inte att 

chefer som har anställda som är traditionella lönearbetare saknar tillit till sina anställda. Med 

hjälp av det transaktionella ledarskapet får ledare som har mindre tillit till sina anställda 

etablera nya rutiner och strukturer i det nya arbetssättet. Detta kan även innebära att ledare 
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som just nu använder mätmetoder gör det för tillfället innan de har etablerat en struktur och 

byggt upp en tillitskänsla för att sedan applicera ett mer transformativt ledarskap för en 

vidareutveckling av organisationen. Salamon och Robinson (2008) har skrivit hur viktigt det 

är att bygga upp tillit till sina medarbetare då det ökar både prestation och ansvarstagande hos 

medarbetare. 

  

6.2 Avslutande reflektioner 

Denna studie tyder på att ett aktivitetsbaserat kontor är mer fördelaktigt för vissa typer av 

arbeten och roller än andra. De arbeten och roller som präglas av en hög kontroll i arbetet 

såsom karriärlönearbetaren passar ett aktivitetsbaserat kontor bättre än för den traditionella 

lönearbetaren. De medarbetare som har arbeten som är statiska och i större utsträckning 

beroende av tid och rum kan uppleva en lägre tillfredsställelse i en flexibel arbetsmiljö.  

 

Vår studie pekar på att de största utmaningarna upplevs vara sammanhållningen och 

kommunikationen och för att förbättra dessa måste chefer och medarbetare ta till nya 

strategier. För att lyckas med detta kan det innebära att chefer måste arbeta mycket mer med 

sitt ledarskap, hitta den ledarskapsstil som passar organisationsstrukturen samt hitta sätt att 

skapa en öppen kommunikation och bättre sammanhållning. Detta kan exempelvis kräva 

kunskap i sociologi eller psykologi, där man kan få en djupare förståelse för hur man får en 

grupp att hålla ihop. Organisationer pendlar mellan två omtalade ledarskapsstilar, det 

transformativa och transaktionella ledarskapet, mellan vilka det råder variation i tillitsgraden. 

Fenomenet som påverkar tillitsgraden är expertkunskap, som kan finnas hos medarbetarna, 

det vill säga kunskapen inom området ökar chefernas tillit för medarbetarnas prestation på 

arbetsplatsen. Studien visar att ett aktivitetsbaserat kontor inte fungerar som det är tänkt fullt 

ut då många väljer att sätta sig på samma platser. Därmed skulle förslagsvis vissa företag 

behöva ta i beräkning om ett aktivitetsbaserat kontor är optimalt för organisationen och de 

som arbetar där. Utifrån vår studie skulle en del av de upplevda utmaningarna minska i ett 

kontor som kombinerar det aktivitetsbaserade med ett mer traditionellt kontorslandskap. Det 

vill säga att behålla de funktioner som möjliggör flexibelt arbete men som även inför 

dedikerade zoner för varje team.  
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6.3 Metoddiskussion 

Läsaren bör använda kritiska ögon gällande generaliserbarheten i denna studie, resultatet kan 

inte representera alla fält då vi valt att rikta in oss på ett specifikt fält. Det fält vi valt att 

fokusera på berör främst tjänstemän i organisationer som befinner sig i övergångsperioder. 

Vidare finner vi en problematik med att vi använt ett snöbollsurval eftersom det innebär att vi 

endast kommit i kontakt med personer som befinner sig i samma kontaktnät och även kan 

dela vissa åsikter. Om en annan person kontaktats för vår första intervju hade det kunnat 

resulterat i att vi kommit i kontakt med andra personer för resterande intervjuer. Vårt mål var 

att intervjua lika många personer från respektive företag och därmed även delvis komma ifrån 

problematiken kring att svaren utgörs av samma kontaktnät samt att företagskulturen kunde 

inverka. Dock lyckades vi inte göra ett snöbollsurval på ett av företagen vilket resulterade i 

att vi intervjuade fler personer på det andra företaget. Det är därmed även möjligt att 

företagskulturen kan ha påverkat resultatet i denna studie. 

  

En annan problematik som uppmärksammades under insamlingen av materialet var att 

informanterna eventuellt inte vågade berätta om de mest negativa aspekterna av att vara 

ledare, vilket delvis skulle kunna bero på att de som intervjuades kände varandra (Ahrne & 

Svensson 2015). Då vi sett vissa motsägelser i beskrivningen av ledarskapet skulle det kunna 

indikera att det är lättare att framställa bättre sidor av sitt ledarskap. En intervju på 

arbetsplatsen kan exempelvis medföra att intervjupersonen vill framstå som en bra chef 

(Ahrne & Svensson 2015). Därmed skulle svaren även kunnat påverkats då vi i alla intervjuer 

befann oss på intervjupersonernas arbetsplats. Vi upplevde även att en del chefer uppfattade 

frågan kring om de skulle kunna beskriva sitt ledarskap som svår, vilket även skulle kunna 

betyda att de inte fick tillräckligt med tid för att reflektera över hur deras ledarskap verkligen 

är och det kanske är något de “bara gör”. 

  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Under analysen av resultatet uppstod tanken att tillit från ledarna kan saknas på grund av att 

den genomförda förändringen av arbetssättet är något nytt för alla och att det finns både för- 

och nackdelar med den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Både etableringen av mobiliteten 

och rummets förändrade betydelse ställer krav på ledarskapets karaktär. Den 

aktivitetsbaserade kontorslösningen är ett koncept som kanske inte lämpar sig för alla 

yrkesgrupper. Ledarskapets karaktär förändras av det nya arbetssättet där man försöker 
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etablera och sätta in nya arbetsrutiner. En möjlig vidare forskning skulle kunna vara en 

uppföljning av studien om några år för att se om cheferna har minskat tillämpningen av 

mätmetoder och skapat större tillitkänsla till sina anställda. Det är möjligt att chefer som inte 

tidigare arbetat med expertsystemet behöver längre tid att bygga upp tillitskänslan. 

  

Vidare skulle man kunna undersöka olika yrken och olika arbetsplatser för att jämföra om det 

råder mer tillit på vissa arbetsplatser och dessutom se om expertkunskap kan påverka tillit i 

en större utsträckning. Man skulle även kunna undersöka om medarbetare själva upplever att 

ledarna har tillit till dem, då denna studie uteslutande undersökte tillit ur ledarperspektivet, 

vilket inte nödvändigtvis behöver stämma överens med medarbetarnas syn på ämnet. 
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8. Bilagor 

  

8.1 Intervjuguide 

  

Inledning: 

●    Skulle du kunna beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut? 

  

Tema 1: Aktivitetsbaserade kontoret: 

●    Hur passar en aktivitetsbaserad kontorslösning er organisation? 

- Vilka delar av verksamheten passar det mindre bra? 

●    Sitter du i ett eget kontor eller arbetar även du aktivitetsbaserat? 

- Om svaret är “eget kontor”: Vilka fördelar/nackdelar ser du med det? 

- Om svaret är “aktivitetsbaserat”: Vilka fördelar/nackdelar ser du med det jämfört 

med om du skulle ha eget kontor? 

●    Om du personligen skulle få välja aktivitetsbaserat kontor eller andra 

kontorstyper vilken skulle du föredra? 

- Varför? 

  

Tema 2: Ledarskap/chefskap           

●    Skulle du kunna beskriva ditt ledarskap? 

●    Vilka egenskaper utmärker en bra chef på ett i ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Vilka är mindre bra? 

●    Hur upplever du att det är att leda i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 

●    Anser du att det finns några utmaningar att leda i ett aktivitetsbaserat kontor? 

●    Har din chefsroll förändrats jämfört med tidigare kontorslösning? 

- Har du fått några nya arbetsuppgifter? 

●    Vilka strategier tar du till för att leda på bästa sätt? 

 -Möten? Medarbetarsamtal? 

  

Tema 3: Organisationskultur 

●    Hur är sammanhållningen på din avdelning/team? 

●    Hur upplever du samspelet mellan arbetstagare på din avdelning/team? 

- Hur hanterar ni konflikter? 
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●    Vilken inställning hade dina medarbetare till övergången? 

●    Upplever du att det har varit motstånd till förändringen? 

- I så fall på vilket sätt? 

                          - Hur har du hanterat detta? 

●    Har ni några gemensamma aktiviteter/traditioner på/efter arbetstiden? 

●    Upplever du att ni har hög/låg sjukfrånvaro på din avdelning? 

  

Tema 4: Tillit/Tid och rum 

●    Hur brukar ni sitta på er avdelning/team? 

- Varför? 

●    Hur ofta upplever du att din avdelning/team arbetar hemifrån? 

●    Hur ser kommunikationen ut mellan dig och dina anställda? 

- Har det skett någon förändring i kommunikationen i och med övergången till 

aktivitetsbaserat kontor? 

●    Hur gör du för att se till att arbetsuppgifterna blir utförda? 

●    Hur viktigt är det för dig att låta medarbetarna ta egna initiativ? 

  

Avslutning: 

●    Är det något mer du tänker vi borde frågat om, som vi inte har diskuterat?                                           
  

●    Har du några frågor?                                                                                                                                                       
                                                                               

●     Skulle vi kunna få möjlighet att återkomma per mail om det skulle dyka upp 

flera frågor?                     
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8.2 Informationsbrev 

  

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet med inriktning Sociologi på 

Södertörns högskola. Under höstterminen kommer vi skriva vår C-uppsats som syftar till att 

undersöka hur chefer upplever och praktiserar ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. 

Genom intervjuer med ett antal individer hoppas vi kunna nå en förståelse för chefers 

upplevelser av detta. 

  

Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon om du samtycker till det. Detta för att vi ska 

få ytterligare överblick över dina svar för vidare analys. Inspelningen kommer sedan att 

raderas när uppsatsen är klar och fram tills dess förvaras i en telefon med kodlås. I den 

färdiga uppsatsen kommer din identitet, företaget som du jobbar på samt namn att vara 

anonymiserat. 

  

Vi är väldigt tacksamma att du ställer upp i vår studie. Då vi är intresserade av din upplevelse 

och dina känslor finns det varken några felaktiga eller korrekta svar. Du får när som helst 

avbryta din medverkan i studien samt avböja att svara på frågor utan att uppge anledning till 

detta. Om du har frågor gällande din insats är du välkommen att kontakta oss. 

  

Vänliga hälsningar, 

Emelie och Marina 

  

 

 


