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Förord 

Våra studier har i slutet av utbildningen sammanfattas i denna kandidatuppsats inom 

Företagsekonomi där vi haft möjlighet att applicera de kunskaper vi samlat under dessa tre år. 

Resan har varit en intressant, rolig och lärorik upplevelse. Uppsatsen är skriven på Södertörns 

Högskola under höstterminen 2019 och starten av 2020. Under forskningens gång har vi fått 

hjälp och stöd av en hel del individer som vi vill uttrycka tacksamhet till. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Steffi Siegert och våra opponenter som har varit 

otroligt hjälpsamma och ett stöd under uppsatsskrivandets gång. Vi vill även tacka Marie Kas 

Aho som försedde oss med kontaktuppgifter till samtliga på Karolinska Universitetssjukhuset 

i Huddinge samt studiens samtliga respondenter. 

 

Nancy Goriya & Gåvan Soreni, Stockholm 13-1-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Olika utformningar av kontorslandskap har framskridit sedan under 1900-talet. Till följd av de 

tidigare traditionella kontorsutformningarna och den tekniska utvecklingen har det 

aktivitetsbaserade kontoret konstruerats. Företag har idag de resurser och den kapacitet som 

tillåter anställda att arbeta borta från arbetsplatsen i en allt större utsträckning. Dock har det 

uppstått svårigheter efter implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt eftersom man har 

prioriterat bl.a. kostnadsbesparingar genom att minska kontorsytan snarare än att försäkra om 

arbetssättet är lämpligt för organisationens medlemmar samt arbete. Det har således skapats 

svårigheter för ledarskapet då traditionellt ledarskap inte är helt utrustat för att möta de 

frågetecken som ett aktivitetsbaserat kontor medför. Ledare har tidigare varit vana vid att både 

de själva och medarbetare har bestämda arbetsplatser i kontoret vilket i sin tur har underlättat 

främjandet av tillit, motivation etc. medan i ett aktivitetsbaserat kontor behöver varken chefer 

eller medarbetare arbeta på plats. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är en av de 

större organisationerna som implementerat ett aktivitetsbaserat kontor då de ansett att 

utvecklingen även kan ske i ett sjukhus. Av denna anledning blir det intressant att undersöka 

hur både chefer och medarbetare upplever ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor.  

För att skapa en grund för studiens teoretiska referensram har ståndpunkter lyfts fram för att få 

förståelse för den genererade empirin; organisationsförändring, ledarskap samt 

kommunikation. För att detta skulle realiseras är studiens strategi kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer och observationer som insamlingsverktyg. 

Empirin påvisar att på ekonomiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset skiljer det sig 

mellan arbetsgrupper till vilken utsträckning man väljer att anamma ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Anledningen till detta är att vissa chefer och medarbetare inte anser att arbetssättet 

är lämpligt för deras ålagda arbetsuppgifter. Dessa arbetsgrupper tenderar att uppleva mindre 

svårigheter då man fortfarande arbetar nära varandra, vilket är det de är vana vid sedan innan 

övergången. De arbetsgrupper som gemensamt har beslutat att de fritt har möjligheten att själva 

välja vart i kontoret de arbetar eller även hemifrån kan dock uppleva att de saknar den 

personliga kontakten med sin ledare som man tidigare haft. Således har även cheferna för dessa 

arbetsgrupper svårt att bibehålla goda relationer till respektive individ vilket i sin tur har 

resulterat i diverse negativa effekter. 

Slutsatsen av studien är att på beroende till vilken utsträckning man väljer att arbeta 

aktivitetsbaserat bemöter man olika komplikationer och hur effektivt arbetet inom gruppen blir 

i verkligheten. 

Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontor, Ledarskap, Kommunikation, Organisationsförändring, 

Situationsanpassat ledarskap. 

 

 



 

 

Abstract 

Various designs of office landscapes have progressed since 1900 century. Because of 

traditional office designs and the technological developments, the activity-based workplace has 

been constructed. Companies today have the resources and capacities that allow employees to 

work away from the workplace to an increasing extent. However, difficulties have arisen after 

the implementation of the activity-based working place as focus has been on, for example cost 

savings by reducing the office space, rather than focusing on the need of employees of the 

organization. In turn, this has created challenges in regards to the leadership with reasons being 

that traditional leadership does not suit the leadership required for an activity-based working 

place. Leaders and employees have been used to working in a traditional workplace in which 

they have fixed places, which in turn favors trust, motivation etc. Karolinska University 

Hospital in Huddinge is one of the bigger organizations that have implemented the change to 

the activity-based workplace. For this reason, it is interesting to examine how both leaders and 

employees experience leadership in an activity-based workplace. 

In order to provide basis for the study’s theoretical frame of reference, positions have been 

highlighted in order to create understanding for the generated empiricism; organizational 

change, leadership and communication. For this to be realized, the study’s strategy is of a 

qualitative kind with semi-structured interviews and observations as a collection tool.  

The results show that the department at Karolinska University Hospital differs between 

working groups to the extent that they choose to adopt an activity-based approach. The reason 

for this is that some managers and employees do not consider that the work method is 

appropriate for their assigned tasks. These working groups experience less difficulties when 

they are working close to each other, which is what they are used to traditionally. The working 

groups that together have decided to work wherever they please, such as from their homes, 

have stated that they miss the personal connection that previously existed. Thus, the managers 

of these working groups also find it difficult to maintain good relationships with individuals, 

which in turn has resulted in various negative effects. 

The conclusion of the study is that depending on the extent to which you choose to work 

activity-based, you face various complications and how effective the work within the group 

becomes in reality. 

Key words: Activity-based workplace, Leadership, Communication, Organizational change, 

Situational leadership 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie för att därefter gå in på 

problemdiskussion och syfte som kopplas samman till forskningsfrågan samt avslutningsvis 

avgränsningar.                                                     

1.1 Bakgrund  

Vos och Van der Voordt (2002) beskriver det moderna samhället som dynamiskt och att 

möjligheterna för flexibilitet, globalisering och digitalisering har ökat tack vare den snabba 

teknikutvecklingen. Företag och organisationer investerar i ny teknik vilket har resulterat i att 

traditionella kontor och arbetssätt har ombildats. Den ökade populationen inom 

arbetsmarknaden efter mitten av 1900-talet är en av de bakomliggande faktorerna till att 

kontorslandskapen har omkonstruerats. Traditionellt sätt har företag och organisationer använt 

sig av öppna kontorslandskap, dock när antalet anställda ökade uppstod problem som t.ex. för 

höga ljudnivåer. Detta ledde till att cellkontoret uppstod, vilket gav medarbetarna mer 

avskildhet (Bodin Danielsson, 2010). Teknikutveckling som skedde under 1990-talet gav nya 

möjligheterna för hur kontor utformades och ett nytt kontorskoncept konstruerades, det s.k. 

flex-kontoret. Utformningen innebär att företag och organisationer frigör ytor då medarbetarna 

inte längre har en egen arbetsplats eftersom det förväntas av dem att arbete ska till viss mån 

ske utanför kontoret. I Sverige är det aktivitetsbaserade kontoret den senaste 

kontorsutvecklingen. Det aktivitetsbaserade kontoret har likt flex-kontoret inga egna 

kontorsplatser för medarbetarna och arbete kan utföras utanför kontoret. Dock finns det zoner 

som har konstruerats utifrån specifika arbetsuppgifter som medarbetarna kan utnyttja 

(Toivanen, 2015). Idag har det aktivitetsbaserade kontoret blivit allt mer vanligt för företag. 

Bodin Danielsson (2010) beskriver det som en trend eftersom arbetssättet är tidsenligt. Hon 

förklarar vidare att arbetssättet inte endast är begränsat till IT- och konsultföretag utan även 

andra organisationer och myndigheter som behöver en möjlighet till att vara flexibla samt 

minska kostnader (Bodin Danielsson, 2010).   

En av de senaste stora organisationerna i Sverige som tagit sig an det aktivitetsbaserade 

arbetssättet är Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset är idag ett av Sveriges största och 

har ca 15 800 medarbetare utspridda bland olika yrkesgrupper (Karolinska, 2019). Under 
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senare år har det skett en stor reform inom organisationen och man har samarbetat med bl.a. 

Boston Consulting Group, en av världens största konsultfirmor med huvudkontor världen över, 

i hopp om att förbättra vården och hur arbetet sker genom hela organisationen (Sverigesradio, 

2018). Samarbetet har resulterat i att ledningens prioriteringar har förändrats och ekonomi har 

blivit ett begrepp som är centralt (ibid.). Man har valt att utföra utvecklingsarbete genom att 

införa testmiljöer för de administrativa avdelningarna (Karolinska, 2018). Ulriqa Edin, 

projektledare på nya Karolinska Huddinge för arbete, menar att målet med att implementering 

av ett aktivitetsbaserat arbetssätt är för att bibehålla standarden men använda arbetsplatsen på 

ett mer effektivt sätt. 

  

”Vi vill använda ytor klokt, utan att tumma på kvaliteten. Visst finns också en tanke på att 

minska onödiga hyres- och uppvärmningskostnader. Tillsammans med de som ska använda 

ytan vill vi skapa arbetssätt som underlättar vardagen för just dem” (Karolinska, 2018).  

1.2 Problemdiskussion   

 

När organisationer utsätter sig själva för stora strukturella förändringar som att implementera 

ett helt nytt arbetssätt är innebörden för ledarskapet att möjliggöra övergången och att 

förändringarna anammas. Toivanen (2015) beskriver specifikt att implementera det 

aktivitetsbaserade arbetssättet resulterar i en rad utmaningar för ledare och medarbetare. Hon 

fortsätter att berätta att dessa organisationsförändringar inte är lämpliga för vilken organisation 

som helst. I en strävan att vara moderna och spara pengar införs dessa arbetskontor trots att 

arbetsgivarna är medvetna om att de kan uppfattas som störande samt försämrar medarbetarnas 

prestationsförmåga (Toivanen, 2015; Vos & Van der Voordt, 2002). Det aktivitetsbaserade 

flexkontoret förutsätter att majoriteten av personalens arbetstid spenderas utanför 

arbetskontoret, det finns därför skrivbordsplatser för mindre än tre fjärdedelar av de anställda 

och informationen sprids i en högre grad genom teknologiska kanaler (Toivanen, 2015). Bodin 

Danielsson (2010) betonar dock att företag ska se upp med att minska ytorna för mycket för att 

dra ner kostnaderna då det visat sig att kontorsanvändarna har en negativ syn på begränsade 

arbetsytor. Hon fortsätter förklara att antalet uppbyggda skrivbordsplatser är baserade på en 

antagning av personalens frånvaro som kan bero på bl.a. att de väljer att jobba hemifrån men 

även sjukskrivningar. I den svenska arbetarbefolkningen är antalet sjukskrivningar relativt 

höga och beror vanligtvis på mental ohälsa. Hon förklarar vidare att en försämrad trivsel på 

arbetsplatsen på grund av arbetsmiljön kan leda till elände samt sjukdom, vilket i sin tur bidrar 
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till dessa sjukskrivningar. Bodin Danielsson (2010) belyser även vikten av att ha ett fungerande 

IT system i ett aktivitetsbaserat kontor eftersom allt arbete är beroende av tillgång till det 

gemensamma datorsystemet. Anledningen är att det aktivitetsbaserade arbetskontoret 

förutsätter att kontoret är papperslöst (Toivanen, 2015). Det har pågått en diskurs om hur 

övergången till ett aktivitetsbaserat arbetskontor kan uppfattas. Van der Voordt (2004) menar 

att denna typ av kontor medför att personalen kan uppleva en försämrad kontroll över sin 

arbetsmiljö. Även om individer tillåts ett flexibelt arbetssätt, där de har möjlighet att välja och 

byta arbetsplats, kan det vara stressigt och krävande. Detta eftersom arbetsmiljön blir 

oförutsägbar vilket i sin tur leder till att man ofta behöver anpassa sig och man glömmer de 

eftersträvade målen. Det sätts alltså ett större ansvar på ledare att skapa gemenskap och tillit i 

en splittrad miljö. 

  

Bodin Danielsson (2010) hävdar att det finns brist på forskning kring ledarskap i samband med 

kontorsdesign samt hur anställda uppfattar ledarskapet, trots att ledarskap är en avgörande del 

i att skapa framgångsrika organisationer. Dock påpekar Wohler och Hertel (2017) det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och anser att det som är av stor vikt vid medarbetarnas val av 

arbetsplats och tillfredsställelse på ett aktivitetsbaserat kontor är ledarens förtroende för sina 

anställda. Till skillnad från det traditionella kontoret behöver ledare i ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt skapa ett starkare band och förtroende mellan sig själv och medarbetarna eftersom 

ledaren inte har möjligheten att styra medarbetarna på ett liknande sätt. När medarbetarna har 

möjligheten att välja sina egna arbetsplatser förlorar ledaren den personliga kontrollen. 

Saknaden av personlig kontroll leder till att det försvåras för ledaren att skapa ett starkt 

förtroende. Wohler och Hertel (2017) menar vidare att när medarbetarna får ta eget ansvar över 

sitt arbete leder det till högre tillfredsställelse. Joshi et al. (2009) beskriver dessutom att 

kommunikationen stöter på svårigheter då ledaren och medarbetarna förlorar den fysiska 

kontakten de är vana vid. Övergången till att inte kunna ta del av en face-to-face 

kommunikation med sina medarbetare kan förhindra ett enkelt och direkt sätt att samarbeta 

med varandra samt att ledaren inte längre kan aktivt följa medarbetarnas arbetsprocesser.  

  

Joshi et al. (2009) förklarar att den fysiska distansen på arbetsplatser där man arbetar separerat 

från sina medarbetare kan försvaga relationen mellan den anställda och ledaren. Det är en del 

av ledarskapets uppgift att motivera sina teammedlemmar att uppnå organisationens 

gemensamma mål och erbjuda dem vägledning på ett likvärdigt sätt som i ett traditionellt 
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arbetssätt (Joshi et al., 2009). I ett aktivitetsbaserat kontor försvåras detta och blir därför en 

större utmaning för ledaren. 

1.3 Syfte  

Studien syftar till att skapa en djup förståelse för hur chefer upplever att arbeta och leda i ett 

aktivitetsbaserat arbetskontor samt hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna på Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge. 

1.4 Forskningsfrågor 

● Hur uppfattar chefer ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

- Vilka för och nackdelar upplever chefer med ledarskapet i ett aktivitetsbaserat 

kontor? 

● Hur upplever medarbetare ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor? 

1.5 Avgränsning  

Studien kommer endast att omfatta ekonomiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset 

i Stockholm, Huddinge. Studien kommer att undersöka hur det är att leda och ledas i en viss 

typ av arbetsmiljö men kommer att avgränsa sig till en typ av distansledarskap, i det här fallet 

ett aktivitetsbaserat kontor.   
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer de teorier och modeller som har varit utgångspunkt för studiens teoretiska 

referensram och genomförande att presenteras. Den teoretiska referensramen består inledningsvis av 

teorier kring organisationsförändring. Därefter fortsätter det med ledarskap där Hersey och 

Blanchards modell om situationsanpassat ledarskap presenteras. Avslutningsvis behandlas 

kommunikation i samband med ledarskap och teknik. 

 

2.1 Att förändra en organisation 

2.1.1 Att skapa mening under förändring 

När organisationer väljer att vidareutvecklas tolkar, förstår och anammar individer 

förändringsprocessen på olika sätt. De inblandade individerna i en förändringsprocess grundar 

tolkningar beroende på känslor, erfarenheter samt meningsskapande (Svenningsson, 2015). 

Dellve och Eriksson (2016) menar att under en förändringsprocess är det ledarens ansvar att i 

en större utsträckning skapa kontext och mening för anställda. För att klara av att uppfatta vår 

omgivning är det grundläggande att ha kännedom om vad som händer runt omkring oss, d.v.s. 

att utforma tydlighet och struktur kring det vi upplever (Dellve & Eriksson, 2016). Dock menar 

Von Platen (2016) att det inte är först efter vi utsätts för något okänt som kan meningsskapande 

ske. Sättet man regerar utgörs alltså av karaktären hos individers meningsskapande. Resultatet 

av detta blir att personer ofta anpassar förändringar och händelser efter vad de redan är bekanta 

med. Det skapas då en risk att vi ger nya omständigheter en felaktig mening (Von Platen, 2006). 

Däremot menar Jacobsen och Andersson (2019) att inför en förändringsprocess kan individers 

meningsskapande påverkas mycket av vilka förväntningar de har. Genom att tolka 

omgivningen genom redan utformade förväntningar skapar individen således mening.  

Författarna menar att meningsskapande pågår i samband med den nuvarande enskilda 

verkligheten d.v.s., baserat på bland annat tidigare erfarenheter och socialt umgänge. Med 

hänsyn till nämnda omständigheter kommer meningsskapandet skilja sig mellan olika individer 

av den orsaken att människor skapar mening baserat på olika kriterier. Von Platen (2006) 

fortsätter att beskriva meningsskapande som en konstant aktiv process som förekommer i social 

samverkan med det runt omkring. Ahltrop (2014) förklarar meningsskapande som en process 

där information tolkas gemensamt av organisationsmedlemmar och att en betydelsefull del av 

meningsskapandet är kommunikationen. 
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2.1.2 Förändring medför motstånd 

Det är vanligt att en individs reaktion är motstånd vid förändring. Anledningen till detta är att 

människor vanligtvis vill beskydda det som är bekant sedan tidigare och reaktionen blir därmed 

någon form av motstånd (Jacobsen & Andersson, 2019). Författarna menar att motstånd kan 

uppstå på grund av olika anledningar vilket berörs av en mängd författare. En orsak kan vara 

rädslan för det som är främmande då individen måste anpassa sig till ett nytt och oidentifierat 

tillstånd. Vodonick (2018) påstår att när en situation är stabil och välfungerande är det typiskt 

att en individ eftersträvar att bevara detta. Obalansen som bildas på grund av att mönster och 

rutiner bryts kan därmed medföra motstånd där förändring äger rum (Vodonick, 2018). Att 

förlora identiteten i arbetet kan vara ett annat skäl till motstånd. När individen har arbetet en 

längre period på ett specifikt sätt skapas en identitet i arbetet i koppling till vem man är, vilka 

man samarbetar med och vilken mening arbetet har. När det sker reformer i organisationer 

riskeras det att individen ifrågasätter identitetsskapandet eftersom nya rutiner och arbetssätt 

presenteras. Om individen anser att dess identitet utsätts för tvivel och förändras i samband 

med reformen kan motstånd skapas (Brunsson & Olsen, 1997). I organisationen kan den 

symboliska ordningen, som är nära ansluten till maktförhållanden, leda till att individen skapar 

ett känslomässigt engagemang. Det kan behandla exempelvis hur nära individen är ledare och 

kollegor, individens arbetsplats eller vart kontoret är placerat. När saker av denna sort utsätts 

för förändring riskerar det att leda till att individen känner en konflikt inom sig själv och vill 

hindra förändringen av arbetsplats och arbetsrutiner (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Sackmann 

och Gilbert (2002) hävdar att under en förändringsprocess kan även sociala faktorer kan vara 

grunden till motstånd. Han anser att under en förändring grundar sig den största nackdelen i 

fruktan av att förlora samhörighet i kontoret och med nära arbetskollegor. Sackmann & Gilbert 

(2002) fortsätter att berätta att motståndet kan även orsakas av fruktan av att behöva arbeta med 

kollegor individen ogillar. Organisationer beskriver många gånger förändring som en positiv 

händelse och de som inte ger stöd till förändringsarbetet blir ofta kallade för motståndare. Det 

resulterar således till att individen ofta, omedvetet, gör ett ställningstagande mot 

organisationsledningen (Jacobsen & Andersson, 2019). 

  

Piderit (2000) diskuterar den ambivalens som kan förekomma under förändring. Författaren 

menar att varje mynt har två sidor, vilket kan återspeglas i att det inte endast uppstår negativa 

känslor eftersom individer kan i vissa aspekter känna att det behövs förändring. Piderit (2000) 

argumenterar att det är viktigt att organisationen inte blundar för ambivalensen utan att den ska 
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uppskattas. Topolnytsky (2002) redogör å andra sidan kring att när förändring sker är motstånd 

en term för att vägra delta eller följa i en förändringsprocess. Författarna förklarar vidare att 

termen motstånd inte alltid är tydligt. Motståndet kan variera i relation till omfattningen av 

förändringen och vilken effekt den har på organisationskultur och arbetsvanor. Topolnytsky 

(2002) påpekar dock att det är viktigt att uppfatta motstånd som potentiell möjlighet för att göra 

framsteg och ska bedömas som viktig feedback under förändringsarbete. Slutligen menar 

Topolnytsky (2002) att det är nödvändigt att identifiera grunden för motstånd för att på bästa 

sätt klara av beteende som är konsekvensen av motstånd. Topolnytsky (2002) argument går i 

samma riktning som Jacobsen och Andersson (2019). De menar att organisationer bör se 

motstånd som förekommer under förändring som betydelsefull återkoppling och ger 

förändringsprocessen en chans att utvecklas.  

2.2 Ledarskap  

2.2.1 Ledarens roll 

Definitionen av ledarskap har flertal olika benämningar. Hays (2012) menar att ledarskap i alla 

positioner bör involvera att vägleda sina anställda och skapa en gruppdynamik. På liknande 

sätt menar Mason (2013) att en ledare har passion för sitt arbete i strävan efter att nå 

organisationens mål samtidigt som hen har en förmåga att få sina anställda på samma spår. Det 

är ledarens uppgift att motivera och uppmuntra sina anställda (Mason, 2013; Truter, 2008) samt 

hjälpa dem att utvecklas, både organisations- samt personlighetsmässigt (Truter, 2008). En 

ledare är oftast villig att göra det lilla extra för det dem tror på (Mason, 2013) och har förmåga 

att bidra till en positiv arbetsstämning genom att föregå med gott exempel (Gächter et al., 

2012). En viktig utgångspunkt för ledarskapet är att ledaren är närvarande, vilket kan betyda 

att delta i personalmöten eller vara på plats ifall det skulle behövas. Detta för att en ledares röst 

kan vara viktig vid behov då hen förväntas uttala sig när ingen annan vågar (Mason, 2013). 

2.2.2 Situationsanpassat ledarskap  

Under 1960-talet utvecklade Paul Hersey och Kenneth H. Blanchard det situationsanpassade 

ledarskapet (SAL). SAL utvecklades enligt Hersey et al. (1996) för att vara guide till hur man 

som ledare mer effektivt kan utöva sitt ledarskap för att stärka den vardagliga interaktionen 

med sina medarbetare. Ledaren har en vilja att skapa relationer samtidigt som att få fram bra 

resultat. Ledaren tar också hänsyn till olika kunskaper medarbetaren har för att utföra sitt arbete 

(Hersey et al., 1996). Enligt SAL finns det inget rätta eller bästa sätt för ledare att influera andra 
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människor, utan sättet som bör användas beror helt på personerna som ska influeras beredskap 

(Hersey et al., 1996). Jacobsen och Thorsvik (2014) benämner denna beredskap för en slags 

mognadsnivå som grundlägger sig i en kombination av kompetens och motivation hos 

medarbetarna. Modellen bygger på att de är olika beredda på att lösa uppgiften och därför är 

det viktigare att ledaren strategiskt anpassar sig efter medarbetarnas mognadsnivå, se figur 1.  

 

Hersey och Blanchards modell tar upp två ledarbeteenden varav ena är styrande och andra 

stödjande: uppgiftsorienterat samt relationsorienterat (Hersey et al., 1996; Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Ett uppgiftsorienterat beteende är styrande och innefattar ett beteende där 

ledaren klart och tydligt ger ut ansvarsuppgifter till en individ eller grupp. Detta omfattar i 

princip alla områden, d.v.s. vad, vart, vem, hur och när man ska göra en viss uppgift. För att 

tydliggöra förklarar Hersey et al. (1996) att detta beteende inte behöver innebära att ledaren är 

sträng eller besvärlig utan ändamålet är att ge direktioner till att fullända den givna uppgiften. 

Har man som ledare ett relationsorienterat beteende å andra sidan innebär det att man deltar i 

tvåvägskommunikation med en individ eller grupp. Vad detta innebär är att man är mer 

stöttande samt lyssnar och tydliggör tänkbara oklarheter. Ett sådant beteende kan vara 

nödvändigt för individer som kräver mer stöd i sitt arbetssätt om man exempelvis skulle uppnå 

ett dödläge (Hersey et al., 1996).  

 

Utifrån mognadsnivån som förklarades tidigare kombineras den uppgiftsorienterade- samt den 

relationsorienterade ledarstilen och den ledarskapsstil som ledaren sedan använder sig av väljs 

utifrån mognadsnivån som delas in i fyra stadier – instruerande, övertalande, deltagande och 

delegerande (Alvesson, 2015; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Alvesson (2015) förklarar 

instruerande som en ledarstil som är hög uppgiftsorienterad samt låg relationsorienterad. 

Denna ledarstil lämpar sig för anställda med en låg mognadsnivå, d.v.s. med lägre kompetens 

och engagemang. En övertalande stil är hög när det gäller både uppgifts- samt 

relationsorientering och är lämplig när mognadsnivån är snäppet högre. I en sådan ledartaktik 

ges instruktioner samtidigt som det ges stöd och uppmuntran. Deltagande, med lägre 

uppgiftsorientering och hög relationsorientering, är användbar när medarbetaren kan behövas 

stöd för att med den kunskap hen redan har prestera högre och genom utbyte av idéer med sin 

ledare åstadkomma bättre resultat. Delegering innebär låg både uppgifts- och 

relationsorientering, d.v.s. här är medarbetaren så pass mogen att hen klarar sig helt på egen 

hand (Alvesson, 2015). Man skulle kunna säga att ledarstilarna är upplagda i en korrekt 

hierarkisk ordning, där den första ledarstilen krävs vid lägst mognadsnivå och sista vid högst. 
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Figur 1 - effektivt ledarbeteende (Hersey et al. 1996, s. 192) 

Alvesson (2015) för kritik mot Hersey och Blanchards ledarskapsmodell och menar att 

”mognad” är ett vagt begrepp och kan tolkas olika av ledare och medarbetare. Begreppet gör 

inte heller en direkt bestämmelse på en medarbetares engagemang och kompetens då en 

anställd kan ha egenskaper som får hen att verka ha låg mognad men trots vad det verkar kan 

kompetensen och motivationen vara hög. På samma sätt kan en individ ha hög mognad men 

det kanske inte framgår ifall individen skulle utsättas för exempelvis stressiga arbetssituationer 

eller komplexa arbetsuppgifter. Som konsekvens till detta kan personen i fråga utsättas för fel 

ledarskapsstil (Alvesson, 2015). Ännu en kritik mot modellen som förs av Northouse (2010) är 

att den utesluter att ta hänsyn till egenskaper såsom ålder, kön, utbildning och arbetserfarenhet. 

Författaren menar att dessa egenskaper spelar roll i vilken ledarskapsstil som ska användas på 

individen. Northouse (2010) menar vidare att enligt en undersökning kräver exempelvis 

individer med utbildning och högre arbetserfarenhet inte lika mycket vägledning i sitt arbete 

som andra individer. Dessutom har det visat sig att kvinnor oftast föredrar en ledarskapsstil 

som är relationsorienterande (stödjande) medan män föredrar en uppgiftsorienterat (anvisande) 

ledarskapsstil (Northouse, 2010). Trots att dessa egenskaper bör tas till hänsyn, har författarna 

misslyckats i att göra det (ibid.). 

Å andra sidan har SAL en mängd styrkor. Thompson och Vecchio (2009) redogör för dessa 

styrkor och menar att modellen är enkel, attraktiv och relevant till en mängd olika 

förutsättningar. Den erkänner att den ledarskapsstil som ska utövas är beroende av 
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omständigheterna och att det inte existerar en enstaka ledarskapsstil som lämpar sig till alla 

situationer. På grund av denna egenskap gör sig modellen unik ifrån andra ledarskapsteorier 

som oftast redogör för en ledarskapsstil som är kontextberoende (Thompson & Vecchio, 2009). 

2.2.3 Distansledarskap 

På grund av teknikens framsteg har det fysiska ledarskapet som vi är bekanta med ersätts med 

ett ledarskap som kan bedrivas på distans. Poser (2017) menar att genom 

globaliseringsprocesser samt allt mer trendig användning av teknikens utvecklingar står dagens 

ledarskap inför utmaningar. Dock har behovet av fysisk närhet skiftat till ett behov av 

kompetens. Det har därmed blivit viktigare att ledaren är kompetent än fysiskt närvarande 

(ibid.). Distansledarskap benämns även “e-ledarskap” enligt Poser (2017) och skiljer sig från 

ett traditionellt arbetssätt på det sätt att arbetet är starkt påverkad av att informationen färdas 

teknologiskt (Avolio & Kahai, 2003; Poser, 2017). Avolio och Kahai (2003) tar upp vikten av 

att bygga relationer i ett ledarskap. För att nå ett effektivt ledarskap måste en ledare utveckla 

relationer, bl.a. en relation av tillit, med sina anställda oavsett om informationen färdas 

teknologiskt eller inte (Avolio & Kahai, 2003). Dock kan det vara svårt att bygga upp tillit utan 

face-to-face interaktionen (Antonakis & Atwater, 2002). Avolio och Kahai (2003) menar att 

individer kan uppleva att deras åsikter eller idéer får minskad betydelse när det behöver 

kommuniceras till sin ledare teknologiskt. I ett traditionellt ledarskap där man får ta del av 

gester, ansiktsuttryck och direkt respons kan den anställda uppleva en tydlig och ärlig respons 

av ledaren som inte behöver tolkas. Därmed förekommer mindre risk för missförstånd (Avolio 

& Kahai, 2003). 

En återkommande faktor angående ledarskap är ledarens uppgift att motivera och vara till stöd 

för sina anställda. När det gäller ett distansledarskap försvåras detta och Poser (2017) menar 

att trots denna svårighet bör en ledare upprätta en laganda samt göra sig mer tillgänglig i det 

fallet att en medarbetare är i behov av socialt stöd.  

2.3 Kommunikation 

2.3.1 Kommunikationens vikt i en organisation 

Både Ahltorp (2014) och Lima (2006) menar att bra och tydlig kommunikation är kritiskt för 

en organisation möjlighet att överleva. Inom organisationen blir kommunikationen väsentlig 

för att medlemmarna ska begripa de organisatoriska målen och ha möjlighet att arbeta för att 
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fullgöra dessa. I en organisation är det ledare som ansvarar för att åstadkomma de 

organisatoriska målen. Kommunikation blir av den anledningen en viktig ledningsfråga. Dock 

finns det inom en organisation två olika typer av kommunikation; formell samt informell. 

Emellanåt blir den informella kommunikationen bortprioriterad (Ahltorp, 2014; Lima, 2006). 

Dock menar Ahltrop (2014) att inom en organisation är den informella kommunikationen av 

stor relevans och bör hanteras med noggrannhet då den hjälper bristande formell 

kommunikation. Kommunikation är även betydelsefullt ur ett individperspektiv eftersom den 

hjälper bygga starka relationer inom organisationen. De Vries et al. (2010) anser att 

kommunikation kan beaktas som ett av de oslagbara redskapen en ledare har förfogande över 

om de använder sig av rätt strategier. Ahltorp (2014) poängterar dock att kommunikation är ett 

ämne organisationer ofta inte prioriterar samt att kommunikation och liknande mjuka värden 

sällan är i en ledares fokus.  

2.3.1 Sambandet mellan kommunikation och ledarskap 

Heide och Simonsson (2016) menar att inom organisationer kan ledarskapets svårigheter landa 

kring kommunikation. Bristande kommunikation kan vara grunden till upplevda störningar och 

komplikationer. Kommunikation är en ledares verktyg för att lösa konflikter, skapa tillit, 

motivation, utbilda samt utveckla sina medarbetare. Det är endast när ledaren kommunicerar 

på ett målinriktat och effektivt sätt som organisationen kan nå framgång. På detta vis lyckas 

ledaren med de ålagda uppgifterna såsom samordning, planering, deltagande i arbete och 

motivation. Brist på god och tydlig kommunikation mellan medarbetare och ledare kommer att 

vara ett hinder för organisationens uppsatta mål (Heide & Simonsson, 2016). Nayani et al. 

(2016) hävdar att kommunikation har blivit alltmer centralt för ledarskap och överskuggar hur 

vi använder de traditionella resurserna. Ledaren kan använda kommunikation som ett verktyg 

för att lyssna på medarbetare och marknad för att därefter rätta verksamheten efter nya 

förutsättningar.   

  

Dewan och Myatt (2008) förklarar att de ledare som är framgångsrika och skickliga inom 

kommunikation är de som avancerar snabbt i sina karriärer. Varje dialog bör ledare uppfatta 

vara ett tillfälle för att utveckla mellanmänsklig kommunikation. Vikten av ledares 

kommunikationsstrategi är betydande inom organisationen och inte endast hur mycket 

kommunikation det sker mellan ledare och medarbetare. Kommunikationens kvalitet landar i 

stor utsträckning på ledares förmåga att utnyttja en organisations mänskliga resurser. Resultatet 

av detta blir hur väl arbetet realiseras i relation till den framförda kommunikationen (Dewan & 
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Myatt, 2008). En ömsesidig informationsprocess mellan medarbetare och ledare är avgörande 

för effektiv och lyckad kommunikation. Organisationer och ledare måste främja att 

medarbetare ska ha en positiv attityd till att fritt diskutera problem och att det  mottas på ett bra 

och respektfullt sätt. En ledares tillgänglighet tycks vara kritiskt för lyckad och effektiv 

kommunikation (ibid.) 

2.3.2 Teknikens roll inom kommunikation 

Nayani et al. (2016) uppmärksammar att kommunikation och information är två termer som 

vanligtvis tycks vara överensstämmande men i själva verket har två olika betydelser. 

Kommunikation kan redogöras som ömsesidig åsiktsutbyte medan information kan förklaras 

som ett budskap riktad åt ett håll. Kommunikationsfunktion är att diskutera eller tydliggöra 

något. En dialog av ledare och medarbetare är ofta vad kommunikation leder till och är jämfört 

med information tidskrävande. Information å andra sidan använder ledare ofta för att hänvisa 

och instruera och kännetecknas av att vanligtvis vara kortfattande, d.v.s. klargör hur saker och 

ting är eller borde vara och har en tydlig mening. Jansson (2009) hävdar att använda tekniska 

verktyg som inte är försedd med personlig kontakt fungerar när enkel information som inte är 

tvetydigt ska förmedlas. Därför är det nödvändigt att kommunikation genom tekniska verktyg 

sker i kombination med mänskliga möten som påstås vara mest betydande i 

kommunikationskanalen. När individer möts ökar möjligheterna för kommunikation istället för 

endast utbyte av information vilket inte kan åstadkommas lika ofta när det kommuniceras 

genom tekniska verktyg (Jansson, 2009). Nayani et al. (2016) hävdar att möten är en taktik 

ledare kan utnyttja för att utveckla kommunikationen inom en grupp av individer. Om ledare 

använder möten enbart för att informera förlorar begreppet ett av sina viktiga syften. Däremot 

kan ett möte vara ett bra tillfälle att resonera kring information. Deluliis (2016) beskriver vilka 

fördelar för kommunikation personliga möten skapar. Eftersom under ett personligt möte kan 

individer läsa av varandras tonläge och ansiktsuttryck vilket skapar fördelar då risken för 

missförstånd minskas. Fortsättningsvis får kommunikationen möjlighet att bli mer effektivt 

eftersom det kan ske omedelbar återkoppling. Enligt Nayani et al. (2016) är tekniska verktyg 

ett funktionellt arbetssätt personliga möten kan kompletteras med, men i anknytning till 

Janssons (2009) argument kan inte personliga möten substitueras av teknik.  

2.4 Teoretisk sammanfattning 

För att skapa förståelse för chefers och medarbetares upplevelser efter en övergång till ett 

aktivitetsbaserat kontorslandskap, tillämpas till en början teori kring organisationsförändring i 
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studien. Denna teori skapar grunden för att förstå vilka attityder individer initialt kan ha när 

förändring sker runt omkring dem. Teorier om organisationsförändring påpekar ett viktigt 

begrepp; meningsskapande – hur individer uppfattar och förstår saker som händer runt 

omkring, vilket kopplas vidare till motståndet som kan uppstå vid förändring. Det är 

betydelsefullt att förstå hur motståndet alstras och vilken innebörd den har för både företag och 

individer. Individer tenderar att bli bekväma med det de är vana vid men kan samtidigt ha 

åsikter om förhållanden där de vill att förändring ska ske och därför blir det viktigt för företag 

att tolka motstånd på ett korrekt sätt. Eftersom chefer är centralt i förändring samt i studien 

används teorier som situationsanpassat ledarskap och kommunikation som sammankopplas 

med både ledarskap och teknik. 

  

Till en början beskrivs vad ledarskap är och vilken roll den har inom en organisation. Därefter 

berörs situationsanpassat ledarskap vilket är en modell som beskriver vilken typ av relation 

chefer skapar tills sina anställda och hur de väljer att presentera arbetsuppgifterna för de 

anställda. Dessa två beteenden kallas uppgifts- samt relationsorienterad (Hersey et al., 1996). 

Vidare behandlas även distansledarskap. I och med att ledarskap i ett aktivitetsbaserat kontor 

sker på distans i större utsträckning är det viktigt att uppfatta vilka svårigheter det kan medföra 

för chefer. Tillit och motivation är två begrepp som presenteras och kan lida inom 

distansledarskap på grund av den minskade face-to-face kontakten (Poser, 2017). Till följd av 

ledarskap presenteras kommunikation eftersom det är centralt inom ledarskap och ett av 

ledarnas vanligaste samt främsta verktyg. Kommunikation delas bl.a. upp i formell och 

informell och hur dessa typer av kommunikation behandlas av chefer och inom en grupp 

(Ahltrop, 2014). Därefter berörs hur chefer utnyttjar kommunikation och vilka positiva samt 

negativa konsekvenser det kan ha inom organisationen. Som tidigare nämnt sker ledarskapet 

mer på distans i ett aktivitetsbaserat kontor och således blir kombinationen mellan 

kommunikation och teknik väsentligt. Här förklaras det att tekniska verktyg kan komplettera 

personliga möten men helst inte ska ta dess plats eftersom det kan leda till svårigheter och 

missförstånd (Jansson, 2009; Nayani et al., 2016). 
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3. Metod  

I metodavsnittet redogörs för samtliga metodologiska val som har använts för att genomföra denna 

studie samt även en motivering av dessa. Därefter följer en beskrivning över de etiska aspekterna och 

avslutningsvis metodkritik.  

3.1 Forskningsstrategi och ansats 

Eftersom studien strävar efter en noggrann och djupgående bild om hur det är leda samt hur 

ledarskapet upplevs av medarbetarna i ett aktivitetsbaserat arbetskontor på Karolinska 

Universitetssjukhusets ekonomiavdelning har en kvalitativ forskningsstrategi bedömts mest 

lämplig. Kvalitativa forskningsstrategier menar Patel och Davidsson (2019) orienterar sig 

vanligtvis kring tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. D.v.s. att forskarna fokuserar på 

”mjuk” data. Patel och Davidsson (2019) resonemang stämmer överens med Brymans (2018) 

argument. Även han menar att om en studie eftersträvar att erhålla en djupgående förståelse för 

ett fenomen är en kvalitativ forskningsstrategi mer gynnsam. I och med studiens ambitioner 

valdes därför kvantitativa forskningsmetoder bort då målet inte är att mäta kvantifierbar data 

(Patel & Davidsson, 2019). Till följd av strategi är studiens ansats av abduktiv slag, vilket 

består av delar av både en induktiv och deduktiv ansats samtidigt som den metoden 

kompletteras med aktuella moment. Genom den abduktiva forskningsprocessen växlar 

forskarna mellan teori och empiri för att justera teorin och utveckla empirin (Alvesson & 

Sköldberg, 2017).  

3.2 Urval och respondenter 

3.2.1 Urval 

Kvalitativa intervjuer har skapat grund för denna studie som har bestämts genom ett målinriktat 

urval. Det innebär enligt Bryman (2018) att respondenterna väljs i enlighet med att de är 

relevanta för studiens forskningsfrågor. De utvalda respondenterna tillhörde den specifika 

avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset varav alla arbetar aktivitetsbaserat dock med 

diverse arbetsroller. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge blev den valda 

organisationen med anledning av reformen som nyligen skett samt att åtkomst beviljats och 

bedömdes vara passande till studiens tilldelade tidsram. Till följd av det målinriktade urvalet 

har en snöbollsmetod använts, där vi med hjälp av vårt urval kunnat sätta oss i förbindelse med 

andra personer som kan vara lämpliga för studien vilket enligt Bryman (2018) lägger grunden 
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för benämningen av snöbollsurvalet. Denscombe (2018) menar att urvalsprocessen är 

fördelaktig vid forskningsprojekt av mindre skala eftersom forskarna snabbt kan bygga upp ett 

urval som anses rimligt stor för studien. I och med att varje nästkommande respondent 

rekommenderas av den föregående, och de med största sannolikhet redan har en relation till 

varandra, har även forskarna möjligheten att komma nya respondenter nära och skapa en hög 

trovärdighet (Denscombe, 2018). Urvalsprocessen påbörjades genom att kontakta en 

chefansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som kunde vara till hjälp för att 

få kontaktuppgifter till andra chefer samt medarbetare som arbetar aktivitetsbaserat på 

sjukhuset. Därmed fick vi kontakt med en ytterligare kontaktperson som kunde tillföra 

information om beskrivning och syftet bakom implementeringen av aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Urvalet har resulterat i totalt åtta genomförda intervjuer varav fyra är chefer och 

fyra är medarbetare. Dessutom har en separat intervju/diskussion skett med avdelningens 

servicetekniker som kunde tillföra med bakgrundsinformation om reformens syfte samt hans 

egna skildring av arbetssättet.  

3.2.2 Respondenter  

Studiens valda respondenter är individer som arbetar på den specifika avdelningen inom 

organisationen och har olika befattningar och ansvarsområden. Antal arbetade år på 

avdelningen skiljer sig mellan respondenterna, vilket medför att respektive individ tolkar och 

har olika perspektiv om ämnet samt även olika arbetserfarenheter.  Forskningsfrågorna och 

tillgänglighet var utgångspunkten vid val av respondenter. För undersökningens syfte ansåg vi 

att dessa kvalitéer är viktiga då de ska bilda en bredd inom avdelningen och bli presentabla 

samt att ge möjlighet till att studiens resultat om ledarskapet ska bli omfattande.  

 

3.3 Strategi för insamling av data 

För att erhålla en fördjupad bild av respondenternas verklighet har kvalitativa intervjuer samt 

icke-deltagande observationer genomförts. Forskarna får på detta sätt möjligheten att väga det 

som påpekas i teorin med det som sker i praktiken. Intervjuerna gav oss möjlighet att erhålla 

data och information från skilda individers erfarenheter och upplevelser. Vid samma tillfälle 

ger det forskarna chansen att samla in känslostämning, mimik samt jargong, vilket Ahrne och 

Svensson (2015) menar, på flera sätt, är ett ytterligare viktigt verktyg vid en intervju. 

Observationerna gav oss fördelen att erhålla information från individernas beteenden för att få 

bättre förståelse i vad som sker i ett aktivitetsbaserat kontor under en vanlig arbetsdag. Dock 
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är något som har beaktats i studien att respondenterna bland annat berättar om upplevelser som 

skett två år tidigare. Detta kan leda att man går miste om viktiga aspekter som respondenterna 

inte längre har eftersom den verklighet de lever i idag påverkar de tankar de tidigare haft (Trost, 

2010). 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer blev valet av intervjumetod. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att intervjuaren innan intervjutillfället förberett och formulerat en intervjuguide att utgå ifrån. 

Att valet intervjumetod landa på semistrukturerade intervjuer är för att respondenterna ska ha 

chansen att fritt formulera sina svar på det sätt de anser naturligt. Denna intervjumetod ger 

därmed möjligheter för intervjuare att ställa eventuella följdfrågor utifrån vad respondenten 

svarar vilket i sin tur leder till att det skapas en flexibilitet och att mer utvecklade svar kan 

produceras (Bryman & Bell, 2014). Vid kvalitativa forskningsmetoder är detta väldigt 

gynnsamt då möjligheten öppnas till att, på grund av oplanerade företeelser, justera 

intervjufrågorna och anpassa dem med hänsyn till den situation som uppstått. Med studien syfte 

i åtanke bedöms semistrukturerade intervjuer mer passande även för att det skapas tillfällen för 

svar som forskarna inte uppmärksammat (Bryman & Bell, 2014). Detta anses givetvis vara en 

stor fördel då det bidrar till att skapa en större förståelse för respondenternas upplevelser, vilket 

hade varit betydligt svårare med en kvantitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) för även 

diskussion inom ämnet och argumenterar vidare för frågor som uppstå under intervjun, s.k. 

situationsanpassade frågor, som kan bli fördelaktiga för forskarnas förståelse av respondentens 

verklighet. 

3.3.2 Observationer  

Det gjordes även ett medvetet val att kombinera intervjuerna med icke-deltagande 

ostrukturerade observationer, dels av den anledningen att det kan ge forskarna en bättre 

förståelse av det valda studieobjektet och dels för att det kan tillföra data som en intervju inte 

fångar upp.  Det som utmärker en icke-deltagande observation enligt Bryman (2018), är en 

iakttagelse där man observerar hur människor beter sig i specifika miljöer eller situationer. 

Detta görs genom att tillåta ett naturligt beteende utan att ingripa eller påverka skeendet 

(Bryman, 2018). Clark et al. (2009) påpekar fördelarna med en sådan metod och menar att 

forskarna fångar direkt data från situationer som sker naturligt. Det frambringar på så sätt mer 

autentisk data för att talade ord kan skilja sig från ett obehandlat tillstånd (Robson, 2002). Med 

andra ord så kan personer säga att de gör en sak men i verkligheten handlar de annorlunda. 
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Dock är vi som forskare medvetna om att vissa svar kan vi endast få från att intervjua 

respondenterna med anledning till att vissa frågor inte kan observeras.  

3.4 Genomförande  

3.4.1 Intervju 

Intervjuguiden består av två delar, varav ena delen avser inledande frågor och andra delen 

grundfrågor som har utformats utifrån våra frågeställningar samt vårt syfte. Den inledande 

delen består av fem frågor för samtliga respondenter, vilka endast kräver kortfattande svar (se 

bilaga 2). Eftersom vi har valt att få med både ett ledarskap- samt medarskapsperspektiv har vi 

anpassat den andra delen beroende på position, d.v.s. format två olika intervjuguider där ena 

innehåller frågor för chefer (se bilaga 3) och andra innehåller frågor för medarbetare (se bilaga 

4). Intervjuguiden formades med intention att dela upp olika kategorier som vi ville täcka i vår 

studie. Bryman (2018) menar att frågorna bör formas på ett sätt att man enklare kan besvara 

studiens frågeställningar samt att de bör formuleras på ett, för intervjupersonerna, förståeligt 

sätt. Dessutom rådgivs att inte formulera alltför specifika frågor, utan istället att lämna 

utrymme för generella svar (Bryman, 2018).  Brymans instruktioner till hur en intervjuguide 

bör konstrueras har vi tagit hänsyn till när vi format vår egen intervjuguide. 

 

Innan vi påbörjade vår intervjuprocess genomfördes en pilotstudie med två personer, varav den 

ena är medarbetare och den andra i en chefsposition. Detta gav oss tillfälle att få synpunkter 

gällande våra frågor samt rätta till de frågor som för dem innehöll otydligheter. 

Processen inleddes då vi fick information av en närstående att ekonomiavdelningen på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge jobbar aktivitetsbaserat. Personen i fråga 

försedde oss med kontaktuppgifter till en potentiell respondent som har chefsbefattning. Vi tog 

sedan kontakt med hen via telefon och i sin tur hänvisades vi vidare till andra chefer samt 

medarbetare från samma avdelning som eventuellt var villiga att ställa upp på intervju. Vidare 

kontaktade vi samtliga chefer och medarbetare via mejl för att bekräfta deltagandet och 

bestämde därefter tid och datum för att träffas på intervju. Alla deltagare fick information om 

studiens syfte samt den tid intervjun beräknades ta via mejl innan inbokat intervjutillfälle. 

Samtliga enskilda intervjuer skedde i avskilda mötesrum på avdelningen F87-89 i Huddinge 

Universitetssjukhus. Vid ankomst presenterade vi oss själva och berättade kort om vad vi 

studerar. Intervjun inleddes med att vi påminde varje respondent om studiens syfte och frågade 

därefter om samtycke för att spela in intervjun i syfte att transkribera och minska risken till 
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felaktiga uppfattningar av deras svar till frågorna (se bilaga 1). Vi växlade mellan vem som 

ledde intervjun och vem som tog anteckningar medan båda, vid tillfälle, ställde eventuella 

följdfrågor utefter respondenternas givna svar. 

 

Tabell 1 

Pseudonym Position Datum Intervjulängd 

Lisa Chef 1 27/11-19 Ca 47:00 

Kristian Chef 2 6/12-19 Ca 44:00 

Mikaela Chef 3 6/12-19 Ca 40:00 

Fredrik Chef 4 9/12-19 Ca 58:00 

Karin Medarbetare 1 29/11-19 Ca 52:00 

Daniel Medarbetare 2 2/12-19 Ca 41:00 

Helena Medarbetare 3 4/12-19 Ca 47:00 

Per Medarbetare 4 9/12-19 Ca 38:00 

 

3.4.2 Observation 

Observationerna tog plats den 10 december klockan 07:30 till klockan 14:00. Eftersom vi 

utförde ostrukturerade observationer, som Bryman (2018) menar lämpar sig icke-deltagande 

observationer, använde vi oss inte av ett observationsschema, utan istället en observationsguide 

som vi formade efter samtliga intervjuer med respondenterna (se bilaga 5). Detta för att utifrån 

respondenternas svar kunna forma en observationsguide som kan bekräfta deras påståenden 

samt möjligen finna nya data som intervjuerna inte gav. Denna guide var en hjälp till oss 

observatörer att lättare sätta fokus på det vi egentligen vill undersöka. Som observatörer valde 

vi att vara passiva under tillfället av den anledning att fånga ett naturligt beteende. Eftersom vi 

inte hade möjlighet att observera hela det aktivitetsbaserade arbetskontoret på grund av att 

lokalen är för stor valde vi att sätta oss där vi ansågs ha bra uppsikt över de flesta i kontoret. 

Med oss hade vi våra bärbara datorer för att anteckna vilket även hjälpte oss att smälta in i 

arbetsmiljön. 
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3.5 Analys och Kategorisering   

Kvale et al. (2014) menar att kodning är när insamlad data analyseras och bryts ner i förenklade 

segment, d.v.s. kategorisering av den data intervjuer och observationer har genererat. De 

argumenterar att fördelarna med kodning är självklara och att data som är ordentligt kodat ökar 

chanserna för forskare att inte missa mindre men viktiga detaljer. I och med att intervjuerna 

ordagrant transkriberats har det resulterat i mycket text på grund av respondenternas svar. 

Meningskoncentrering blev den valda analysformen då det ansågs göra texten lätthanterlig 

eftersom man på detta vis formulerar om långa uttalanden till korta. Man sammanfattar alltså 

innebörden av uttalandet till enstaka ord (Kvale et al., 2014). Författarna menar att 

meningskategorisering syftar i att identifiera olika teman till följd av studien syfte genom att 

genererad data kodas och kategoriseras. Kvale et al. (2014) hävdar att längre svar kan genom 

denna metod brytas ner till simpla kategorier och forskarna kan enkelt urskilja mönster och 

betydelsefulla delar i uttalandena. 

 

Analysen startade genom att läsa de transkriberade texterna från intervjuerna och observationen 

många gånger för att upptäcka mönster och viktiga delar i datan för att därefter bearbetas och 

sorteras. Sedan analyserades kategorierna i förhållande till studiens teoretiska referensram. 

Kategorierna som formades utifrån detta blev; den initiala inställningen, hur det upplevs i 

dagsläget och upplevda möjligheterna och utmaningar gällande diverse faktorer. 

3.6 Datans kvalitet 

Att bedöma trovärdigheten i kvalitativ forskning med de kriterier som används för kvantitativ 

forskning är inte lika lätt. Denscombe (2018) menar t.ex. att producera liknande svar genom 

att upprepa en kvalitativ forskning på samma sätt man gör i kvantitativ inte är möjligt eftersom 

det är väldigt osannolikt att replikera en social situation. Han menar att det kan bero på två 

orsaker. Den första är att det inte går att kopiera ett socialt sammanhang, alltså att samla ihop 

motsvarande individer ännu en gång i samma miljö. Den andra är att forskare har en tendens 

att skapa en relation till de studerade individerna och datan, vilket medför att en samma studie 

av en annan forskare skulle med stor sannolikhet resultera i andra slutsatser. Dock menar 

Denscombe et al. (2018) att kvalitativ forskning behöver kontrolleras och har framställt fyra 

kriterier; trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

Denscombe (2018) menar att det första delkriteriet, trovärdighet, innebär till vilken 

utsträckning resultaten är trovärdiga. Trovärdigheten i resultatet skapas och styrs av det 
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tillvägagångssätt forskarna väljer samt hur väl undersökningen och verkligheten stämmer 

överens. Redan innan undersökningen har vi en uppfattning av verkligheten på ett 

aktivitetsbaserat kontor eftersom vi läst och fördjupat oss inom ämnet. De utvalda 

respondenterna besitter olika positioner inom avdelningen, vilket ska ge studien 

förutsättningarna att i överensstämmelse med syftet nå ett noggrant och tydligt resultat. Utöver 

detta har respondenterna möjlighet att ta del av slutliga undersökningen, vilket är ett av 

kriterierna för att nå ett resultat med hög trovärdighet (Denscombe, 2018). 

 

Pålitlighet är det andra delkriteriet och avhandlar hur bra forskaren beskriver och analyserar 

studien och forskningsprocessen (Denscombe, 2018). I denna studie har vi strävat efter att 

förklara varje utfört steg för att slutföra studien så tydligt som möjligt, detta genom att 

exempelvis redan i introduktionen har val av ämne och metod motiverats. Vi har under 

forskningsprocessen även tilldelats en handledare för att assistera oss att identifiera metoder 

och teorier som bedömts lämpliga för vår studie. 

Överförbarhet är det tredje delkriteriet, vilket handlar om huruvida resultat är generaliserbart, 

d.v.s. till vilken omfattning resultatet är överförbart till en annan social situation (Denscombe, 

2018).  I denna undersökning valdes respondenter genom ett snöbollsurval, att den första 

respondenten rekommenderar kommande potentiella respondenter vi anser vara användbara 

kandidater (Denscombe, 2018). Vi bedömer att resultatet som studien genererat är överförbara 

till ledarskap i kontor som lämpar sig efter liknande en liknande situation. Dock anser vi att 

man måste ta hänsyn till den specifika organisationen och att urvalet. Antaganden kan därför 

inte göras att ledarskapet kan praktiskt tillämpas i andra organisationer med liknande kontext.  

 

Bekräftelsebarhet är det sista delkriteriet och berör huruvida en studies forskare strävar efter 

att hålla sig objektiva och inte låta resultatet påverkas av personliga åsikter. Syftet med detta 

är att om andra forskare väljer att replikera studien ska det finnas möjligheten att producera 

liknande resultat (Denscombe, 2018). I denna studie har vi genom hela forskningsprocessen 

försökt hålla oss objektiva och att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer medför att 

risken att påverka respondenternas svar minskades. Respektive intervju spelades in vilket 

underlättade för oss att transkribera, på detta sätt hade vi möjligheten att gå tillbaka och undvika 

subjektivitet vid bedömningar. Observationer var ytterligare ett verktyg som gav oss 

möjligheten att iaktta individerna och bekräfta vad respondenterna berättat. 
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3.8 Etiska Principer 

I linje med Denscombe (2018) har forskarna eftersträvat att tillgodose de fyra forskningsetiska 

principer, på ett sätt som ”skyddar deltagarnas intressen”, ”garanterar att deltagandet är 

frivilligt och baserat på informerat samtycke”, ”undviker falska förespeglingar och bedrivs 

med vetenskaplig integritet” och ”följer den nationella lagstiftningen” (Denscombe 2018, s. 

438). Den första principen avhandlar att respondenterna inte ska skadas i följd av att delta i 

undersökningen. Vi informerade respondenterna om studiens syfte samt att de vid vilket 

tillfälle som helst hade friheten att avbryta intervjun om de inte skulle vilja fortsätta. Dessutom 

meddelade vi varje respondent att alla respondenter, inkluderat dem själva, kommer att vara 

anonyma inför undersökningen och frågade sedan om det var okej att spela in intervjun i syfte 

att minska risken till felaktiga uppfattningar av deras svar till frågorna (se bilaga 1). Dock för 

att underlätta för läsaren har respondenterna tilldelats pseudonymer i empirin och analysen (se 

tabell 1). Den andra principen innebär att respondenterna har tilldelats tillräckligt med 

information för att kunna göra en rationell bedömning om de vill eller inte vill delta i 

undersökningen. Därmed bör varenda respondent få ta del av denna information tidigt i 

processen. Vi skickade ut information om de etiska riktlinjer vi avser förhålla oss till först via 

e-mail och sedan ytterligare en gång innan intervjun påbörjades. Den tredje principen innefattar 

forskarnas ärlighet, d.v.s. att den insamlade datan enbart kommer att användas i denna 

undersökning. I denna undersökning var det enbart vi forskare som hade förfogande över den 

insamlade data vilket gör att den tredje principen uppfyllts. Vi klargjorde även för 

respondenterna att de person- och kontaktuppgifter som varit givna till oss inte kommer att 

delas vidare eller användas i andra syften än studiens ändamål. Den sista principen innebär att 

forskarna inte bryter mot de lagar som gäller och ser till att följa alla lagar oavsett situation 

(Denscombe, 2018).  

3.9 Metodkritik 

En kvalitativ metod har flertal styrkor då det ger forskaren tillfälle att förstå intervjupersonen 

på än djupare nivå än en annan metod. Som vi tidigare nämnt beror detta på att man får 

möjligheten att få ingående och mer utvecklade svar och därmed få bättre förståelse för deras 

upplevelser. Personen i fråga kan med en kvalitativ metod dela med sig av känslor, åsikter och 

tankar om ett specifikt område. Dock är användningen av metoden inte enbart positiv. Det har 

förts kritik mot metoden, bl.a. kritiseras den för tiden det tar för att samla ihop samt tolka 
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sammanställda kvalitativa data som dessutom kan påverkas av forskarnas egna föreställningar. 

Vi som forskare spelar därför en roll i vad det blir för tolkning på grund av att kvalitativ 

forskning präglar av en hermeneutisk tolkningslära och därför kan resultaten ibland, omedvetet 

samt oavsiktligt, störas av forskarnas förhållningssätt. Rosengren och Arvidson (2002) påpekar 

att med en kvalitativ forskningsmetod kan interaktionen mellan intervjuare och respondent leda 

till en s.k. intervjuareffekt. Denna effekt kan gå ut över respondenten på det sätt att hen 

snedvrider på sina svar, d.v.s. svarar på ett sätt som anses lämpligt snarare än riktigt, för att 

motsvara intervjuarens förväntningar eller förhoppningar vilket i sin tur enligt Denscombe 

(2018) drabbar resultaten.  Rosengren och Arvidsons (2002) menar vidare att för att reducera 

intervjuareffekten bör varje enskild intervju ske i ”likartade omständigheter – helst i enrum och 

i så neutral stämning som möjligt” (s. 145). Vi har tagit hänsyn till författarnas åtgärder för 

reducering av intervjuareffekten genom att sträva efter att intervjua våra respondenter under så 

lika omständigheter som möjligt. 

De svar som ges med en kvalitativ metod kan således skilja sig från vad som sker i verkligheten. 

Handlingar talar högre än ord och därför kan observationer enligt Kylén (2004) vara den 

fundamentala metoden för att undersöka vad som egentligen sker i ett sammanhang. Till 

skillnad från en intervju kan människor vilja framstå på ett visst positivt sätt som egentligen 

inte överensstämmer med verkligheten och för det kan en observation ge mer äkta resultat. 

Dock så bör man ta hänsyn till att det är nära intill omöjligt att observera känslor och tankar 

som väcks av situationen (Rosengren & Arvidson, 2002; Kylén, 2004) och därav kan en semi-

strukturerad intervju vara bra som komplettering. Även i en observation påverkas observatören 

av sina egna uppfattningar av hur en person reagerar i vissa sammanhang menar Kylén (2004). 

Med detta menas att man kan observera en sak men uppleva en annan. En observation kan även 

vara tidskrävande, speciellt om man i förväg inte är väl förberedd och tydlig med vad som ska 

observeras (Kylén, 2004).  Att komplettera studien med en kvantitativ undersökning skulle 

bidra med att studien skulle få en ökad tillförlitlighet. Resultatet hade givit en mer omfångande 

studie och det skulle finnas möjlighet att presentera kvantifierbar data (Denscombe, 2018).  
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4.  Empiri 

I det här avsnittet kommer vi presentera vår empiriska data. Inledningsvis redogör vi för bakgrund 

om avdelningen samt de observationer som vi genomfört. Därefter har vi valt att dela upp vår 

empiriska data i sex huvudrubriker som kommer att redogöra för; den initiala reaktionen till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet, upplevd attityd mot det aktivitetsbaserade arbetssättet, 

kommunikation, stöd och motivation, tillit och förtroende och till sist att arbeta och leda i det 

aktivitetsbaserade kontoret.  

4.1 Bakgrund om avdelningen samt observationer 

Efter en separat intervju med ekonomiavdelningens servicetekniker fick vi lära oss 

bakgrundsfakta om avdelningen samt implementeringen. Flytten skedde år 2017 vilket innebär 

att samtliga har jobbat aktivitetsbaserat i totalt två år. Ekonomiavdelningen är 2874 

kvadratmeter med 450 personer som vistas dagligen, med 156 arbetsplatser totalt, varav 16 

platser är för pendlarplatser (platser avsedda för medarbetare som normalt inte har sin placering 

i Huddinge). Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är indelad i olika sektioner för olika 

funktioner; T.ex. har ekonomiavdelningen en tillägnad sektion, och HR en annan.  

Utrustningen är dock densamma i alla dessa sektioner. Inom sektionerna hittar man olika zoner 

som baseras på de många olika aktiviteter som förekommer. Zonerna är skapade på så sätt att 

medarbetarna utefter sin nuvarande arbetsuppgift kan välja vilken zon som passar dem bäst. 

De kan välja att arbeta individuellt, i grupp eller koncentrerat i den lugna zonen, så kallat 

fokusrum. En del individer på avdelningen sitter nära varandra och arbetar tillsammans i grupp 

medan andra sitter individuellt och arbetar längre bort från sin egen grupp. Tanken med detta 

aktivitetsbaserat kontor är att fokus ska ligga på arbete, d.v.s. de anställda behöver inte lägga 

ner tid på att städa i köket osv. I de nya lokalerna har de servicepersonal som ser till att allting 

fungerar som det ska och att lokalerna är rena och städade. Detta ska bidra till en bättre och 

bekvämare arbetsmiljö. 

Efter genomförda intervjuer gjorde vi följande observationer som även bekräftade en del 

påståenden som framfördes av både chefer och medarbetare: 

1. De flesta medarbetare började komma in på avdelningen mellan kl. 08.00 och 08.30 

och vid kl. 09.00 var de flesta arbetsplatserna upptagna. Under tiden då platserna 

började fyllas märkte vi att det blev svårare för andra att hitta lediga platser och det 

observerades att medarbetare fick leta runt efter första lediga plats.  
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2. Endast två av fyra chefer syntes till, dock satt endast en chef nära sina medarbetare. Det 

förekom ibland att personer som satt i grupp pratade med varandra för att diskutera en 

fråga. Dessa frågor verkade inte alltid ha att göra med arbetet då skratt ofta förekom i 

samband med dem. Ljudnivån på dessa diskussioner var olika; det märktes att vissa 

försökte hålla en lägre ljudnivå medan andra pratade som vanligt. Dock skedde ingen 

interaktion mellan chefen och dess medarbetare under tiden som observerade ägde rum.  

3. Det som utmärktes var medarbetares reaktion på ljudnivån i lokalen. Det verkade som 

att de flesta uppmärksammades på vad som hände runt omkring sig och verkade störas 

av omgivningen medan andra fortsatte jobba som vanligt. Störningarna märktes genom 

att man tittade upp ofta och visade reaktion genom att exempelvis skaka på huvudet 

eller sätta på sig hörlurar. Vid ett tillfälle ingrep en individ in en konversation för att 

påpeka att diskussionen och ljudnivån stör arbetsmiljön. 

4.2 Initial reaktion till det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Det bör förtydligas att denna fråga syftar till att ta reda på vad intervjupersonernas initiala reaktion 

till att arbeta aktivitetsbaserat var, d.v.s. intervjupersonerna behövde minnas vad deras reaktion var 

för två år sen för att kunna delge sitt svar. 

4.2.1 Chefernas samt medarbetarnas reaktion 

De anställdas initiala reaktioner när det de fick informationen om att det skulle flytta till ett 

aktivitetsbaserat kontor var splittrat. Lisa och Daniel indikerade en likgiltighet gentemot 

implementeringen med den största anledningen att de hade tidigare erfarenheter av det nya 

arbetssättet. Eftersom chefernas arbete redan krävde att de skulle befinna sig på andra platser 

på grund av möten och liknande arbetsmoment bedömdes inte att de nya förutsättningarna 

skulle vara ett hinder i den fronten. Tidigare befann sig inte alla avdelningar nära varandra 

vilket flytten till det aktivitetsbaserade kontoret skulle ändra då alla avdelningar skulle vara på 

en och samma plats. Argument fördes av Mikaela att det var positivt att sammanföra dessa 

avdelningar på en och samma plats då man skulle spara tid när man behövde komma i kontakt 

med en kollega som arbetade på en annan avdelning. Kristian och Fredrik nämnde flytten till 

nya lokaler i sjukhuset som något betydande eftersom det på sätt blir enklare att skapa mening 

i arbetet då man är en del av den operativa kärnan.  

 “Positivt skulle jag säga, i alla fall ur egen synpunkt för jag är en sån som samlar på mig 

massa saker på skrivbordet, så för mig är det väldigt bra. Tidigare satt vi tvärs över gatan, 



 

25 

 

nu sitter vi alla tillsammans här i sjukhuset. Det är mycket roligare att sitta som en del av 

verksamheten och faktiskt se personer som jobbar i vården.”- Fredrik  

 Det som nämndes avseendevärt bland både medarbetare och chefer var att de tidigare lokalerna 

upplevdes som dåliga och trista. En fördel som stack ut bland de anställda var en nyrenoverad 

arbetslokal. Man tänkte att de nya fräscha lokalerna skulle skapa ett större incitament att ta sig 

till jobbet. Flytten innebar även att man skulle få egna bärbara datorer samt helt nya lokaler 

som var lokaliserade i sjukhuset. “När jag fick reda på det så kände jag att det var nog ingen 

större förändring än det vi haft tidigare. Det enda positiva jag tänkte var att det var säkert 

bättre att komma till nya fräscha, moderna lokaler”- Fredrik 

 ”Lokalerna är nyrenoverade, de är otroligt fräscha, där har vi en stor fördel jämfört med 

hur andra lokaler på sjukhuset ser ut och hur det varit tidigare. Det viktigaste är att man 

trivs i de lokalerna där man arbetar i, det är en stor del utav ens dagar.” – Mikaela  

Däremot formades det parallellt med det som upplevdes positivt funderingar och bekymmer 

om övergången. Både chefer och medarbetare uttryckte att de upplevde en oro över flytten, 

främst för att man kände en osäkerhet över att hitta en arbetsplats att sitta vid när man anlände 

till arbetet på morgonen eller under dagen, men även på grund av konceptet clean-desk, d.v.s. 

processen att städa efter sig själv efter en avslutad arbetsdag. ”Man tappar 5-10 minuter på att 

koppla upp sig samt städa efter sig. Men det tänker jag inte på nu, för nu har jag vant mig. 

Men där förlorar man ju faktiskt tid” – Helena. Det fanns även oro om att relationerna till sina 

kollegor skulle försämras eftersom man inte visste vilka som skulle föredra att arbeta på 

kontoret eller hemifrån. 

“Det är många som jobbat i Karolinska i 20 år och det är ingen som mottar förändringar 

positivt direkt. För mig fanns en liten oro eftersom man ändå ville ha en garanterad plats när 

man kommer på morgonen, det är en process att flytta sina grejer varje dag. Sedan visste 

man inte heller om kollegorna skulle vara på plats ifall man skulle behöva dem”- Karin 

Daniel och Mikaela uttryckte att de blev chockade över informationen, för att de tyckte att ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt inte passar när man jobbar heltid inom ekonomi. “Jag tyckte att det 

skulle funka bättre för de som jobbar i IT branschen eller de som kommer hit bara för ett möte, 

inte för oss som jobbar heltid.”- Daniel. Det ansågs även vara viktigt att granska riskerna med 

att börja arbeta aktivitetsbaserat, om det var lämpligt för den typ av arbete som respektive grupp 

inom avdelningen utförde. Arbetsuppgifterna ser olika ut mellan de olika grupperna inom 

avdelningen och kräver att man på kontoret olika mycket. T.ex. berättar chefen för 

leverantörsfakturagruppen att de har en större möjlighet att jobba hemifrån medan 



 

26 

 

redovisningsgruppen behöver i större utsträckning utföra arbetet på kontoret då de är i behov 

av att snabbt kunna nå varandra och ha viktigt material tillgänglig. Det fanns samtidigt 

bekymmer bland de anställda om att hur de som hade arbetat länge inom det tidigare 

kontorslandskapet, som de har varit vana vid, skulle ha svårigheter vad det gällde att anamma 

ett aktivitetsbaserat kontor på grund av “äldre” arbetserfarenheter, ett traditionellt tankesätt och 

att de inte stött på digitalisering i samma omfattning.  

“Ganska negativ, jag tycker inte att aktivitetsbaserad kontorslandskap passar bra till en 

redovisningsavdelning. Vi har arbetat länge på samma sätt och är på kontoret varje dag i 

veckan och vi har en hel del material på grund av bokföringslag så vi måste ha utskrifter och 

då blir det omständigt att ha en aktivitetsbaserad arbetsplats.”- Kristian 

4.2.2 Delaktighet i förändringen 

En avsaknad känsla av att man var en del av förändringen var en återkommande anmärkning 

hos samtliga. De uttryckte att de inte hade någon som helst inflytande i beslutet och kände sig 

exkluderade ur förändringsprocessen. Cheferna menade att eftersom förändringen berör alla 

som ska arbeta i de nya lokalerna borde deras åsikt och behov ha en betydelse. Dock hanterades 

förändringsprocessen av utomstående individer som inte var medvetna om vad som var av 

betydelse. Ledningen upplevdes vara grunden till bristen på delaktighet då kommunikationen 

var otydlig och ensidig i beslutsprocessen och således skapades osäkerheten.   

“Det är viktigt att man får vara delaktig redan från början. Vi fick ju bara ett mejl att “nu 

har vi gått igenom det här och nu ska ni flytta”. Så vi som arbetar var inte involverade från 

början på något sätt och blev inte heller intervjuade innan. Det påverkar ju också till att man 

blir mer negativt inställd. “- Mikaela 

4.3 Det aktivitetsbaserade kontoret - två år efter övergången  

Nu när samtliga arbetat i det aktivitetsbaserade arbetskontoret i det Karolinska 

Universitetssjukhuset Huddinge under två års tid har en del annorlunda åsikter formats. Vissa 

som tidigare uttryckt oro menar nu att det inte är så hemskt som de förväntade sig, främst beror 

attityden på, återigen, den fräscha lokalen. De negativa argument till förändringen som existerat 

har med tiden minskat och man har nu vant sig och accepterat den situation de befinner sig i, 

dock kvarstår en del av den negativa synen på arbetssättet. Trots att individer på arbetskontoret 

tror att många har lärt sig att stänga av störande bakgrundsljud finns det trots allt de som 

fortfarande har svårt att fokusera sig på grund av oväsen.  
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“Nu har alla suttit här i 2 år och vi har blivit mer vana med att arbeta på det här sättet. Det 

är lättare att man blir störd av någon annan som pratar i telefon eller kommer och diskuterar 

en fråga men jag tror många har lärt sig att stänga av ljudet runt omkring och fokusera på 

sitt arbete. Men jag har fortfarande inte lärt mig det.”- Mikaela 

 

Den generella uppfattningen bland de påverkade är att man ska kunna sätta sig vart som helst, 

dock så menar en del att det inte fungerar i praktiken på grund av arbetsuppgifterna och brist 

på arbetsplatser. Alla arbetare har olika behov och kan behöva sitta på en specifik plats utifrån 

sin arbetsuppgift, men när det brister på platser att sitta på så blir arbetssättet meningslöst. Detta 

upplever en del både medarbetare och chefer som stressigt och för att hantera med den stressen 

väljer de att komma in tidigt för att garantera en plats. Dock har man även påpekat att vissa 

platser undviker man att sätta sig på eftersom det existerar en medvetenhet om vem som brukar 

sätta sig där, d.v.s. det är någon på avdelningens fasta plats fastän det i praktiken borde vara 

“fritt fram”. Av den orsaken att många sitter enskilt och ifrån sina kollegor upplevs dessutom 

en svårighet att hitta dem, vilket uttrycks försvårar det vardagliga arbetet då man i sådana fall 

behöver mejla eller ringa. 

“Det är svårt att veta vart folk sitter och om man inte ser personen så chattar eller mejlar 

man. Det är ofta folk kommer till mig och frågar efter folk exempelvis ”vart sitter den?”, men 

folk sitter så olika så jag vet aldrig vart dem är. Då brukar jag svara att de får ringa.” - 

Fredrik  

Eftersom en del som sitter aktivitetsbaserat jobbar inom sin egen sektion i avdelningen upplevs 

arbetssättet mer positivt. Dessa personer sitter ofta på samma platser och till större del 

tillsammans med sitt team. I och med detta anses det inte att det aktivitetsbaserade arbetssättet 

har implementerats fullt ut.  Samma individer har starka åsikter om att de inte skulle trivas om 

det aktivitetsbaserade sättet hade implementerats fullt ut, d.v.s. att alla individer, oavsett vilken 

grupp de tillhör, sitter på olika platser dagligen och inte på fasta platser. Dock så finns det 

individer som arbetar fullt aktivitetsbaserat. Det har visat sig att de personer som arbetar fullt 

aktivitetsbaserat har en väsentligt mer negativ syn på deras arbetssätt.  

“Vi sitter på våra platser så vi har likt ett traditionellt arbetssätt fastän vi egentligen inte har 

det, så man kan säga att man inte gått hela vägen just för vi har fasta platser.”- Daniel 
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4.4 Kommunikation  

4.4.1 Villkoren för kommunikation mellan chefer och medarbetare 

Chefernas tillgänglighet uttrycker samtliga att det varierar, detta på grund hur mycket tid 

respektive chef behöver spendera i möten. En del menar att de behöver vara närvara på möten 

flera dagar i veckan vilket påverkar hur tillgängliga de blir för sina anställda. De påpekar dock 

att detta inte är en orsak av det aktivitetsbaserade kontor utan att det sker för tillfället mycket 

förändringar på sjukhuset och att det är en del av en chefs arbete.  Dock har cheferna en 

gemensam åsikt om att de någorlunda har lyckats upprätthålla kommunikationen eftersom man 

inom sina grupper eftersträvar att arbeta nära varandra i ”deras sektion” av kontoret.  På grund 

av möteskulturen hos cheferna uppstår en problematik kring att hantera akuta problem. När 

medarbetare väljer att sätta sig avskilt från gruppen känner cheferna att viktig tid förloras. 

Cheferna har även skilda åsikter om hur mycket de behöver komma i kontakt med sina 

medarbetare vilket menas bero på diverse omständigheter. Några anser att den dagliga 

kontakten mellan chefer och medarbetare är betydelsefull medan andra påstår att de inte är i ett 

stort behov. 

”Jag spenderar mycket av min tid på möten vilket inte skiljer sig från hur det var tidigare. 

Därför har vi alla i min grupp tillsammans kommit överens om att försöka hålla oss nära 

varandra. Det förenklar mitt arbete, jag kan t.ex. träffa alla mer ofta då men det problem som 

uppstår helt plötsligt kan fortfarande bli svåra att lösa”- Kristian  

4.4.2 Chefer upplever nya möjligheter med kommunikationen   

Vissa chefer argumenterar att en ny miljö har skapats till följd av det aktivitetsbaserade 

kontoret, informella möten sker anmärkningsvärt mer ofta. Detta eftersom avdelningens 

samtliga grupper delar gemensamt på hela kontorsytan och att de rör sig fritt mellan kontorets 

alla delar. Den tidigare nämnda omlokaliseringen till en gemensam avdelning menas har 

resulterat i integration mellan grupperna. Detta uttrycker cheferna är positivt av den anledning 

att det förenklar för spontana möten. Cheferna berättar att de allmänna platserna på kontor som 

exempelvis matsalen, fikarummen och kaffestationerna skapar mer utrymme för spontana 

mötesstunder. Kontoret förenklar i allmänhet för alla berörda att kommunicera och utföra 

avstämningar med andra chefer eller medarbetare när det behövs. 

”Nu när alla grupper inom avdelningen och även andra delar av organisationen på samma 

plats och här delar vi på det mesta därför kan vi enkelt prata när det behövs.” - Lisa 
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4.4.3 Chefer upplever nya svårigheter med kommunikationen 

Jämsides med redogjorda möjligheter kring kommunikation har cheferna reflektioner angående 

svårigheterna. I det tidigare kontoret disponerade varje grupp en del av ytan, varje medarbetare 

hade sin egen plats och chefen ett arbetsrum intill medarbetarna. Cheferna delade en åsikt om 

att det tidigare var smidigare att utföra oplanerade formella möten. I det aktivitetsbaserade 

kontoret finns det ett begränsat antal mötesrum där flera kan samlas vilket innebär att dessa 

rum måste bokas i förväg. Detta orsakar att cheferna inte kan ordna möten och ge medarbetarna 

viktig information just då det behövs. Cheferna ser detta som en negativ aspekt av det 

aktivitetsbaserade kontoret då gruppmöten är ett viktigt tillfälle för gruppens gemensamma 

utveckling. Dessutom betonar de chefer som har medarbetare som väljer att arbeta avskilt från 

gruppen, både i kontoret eller hemifrån, att det kan på längden ha en negativ effekt. De menar 

att det blir en förlust för den informella kommunikationen och gruppens sammanhållning. Man 

är mån om att inte ha större möten öppet i kontor eftersom man delar ytan med andra och det 

är störande för de som arbetar. De uttrycker att det har varit problematisk sedan flytten men att 

de har konstant ansträngt sig för att det ska bättras. 

”Tidigare så satt vi i en grupp efter en fönsterrad. Alla hade sin plats och då fanns möjlighet 

att kliva upp och kunna prata med vem man ville över skärmarna och även hålla gruppmöten 

fritt utan att behöva ha andra i åtanke.”- Mikaela  

För att sammanhållningen mellan chefen och gruppens alla medlemmar samt 

kommunikationen ska få rätt förutsättningar betonar de flesta chefer att det är nödvändigt att 

det existerar planering och struktur på ett nytt sätt till skillnad från det tidigare arbetssättet. 

Samtidigt betonar cheferna vikten av balans kring hur frekvent gruppmöten ska ske för att 

ersätta de spontana tillfällen man har gått miste om.   

4.4.4 Chefernas val av kommunikationsstrategier  

För att arbetet ska fungera i det aktivitetsbaserade kontoret har cheferna kombinerat nya 

strategier med de gamla vad det gäller kommunikationen. Kristian och Mikaela väljer medvetet 

att arbeta bland sina medarbetare och ser det som en simpel lösning då det förenklar för 

medarbetarna om de behöva mötas eller kommunicera. Övriga chefer utnyttjar tekniska 

verktyg, som de har tilldelats sedan flytten, för att bli mer tillgängliga och kommunicera med 

sina medarbetare.  

“Sättet vi kommunicera på i gamla kontor var ju redan bra men det är klart att teknik blir 

viktig när man inte fysiskt ser varandra.”- Lisa 
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Cheferna anser att sedan det man börjat arbete i ett aktivitetsbaserat kontor har de tekniska 

verktygen blivit väldigt betydande för att en god kommunikation med medarbetarna ska 

upprätthållas. En del nämner Skype och Outlook som två instrument cheferna använder, både 

för att kommunicera och tala om vart på kontoret de befinner sig. Som tidigare nämnt spenderar 

cheferna mycket tid på möten som kan ta plats i andra delar av sjukhuset, Solna eller arbeta 

avskilt från gruppen i t.ex. ett fokusrum. Då blir de tekniska verktygen viktiga för att de ska 

förbli tillgängliga, eftersom det är genom dessa medarbetarna kan komma i kontakt med sin 

frånvarande chef. Några chefer påstår att de tekniska verktygen har förhindrat 

kommunikationsproblem som kunde uppstått efter flytten, det har snarare underlättat en stor 

del av chefernas arbete. Andra chefer menar även att det är viktigt att inte förlora det som 

tidigare har fungerat och argumenterar starkt för en kombination av det som nytt och gammalt. 

Att cheferna främst väljer att mejla information är konsekvensen av att spontana formella 

möten har minskat. Vissa chefer har upplevt att det emellanåt kan bli problematiskt eftersom 

mejl kan vara en okänslig form av kommunikation och att det skapar utrymme för missförstånd. 

Cheferna har en delad åsikt att den effektivaste kommunikationen är face-to-face.   

“Ofta blir det att man pratar med medarbetarna och kollegorna via Skype eller e-mail. Men 

jag föredrar när vi träffas och pratar, då kan jag lätt ge information och förklara om det är 

mycket. Det blir nästan aldrig missförstånd då." - Lisa 

4.5 Stöd och motivation  

4.5.1 Chefernas tillvägagångssätt att stötta och motivera medarbetarna 

Argument förs bland cheferna att en stor del av stöd och motivation kommer från att ständigt 

kommunicera vart man sitter ifall att medarbetarna skulle behöva träffa dem spontant. En del 

medger att det blir svårare att stödja och skapa tillit till medarbetarna i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet i jämförelse med det traditionella arbetssättet. För vissa chefer är det viktigt att 

förmedla att de är tillgängliga för sina medarbetare, även om de inte är fysiskt på plats. Detta 

upplevs dock som en utmaning att få medarbetarna att förstå att det är okej att störa sina chefer 

om det skulle behövas. “Det är en utmaning att få dem att förstå att bara för att jag inte syns 

så finns jag inte.” - Kristian. Fredrik påpekar att det är en fördel att inte alltid vara på plats och 

att medarbetarna inte kontaktar hen så fort en svårighet förekommer då de lär sig mer av att 

försöka lösa problemet på egen hand. Majoriteten lägger vikt på veckovisa avstämningsmöten 

som är till för att stämma av eventuella händelser som skett under veckan. Samtidigt funkar 
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detta som ett tillfälle för medarbetarna att få enskild tid och möjligheten att dela med sig av 

sina tankar och känslor. Några av cheferna är medvetna om att de är slarviga gällande att ge 

medarbetarna egen tid och behöver bättra sig denna sakfråga. Man menar att det är under dessa 

tillfällen medarbetarna på ett personligt sätt får motivation och stöd samt cheferna ger uttryck 

om att de förstår att dessa möten uppskattas av medarbetarna just för att de kan kommunicera 

något som är svårt att ta upp bland andra i gruppen.  

 

“Avstämningsmöten är helig tid, vi bokar inte om dem.”- Lisa 

4.5.2 Medarbetarnas syn på chefernas stöd och motivation 

Ett fåtal medarbetare nämner att de uppskattar att cheferna kommunicerar med dem frekvent 

och meddelar om eventuella uppdateringar. Helena och Daniel menar på att man får motivation 

och stöd endast när man sitter nära till hands till sin chef och att det blir betydligt svårare när 

chefen inte finns att hitta i arbetslokalen/kontoret/avdelningen. I sådant fall behöver man mejla 

eller ringa vilket medarbetarna väljer bort om det inte är akut. “Jag känner att hen försöker 

stötta mig och motivera mig, men jag förstår att det kan vara svårt.” - Helena. Alla medarbetare 

uttrycker att de inte vill störa sin chef för att de är medvetna om att de har mycket för sig och 

kan vara stressade. Helena och Per menar på att om chefen sätter sig i ett fokusrum och dörren 

är stängd så indikerar det oftast på att de inte vill bli störda. “Man vill inte störa sin chef, då 

väljer man hellre att bita ihop och gå vidare med sin dag” - Per. Karin och Daniel anser även 

att de veckovisa mötena är viktiga men påstår att det inbokade mötet ofta kan behöva bokas 

om, ibland flera veckor framåt, om chefen får viktigare arbete för sig eller har mycket på 

schemat. De medarbetare som har en specialistroll menar på att de inte alltid upplever att de 

behöver stöd från sin chef då deras kollegor ibland kan vara till hjälp i den fronten. Dock önskar 

en övervägande del av medarbetarna en större tillgänglighet av cheferna. Dessa medarbetare 

uttrycker en chefs närvaro som en nyckelfaktor för att veta hur sina anställda egentligen mår 

på daglig basis samtidigt som de skulle önska att chefen frågar om hur arbetet går lite oftare, 

för att känna en omtanke.  

 

“Veckovisa möten räcker inte, det kan hända något och om man vet att chefen inte är 

där då kanske man biter ihop och inte säger något. Man kanske inte dyker upp en 

dag för att man inte mår så bra och chefen vet inte ens om det”- Karin  
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4.6 Tillit och förtroende  

4.6.1 Chefernas förtroende till att medarbetarna slutför arbetsuppgifter 

Cheferna delar åsikten om att man ska ge sina medarbetare en frihet, exempelvis att inte 

detaljkontrollera att de gör sitt jobb eller varje individs in- och utstämpling. Dock påpekar vissa 

att det har att göra med ansvarstagande. “Ser jag att en medarbetare tar sitt ansvar och gör 

sina saker då kan jag släppa lite där medan jag behöver stödja vissa andra för att de ska kunna 

gå hela vägen för att nå de uppsatta målen.” - Kristian. Vissa chefer poängterade att denna 

frihet som ges visar medarbetarna att de har chefernas förtroende. Detta syns tydligt när 

medarbetarna sjukskriver sig mer sällan och att de själva väljer att komma till jobbet, d.v.s. att 

närvaron tyder på ett gott tecken att chefen gör någonting rätt. Vissa chefer uttrycker att den 

givna friheten således leder till att medarbetarna blir självmotiverade och ser till att slutföra 

arbetsuppgifterna i tid för de vet om att de får ta ledigt om de skulle behöva det. “Jag brukar 

aldrig neka mina medarbetare om de vill vara lediga, de är fria.” - Lisa 

 

I och med digitaliseringen använder vissa av cheferna på ekonomiavdelningen i Huddinge ett 

ärendesystem, där de kan följa hur många ärenden som kommer in, hur mycket som produceras 

samt vem som producerar och vem som inte producerar. Utifrån det kan man hålla bättre koll 

på vilka medarbetare som inte behöver kontrolleras så mycket och vilka som behöver mer 

direktiv. ”Det beror på individen. Jag ser ju vilka jag inte behöver hålla koll på, det är dem 

som producerar och tar egna initiativ och vilka jag behöver stå bredvid och visa lite mer att 

nu måste du göra det här.” – Mikaela.  

 

De tidigare nämnda veckovisa avstämningsmötena eller “one to one” som vissa chefer väljer 

att utnyttja används även för att stämma av hur medarbetarna ligger till i arbetet för att säkra 

förtroendet, medan andra chefer väljer att inte strunta på grund av att de redan har fullt 

förtroende för sina medarbetare. Dock anser cheferna att det inte skiljer sig från det tidigare 

arbetssättet när det gäller skapandet av tillit. “Ett förtroende och tillit skapas av att bygga 

relationer med sina medarbetare och förstå att alla individer har olika behov och 

kompetenser.” - Lisa 

4.6.2 Medarbetarnas upplevelse av förtroende och tillit från cheferna 
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Det visade sig att de medarbetare som inte har en specialistroll, d.v.s. är den enda som kan 

utföra uppgiften, menade på att de inte upplevs få förtroende då de ständigt behöver 

kontrolleras. Dessutom menade de att det sker genom att man sitter nära sin chef och att tillit 

endast kan skapas när man träffas varje dag. De medarbetare som har en specialistroll beskrev 

att chefen ger ett förtroende naturligt i och med att man inte ses varje dag. Det skapas därmed 

tillit när de inte kontrolleras varje sekund. De menar att förhållandet mellan chefen och 

medarbetarna fungerar genom att prestation motsvarar belöning, d.v.s. medarbetaren ställer 

upp när det är mycket tryck och det kompenseras med att de eventuellt kan gå hem tidigare när 

det är mindre tryck. “Det är lite frihet under ansvar och det tycker jag en bra ledare ska kunna 

ge.” - Karin 

4.7 Att leda och arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor 

4.7.1 De upplevda positiva effekterna  

Cheferna är överens om att det aktivitetsbaserade kontoret har till större del påverkat 

effektiviteten positivt. Anledningar menas vara att det nya kontoret har förenklat för de olika 

grupperna att samarbeta. De uttrycker att det existerar möjligheter att lösa problem snabbt och 

effektivt, både inom respektive grupp och mellan grupperna, i deras aktivitetsbaserade kontor. 

Detta bedöms vara positivt eftersom i tidigare kontoret var de olika grupperna utspridda vilket 

gjorde att tog onödigt lång tid vid beslutsfattande som involverade två eller fler grupper.  

 

“Det är mer effektivt här. Sedan flytten känner man att det är en avdelning och inte flera 

olika grupper vilket man märkte i det gamla kontoret.”- Fredrik 

 

Vidare anser några chefer att det aktivitetsbaserade kontoret har haft positiva effekter eftersom 

de märker att det är gemensamma processer till skillnad från innan då varje grupp arbetade med 

separata processer. Mikaela och Fredrik nämner att de har stor tillit för sina medarbetare vilket 

har bidragit till effektiviteten då samarbetet inom gruppen har ökat. Dessa chefer påstår att de 

främjar detta genom att producera konkreta mål och deadlines. 

4.7.2 De upplevda negativa effekterna 

Lisa redogör att i det föregående kontoret upplevdes sammanhållningen i gruppen bättre 

eftersom medarbetarnas egna platser var på en och samma plats. I det aktivitetsbaserade 

kontoret har medarbetarna möjligheten att välja vart de arbetar. Detta har medfört att ett fåtal 

medarbetare hellre sätter sig och arbetar med individer utanför sin egna grupp av den anledning 
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att de har en bättre relation till en kollega i en annan grupp. “De flesta i gruppen vill ju sitta 

tillsammans med det finns några som gillar att sitta med andra” - Per. Detta upplever cheferna 

vara en av anledningarna till att det aktivitetsbaserade kontoret försvårar att samla samtliga i 

gruppen för att hålla i mindre möten och avstämningar. Dessa chefer menar att det skapas 

utanförskap och att det komplicerar relationen till de individerna. 

  

“Det är mer hinder i det aktivitetsbaserade kontoret än det traditionella. Det är svårt att hitta 

varandra och veta vart personerna sitter.  Tidigare kunde jag enkelt ha gruppmöten med min 

grupp men här måste man boka ett rum och så måste alla gå in till det här rummet och sätta 

sig, så det blir svårare att göra spontana möten.” - Kristian  

Vissa chefer uttrycker en problematik kring sitt egna arbete. Sedan flytten till det nya 

aktivitetsbaserade kontoret har cheferna förlorat sina arbetsrum och arbetar nu ute i landskapet 

bland medarbetarna. De menar att det har påverkat effektiviteten negativt gällande sitt egna 

arbete då har blivit mer vanligt att bli störd. I det gamla kontorslandskapet krävdes det endast 

att man stängde en dörr när de behövde arbeta enskilt, dock kan de inte längre avskärma sig ett 

liknande sätt. För att arbeta ostört när cheferna känner att det behövs, utnyttjar en del av dem 

fokusrummen. Mikaela upplever dock att det emellanåt kan leda till ytterligare problem istället 

för en lösning. Hen menar att medarbetarna oftast arbetar på samma omkrets men att eftersom 

fokusrummen ligger på olika platser i kontoret kan man som chef därför vissa dagar bli mindre 

tillgänglig. Fredrik är en av de chefer som har blivit mer benägen att arbeta hemifrån vissa 

dagar för att ostört avsluta arbetsuppgifter. Att cheferna är mer synliga har både för- och 

nackdelar menar dem. 

  

”Det händer mer ofta att någon frågar något eller att jag tittar upp när någon går förbi. Det 

fina med det gamla arbetsrummet jag hade var att när jag stängde dörren så kunde jag 

koncentrera mig bättre.”- Mikaela 
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5.  Analys 

I det här avsnittet kommer vi att analysera och koppla vår empiri till de teorier vi har valt. För att 

underlätta analysen har vi valt att dela in analysen i tre huvudområden som vi anser är relevant att 

fokusera på med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor. De tre huvudområdena är: Generell 

upplevelse av före och efter övergången, möjligheter för ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret 

samt utmaningar för ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret.  

5.1 Generell upplevelse av innan och efter övergången 

Inom detta huvudområde har vi valt att presentera intervjupersonernas generella upplevelse av 

aktivitetsbaserad arbetsplats utan att skilja på ledare- respektive medarbetarperspektivet. Detta för att 

frågan som intervjupersonerna fick var av en mer generell natur.  

 

Före övergången till det aktivitetsbaserade kontoret  

Till en början hade samtliga inblandande skilda åsikter om övergången till ett aktivitetsbaserat 

kontor. En del hade en mer positiv attityd mot förändringen men på samma gång färre 

funderingar medan en större del av de påverkade kände en större osäkerhet då de upplevde att 

de inte fick tillräckligt mycket information om processen. Något många oroade sig över var 

hur de skulle hitta varandra, både chefer och medarbetare, i deras nya kontor. De personer som 

hade en mer positiv inställning till det nya kontoret var de som upplevde att de inte hade något 

emot förändring. Eftersom det var stora skillnader i ålder och det skilde sig mellan hur länge 

individerna hade arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge hade de inte samma 

erfarenheter när det gäller olika kontorslandskap. Detta var ytterligare en anledning till de 

skilda åsikterna då vissa tidigare hade arbetat i både cell- och aktivitetsbaserat kontor, medan 

andra endast hade arbetat i ett traditionellt kontor under sitt arbetsliv. 

  

Att samtliga påverkade i övergången till det aktivitetsbaserade kontoret hade olika reaktioner 

och förväntningar, kan redogöras genom Svenningssons (2015) teori om att 

förändringsprocesser anammas, förstås och uttyds olika beroende på att alla individer i 

organisationen är olika. Respondenternas olika förväntningar kan därför grundas i de 

erfarenheter respektive individ har och detta hade en effekt på meningsskapandet under 

förändringsprocessen. Att samtliga innan flytten hade skiftande erfarenheter om olika 

kontorsutformningar och arbetssätt kan ha påverkat meningsskapandet under förändringen. 

Chefer och medarbetare som under en längre tid hade arbetat nära sina kollegor i vanliga 

traditionella kontor upplevde i överlag en större osäkerhet före övergången. Dock hade chefer 

och individer med lång erfarenhet, såsom flexibilitet och variation i tidigare kontor och 
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arbetssätt, en mer positiv inställning. Att det existerade skiftande åsikter kan resoneras med 

resonemang av Von Platen (2006) samt Jacobsen och Andersson (2019). Von Platen (2006) 

argumenterar att meningsskapandet hos en individ sker med hjälp av tidigare erfarenheter 

vilket t.ex. kan vara hur mycket individer arbetat inom olika kontorsutformningar. 

Respondenterna beskrev att de hade känt en ovisshet om hur de skulle hantera de utmanande 

situationer som förutspåddes innan övergången, t.ex. hur det skulle kommunicera och hitta 

varandra i det aktivitetsbaserade kontoret.  Jacobsen och Andersson (2019) hävdar att 

individers meningsskapande i en kontext som denna påverkas av förväntningar. Därmed kan 

de individer som redan före övergången räknat med att de skulle möta stora svårigheter, 

uppleva svårigheterna även efter flytten till det aktivitetsbaserade kontoret.  

Efter övergången till det aktivitetsbaserade kontoret 

Efter övergången hade tagit plats blev det enklare att tyda den ambivalens som funnits hos 

individerna. Det gamla kontoret beskriver respondenterna var på separerat plats från sjukhuset 

samt ”trånga och dystra”. Det nya kontorets lokaler var fräscha, ljusa och lokaliserade i 

sjukhusbyggnaden vilket lyfte arbetsmoralen och engagemanget hos både cheferna och 

medarbetarna. Piderit (2008) för argument som kan ge förklaring till detta då det under 

förändringar kan uppstå både positiva och negativa känslor hos en individ. Detta eftersom man 

kan känna att en del saker behöver genomgå en förändring för att det ska ha möjlighet att bli 

bättre eller fungera. På samma gång upplevdes initialt efter flytten svårigheter kring en del 

omständigheter i det nya aktivitetsbaserade kontoret. Samtliga var fundersamma då rutiner 

hade ändrats och arbetssätt justerats. Vodonick (2018) menar att detta är vanligt eftersom i 

samband med förändring uppstår obalans då det blir enkelt för en individ att förlora sin identitet 

i både gruppen och organisationen.  Sackmann och Gilbert (2002) talar även om motstånd som 

uppstår när man behöver arbeta med en individ man inte är van vid. Medarbetarna uttryckte att 

inte ha fasta platser var till en början obehagligt eftersom vissa dagar kunde man hamna nära 

en kollega som man inte hade bra kontakt med och därför blev man mindre benägen att arbeta 

på kontoret. Chefer och medarbetare berättar att ett tag efter flytten tog man ett gemensamt 

beslut om att arbeta tillsammans på kontoret som man tidigare gjort, dock att det inte fungerar 

på samma sätt som i det tidigare kontoret då en del svårigheter var okända sedan tidigare. Detta 

har i sin tur medfört andra problem och att vissa av dessa fortfarande inte åtgärdats sedan flytten 

eftersom de inte har makten att göra de förändringar som behövs för att lösa just dessa problem. 

Topolnytsky (2002) menar att anledningen till detta kan ofta bero på att människor vanligtvis 

är benägna att skydda det de är vana vid. I detta fall kan inte allt bli exakt som det varit i det 
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tidigare kontoret på grund av de nya förutsättningarna, därför är det inte ovanligt att 

medarbetarna och även ibland chefer ifrågasätter vissa saker i den nya miljön. Här finns det en 

stark koppling till Topolnytsky (2002) och Jacobsen och Anderssons (2019) argument om 

vikten att identifiera motstånd som uppstår under och efter en förändringsprocess. Både chefer 

och medarbetare samarbetade för att bearbeta de upplevda problemen och på sätt har man 

lyckats hitta rutiner och arbetssätt i det aktivitetsbaserade kontoret som idag fungerar.  

5.2 Möjligheter för ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret 

Ledarskapet 

Cheferna ansåg att det finns många möjligheter att utveckla sitt ledarskap i ett aktivitetsbaserat 

kontor. De flesta chefer ser positivt på att de olika avdelningarna har sammanförts, vilket har 

underlättat samarbetet mellan kollegor, samtidigt som att det har ökat effektiviteten och vägen 

till beslut har blivit kortare. Detta stöds i Deliius (2016) pstående om att mer fysisk interaktion 

kan bland annat leda till ökad produktivitet genom att man utför samma jobb snabbare, d.v.s. 

mer effektivt. Ännu en möjlighet med att man sitter nära varandra är enligt cheferna att man 

enklare kan kommunicera med dem som är på plats. Med fysisk interaktion, menar Jansson 

(2009), kan bättre kommunikation åstadkommas än när det sker teknologiskt. På liknande sätt 

menar Avolio och Kahai (2003) att face-to-face möjliggör en upplevelse av respons som lämnar 

mindre utrymme för tolkning. Teorin stöds i chefernas synpunkter, då de höll med om att face-

to-face är det mest effektiva sättet att kommunicera på. 

En chef nämnde att de har ett ärendesystem som gör det möjligt att följa hur mycket respektive 

medarbetare producerar. Genom att följa statusen på respektive medarbetares planerade 

aktiviteter kan chefen se vilka som behöver mer stöd i sitt arbete än andra. Chefens 

tillvägagångssätt kan kopplas till Hersey och Blanchards (1996) modell ”situationsanpassat 

ledarskap”, där ledarskapet anpassas utifrån medarbetarens kunskaper och förmågor. 

Medarbetarna hade olika roller inom avdelningens respektive grupper, d.v.s. vissa uttryckte sig 

ha en specialistroll och andra inte. De medarbetare som uttryckte att de hade en specialistroll 

menade på att de inte var i behov av att ha en konstant närvarande ledare, dessutom upplever 

de få ett förtroende från sina ledare för att de är kompetenta och ansvarstagande just för att det 

är ingen annan som kan utföra deras arbetsuppgifter. Enligt Hersey et al. (1996) kan hög 

kompetens och motivation kopplas till att ha hög mognadsgrad. Baserat på de olika 

individernas kompetenser använder chefen ett angreppssätt som passar medarbetarnas 

beredskap, precis som teorin förespråkar. Därmed är det viktigt att en chef anpassar sig utefter 
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individens egenskaper (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Medarbetare som påstod att de inte hade 

en specialistroll yttrade att deras arbete kontrolleras av sin chef. För chefen uttrycktes 

ärendesystemet vara till stor hjälp när det gäller att kontrollera individernas prestationer och 

nämner det som en fördel för att kunna ingripa och vara till stöd. Dock tycktes det hos 

medarbetarna vara som någon sorts brist på förtroende från chefens håll. Chefen menade vidare 

att om det behövs finns möjligheten att sätta sig ner med vissa medarbetare och ge direktiv och 

vägledning eftersom när de är i behov av det. Detta kan relateras till ett uppgiftorienterat 

beteende där ledaren ger ut direktiv till sina medarbetare (Hersey et al., 1996).  Med hög 

uppgiftorientering krävs en ledarskapsstil som är antingen instruerande eller övertalande 

(Alvesson, 2015). Andra medarbetare menar chefen inte har samma behov och kan utföra 

arbetet till större del på egen hand, vilket går i linje med medarbetarna som har en specialistroll. 

Detta kräver ett relationsorienterat beteende vilket är när ledaren finns som stöd för 

medarbetare som är i behov av det, exempelvis om de skulle uppnå ett dödläge (Hersey et al., 

1996). Med hög relationsorientering krävs en ledarskapsstil som är deltagande eller 

delegerande (Alvesson, 2015).  

De medarbetarna vars chefer prioriterar och kontinuerligt har personliga veckovisa möten med 

bedömer dessa möten som väldigt positiva. Då får de känslan att deras chef bryr sig samt att 

man bl.a. får en förbättrad relation och kommunikation. Enligt Dewan och Myatt (2008) blir 

en ledares tillgänglighet central för att upprätthålla starka relationer. Möten är ett 

tillvägagångssätt för att en god relation med medarbetarna ska upprätthållas. Att en chef gör 

sig själv tillgänglig förenklar för i sin tur kommunikation, skapandet av tillit och motivation. 

Detta menar Mason (2013) är viktigt för att en chef ska lyckas utföra ett välfungerat ledarskap. 

Deluiis (2016) redogör för fördelarna med personliga möten, att man kan genom tonläge och 

ansiktsuttryck kan enklare förstå hur den information man ger tas emot. Cheferna som valt att 

vara tillgängliga så mycket som möjligt upplever att det uppskattas av medarbetarna och tycker 

även att det i sin tur har skapat en stark sammanhållning inom gruppen då det finns större 

möjligheter till att bl.a. lösa problem snabbt och effektivt. 

5.3 Utmaningar för ledarskap i ett aktivitetsbaserat kontor 

 

Ledarskapet 

En av utmaningarna som uttrycktes i empirin var att både chefer och medarbetare upplever 

svårigheter att koncentrera sig i sitt arbetskontor. Av denna anledning samt att vissa föredrar 
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att arbeta enskilt resulterar det i att man i vissa fall väljer att jobba hemifrån eller i fokusrum. 

När chefer väljer att göra detta kan det resultera i svårigheter för medarbetarna samt påverka 

ledarskapet negativt då chefen kan bli mindre tillgänglig för sina medarbetare. Poser (2017) 

menar på att det är viktigt för en ledare att upprätta en laganda och vara tillgänglig för sina 

medarbetare i varje fall de är i behov av sin ledare. Cheferna uttrycker argument som kan 

relateras till teorin, att det är viktigt att förmedla en tillgänglighet till sina medarbetare, dock 

beskriver dem det som en utmaning. På grund av att de ofta är borta från kontoret upplevs det 

svårt att visa sig själva tillgängliga för sina medarbetare. På samma sätt menar dem att det 

aktivitetsbaserade kontoret skapar svårigheter till att motivera och skapa tillit till sina 

medarbetare. Chefernas upplevelser stöds i teorin där Antonakis och Atwater (2002) beskriver 

att en minskad face-to-face interaktion kan leda till utmaningar i att skapa relationer och tillit. 

Kommunikation 

Den generade datan påvisar skiftande förutsättningar gällande tillgängligheten hos cheferna 

beroende på vilken grupp inom avdelningen de ansvarar för. Ett av skälen tycks vara 

möteskulturen på Karolinska Universitetssjukhuset och även att cheferna spenderar olika 

mycket tid på möten. Det nya arbetssättet har även till en viss del det minskat tillfällen då 

informella möten kan ta plats eftersom medarbetarna har möjligheten att själva bestämma vart 

de ska arbete i kontorslandskapet. Att kontakten mellan chefer med medarbetare har minskat 

sedan övergången på grund av det inte längre har bestämda arbetsplatser menas har orsakat att 

kommunikationen har försämrats i vissa aspekter. Heide och Simonsson (2016) menar att det 

är chefer inom organisationen som bär den större delen av ansvaret för välfungerande 

kommunikation vilket även är en av de faktorer som avgörande för att organisationen ska 

lyckas. Enligt Dewan och Myatt (2008) kan grunden till oordning och problem som upplevs 

orsakas av bristande kommunikation. Detta resonemang kan förklara de svårigheter cheferna 

upplever gällande den minskade generella kontakten de har med sina medarbetare i jämförelse 

med vad hur det tidigare var. Författarna hävdar även att det krävs av ledare att praktiserade 

ordentlig kommunikation samt vara målinriktade och effektiva för att uppfylla de gemensamma 

organisatoriska målen. Det finns en medvetenhet hos både cheferna och medarbetarna att krävs 

mer av samtliga för att upprätthålla en god kommunikation och. Cheferna lägger mer tid på att 

planera och effektivisera möten eftersom de behöver sedan övergången utöva mer 

distansledarskap. Avolio & Kahai (2003) menar att på grund av detta krävs det att chefer 

utvecklar sina relationer till medarbetarna och på så sätt även ett större krav på ledarskapet. 
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Som tidigare nämnts har vissa respondenter påpekat att har blivit svårare att hitta varandra, dels 

för ingen längre har en egen arbetsplats dels för att efter övergången har medarbetarna 

möjligheten arbete hemifrån. Resultatet av detta har varit att det uppstått en problematik 

gällande hur ofta man möts i vardagen. Dessutom har tekniken per automatik fått en större roll. 

Deluliis (2016) beskriver vilka fördelar för kommunikation personliga möten skapar. Eftersom 

under ett personligt möte kan individer läsa av varandras tonläge och ansiktsuttryck vilket 

skapar fördelar då risken för missförstånd minskas. Genom att så ofta som det går arbeta på 

samma plats i kontorslandskapet har det förenklat chefernas arbete och informationen tas oftast 

emot korrekt första gången. Dock utpekas ett ytterligare problem med det aktivitetsbaserade 

kontoret, en del upplever att det inte går hålla spontana möten som det gick i det tidigare 

kontoret. Bl.a. för att flera grupper och även personer som inte hör till avdelningen delar på 

ytan har man hela tiden i åtanke att inte störa andra samt att alla inte är på plats. Gruppen 

behöver då boka ett mötesrum som inte alltid är tillgängliga, maila, prata över telefon eller ha 

ett Skype samtal. Enligt Jansson (2009) är de tekniska verktyg som inte är utrustade med någon 

personlig kontakt överhuvudtaget ineffektiva när en individ tar emot svårtolkad information. 

Detta tycks skapa svårigheter för ledarskapet då en del av medarbetarna känner att de behöver 

sin chef nära till hands dagligen.   

  

De chefer som upplever svårigheter kring strategierna för både möten och kommunikationen 

menar att de känner att det påverkar effektiviteten i deras eget arbetet då händer att de behöver 

leta efter andra chefskollegor och medarbetare. Dewan och Myatt (2008) resonerar att ledare 

som lyckas är de som fokuserar på kommunikation och praktiserar den målinriktat och 

effektivt. Detta resulterar i sin tur att gruppen även lyckas då personalen samordnas och 

kontrolleras, man gör tydliga planeringar samt att medarbetarna blir motiverade och deltar mer 

aktivt i arbetet. De Vries et al. (2010) beskriver kommunikation som en av ledares oslagbara 

redskap och en utnyttjas och utövas på rätt sätt. Ahltrop (2014) argumenterar även att 

kommunikation är ett av de mjuka värden som lätt glöms bort av ledare och organisationer 

eftersom den inte prioriteras. Dessa teorier uppmärksammar att ledarna behöver fortsätta arbeta 

och förbättra sin kommunikation och även hitta nya strategier för att öka de informella mötena. 

Anledningen är för att arbeta emot svårigheterna som upplevs gällande kommunikationen.  
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6.  Diskussion 

I det sista och avslutande avsnittet kommer inledningsvis våra synpunkter framföras inom respektive 

huvudrubrik. Därefter kommer en avslutande diskussion samt studiens slutsatser presenteras med 

hänseende till studiens frågeställningar samt syfte. Avslutningsvis presenteras en reflektion till studien 

och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Känslor kring det aktivitetsbaserade kontoret 

Samtliga berörda hade varierande erfarenheter av kontorsutformningar och arbetssätt i sina 

respektive arbetsliv. Vi har funderingar kring de individer som inte tidigare hade arbetat 

aktivitetsbaserat hade känt en osäkerhet i samma utsträckning om de varit mer bekanta av det 

aktivitetsbaserade kontoret. Detta eftersom sådana erfarenheter av både arbetssätt och miljö 

hade kunnat vara en fördel för de berörda individerna när det gäller övergången då det hade 

skett mer naturligt för dem. De osäkerheter som respondenterna uttryckte att de kände innan 

övergången, t.ex. att inte hitta sina kollegor på samma sätt, en eventuellt högljudd miljö etc. 

hade möjligtvis reducerats om de tidigare arbetat i ett aktivitetsbaserat kontor. När det gäller 

specifikt chefer har de varit mer positivt inställda till det aktivitetsbaserade kontoret eftersom 

de enklare kunnat hantera sitt egna arbete, kontrollen av det arbete medarbetarna utför samt 

vanliga svårigheter som förekommer i ett aktivitetsbaserat kontor. Samtidigt skulle problemet 

att ingen har kvar en fast egen arbetsplats i det nya kontoret kvarstå. Av den anledningen skulle 

motstånd som upplevdes framförallt av en del medarbetare vara oundvikliga och därmed läggs 

det ett större ansvar på cheferna. Därför blev det väsentligt för chefer att snabbt adressera 

problemen för att tillsammans med sina medarbetare hitta lösningar. Såldes anser vi att 

erfarenheter av liknande kontorslandskap och arbetssätt hade varit gynnsamt eftersom 

meningsskapandet påverkas till en stor del av tidigare erfarenheter. Trots det hade osäkerhet 

och ångest varit omöjligt att undvika i en sån omfattande förändringsprocess.  

6.2 De upplevda möjligheterna  

En av möjligheterna som poängterades av både chefer och medarbetare var att det har blivit 

enklare att samarbeta med kollegor som tillhör andra grupper inom avdelningen efter 

övergången till det aktivitetsbaserade kontoret. Att många väljer att dagligen komma in och 

arbeta på kontoret beskrivs som positivt. Vi anser å ena sidan att det är viktigt, för att samarbetet 

mellan grupperna ska bibehållas, att man aktivt arbetar med kollegor som tillhör andra grupper 

genom att självmant vid vissa tillfällen välja att sitta på olika platser i kontoret. Dock inte att 

det är avgörande eftersom det skedde ett samarbete även i det tidigare kontoret men inte på lika 
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enkelt sätt då grupperna var uppdelade. Vi upplever att de chefer och medarbetare som då och 

då varierar vart i kontoret de arbetar har relationer med flera kollegor vilket kan anses som 

positivt. Samtliga påpekade att arbeta gemensamt i ett aktivitetsbaserat kontor har gynnat 

samarbetet och möjligheten att skapa och stärka relationer. Då övergången till det 

aktivitetsbaserade kontoret har medfört till att alla arbetar i ett gemensamt kontor och att man 

stöter på varandra i matsalen och kaffestationer tror vi är den konstaterande faktorn till att 

samarbete upplevts ökat.   

  

Chefer och medarbetare påpekade att olika medarbetare behöver olika mycket tillsyn gällande 

hur väl de presterar arbetsmässigt. Tidigare forskning av bl.a. Toivanen (2015) har påvisat att 

i ett aktivitetsbaserat kontor kan det existera svårigheter kring uppföljning av arbete. Chefer 

tycker att det inte varit ett problem då de blivit försedda med verktyg som underlättar att se 

vilka arbetsuppgifter en medarbetare har slutfört. Även att en del chefer aktivt väljer att arbeta 

på kontoret så mycket som det går eftersom det skapar möjligheter för sig själva att fysiskt ta 

reda på hur bra medarbetarna ligger till i sitt arbete. Vi antar att beroende på vilken grupp 

medarbetaren tillhör och vilken chef medarbetaren har skiftar deras upplevelse kring det stöd 

och tillit de får. Vi tror dels att de chefer som väljer att vara på plats och dessutom kan vara på 

plats samt prioriterar de veckovisa mötena med medarbetarna, har bättre relationer till samtliga 

inom sina grupper och därmed bättre kunskap om vilken typ av chef respektive individ är i 

behov av. Således blir det enklare att tillämpa rätt typ av ledarstil. Eftersom att det är naturligt 

att alla grupper består av olika individer anser vi att det aktivitetsbaserade kontoret inte har 

någon större påverkan på hur chefer agerar då det hade varit samma villkor i ett traditionellt 

kontor.  

6.3 De upplevda utmaningarna  

 

Empirin pekar på att både chefer och medarbetare upplever huruvida man väljer att arbete 

hemifrån efter övergången till det aktivitetsbaserade kontoret, har ökat för vissa och minskat 

för andra. Vi anser till en viss del att arbete som sker hemifrån inte behöver beaktas som negativ 

i det här fallet då man kan få arbetsro, som samtliga poängtera att de inte har på kontoret 

kontinuerligt. Arbete hemifrån tycker vi kan upplevas som positivt förutsatt att det sker med 

ansvar och att arbetet slutförs, d.v.s. att cheferna med korta och jämna mellanrum följer upp 

med medarbetarna och samtidigt bibehåller en hög kvalitet på kommunikationen. När en 

medarbetare väljer att arbeta hemifrån ska det inte vara på grund av de inte trivs (motstånd) 
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eftersom de är missnöjda med ledarskapet eller arbetssättet. Vi kommer därmed tillbaka till 

diskussionen som tidigare fördes kring att våga adressera problem. Detta tycker vi är viktigt 

för avdelningens utveckling och för att de ska lyckas nå de eftersträvade målen.  

 

Samtliga inom respektive grupp har vetskap om att cheferna har skiftande förutsättningar för 

tillgänglighet och kommunikation i det aktivitetsbaserade kontoret. Detta beror på att chefer 

spenderar olika mycket tid på möten och har olika uppfattningar om hur mycket tid deras 

medarbetare behöver i sitt vardagliga arbete. Vi anser att en definitiv orsak till detta är 

möteskulturen på Karolinska Universitetssjukhuset. De svårigheter som cheferna och 

medarbetarna upplever gällande samarbete och möten sinsemellan bedömer vi beror delvis på 

det aktivitetsbaserade kontoret. Då det bl.a. inte är någon skillnad från det gamla kontoret vad 

det gäller hur ofta cheferna var upptagna i möten. Den märkbara skillnaden sedan övergången 

är att cheferna och medarbetarna till viss del kan oplanerat söka upp varandra när t.ex. spontana 

frågor uppstår. Detta på grund av att chefer och medarbetare inte alltid vet om en kollega 

arbetar hemifrån eller på annan plats i kontoret. Chefernas möteskultur och att de inte har några 

egna arbetsplatser/rum är ytterligare faktorer vi anser bidrar till att medarbetarna upplever att 

de kan känna en avsaknad på fysiska kontakt med sina chefer. Vi har därför en fundering kring 

om chefer och medarbetare hade upplevt likvärdiga svårigheter om antalet möten minskade för 

chefer och att de var på kontoret dagligen. Om tiden som går till möten istället ägnas åt fler 

informella möten med medarbetarna hade problematiken gällande kommunikationen och 

tillgängligheten eventuellt eliminerats. Däremot är vi medvetna om att chefernas verklighet på 

Karolinska Universitetssjukhuset består av arbetsveckor och dagar med flera möten. Vi tror 

dock att cheferna har anpassat sina respektive rutiner och strategier för möten och 

kommunikation efter övergången till det aktivitetsbaserade kontoret men att det kräver 

ytterligare tid för att samtliga behov inom arbetsgruppen ska tillfredsställas.  

6.4 Avslutande diskussion och slutsatser  

För att ge svar på studiens syfte: att skapa en djup förståelse för hur chefer upplever att arbeta 

och leda i ett aktivitetsbaserat arbetskontor samt hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna på 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, har vi avslutningsvis kunnat tydliggöra 

möjligheterna; ett ökat samarbete mellan grupperna samt att ett aktivitetsbaserat kontor inte 

behöver vara ett hinder för att ge medarbetare tillsyn likt i ett traditionellt kontor. I det 

aktivitetsbaserade kontoret på Karolinska Universitetssjukhus Huddinge, har vi identifierat att 
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även om möjligheten till arbete hemifrån existerar leder det inte till att anställda väljer att göra 

det samt att det kan förekomma utmaningar hos medarbetarna gällande känslan av brist på 

uppmärksamhet från cheferna. Resultatet av dessa omständigheter har lett till även andra 

aspekter i det aktivitetsbaserade kontoret som har påverkat både chefers och medarbetares 

upplevelser att bli positiva såväl som negativa. Summan av att samarbetet har ökat har inneburit 

att även effektiviteten i hela avdelningen ökat då man har varandra nära till hands. De chefer 

som valt att lägga mycket fokus på den personliga kontakten har medarbetare som generellt 

mår bättre och känner en fortsatt delaktighet inom sin grupp. Utmaningarna har orsakat 

svårigheter för kommunikationen inom och mellan grupperna. Dessa svårigheter har skapat en 

s.k. “ripple-effect” som bl.a. leder till att effektiviteten inom ett team försämras och en känsla 

att stödet från chefen är otillräckligt. Övergången som avdelningen på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge har exponerats för har resulterat i både vinst och förlust. 

  

Vi tror att det behöver finnas en förståelse hos alla chefer på Karolinska Universitetssjukhuset 

i Huddinge att även i ett aktivitetsbaserat kontor behöver medarbetare få tillsyn i samma mån 

som i ett traditionellt kontor om en individ kräver det. Vi tror även att chefer som väljer att 

spendera mindre tid på kontoret och är borta från sina medarbetare i en större utsträckning inte 

kan upprätthålla starka och goda relationer och kan riskera få en minskad tillit av sina 

medarbetare.  Fortsatt antar vi att inom de grupper som har chefer som är mer tillgängliga än 

andra tacklar förutspådda problem på både ett enklare och snabbare sätt. Därför anser vi att det 

samtliga chefer bör prioritera är veckovisa möten då det skapas en trygghet både hos individen 

och i gruppen samt skulle även förenkla när nya medarbetare presenteras för gruppen. 

 

6.5 Reflektion kring studien och förslag till fortsatt forskning  

Denna studie har ett urval som bestått av ett begränsat antal chefer och medarbetare på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dock för vidare studier anser vi att andra 

individer som utnyttjar kontoret och arbetar aktivitetsbaserat men inte tillhör avdelningen 

involveras för att få ett bredare perspektiv. Vi är medvetna om att det har gått två sedan 

övergången till det nuvarande kontoret och man har arbetat tillsammans inom grupperna och 

avdelningen för att minska de problem som upplevts. Därför blir anledningen till en studie med 

flera involverade intressant då det aktivitetsbaserade kontor fortfarande behöver utvecklas och 

förbättras. Det kan vara av intresse att utföra en liknande studie där flera organisationer som 
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har implementerat aktivitetsbaserade kontor undersöks för att uttyda ytterligare skillnader. Vi 

tror även att om studien upprepas i framtiden kommer det visa nya resultat på grund av 

generationsskiften. 

  

Eftersom studier inom samma område är relativt nya har studien flera avsikter. Dels att bidra 

till en bättre och djupare förståelse för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge dels att 

vara en möjlig utgångspunkt för fortsatt forskning. Detta eftersom ledarskap är bytande inom 

alla organisatoriska kontexter och på senare år även inom det aktivitetsbaserade kontoret. 

Slutligen anser vi i och med att forskning om ledarskap i samband med det aktivitetsbaserade 

kontoret förhållandevis fortfarande är begränsat finns det stora möjligheter till framtida 

forskning inom ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Introduktion till respondenter 

Vi är två studenter som studerar ekonomi med inriktning på organisation på Södertörns 

Högskola. Det här är vårt examensarbete och syftet med studien är att skapa förståelse för hur 

chefer upplever att arbeta och leda i ett aktivitetsbaserat arbetskontor samt hur ledarskapet 

uppfattas av medarbetarna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. I studien är alla 

respondenter anonyma. Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. Vi vill även fråga om 

det är okej att spela in.  

 

Bilaga 2: Inledande intervjufrågor för samtliga respondenter (Kräver endast korta 

svar) 

● Under hur lång tid har du varit anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge? 

● Vad har du för position på inom er avdelning? 

● I ditt dagliga arbete, hur ofta kommer du i kontakt med din chef/medarbetare? 

● Vad var din inställning när du fick reda på att arbetssättet skulle bli aktivitetsbaserat? 

● Hur upplever du det aktivitetsbaserade arbetskontoret? 

Bilaga 3: Intervjufrågor - Chef 

● Kan du beskriva en normal arbetsdag på kontoret?  

● Hur upplever du som ledare kommunikationen i ett aktivitetsbaserat kontor? 

● Hur gör du som ledare för att stötta och motivera dina medarbetare i det 

aktivitetsbaserade kontoret? Om de exempelvis skulle stöta på jobbrelaterade 

svårigheter. 

● Hur påverkar ert aktivitetsbaserade kontor ditt sätt som ledare att skapa tillit till dina 

medarbetare? 

● Hur utövar du som chef ditt ledarskap för att skapa ett förtroende till dina 

medarbetare? T.ex. att de klarar av och slutför sina arbetsuppgifter. 

● Enligt dig, hur bör en ledare i ert aktivitetsbaserade kontor agera för att bevara en 

gemensam organisationskultur? 

● Vilka svårigheter upplever du med att leda i det aktivitetsbaserade kontoret?  

● Vilka möjligheter upplever du med att leda i det aktivitetsbaserade kontoret?  

● Avslutningsvis, vilka delar av ditt agerande som ledare, i ert aktivitetsbaserade kontor, 

anser du att du kan eller bör förbättra?  

Bilaga 4: Intervjufrågor - Medarbetare  

● Hur ser en normal arbetsdag på kontoret ut? - När och hur börjar den exempelvis. 
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● Hur upplever du som medarbetare kommunikationen med din chef i ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

● På vilket sätt upplever du att din chef stöttar och motiverar dig i det aktivitetsbaserade 

kontoret? Om du exempelvis skulle stöta på jobbrelaterade svårigheter. 

● Hur upplever du att din chef agerar för att skapa tillit för medarbetarna i ert 

aktivitetsbaserade kontor? 

● Hur ger din chef dig feedback gällande dina arbetsuppgifter och prestationer? 

Exempelvis under eller efter arbetsuppgifter. 

● Enligt dig, hur bör en ledare i ert aktivitetsbaserade kontor agera för att bevara en 

gemensam organisationskultur? 

● Vilka svårigheter upplever du med att arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret?  

● Vilka möjligheter upplever du med att arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret?  

● Avslutningsvis, vilka delar av ledarskapet, i ert aktivitetsbaserade kontor, anser du 

kan eller bör förbättras?  

Bilaga 5: Observationsguide 

● När börjar de flesta komma in i avdelningen och hur beter de sig när de ska välja 

plats? 

● Sitter medarbetarna tillsammans med sin chef och arbetar? 

● På vilket sätt sker interaktioner mellan de som arbetar (tyst/öppet)? Upplevs dessa 

interaktioner distrahera andra på något sätt? (Genom att de kollar upp, visar reaktion?) 

● Finns det något annat som sker som vi inte tänkt på? 

 

 

 


