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Förord 

Att utföra en studie i den här omfattningen har både varit utmanande och givande, utan den hjälp 

vi har fått under arbetets gång hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill därför rikta ett 

stort tack till företagen Takeda och Nobina som har tagit emot oss och ställt upp på att medverka 

i studien. Vi vill även tacka vår handledare Paulina Rytkönen för hennes stöd och goda råd 

genom hela arbetsprocessen. Till sist vill vi tacka våra kurskamrater som framfört konstruktiv 

kritik och förbättringsförslag.   

 

 

Stockholm den 25:e maj 2016 

 

Linn Rendahl        Tommy Winberg  
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Sammanfattning 

Sedan 1900-talets sekelskifte har implementeringen av stängda respektive öppna 

kontorsstrukturer varit cyklisk. Det finns en omfattande tillgång av tidigare forskning som 

utvärderar kontorsstrukturer. Likväl finns en stor andel forskning som berör olika 

ledarskapsteorier samt hur de har förändrats genom tiderna. Hur kontorsstrukturen och 

ledarskapet påverkar varandra är dock ett outforskat område som kräver djupare forskning.  

 

Studien syftar därför till att bidra med kunskap och förståelse om hur en öppen respektive stängd 

kontorsstruktur påverkar ledarskapet. Vidare syftar den till att identifiera vilka utmaningar 

respektive kontorsstruktur medför på ledarskapet. Studien har en kvalitativ, komparativ ansats 

och är baserad på intervjuer genomförda på Takeda och Nobina som tillämpar en stängd 

respektive öppen kontorsstruktur. Sex respondenter medverkade i studien varav en chef, en 

mellanchef och en medarbetare från respektive företag. 

 

Resultatet av studien påvisade att ledarstilen i den stängda kontorsstrukturen präglades av ett 

stort fokus på individen och ett situationsanpassat ledarskap gick att avläsa. I den öppna 

kontorsstrukturen karaktäriserades ledarstilen av en större tillgänglighet och närvaro. Den 

främsta utmaningen som kunde identifieras i den stängda kontorsstrukturen var distansen mellan 

olika befattningar. Det bidrog till en mer formell kommunikation mellan chefer och medarbetare. 

Inom den öppna kontorsstrukturen bidrog den arkitektoniska utformningen till att anställda fick 

ta del av samtliga samtal på arbetsplatsen, vilket resulterade i en utmaning för chefer att filtrera 

ut den väsentliga informationen. Studien påvisade att det inte fanns några samband mellan 

kontorsstrukturen och hur chefen motiverar anställda, utan att andra komponenter är mer 

avgörande. 

 

 

 

 

Nyckelord: kontorsstruktur, ledarskap, motivation, kommunikation 
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Abstract 

Ever since the heirloom of the 20th century have the implementation of closed and open office 

structures been cyclical. There is an extensive amount of previous research that focuses on 

different leadership theories and how they changed and develop over time. Although how the 

office structure and leadership affect one another is an unexplored area.     

This study aims to contribute with knowledge and an understanding of how an open respective 

closed structure affects the leadership. Further it seeks to identify challenges each structure 

entails on leadership. The study has a qualitative, comparative approach and is based on six 

interviews with two different companies. One of the companies, Takeda, who has implemented a 

closed office structure and the other called Nobina, has implemented an open office structure. 

The six respondents that participated was a manager, middle manager and a worker, one from 

each company. 

The result showed that the company with a closed structure had a larger focus on every 

individual, and indications of a situational leadership were found. The open structure however, 

was characterized by a more available and present leadership. A challenge in the closed structure 

was that the distance between different positions created a formal feeling in the communication 

between managers and the workers. The architectural structure in the open office resulted in that 

all employees were affected by all communication at the workplace, which lead to a challenge 

for managers of filtering out the essential information. This study concluded that there was no 

clear relation between office structure and motivation, other components were more decisive. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras en övergripande bild om hur kontorstrukturen och ledarskapet 

förändrats ur ett historiskt perspektiv samt tidigare forskning inom området. Detta följs av en 

problemdiskussion som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställning.  

 

1.1 Bakgrund 
Vid 1900-talets sekelskifte ökade antalet anställda inom tjänstesektorn och ett intresse för att 

rationalisera kontorsarbetet växte fram. Influenser från Taylorismen började genomsyra 

kontorsarbetet i form av arbetsfördelning och tekniska framsteg genom bland annat 

skrivmaskiner och räknemaskiner. Ur denna kontext växte det fram öppna kontorsstrukturer som 

bestod av stora salar med ett flertal rader med skrivbord efter varandra. De högre uppsatta inom 

företagen vars arbetsuppgift var att kontrollera att arbetet utfördes korrekt hade enskilda kontor 

som var inglasade längs med fasaderna. Denna kontorsutformning benämndes vanligen som 

trälhav (Bedoire 1979, ss. 16-26).  

 

Under mellankrigstiden flyttades fokus till individualitet vilket bidrog till att den öppna 

kontorsstruktur i stor omfattning byttes ut till en stängd struktur. Det egna kontorsrummet var då 

förknippat med hög status eftersom endast chefer tidigare haft tillgång till stora kontor. Den här 

utvecklingen blev dock inte långvarig och redan på 1950-talet blev det återigen populärt med 

effektivisering och rationalisering vilket bidrog till att den öppna kontorsstrukturen återinfördes. 

Drygt 20 år senare blev det ännu en gång viktigt med individualitet och en blandning mellan 

stängda och öppna kontorsstrukturer växte fram i form av kombikontor. Denna kontorsstruktur 

kännetecknas av att de anställda har en fast plats men att det finns utrymme för grupparbeten på 

kontoret vilket gynnar den sociala gemenskapen (Danielsson et al 2013, s. 200). Under 1990-

talet flyttades fokus återigen mot effektivisering och rationalisering men denna gång växte 

flexkontoret fram. I flexkontor har medarbetarna inte bestämda arbetsstationer och det finns färre 

arbetsplatser än medarbetare av anledningen att alla platser sällan är bemannade. Den minskade 

ytan som dessa kontor kräver utnyttjas genom samtalsrum och mötesplatser. Medarbetarna 

uppmuntras även att arbeta i andra miljöer än vid arbetsstationerna som finns när arbetet tillåter 

det. För att ledarskapet skulle följa utvecklingen med att anställdas arbetsplats inte var betingat 

till en specifik plats krävdes ett paradigmskifte. Ledarskapet intog då en mer stödjande filosofi 
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som utgick från att medarbetare med hög kompetens själva fick bestämma var, när och hur 

arbetsuppgifterna skulle utföras (ibid).  

 

Under den första delen av 1900-talet betraktades ledarskap som ett individfenomen vilket syftade 

till att förbättra andra individers insatser. På den tiden liknades individer med maskiner och 

ledarskap handlade om att på vetenskaplig grund effektivisera och förbättra anställdas prestation. 

Ledarstilen hängde samman med Tayloristiska och byråkratiska principer för administration och 

arbetsorganisation. Dessa principer lämnade inget utrymme för handlingsfrihet eller egna 

initiativ för varken anställda på medarbetarnivå eller på chefsposter. Likt organisationerna 

genomsyrades ledarskapet av en stark auktoritet, centralisering och en tydlig hierarki (Alvesson 

1997, s. 199).  

 

I början av 1960-talet utvecklades ledarskapet och det blev populärt att inkludera anställda i 

större utsträckning. Ledarskapsbegreppet började då beskrivas som ett interaktivt fenomen där 

medarbetarna spelade en avgörande roll. Från 1970-talet har det ständigt förts diskussioner om 

behovet att överge den hierarkiska och auktoritativa ledarstilen. Det har resulterat i ett sökande 

efter större deltagande, delegerande och människoorienterat ledarskap (Arbetsdepartementet 

1999, ss. 108-109).  

 

Jämfört med ledarstilen under 1900-talets början går utvecklingen i dagens samhälle i motsatt 

riktning. Företag blir alltmer beroende av medarbetarnas kompetens, motivation och 

engagemang. Utvecklingen har bidragit till att anställda fått en mer strategisk betydelse och 

fokus har riktats mot ledningsstrategier och ledningens förhållningssätt gentemot medarbetarna 

(Arbetsdepartementet 1999, ss. 121-122). 
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1.2 Tidigare forskning 

Skillnader mellan öppen och stängd kontorsstruktur 

Många forskare menar att öppna kontorsstrukturer stimulerar produktivitet genom förenklad 

kommunikation, tillgänglighet och deltagande mellan kollegor (Crouch & Nimran 1989, s. 139). 

Många fördelar har etablerats men oanade negativa konsekvenser har också bevisats. 

Förespråkare som talar för en öppen struktur menar att kommunikationen ökade efter en flytt 

från en stängd kontorsstruktur till en öppen. Vidare beskrivs även att den nya miljön upplevdes 

som bekväm att arbeta i och skulle troligen vara hjälpsam till att förbättra prestationen 

långsiktigt. Det observerades ett bättre och mer fritt kommunikationsflöde i den öppna 

kontorsstruktur samt en bättre samhörighet mellan olika sektioner. Forskningen ger ingen klar 

bild om en öppen kontorsstruktur är fördelaktigt eller inte (Crouch & Nimran 1989, s. 140). 

 

De som ställer sig kritiska gentemot en öppen kontorsstruktur menar att kommunikationen inte 

förbättrats efter införande av en öppen struktur. Det har även identifierats en signifikant 

minskning i prestation, arbetstillfredsställelse och intern motivation, efter implementeringen av 

en öppen struktur (Danielsson & Bodin 2008, ss. 641-643). Utöver de ovannämnda parametrarna 

upptäcktes det svårigheter i att upprätthålla koncentration samt effektivitet i en öppen struktur.  

Forskarna menar att den öppna kontorsstrukturen bidrar till minskad avskildhet vilket försummar 

möjligheten till privata konversationer. Vidare påverkar det samtalsämnen vilket gör det 

obekvämt att diskutera konfidentiella uppgifter (ibid). 

 

En doktorsavhandling undersöker om kontorsstrukturen påverkar de anställdas hälsa och 

prestation. Doktorsavhandlingen utforskar även om kontorstypen påverkar anställdas prestation 

för mer krävande arbetsuppgifter. Avhandlingen bestod av två studier där följande parametrar 

mättes (Seddigh 2015, ss. 9-10): 

● Den första studien syftade till att undersöka indikationer för hälsa och prestation kopplat 

till kontorsstrukturen. 

● I den andra studien undersöktes anställdas minne under en arbetsdag för att identifiera 

eventuella skillnader mellan anställda som arbetade i olika kontorsstrukturer (ibid). 
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Doktorsavhandlingen påvisade att anställda som arbetar i en stängd kontorsstruktur generellt har 

bättre hälsa och högre prestationsnivå under en arbetsdag, jämfört med andra kontorsstrukturer. 

Indikationer visade på stora prestationsfluktuationer när de anställdas minne testades under en 

hektisk period av arbetsdagen. En möjlig förklaring forskaren lyfter fram är att anställda i 

stängda kontorsstrukturer har en ovana med hektiska miljöer och kan därmed inte hantera 

situationen. Forskaren menar att anställda i en stängd kontorsstruktur har högst 

arbetstillfredsställelse. Avhandlingen belyser även att medarbetare i kontorsstrukturen måste 

aktivt använda de hjälpmedel som erbjuds för att skapa avskildhet (Seddigh 2015, ss. 50-51). 

 

Ledarskap och kontorets utformning 

Tidigare forskning påvisar att det inte finns något optimalt sätt att leda andra individer på som 

passar för alla situationer (Koprowski 1981, s. 458). Forskare menar att bra ledarskap idag endast 

är förknippat med chefens förmåga att öka arbetstillfredsställelsen. Den rådande konsensusen om 

vad som definierar ett bra ledarskapskap är ett problem. Då det kan oavsiktligt leda till lägre 

produktivitet, narcissism och förlorat kreativt tänkande. Vidare beskriver forskaren att vissa 

ledarstilar fungerar i vissa situationer, andra inte. Koprowski (1981, s. 459) beskriver ledarskap 

ur tre perspektiv. 

-Ledarskap ur ett chefsperspektiv 

-Ledarskap ur ett filosofisk perspektiv 

-Ledarskap ur ett managementforskares perspektiv  

 

Ledarskapet ur ett chefsperspektiv tenderar att endast uppmärksamma de processer som ökar 

produktivitet, omsättning och minskad frånvaro (Koprowski 1981, s. 460). Ledarskap ur ett 

filosofiskt perspektiv fokuserar på att definiera vad som anses vara ett bra ledarskap. Exempelvis 

kan arbetstillfredsställelse betraktas som bra, men i vissa situationer kan det uppfattas som 

ineffektivt då det inte alltid ökar produktiviteten. Ledarskap ur ett managementperspektiv ligger 

fokus på att öka både förståelsen av ledarskap och organisationer. Det som även måste 

uppmärksammas i detta perspektiv är att fokus riktas mot de individuella behov hos respektive 

anställd. Men även de mer omfattande krav samhället ställer på organisationer i form av 

miljöarbete, jämställdhet och humana arbetsförhållanden (Koprowski 1981, ss. 462-463). 
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En annan studie har utförts med syfte att undersöka om kontorsstrukturens funktionella och 

arkitektoniska kvalitet påverkar hur medarbetarna upplever ledarskapet i en organisation. 

Resultatet av studien visade att medarbetare i medelstora kontorslandskap, det vill säga när 10-24 

anställda sitter i samma lokal hade bäst erfarenhet av ledarskapet. Anställda som arbetade i små 

kontorslandskap, där fyra till nio personer sitter tillsammans hade sämre upplevelse av 

ledarskapet. Sammanfattningsvis visade studiens resultat att kontorsstrukturen hade en inverkan 

på hur medarbetarna upplevde ledarskapet. Studien påtalade även att vidare forskning krävs för 

att undersöka huruvida kontorets utformning och miljö har inflytande på förhållandet mellan 

chef och medarbetare (Danielsson et al 2013, ss. 194-208) 

 

 Den interna fysiska miljön inom organisationer har legat i skymundan och det finns en vag 

förståelse för dess roll inom ledarskap. Intern miljö beskrivs för det mesta som ”klimatet” eller 

”strukturen” i en organisation, ingen av dessa begrepp tar den fysiska miljön i beaktning. Den 

fysiska miljön kan definieras som arkitektonisk design, alltså hur kontoret är uppbyggt (Davis 

1984, s. 272). För chefer vars uppgift är att besitta en förståelse om vad som händer i 

organisationen, kan placeringen av dennes kontor vara av väsentlig betydelse. Placeringen 

påverkar vilken information och vilka händelser chefen får ta del av (Davis 1984, s. 273). Chefer 

i högre positioner bör ha det i åtanke då de vanligen är isolerade från anställda i lägre positioner. 

Även för nyanställda är kontorets utformning viktigt då det influerar i vilket tempo de integreras 

i företaget, vilket påverkar i vilken takt ett samarbete utvecklas med kollegorna. Storleken på ett 

kontor kan också påverka dynamiken på ett företag, ett mindre kontor tenderar att ha en mer 

intim relation mellan anställda (ibid). Argument för en öppen kontorsstruktur är att det främjar 

interaktion mellan anställda, förbättrar kommunikationen, ökar anställdas effektivitet och 

produktivitet. De flesta studier som har utförts inom ämnet stödjer inte påståendet att en öppen 

kontorsstruktur är mer fördelaktigt än traditionella kontor (Davis 1984, s. 274). 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/search?client=safari&rls=en&q=arkitektoniska&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjlseq9nvzLAhUGP5oKHTztARQQBQgZKAA
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1.3 Problemdiskussion 

Implementeringen av den öppna kontorsstrukturen har genom tiderna varit cyklisk (Danielsson et 

al 2013, s. 200). Den grundläggande tanken med en öppen kontorsstruktur är att det ska främja 

samarbete, produktivitet och vara innovationsskapande hos medarbetare. Vidare visar forskning 

på ett ökat välbefinnande hos anställda som arbetar i en öppen kontorsstruktur (Crouch & 

Nimran 1989, s. 139). Aram Seddigh som är doktor i psykologi med inriktning mot kontor och 

arbetssätt hävdar däremot att den stängda kontorsstrukturen främjar visuell och auditiv 

avskildhet, vilket underlättar för ett arbete som karaktäriseras av komplexa arbetsuppgifter 

(Kontorsforskning 2013). Seddigh har även genomfört en förstudie baserad på djupintervjuer 

med fem fokusgrupper där 45 chefer och skyddsombud från två olika företag medverkade.  

 

“ Vi frågade om de upplever att ledarskapet behöver vara annorlunda i landskap jämfört 

med cellkontor. Litteraturen ger inga ledtrådar, det finns inga studier i landskap och 

ledarskap.”        (Seddigh 2015, s. 9-10) 

 

Studien påvisade att öppna kontorsstrukturer ställer högre krav på chefer att hantera konflikter 

och skapa mer sammansvetsade team. Konflikter behöver inte uppstå mer frekvent i en öppen 

struktur men om en osämja bildas eskalerar den i högre tempo vilket ställer större krav på 

cheferna att lösa situationen (SvD näringsliv, 2012). Tidigare forskning som berör 

kontorsstrukturer lägger generellt sätt stort fokus på effektivitet och hälsa (Danielsson et al 2013, 

s. 200). Det finns även mycket forskning om ledarskapsteorier samt hur de har förändrats genom 

tiderna (SvD näringsliv, 2012). Hur ledarskapet skiljer sig och vilka utmaningar ledarskapet 

medför beroende på kontorstruktur är däremot ett outforskat område som kräver djupare studier.  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap och förståelse om hur en öppen respektive stängd 

kontorsstruktur påverkar ledarskapet. Vidare syftar studien till att identifiera vilka utmaningar 

respektive kontorsstruktur medför på ledarskapet.  

 

1.5 Frågeställningar 
• Hur skiljer sig chefers ledarsstil i en öppen respektive stängd kontorsstruktur? 

• Vilka utmaningar finns det som chef i en öppen respektive stängd kontorsstruktur? 

 

1.6 Avgränsning 
Studien är begränsad till två företag som är lokaliserade i Stockholm, Sverige där 

kontorsstrukturerna skiljs åt. Nobina som tillämpat en öppen kontorsstruktur respektive Takeda 

som har en stängd kontorsstruktur. Undersökningen är begränsad till sex respondenter varav en 

chef, en mellanchef och en medarbetare på respektive företag. En av respondenterna som 

medverkat i studien är verkställande direktör, i studien benämns respondenten som chef då 

företaget är relativt litet och hon har ett nära samarbete med de anställda. Frågeställningen som 

berör utmaningar inom respektive kontorsstruktur är avgränsat till att utforska upplevda 

utmaningar med ledarskapet inom parametrarna kommunikation och motivation. 
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1.7 Begreppsdefinitioner 
 

Stängd kontorsstruktur  En arbetsplats där anställda har fasta platser i egna rum  

med tillhörande dörr. 

 

Öppen kontorsstruktur  En arbetsplats där medarbetarna sitter tillsammans på  

fasta platser utan varken dörrar eller väggar mellan 

varandra.  

 

Chefskap och ledarskap  Chefskap och ledarskap har snarlika definitioner och det  

som skiljer begreppen åt är att chefskap är mer inriktad på 

organisatoriska mål medan ledarskap i större utsträckning 

syftar till att motivera och engagera människor. I studien 

har ingen skillnad mellan begreppen utförts då cheferna 

som intervjuats både utövar chefskap och ledarskap.  
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2. TEORI 
I följande kapitel presenteras en begreppsanalys som belyser nyckelbegrepp som är väsentliga 

för studiens syfte. Detta följs av ett flertal teorier som berör olika ledarstilar och är centrala för 

studiens syfte. Teorierna som redovisas i följande stycke är mekanisk- och organisk 

kontrollmodell, demokratiskt- och auktoritärt ledarskap transaktionellt- och transformativt 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap och slutligen empowerment.  

 

2.1 Begreppsanalys 

2.1.1 Ledarskap 

Ledarskap är ett unikt beteende människor använder sig av i syfte att påverka andra människors 

uppträdande, inställning och tänkande. Inom organisationer är ledarskapets avsikt att motivera 

anställda och få alla medarbetare att med entusiasm och beslutsamhet sträva mot samma mål 

(Jacobsen & Thorsvik 1998, ss. 388-390). Ett välfungerande ledarskap bidrar till att 

medarbetarnas förtroende och respekt för chefen växer. Vid ett sämre fungerande ledarskap avtar 

medarbetarnas förtroende, tillit och respekt för chefen (Bolman & Deal 1997, s. 215). Ledarskap 

är en process mellan människor där syftet är att påverka andra, ledarskap grundar sig i tre 

nyckelfaktorer: 

1. Ledarskap består av ett flertal handlingar som utövas på andra personer.  

2. Ledarskap syftar till att få andra människor att prestera. 

3. Ledarskap ska gynna organisationens kortsiktiga och långsiktiga mål (Jacobsen & 

Thorsvik 1998, ss. 388-390). 

 

2.1.2 Medarbetarskap 

Medarbetarskap syftar till hur medarbetare hanterar relationen till sina kollegor och sin 

arbetsgivare. Det inkluderar förmågan att lösa problem, bemöta andra människor med respekt 

och uppnå gemensamt uppsatta mål. I en organisation med ett välutvecklat medarbetarskap tar 

medarbetarna ansvar över sina egna arbetsuppgifter och är måna om att bidra med god stämning 

och samverka med kollegor. Betydelsen av medarbetarskapsbegreppet definieras ofta som 

”effekter av decentraliserat personalansvar”. Medarbetare har på senare år fått ett växande ansvar 
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vilket har resulterat i att chefen och medarbetare utvecklas tillsammans i ett ömsesidig 

förhållande (Tengblad 2003, ss. 2-7). 

 

2.1.3 Motivation 

Motivation beskrivs vanligen som en nyckelfaktor för att öka individuella prestationer på en 

arbetsplats. Individer behöver tydliga mål att sträva efter för att kunna finna motivation i sitt 

arbete, därför är motivation ofta sammankopplad med målsättning. Om det inte finns 

väldefinierade mål inom en organisation vet medarbetarna inte vad de skall prestera vilket bidrar 

till att arbetet känns meningslöst. För att skapa mening och öka motivationen krävs det tydliga 

mål så att medarbetarna vet när de har lyckats (Davila 2006, s. 180). När arbetet känns 

meningsfullt ökar motivationen vilket resulterar i en vilja till förändring eller förbättring. Vidare 

påtalas det att chefer kan använda direkta motivationsmetoder för att motivera medarbetarna i 

form av belöning respektive bestraffning eller arbeta med tydlig målsättning som 

motivationskälla. Det kan även vara motivationshöjande för medarbetare öka kunskapen inom 

det givna arbetsområdet i form av interna och externa utbildningstillfällen (ibid). Feedback är 

ytterligare ett viktigt element i företag då det höjer motivationen, ökar kreativiteten och skapar 

förtroende (Baker & Blanchard 2013 ss. 260-261). Feedback har en längre tid varit ett verktyg 

för att främja förbättringar och utveckling inom organisationer och företag. Feedback definieras 

som en dynamisk process som sker mellan två anställda som berör en av dessas prestation 

kopplat till arbetsuppgifter. I största utsträckning berör feedback nyligen inträffade händelser, 

men det används också som ett verktyg för att informera anställda om en önskvärd utveckling 

inom arbetet (ibid). 

 

2.1.4 Samhörighet 

Meyer och Allen (2002, s. 21) beskriver att samhörighet refererar till de känslomässiga band som 

individer knyter till sin organisation, dessa grundar sig i gemensamma intressen och värderingar. 

De skapade en modell för samhörighet som bygger på tre komponenter. 

1. Affektiv samhörighet- Att medarbetaren har ett känslomässigt band till, identifierar sig 

med och involverar sig i organisationens mål 

2. Varaktig samhörighet- Att medarbetaren stannar kvar i en organisation då denne uppfattar 

en kostnad förknippad med att lämna företaget. 
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3. Normativ samhörighet- Att medarbetaren känner en plikt att stanna i organisationen. 

Känslan kan uppstå genom att organisationen investerat resurser i medarbetaren, 

exempelvis utbildning (ibid). 

 

 

2.1.5 Kommunikation 

Kommunikation i ett företag eller organisation är hur människor interagerar och kommunicerar 

med varandra. Begreppet kan beskrivas och definieras på två vis. Den första, mer spridda 

beskrivning av kommunikation är att det är ett fenomen som existerar i organisationer. Att 

företaget eller organisationen endast är en behållare där kommunikation uppstår. Den andra 

definitionen ser kommunikation som ett sätt att förklara och beskriva organisationer. Det är en 

central process där anställda skapar relationer, delar information, skapar organisationens kultur 

och värderingar. Den här centralprocessen består av en kombination av människor, budskap, 

mening, tillvägagångssätt och mål (Jablin & Putnam, 2004, s. 5). Kommunikation sker på många 

nivåer i ett företag. Ansikte-mot-ansikte, eller interpersonell kommunikation som ter sig genom 

språk och skrift. Gruppbaserad kommunikation uppstår i olika arbetsgrupper. Sist är 

organisationsbaserad kommunikation där fokus ligger på företagets vision, uppgift, policy, 

företagets kunskap och prestation. Organisationsbaserad kommunikation sker som regel i lodräta 

led, där chefer högre upp i företagshierarkin kommunicerar med respektive medarbetare 

(Institute for Public Relations 2008). 
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2.2 Teoretisk referensram 
 

2.2.1 Mekanisk och organisk kontrollmodell 

Forskare har positionerat ut två former av managementsystem. Mekanisk och organisk, som 

anses vara två motpoler (Burns & Stalker 1961 s.162). Mekaniska system karakteriseras av att 

kontroll och auktoritet är centraliserat i organisationer. Systemet har en hög standardisering och 

specialisering av arbetsuppgifterna (Kalagnanam & Lindsay 1998, s. 2). Den enskilda 

arbetsuppgiftens syfte är otydligt för den som utför uppgiften, i förhållande till organisationens 

övergripande mål. De högre upp i organisationen besitter ansvaret för sysslans resultat, nytta och 

utformning (Eriksson-Zetterquist et al 2012, s. 169). Kommunikationen är till största del 

formaliserad och sker vertikalt. Direktiv, beslut, belöning och bestraffning kommer uppifrån 

strukturen och flödar ned. Information i de flesta fall i form av invändningar, sker nedifrån och 

arbetar sig upp. Synen på mekaniska organisationer är de är väldigt byråkratiska och rigida 

(Kalagnanam & Lindsay 1998, s. 2). 

Till skillnad från den mekanistiska kontrollmodellen har det organiska systemet en mer 

uppluckrad struktur. Den organiska strukturen visar generellt upp en mer decentraliserad syn på 

auktoritet och kontroll, en mer involverande syn på management samt lägger fokus på lagarbete i 

arbetsprocesser (ibid). Synen på medarbetare är att de anses besitta tillräcklig kompetens för att 

utforma sina egna arbetsuppgifter och ta egna beslut i förhållande till organisationens mål 

(Eriksson-Zetterquist et al 2012, s. 170). Två viktiga drag för organiska system beskrivs: 

1. De är anpassningsbara och flexibla. Det sker en kontinuerlig omvärdering av 

arbetsuppgifter för att kunna hantera de problem och/eller möjligheter organisationen 

möter. 

2. Kommunikation sker horisontellt, diagonalt och vertikalt beroende på var kunskapen 

finns i organisationen. Kommunikation uppvisas mer i en rådgivande eller konsulterande 

natur (Kalagnam & Lindsey 1998, s. 2).    
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2.2.2 Demokratiskt och auktoritärt ledarskap 

Ledarstilar handlar om hur chefen uppträder och agerar i förhållande till medarbetarna i syfte att 

uppnå hög prestation i gruppen. Genom en rad empiriska studier har det bland annat identifierats 

två olika ledarstilar, demokratiskt respektive auktoritärt (Lewin et al 1939, ss. 271-278). 

Den demokratiska ledarstilen karaktäriseras av att chefen aktivt utvecklar goda relationer till 

medarbetarna genom att vara hänsynsfull och uppmärksam. Det demokratiska ledarskapet 

kännetecknas av att chefen involverar medarbetarna i beslut och konsulterar dem i problematiska 

frågor. Ledarstilen syftar till att uppnå en trygghet på arbetsplatsen som genomsyras av 

delaktighet och en god samhörighet (Lewin et al 1939, ss. 280-285). 

     

Utmärkande för den auktoritära ledarstilen är att chefen fattar självständiga beslut utan att 

engagera eller involvera medarbetarna. Chefen besitter kunskapen och detaljstyr medarbetarna 

oberoende av vilken kompetens eller tidigare erfarenhet de har. Chefen enligt det auktoritära 

ledarskapet fokuserar på produktion och effektivitet för att uppnå formella mål. Ledarstilen 

resulterar vanligen i en likgiltighet hos de anställda och en tydlig statushierarki (ibid).  

 

Det demokratiska och auktoritära ledarskapet är inte ömsesidigt uteslutande utan kan 

kombineras. Det ger chefen möjlighet att utforma sin egen ledarstil och därmed bestämma i 

vilken grad medarbetarna har möjlighet att delta i beslut som rör deras arbetssituation. Moderna 

organisationer tenderar i större utsträckning att öka medarbetarnas inflytande genom att skapa 

demokratiska beslutsprocesser. Den här utvecklingen beror i synnerhet på att medarbetarnas 

kompetens har ökat drastiskt de senaste åren, vilket främjar deras befogenheter och 

handlingsfrihet att fatta beslut (Lindmark & Önnevik 2006, s. 228).  

2.2.3 Transaktionellt- och transformativt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet betraktar relationen mellan chef och medarbetare som en form av 

social transaktion, vilket innebär att medarbetare ger arbetskraft i utbyte mot belöning. Denna 

relation präglas vanligtvis av instrumentalitet och upprätthålls så länge båda parterna anser att 

det finns ett värde. En relation likt denna är inte stabil och kan snabbt förändras om det kommer 

ett mer förmånligt anbud från en annan part. Det transaktionella ledarskapet är som mest effektiv 

i en stabil miljö då den inkluderar en stark form av kontroll. 

Transaktionellt ledarskap styrs av två element (Jacobsen & Thorsvik 2013, ss. 417-418): 
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1. För att åstadkomma ett målinriktat beteende använder sig chefen aktivt av belöningar. 

2. Chefen ingriper endast i de operativa aktiviteterna vid eventuella problem (ibid). 

 

Det transformativa ledarskapet syftar till att skapa ett motiverande och inspirerande arbetsklimat 

genom att stimulera och uppmuntra de anställda. Enligt flera studier bidrar det transformativa 

ledarskapet till att skapa en effektiv organisation, i synnerhet genom att uppmuntra och utveckla 

en vision baserat på rättvisa och frihet. En transformativ chef uppfattas vanligen som karismatisk 

genom dennes influerande och inspirerande förmåga att påverka andra. Att anamma en 

transformativ ledarstil är tidskrävande då det är viktigt att synliggöra alla individer. Ledarstilen 

kräver både en planerad och en oplanerad interaktion med de anställda för att främja en trygghet 

på arbetsplatsen. Transformativt ledarskap består av fyra huvudelement (Jacobsen & Thorsvik 

2013, ss. 417-419): 

1. Genomsyra organisationens visioner med rättvisa, ansvar och frihet och inte bara rena 

organisatoriska mål. 

2. Framstå som en synlig rollfigur för att inspirera anställda att prestera ännu bättre. 

3. Visa omtanke till de anställda på ett personligt sätt och följa upp så att vederbörande 

känner sig accepterad.  

4. Ge de anställda nya utmaningar för att öka den intellektuella stimulansen (ibid). 

         

2.2.4 Situationsanpassat ledarskap 

Forskare har föreslagit att ledarskap inte är resultatet av genetik eller förvärvade förmågor. De 

menar istället att bra ledarskap ska situationsanpassas, att chefer ska använda den mest effektiva 

ledarstilen utifrån den givna situationen (Hersey & Blanchard 1972 s. 152). Första steget inom 

ett situationsanpassat ledarskap är att få en förståelse över den anställdes mognad. Definitionen 

av mognad beskrivs som ”the worker’s willingness and ability to assume responsibility for the 

task at hand”, alltså kompetens och vilja (Fisher 2009, s. 360). Utifrån dessa två nyckelfaktorer 

uppstår fyra kombinationer: 

1. Medarbetaren är inte kompetent och inte villig att lösa arbetsuppgiften. 

2. Medarbetaren är inte kompetent men villig att lösa arbetsuppgiften. 

3. Medarbetaren är kompetent men inte villig att lösa arbetsuppgiften. 

4. Medarbetaren är kompetent och villig att lösa arbetsuppgiften (ibid). 
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Utifrån vilken mognadsfas medarbetaren befinner sig i, skapas en ledarstil. En medarbetare som 

varken är kompetent eller villig att lösa den givna arbetsuppgiften bör hanteras utifrån ett 

styrande ledarskap, med stort fokus på vägledande direktiv kopplad till arbetsuppgiften och 

mindre på det emotionella stödet.  De som har viljan men saknar kompetens bör hanteras genom 

en coachande ledarstil, där fokus ligger på både vägledning och emotionellt stöd. Medarbetare 

som har kompetens men saknar viljan är en deltagande stil nödvändig, där fokus är på det 

emotionella stödet och inte på vägledning. Slutligen för de som både har kompetens och vilja till 

arbetsuppgiften bör en delegerande stil anammas, där chefen varken lägger fokus på vägledning 

eller emotionellt stöd (ibid). 

 

2.2.5 Empowerment 

Under senare år har det blivit vanligt förekommande att organisationer väljer att decentralisera 

makten (Spreitzer 2008, ss. 54-72). Det innebär att anställda i olika nivåer inom organisationer 

får större ansvar över resultatet och därmed större befogenheter att fatta beslut. Det här 

fenomenet kallas för empowerment och har blivit en fördel för anställda på den operativa nivån 

jämfört med den traditionella synen, då makten var centraliserad. En av de främsta anledningarna 

till den här utvecklingen är att det finns så många argument som talat emot centralisering av 

beslutsmakten. Centralisering resulterar vanligen i att den kompetens och erfarenhet de anställda 

besitter inte utnyttjas och därmed försummas. Det minskar även utrymmet för den lokala 

initiativkraften och kreativiteten som finns inom organisationen. Empowerment har visat sig vara 

en förutsättning för lärande i organisationer, eftersom handlingsfrihet förlöser den kreativa och 

initiativtagande sidan hos de anställda. Tidigare studier har även visat att anställda stimuleras och 

motiveras att prestera bättre när de får större befogenheter (Nahavandi 2012, ss. 183-187).  
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2.3 Teoridiskussion 

 

Utifrån studiens syfte kommer den organiska och mekaniska kontrollmodellen ligga till grund för 

den teoretiska referensramen då teorin berör företagets grundstruktur. Därefter har vi valt att 

belysa det demokratiska och auktoritära ledarskapet där fokus ligger på hur ledarskapet 

utformats i den givna grundstrukturen. Det är en omfattande teori som belyser huruvida chefen 

involverar anställa på arbetsplatsen eller detaljstyr verksamheten oberoende av anställdas 

kunskap och kompetens. Vidare undersöks olika ledarstilar i form av transaktionellt-, 

transformativt- och situationsanpassat ledarskap. Teorierna berör huruvida chefen motiverar 

anställda genom belöningar, inspirerande arbetsklimat eller genom att individanpassa ledarstilen. 

Teorierna är inte ömsesidigt uteslutande utan chefer kan anamma delar av respektive teori. 

Utifrån dessa ledarstilar utreds hur stort inflytande chefen delegerar till medarbetarna i 

arbetsprocesser, detta undersöks genom att studera empowerment.  

Studiens begreppsanalys framställdes utifrån nyckelbegrepp som frekvent framkom i avsnittet 

tidigare forskning och de valda teorierna. Ett av begreppen var ledarskap vilket genomsyrar hela 

studien med inslag av medarbetarskap då undersökningen tar hänsyn till medarbetarnas 

perspektiv. Två viktiga parametrar som presenteras vid ett flertal tillfällen i studien är begreppen 

motivation och kommunikation. Bland annat framhäver Jacobsen & Thorsvik (1998, ss. 388-

390), Davila (2006, s. 180) och Crouch & Nimran (1989 s. 140) att motivation är en viktig 

variabel i ledarskapsbegreppet. Forskare som exempelvis Crouch & Nimran (1989 s. 139), Jablin 

& Putnam (2004, s. 5) och Davis (1984, s. 274) betonar att karaktären på kommunikation skiljer 

sig väsentligt mellan en öppen respektive stängd kontorsstruktur. Därav valet av begrepp i 

begreppsanalysen, vilka presenteras inledningsvis i avsnittet för att få en djupare förståelse av 

teorierna.  

De valda teorier och begrepp som studien bygger på medför vissa begränsningar. Det finns en 

större mängd av ledarskapsteorier som baseras på karaktärsdrag hos chefer, vilket dessa teorier 

inte tar i beaktning. Det resulterar i att en väsentlig del inom ledarskap förbises. Ledarstilarna 

som utforskas är generaliserande och tar ej hänsyn till hur chefen är som person. Ämnet 

ledarskap är ett väl utforskat område med ett flertal teorier, begrepp och modeller som bygger på 

bland annat personlighetsdrag. 
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3. METOD 
I kommande kapitel beskrivs den vetenskapsteoretiska ansatsen, den valda forskningsmetoden 

med beskrivning av kvalitativ-, deduktiv-, komparativansats och intervjuer. Sedan det valda 

urvalet samt beskrivning av reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs metodkritik. 

   

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Undersökningen har tolkats utifrån den hermeneutiska vetenskapsteoretiska ansatsen då syftet är 

att tyda och få en djupare förståelse för respondenterna. Då studiens syfte är att undersöka 

ledarnas och medarbetarnas subjektiva upplevelse av ledarskapet ansågs detta vara en lämplig 

forskningsmetod. Grunden för hermeneutik är att forskaren som analyserar och bearbetar en text 

i största möjliga mån ska få fram den givna textens mening utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman haft (Bryman & Bell 2013, s. 567). Hermeneutik översätts ofta som “läran om 

tolkning” och skapar en vetenskaplig grund för den kvalitativa undersökningens tolkning och 

förståelse (Dalen 2015, s. 14). För att nå tolkning och en så fullständig förståelse som möjligt bör 

helheten ställas i relation till delarna. Forskares tidigare erfarenheter står för den interna 

förståelsen medan studier och teorier utgör det externa förståelsen. Tillsammans bidrar de till en 

djupare insikt som utgör grunden för forskarnas tolkningar. Enligt hermeneutiken är förförståelse 

en grundpelare för att förstå forskningsfältet. Det möjliggör en djupare tolkning och förståelse då 

forskarna genom tidigare erfarenheter har kännedom om forskningsområdet (Ödman 2007, s. 

11). Utifrån hermeneutiken och tolkningen av ledarskap går det endast att få en rättvis bild av 

begreppet ledarskap genom att få en förståelse av vad begreppet betyder för de inblandade i 

denna form av socialt handlande. Angreppssättet för tolkning av ledarskap är interpretativistiskt 

(Bryman & Bell 2013, s. 38).  

 

Undersökningen har genomförts med ett ontologiskt synsätt. Ontologi betyder “läran om det 

varande” vilket innebär i vilken utsträckning forskarna anser att forskningsobjektet existerar 

oberoende av betraktarens närvaro (Allwood 2010, s. 42 ). Ontologi delas vanligen upp i två 

olika synsätt, vilka benämns som objektivism respektive konstruktivism. Den objektivistiska 

ståndpunkten grundar sig i att sociala företeelser har en existens som är oberoende av aktörerna. 

Därav utgår vår studie från en konstruktivistisk ståndpunkt som ifrågasätter åsikten om att 

sociala företeelser på förhand är givna. Konstruktivismen hävdar att kulturer och organisationer 
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påverkas av individerna och därför är i ständig förändring (Bryman & Bell 2013 s. 43). Studien 

utgår från ontologisk konstruktivistisk ståndpunkt då vi hävdar att en organisation inte är en 

fristående organism utan att individerna påverkar organisationen. För att uppnå syftet med 

studien ligger chefernas och medarbetarnas upplevelser till grund för studiens slutsats.  

 

3.2 Val av forskningsmetod 

3.2.1 Kvalitativ ansats 

Kvalitativ studie är en forskningsstrategi där tyngdpunkten ligger på ord istället för kvantifiering 

när det gäller insamling och analys av data. Kvalitativa metoder kännetecknas av en öppen och 

mångtydig empiri där undersökningen utgår från studieobjektens perspektiv. Forskningsstrategin 

tar avstånd från naturvetenskapliga modellers tillvägagångssätt och normer för att fokusera på 

hur individer upplever och tolkar den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2013, ss. 390-391). 

Denna forskningsstrategi var lämpligast att använda i studien då syftet är att undersöka 

respondenternas upplevelser och åsikter mer djupgående.  

 

3.2.2 Deduktiv ansats 

Den deduktiva ansatsen strävar efter att undersöka förhållandet mellan teori och praktik, där 

forskarna utgår från befintliga teorier och applicerar dessa på insamlad data (Bryman & Bell 

2013, s. 31).  Studiens data samlades in genom sex kvalitativa intervjuer som sedan analyserades 

utifrån valda teorier och begrepp. 

 

3.2.3 Komparativ ansats 

För att på lämpligast sätt kunna besvara studiens frågeställningar är undersökningen utformad 

efter en komparativ forskningsdesign. En komparativ studie kännetecknas av att forskarna 

använder likvärdiga metoder av två kontrasterande fall (Bryman & Bell 2013 s. 89). 

Undersökningen är baserad på intervjuer som är utförda på två olika företag som är belägna i 

Stockholm och har olika kontorsstrukturer. Chefen på Takeda har 25 medarbetare under sig och 

chefen på Nobina ansvarar över 22 medarbetare vilket i princip är jämbördigt. 

För att öka trovärdigheten i studien förstärktes chefens uppfattning av sitt ledarskap med 

mellanchefens och medarbetarens uppfattning av ledarskapet på företaget. Sedermera utfördes en 

komparation mellan de utvalda företagen, där nedanstående aspekter togs i beaktning. 
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Anledningen till att vi valde att undersöka dessa parametrar var för att de frekvent framkom 

under litteraturgenomgången av antingen kontorsstruktur eller ledarskap.  

 

 

Figur 1. Egen modell över komparationspunkter 

3.3 Intervjuer 
Undersökningens primära metod för insamling av data utfördes genom semistrukturerade 

intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv. Enligt det fenomenologiska synsättet ställer 

forskaren sina egna förutfattade meningar åt sidan och ser genom forskningssubjektets 

perspektiv för att identifiera hur denne skapar mening i sin värld (Bryman & Bell 2013, s. 39). 

Fenomenologi är ett synsätt som utöver tolkning betonar subjektivitet och beskrivning i den 

givna forskningsprocessen, det anses vara fördelaktigt när människors attityd och känslor är av 

central betydelse (Denscombe 2016, s. 148). Denna infallsvinkel anses vara en motsatts till 

positivism där betoning ligger på objektivitet, mätning, analys och struktur (Denscombe 2016 

s.143). I semistrukturerade intervjuer utformar forskarna frågor inom det valda 

forskningsområdet i förväg som sedan kan efterföljas av spontana följdfrågor under intervjuens 

gång. Strukturen tillåter att forskarna ställer följdfrågor vilket bidrar till en mer djupgående 

intervju där respondenten får möjlighet att utveckla sina resonemang (Denscombe 2016, s. 266).  

 

3.3.1 Utformning och genomförande av intervjuer 

Då intervjuerna i studien var semistrukturerade utformades en intervjuguide som nyttjades under 

genomförandet av intervjuerna. Syftet med intervjuguiden är att alla förutbestämda teman och 

frågeställningar ska beröras av samtliga respondenter (Denscombe 2016, s. 266). För att 

genomföra en framgångsrik intervju finns det ett flertal grundläggande råd att förhålla sig till. 

Dessa handlar om att notera viktig bakgrundsfakta, använda ett begripligt språk, strukturera 
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frågorna väl och inte ställa ledande frågor (Bryman & Bell 2013, s. 484). De ovannämnda 

parametrarna tog vi hänsyn till under intervjuns genomförande genom att använda ett begripligt 

språk utan svåra begrepp inom forskningsområdet. Strukturen på frågorna följde en röd tråd och 

var relevanta för studiens syfte. Inga ledande frågor ställdes utan endast öppna frågor som 

respondenten själva fick utveckla. Innan intervjuns genomförande införskaffade vi oss god 

bakgrundsfakta inom området samt inledde samtliga intervjuer med att fråga om respondentens 

befattning och hur länge personen arbetet på företaget. Det var av stor vikt både för att intervjun 

skulle bli mer avslappnad och för att kunna placera in respondentens svar i ett sammanhang 

(ibid).  

 

Vid skapandet av en intervjuguide i kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att frågorna är av 

olika karaktär. För att på ett optimalt sätt kunna besvara studiens frågeställningar och syfte 

utformades olika intervjuguider anpassade till respektive företag och respondents befattning. 

Samtliga sex intervjuguider utformades med syfte att undersöka studies valda teman samt att ge 

respondenterna flexibilitet att lyfta egna reflektioner. Utformningen av respektive intervjuguide 

skedde med frågeställningarna och studiens teorier som grund. Intervjuer som endast utgår från 

ett begränsat antal teman får vanligen en lösare form (Kvale 1996, ss. 131-134). Löpande under 

intervjun ställdes uppföljningsfrågor som delvis förberetts innan intervjun. Det innebär att 

intervjuaren ber respondenten att utveckla sina svar för att få en djupare förståelse för fenomenet 

(ibid). För att ta reda på hur respondenten agerade vid specifika situationer som uppkom under 

intervjun användes preciserande frågor av karaktären “Hur reagerade du då?”. Detta för att skapa 

en större förståelse för hur respondenten agerat vid olika situationer. Under intervjuns 

genomförande utnyttjades tystnad vid ett flertal tillfällen, vilket visade sig vara framgångsrikt. 

När respondenten hade talat till punkt dröjde det innan nästa fråga ställdes vilket bidrog till att 

samtliga respondenter hann tänka efter och hade möjlighet att komplettera sina svar.  

 

I och med att undersökningen i studien är baserad på respondenter med olika arbetsbefattningar 

och från olika kontorsstrukturer var intervjufrågorna av olika karaktär. Till medarbetarna som 

medverkade i studien syftade intervjufrågorna till att undersöka hur de upplevde ledarskapet på 

företaget samt chefens ledarstil. För att få en djupare förståelse av hur ledarskapet skiljde sig 

mellan respektive kontorsstruktur utformades även frågor om den befintliga kontorsstrukturen på 
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vardera företag. I och med att studien är avgränsad till att undersöka utmaningar med ledarskapet 

inom parametrarna motivation och kommunikation utformades frågor inom dessa områden. Till 

cheferna på respektive företag syftade intervjufrågorna till att undersöka hur de upplevde sin 

egna ledarstil anknutet till den befintliga kontorsstrukturen. Under intervjuerna med cheferna 

undersöktes även begreppen motivation och kommunikation. Frågorna var då inriktade på hur 

cheferna agerade för att öka motivationen samt kommunikationen gentemot anställda. Till 

mellancheferna utformades en intervjuguide som bestod av en kombination frågor som ställts till 

medarbetarna och cheferna. Syftet med detta var att undersöka ledarskapet från två perspektiv. 

Mellancheferna fick både frågor om hur de upplevde chefens ledarstil och hur de upplevde sin 

egna ledarstil anknutet till kontorsstrukturen.  

 

Samtliga intervjuer bestod av 13-19 frågor som förberetts innan genomförandet, som tidigare 

nämnts uppkom även uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Frågorna var av olika karaktär 

för att få en djupare förståelse inom undersökningsområdet. Intervjufrågorna mellan företagen 

var snarlika men till Takeda låg fokus på den stängda kontorsstrukturen medan intervjuerna på 

Nobina hade fokus på den öppna kontorsstrukturen. Frågorna var identiska bortsett från enstaka 

frågor angående den befintliga kontorsstrukturen.  

 

3.3.2 Pilotundersökning 

Syftet med en pilotundersökning är att säkerställa att de valda frågorna fungerar och att 

undersökningen uppnår studiens syfte. Vidare ger en pilotundersökning forskarna möjligheten att 

identifiera vilka frågor som möjligen gör respondenterna generade eller illa till mods. De 

intervjufrågor eller instruktioner som respondenterna uppfattar som otydliga har forskarna 

möjlighet att förtydliga innan insamlingen av data (Bryman & Bell 2013 ss. 276-277). 

Den 12e april 2016 genomfördes en pilotundersökning med en testperson som arbetar på ett av 

företagen som är med i forskningen. Undersökning genomfördes för att säkerställa frågornas 

utformning och om det så krävs en korrigering eller omformulering. Genomförd undersökning 

gav oss en möjlighet att testa intervjustrukturen, den tekniska utrustningen, frågeföljden samt hur 

länge en intervju beräknas vara. Efter genomförd pilotundersökning omformulerades tre frågor 

då respondenten hade svårighet att förstå frågans innebörd. Frågeföljden gjordes om då den 

upplevdes som onaturlig. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes på Takeda där en av författarna arbetar och på Nobina. Valet av 

företaget Takeda föll sig naturligt då det var lättillgängligt och passande med tanke på studiens 

syfte. Takedas kontor är lokaliserat i Stockholm och består av en stängd kontorsstruktur. I 

sökandet efter ytterligare ett företag var det primära syftet att finna ett företag med öppen 

kontorsstruktur. Det var även av stor vikt att kontoret låg i Stockholm och att cheferna på 

respektive företag hade ansvar över ungefär lika många medarbetare. Vi kom då i kontakt med 

Nobina som uppfyllde alla kraven och godkände sin medverkan i vår studie.   

I sökandet efter lämpliga intervjupersoner kontaktade vi inledningsvis högre chefer på respektive 

företag. Efter att ha fått ett godkännande från dessa fick vi hjälp med e-post adresser till 

ytterligare två respondenter på vardera företag. Vi fick kontakt med en mellanchef och en 

medarbetare på respektive företag. Samtliga anställda som kontaktades ställde upp på att 

medverka i studien. Syftet med att intervjua anställda med olika befattningar var för att få ett 

bredare perspektiv inom det undersökta området. Intervjuerna bokades i god tid innan de ägde 

rum och respondenterna försågs med intervjufrågorna i förväg. Det gav respondenterna en 

möjlighet att förbereda sig och därmed öka tillförlitligheten i svaren. Ansvarsområdena under 

vardera intervju delades upp, den ena ledde intervjun medan den andra antecknade 

respondentens svar. Alla intervjuer har även spelats in med hjälp av en diktafon. Detta för att inte 

gå miste om någon värdefull information. Vi valde även att dela upp ansvaret under intervjun för 

att inte riskera att prata i mun på varandra och för att respondenten skulle känna sig mer 

avslappnad.   

Intervjupersonerna har lovats anonymitet och därför kommer inga namn att publiceras i studien, 

en förteckning på vilken position de har inom företaget finns med. Respondenterna kommer 

därför att ha olika beteckningar genom arbetet i form av arbetsbefattningen på företaget följt av 

T för Takeda och N för Nobina, med ett följande nummer, exempelvis chef T1 och chef N1. I 

och med att företagen har relativt få anställda är det möjligt att söka upp respondenterna vilket 

bidrar till en icke fullständig anonymitet. Respondenterna har godkänt detta och syftet med 

anonymiteten är att en internetsökning på respondenternas namn inte ska leda till denna studie. 
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Förhoppningen är att denna anonymitet bidrog till att respondenterna känner sig mer fria att 

berätta vad de faktiskt tycker.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företags kontor av anledningen att 

respondenterna skulle känna sig trygga och avslappnade i miljön. Det underlättade även 

resondenternas medverkan då intervjuerna kunde genomföras på arbetstid, vilket chefen på 

respektive företag godkände. Alla intervjuer skedde i enskilda rum för att undvika störande ljud. 

Intervjuerna ägde rum mellan den 14 april och 26 april 2016 och vardera intervju pågick mellan 

40-60 minuter. 

3.5 Urval 
Studien har ett explorativt urval vilket är vanligt förekommande i småskalig forskning inom den 

kvalitativa ansatsen. Ett explorativt urval används vid undersökningar av relativt outforskade 

områden och syftar till att belysa intressanta och ovanliga exempel av det som studeras. En del 

av explorativt urval är ett icke-sannolikhetsurval som används när forskaren anser det vara 

problematiskt eller icke önskvärt att göra ett sannolikhetsurval (Denscombe 2016, s. 64). Studien 

är baserad på ett icke-sannolikhetsurval då det inte bedömdes vara möjligt att inkludera ett 

tillräckligt stort urval i undersökningen för att uppnå ett representativt urval. Vanligt 

förekommande i undersökningar som tillämpar ett explorativt icke-sannolikhetsurval är det 

subjektiva urvalet. Det innebär att forskaren handplockar urvalet utifrån relevans för ämnet som 

undersöks eller privilegierad kunskap och erfarenhet inom undersökningsområdet. Ett subjekt 

urval är i synnerhet passande när forskaren har en viss kännedom om fenomenet som ska 

studeras och medvetet väljer urvalet eftersom de anses besitta värdefull data (Denscombe 2016, 

ss. 74-75).  

Trost (2010, ss. 143-144) rekommenderar att begränsa antalet intervjuer till ett litet urval i 

kvalitativa studier och poängterar att mellan fyra till åtta personer är rimligt. Mönster och 

generella slutsatser från intervjuerna går vanligtvis att urskilja i ett tidigt skede. Det talas 

vanligen om att mättnad uppnåtts, vilket kan bestämma antalet intervjuer. Forskarna bestämmer 

själva när en mättnad uppnåtts utifrån en analys av intervjuerna som genomförts. Det är således 

när inga nya teman framträder (Esaiasson et al 2007, s. 256). Undersökningen i arbetet är baserad 

på sex intervjuer vilket ansågs vara rimligt med tanke på studiens syfte och omfattning. Antalet 

intervjuer bidrog till möjligheten att få en god överblick över den insamlade datan.  
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3.6 Bearbetning av data 
En svårighet med kvalitativa studier är att hantera och analysera den massiva datamängd som 

vanligen genererats. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades den insamlade datan 

grundligt ord för ord. Syftet med transkriberingen är att underlätta detaljerade sökningar och 

jämförelse mellan datan (Denscombe 2016, ss. 384-385). Databearbetningen och analysen av 

datan som genererades från intervjuerna utfördes genom en tematisk analys. Det innebär att 

datamaterialet som samlats in struktureras och organiseras utifrån gemensamma teman som 

framträtt under intervjuerna. De teman som framkommit sammanställs sedan och presenteras i en 

resultatdel i studien, dessa förstärks genom citat från undersökningen. I deduktiva studier 

bestäms dessa teman innan intervjumaterialet analyserats vilket innebär att de grundar sig i 

befintliga forskningsresultat och teorier (Bryman & Bell 2013, ss. 575-576).  

I studien har den tematiska analysen genomförts genom en grundlig genomgång av den 

insamlade transkriberade datan i syfte att upptäcka återkommande teman och underteman. För att 

identifiera dessa teman har vi sökt efter återkommande nyckelbegrepp i transkriberingen samt 

uppmärksammat likheter och skillnader mellan intervjuerna.  

3.7 Trovärdighet och autenticitet 
Vid en bedömning av vilken kvalitet en studie uppvisar presenteras vanligen kriterierna 

reliabilitet och validitet, huruvida reliabilitet och validitet är relevanta inom den kvalitativa 

ansatsen har dock diskuterats. Vilket har resulterat i att studiens kvalitet kommer bedömas efter 

trovärdighet och autenticitet (Bryman & Bell 2013, s. 400-401).  

3.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet i en studie bedöms efter fyra delkriterier. Dessa fyra är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2013, s. 402-405). 

 

● Tillförlitlighet- Innebär att det ska finnas en hög överensstämmelse mellan forskarens 

resultat och respondenternas sociala verklighet. Att skapa en tillförlitlighet ingriper dels 

att forskningen utförs i överensstämmelse med de regler som råder samt att återrapportera 

resultatet till studiens respondenter. För att skapa tillförlitlighet har respondenterna i 

denna studie tagit del och haft möjlighet att godkänna empirin. Utöver det tog även 

respondenterna del av intervjufrågorna en tid innan intervjutillfället, vilket ger möjlighet 
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till genomtänkta svar och att motverka eventuella missförstånd. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten och motverka missförstånd närvarade vi båda vid samtliga 

intervjutillfällen. Tillförlitligheten i denna studie är hög då syftet och frågeställningen har 

genomsyrat hela arbetet. Utöver det går denna studie in på djupet inom 

forskningsområdet vilket möjliggör en större förståelse inom det studerade fenomenet. 

● Överförbarhet- Kvalitativ forskning har i normfallet fokus på djup förståelse samt ett 

begränsat urval vilket medför svårigheter att generalisera resultatet. För att skapa en 

överförbarhet krävs en djup och detaljerande dokumentation av det studerande 

fenomenet, vilket möjliggör en generaliserbarhet. För att i största utsträckning skapa en 

överförbarhet har stort fokus riktats mot att utförligt samt detaljrikt beskriva 

tillvägagångssätt och metod. Dock upplever vi en eventuell utmaning att applicera 

resultatet i andra kontexter för framtida studier.  

● Pålitlighet- Är i vilken utsträckning undersökningens mätningar är pålitliga. Det är av 

väsentlig vikt att skapa en fullständig redogörelse samt att kritiskt granska samtliga faser 

i forskningsprocessen. Pålitligheten har stärkts av kontinuerlig granskning av handledare, 

opponentgrupper samt högskolestudenter som kontinuerligt tagit del av studiens alla 

komponenter. 

● Konfirmering- Innebär att forskaren besitter insikten att det inte går att erhålla en 

fullständig objektivitet. Att inte medvetet låtit personliga värderingar påverka studiens 

slutsatser och sträva efter att handla i god tro. För att motverka en eventuell påverkan har 

studien i stor utsträckning skrivits individuellt, sedan har vardera del diskuterats. Genom 

denna process ökar chansen att en sanningsenlig bild formats (ibid). 

 

3.7.2 Autenticitet 

 

Autenticitet berör dels om undersökningen förmedlar en rättvis bild av åsikter och uppfattningar 

hos de som studerats. Ytterligare en del är huruvida undersökningen bidragit till att 

respondenterna får en mer nyanserad bild av hur människor i samma miljö upplever saker och 

ting, kallas även pedagogisk autenticitet (Bryman & Bell 2013, s. 405). För att möta detta 

erbjöds samtliga respondenter ett exemplar av studien, samt att en kontinuerlig kontakt med 

samtliga har skett under perioden.  
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3.8 Källkritik 

3.8.1 Primärdata 

Insamlad primärdata skedde uteslutande genom intervjuer på de studerade företagen vilket 

resulterar i att källan till primärdatan var de sex respondenterna som medverkade i studien. Trots 

att vi upplevde att respondenterna var bekväma vid intervjutillfället kan det finnas en risk att 

respondenternas svar inte var sanningsenliga. Det kan bero på att respondenterna arbetar på 

företagen och att intervjuerna skedde i respektive företags lokaler. Det kan resultera i att 

respondenterna inte är bekväma att uttrycka kritik och lyfta negativa aspekter. 

 

Vid studiens genomförande var en av oss anställd på Takeda vilket är ett av företagen i studien. 

Det fanns en risk att dennes förkunskaper påverkade svaren, då respondenterna kan utelämna 

detaljer som anses vara självklara för någon som arbetar där. Den anställdes närvaro kan ha 

påverkat respondenterna, vilket i sin tur kan ha påverkat svaren.  Risken finns även att 

respondenterna haft en personlig relation till chefen utanför ledarskapet som profession vilket 

förvrängt svaren under intervjuerna.   

 

3.8.2 Sekundärdata 

Sekundärdata består av information som redan existerar, vilket kan vara i form av böcker, 

artiklar och tidigare forskning. Fördelen men att nyttja sekundärdata är att få en god förståelse 

inom undersökningsområdet och identifiera eventuella forskningsluckor (Bryman & Bell 2013, 

s.324). Risken finns att källan inte är tillförlitlig eller är en tertiärkälla vilket innebär att 

utredaren nyttjat information som bygger på andras sekundärdata. Vanligen förvanskas 

information när den passerar flera individer (ibid).  

 

Ett kritiskt ställningstagande kan göras gentemot studiens källor då vissa är av äldre karaktär. 

Ledarskap är även ett omfattande forskningsområde vilket innebär att vi inte haft möjlighet att se 

över samtlig forskning. Risken finns att värdefullt material inte tagits i beaktning då annan 

forskning varit mer tillgänglig. Det finns även en risk att vi har tolkat artiklar utifrån ett annat 

perspektiv än det som var menat enligt ursprungsförfattaren. 
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3.9 Metoddiskussion 
I studien medverkade anställda på olika instanser i företagshierarkin för att bilda en mer 

nyanserad bild av det rådande ledarskapet. Genom att få ta del av flera perspektiv på ledarskapet 

från de olika befattningarna ansågs det skapa en bredare förståelse av fenomenet. Mellancheferna 

och medarbetarna som medverkade i studien var rekommenderade av cheferna på respektive 

struktur. Risken finns att de har en personlig relation till varandra vilket kan ha resulterat i att 

svaren inte speglar verkligheten utan en förskönad bild.  

 

Forskningen hade en komparativ ansats vilket grundar sig i att undersökningen, genom 

likvärdiga metoder undersökt två fall. Det visade sig medföra svårigheter, då intervjufrågorna 

anpassades till respondentens befattning och respektive kontorsstruktur. Alla frågor har berörts i 

varje intervju men vissa mer utförligt än andra. Exempelvis hade chefen på Takeda som regel 

mer utförliga svar än sin motpart på Nobina. Det kan ha bidragit vissa skevheter i 

komparationen.  

 

Takeda som är ett världsledande läkemedelsföretag i den mycket kunskapskrävande 

läkemedelsbranschen har troligen en högre genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med anställda 

på transportföretaget Nobina. Utbildningsnivån har sannolikt påverkat faktorer som 

kommunikation, motivation och självständighet på arbetsplatsen. En högre utbildningsnivå 

bidrar vanligen till mer komplexa arbetsuppgifter och större självständighet då medarbetaren 

besitter kunskapen att utföra arbetsuppgiften på egen hand. Det kan i sin tur påverka 

motivationen hos de anställda i respektive företag då utbildningsnivån i stor utsträckning 

påverkar interna karriärmöjligheter.  

 

Det finns en risk att cheferna har svarat på hur de vill uppfattas istället för hur deras faktiska 

ledarskap är. Det finns en riklig tillgång av tidigare forskning och teorier som behandlar olika 

ledarskapsteorier samt önskvärda egenskaper en chef bör besitta, vilket kan påverka 

respondenternas svar. 

 

En respondentvalidering skedde efter att empirin sammanställts. Varje respondents del av 

empirin skickades via e-post till varje berörd part som sedan hade möjligheten att korrigera 
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möjliga missförstånd. Risken finns att det var för tidskrävande att granska empirin, vilket kan ha 

resulterat i att respondenterna haft överseende med mindre felaktigheter. Det i sin tur tillintetgör 

en respondentvaliderings syfte och påverkar forskningens autenticitet. 

 

 

 

3.10 Forskningsetik 

Vid genomförandet av kvalitativa studier med intervjuer som insamlingsmetod bör de 

genomföras enligt forskningsetiska principer för att beskydda samhällets medlemmar mot 

otillbörlig insyn. Individer ska heller inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse. Individskyddskravet är det krav som motverkar detta och som studien bör 

förhållas till(Vetenskapsrådet, 2015). Det grundläggande indvidsskyddskravet är uppdelat i fyra 

huvudkrav: 

Informationskravet, att forskaren skall informera de som berörs av forskningen om dess syfte. I 

denna studie har samtliga respondenter blivit informerade innan vardera intervjutillfälle om vad 

som undersöks, vilka frågor som kommer att ställas och att deras deltagande är frivilligt.  

Samtyckeskravet, innebär att deltagare i en studie har rätt att bestämma om deras deltagande. 

Samtliga respondenter blev tillfrågade där vi med tydlighet klargjorde möjligheten till att avböja 

medverkan studien. Respondenterna var även informerade om deras rätt att avsluta intervjun och 

rättigheten att inte svara på möjliga känsliga frågor. 

Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om de involverade i studie behandlas på ett sådant 

vis att obehöriga ej kan ta del av dem. Enskild respondent i studien blev informerade om vad de 

insamlade uppgifterna används till, vart studien kommer att synas samt att personliga uppgifter 

behandlas på ett konfidentiellt vis.  

Nyttjandekravet, att de insamlade uppgifterna endast används för forskningsändamål. Detta har 

varit genomgående i studien, endast de personer som berörs av studien har tagit del av dess 

information (ibid).  
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4. EMPIRI 
Kommande avsnitt följs av en kort presentation av företagen Takeda och Nobina där samtliga 

intervjuer genomförts. Detta följs av en tabell över respondenterna som medverkat i studien samt 

resultatet. Intervjuerna på Takeda presentras först och följs av intervjuerna på Nobina, frågorna 

som legat till grund för intervjun finns i bilaga. 

 

4.1 Presentation av företagen 
Takeda 

Takeda grundades för över 230 år sedan i Japan och är idag Asiens största läkemedelsföretag och 

det femtonde största i världen. Företaget har cirka 32 000 anställda världen över och finns i över 

70 länder. Takeda säljer, marknadsför, forskar och utvecklar både receptbelagda och receptfria 

läkemedel världen över (Takeda u.å.). I Sverige är det ett 40-tal anställda med kontor i 

Bergshamra där de anställda sitter i en stängd kontorsstruktur. Fokus ligger på försäljning och 

marknadsföring av läkemedel (Takeda u.å.).  

 

Nobina  

Nobina är Nordens mest erfarna och största operatör inom kollektivtrafiken. Företaget är aktivt i 

Sverige, Norge, Finland och Danmark och kör en miljon resenärer varje dag. Företagets affärsidé 

är att förenkla kundens vardagsresor. Genom en tät dialog med kunder och uppdragsgivare 

strävar de ständigt efter att förbättra tidtabeller, öka tillgängligheten och förenkla biljettköp. 

Nobina lägger stort fokus på ett hållbarhetsperspektiv vilket inkluderar allt från familjebudget 

och uppdragsgivarens resurser till klimatfrågor i världen. Med en marknadsandel på 30 procent 

inom regional trafik, har Nobina sin starkaste position på den svenska marknaden. I den svenska 

verksamheten ingår Swebus som är marknadsledande inom expressresor med ett omfattande 

linjenät. Nobinas huvudkontor i Sverige är beläget i Solna och består av flera öppna 

kontorsstrukturer, alla anställda från medarbetare till VD sitter tillsammans (Nobina u.å). 
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4.2 Översikt över intervjupersoner 
Följande tabell är en översikt över respondenterna som intervjuats i studien. I empirin och 

resultatredovisningen kommer respondenterna att benämnas med sin befattning följt av T för 

Takeda respektive N för Nobina och med ett följande nummer, till exempel (T1) och (N1).  

 

Intervjuperson 1 (T1) Kvinna, VD för Takeda 

Intervjuperson 2 (T2) Man,  *Business controller på Takeda  

Intervjuperson 3 (T3) Kvinna, medarbetare på Takeda 

Intervjuperson 4 (N1) Kvinna, chef för Nobinas servicecenter ekonomi  

Intervjuperson 5 (N2) Kvinna, gruppchef på Nobina 

Intervjuperson 6 (N3) Man, medarbetare på Nobina  

Figur 2.  Sammanställning av respondenterna. 

 

*Business controller innebär att vara affärsstöd för den svenska ledningsgruppen. I detta fall tar 

personen fram budget, prognoser, nyckeltal för att underlätta ledningsgruppens och VD:ns 

beslutsprocess. 
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4.3 Resultatredovisning från Takeda 
Ledarskapets utformning i en stängd kontorsstruktur  

Chef T1 på Takeda beskriver att hon agerar utifrån ett individbaserad ledarskap där ledarstilen 

anpassas efter individen. Chef T1 föredrar att delegera arbetsuppgifter och lägger stort fokus på 

självständigt arbete där medarbetarna ska känna en tilltro att fatta egna beslut utan att rådfråga 

vid minsta problematik.  

 

 ”Enligt mina kollegor ger jag dem mycket eget ansvar och visar tillit, det är så jag vill  

 arbeta med ledarskap. Sen är det är det klart att om någon behöver hjälp eller kommer  

 med frågor som är känsliga, så ändrar jag ledarstil, men i stort försöker jag att delegera, 

 ge eget ansvar och låta folk ta beslut utan att rådfråga mig om allt. Det blir mer effektivt  

 men också roligare för dem.”       (Chef T1) 

 

 

Chef T1 framhäver också en strävan att vara tydlig med företagets målsättningar och 

affärsmässiga strategier, samt hur företaget ska nå dit. Hon lägger stor vikt på att 

samarbetsklimatet och atmosfären ska vara god på företaget. Vidare beskriver hon att tydlighet i 

målsättning, strategi, vision och företagets kultur är viktiga parametrar för ett bra ledarskap. Chef 

T1 utformar en individuell utvecklingplan tillsammans med de anställda för att öka motivationen 

och effektivitet på företaget. Chef T1 lägger stor vikt vid skapandet, införandet och förståelsen 

av kulturen på företaget. Det bör finnas en konsensus om vad som värdesätts i företagskulturen. 

Vidare nämner T1 att kulturen redan var etablerad när hon började på Takeda och hon delade de 

satta värderingarna. Kulturen innefattade bland annat rak kommunikation och att T1 endast 

involverades vid större problem. 

 

 “Andra kulturmässiga aspekter är att jag vill ha en kultur där det är accepterat att  

 misslyckas, där tycker jag inte att vi är framme hela vägen. Vilket jag inte kan förstå för  

 det händer sällan någonting om någon misslyckas, de gånger det har inträffat har  

 konsekvensen blivit att man tillsammans diskuterar vad som inträffat.”  (Chef T1) 
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Mellanchef T2 på Takeda belyser att ledarskapet är tydligt och att det råder en vetskap om vad 

som förväntas av både medarbetare och chefer. Mellanchef T2 beskriver att chef T1 anpassar 

ledarstilen beroende på individ och situation. Vidare uttrycker han att chef T1 har en hög 

arbetsmoral och anses vara en förebild för anställda. Mellanchef T2 berättar att det är första 

gången han har en chef som också är företagets VD. 

 

 “Jag ser på min chef hur hon gör och hur höga krav hon har på sig själv och företaget,  

 så länge det är tydligt så tycker jag att det fungerar som ett sätt att leda.”    

          (Mellanchef T2) 

 

Medarbetare T3 uttrycker att cheferna sällan är tillgängliga men utöver tidsbristen är hon nöjd 

med det rådande ledarskapet. Medarbetare T3 upplever inte det som ett större problem då hon är 

självgående i sin tjänst. Hon använder sig mycket av andra nätverk där personer med liknande 

positioner kan hjälpa henne vid eventuella problem. 

 

 “Jag har mitt nätverk som jag konsulterar och även vår advokatbyrå, man kan hitta svar  

 på andra ställen än bara hos chefen och det är också någonting som är viktigt, att man  

 inte bara belastar chefen med allt, utan man vänder sig till den bäst    

 lämpade.”        (Medarbetare T3) 

 

 

Fördelar och nackdelar med ledarskapet i en stängd kontorsstruktur   

Chef T1 på Takeda anser att fördelen med en stängd kontorsstruktur är att hon har en fast punkt 

vilket underlättar vid konfidentiella samtal. Hennes arbetsuppgifter kräver även en hög 

koncentration vilket enligt henne främjas av en stängd kontorsstruktur. Arbetet som chef på 

Takeda innehåller tjänsteresor och ett flertal möten varje vecka vilket innebär att det krävs 

effektivt arbete de gånger hon är närvarande på kontoret. 

 

 “Jag föredrar att arbeta i en stängd kontorsstruktur, det är skönt att kunna stänga dörren 

 och arbeta effektivt. En annan fördel är att man kan fokusera och slippa bryta vid   

 konfidentiella samtal.”        (Chef T1) 
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Chef T1 beskriver den nuvarande kontorsstrukturen som halvöppen, då kontoret består av 

glasväggar. Det bidrar till att anställda enkelt kan kommunicera med varandra. Chef T1 sitter 

alltid med en öppen dörr för att ge en välkomnande känsla och utnyttja fördelarna med en stängd 

respektive öppen kontorsstruktur. Då finns möjligheten till både koncentration och en bra 

interaktion med medarbetarna. 

 

Mellanchef T2 och medarbetare T3 på Takeda föredrar en stängd kontorsstruktur och menar att 

det främjar en god arbetsmiljö. Medarbetare T3 poängterar även att det hör till kulturen att kunna 

gå in till chefens kontor, stänga dörren och samtala utan att resterande anställda ser det som 

någonting utöver det vanliga. 

 

 “Jag upplever att en öppen kontorsstruktur bidrar till mer tisseltassel när medarbetarna  

 går in till chefen och stänger dörren. Nu stänger man dörren för att inte störa varandra  

 så om någon kommer in till mig, då stänger jag automatiskt dörren för att inte störa alla  

 andra i korridoren.”        (Medarbetare T3) 

Chef T1 på Takeda uttrycker en misstänksamhet att anställda inte vågar besöka hennes kontor 

spontant, utan endast konsulterar vid arbetsrelaterade uppgifter. Vidare berättar chef T1 att under 

det senaste året har antalet tjänsteresor ökat vilket bidragit till att hon spenderat mindre tid på 

kontoret. Det har resulterat i att när hon är närvarande på kontoret vill T1 synas ute bland de 

anställda. Det kan dock vara svårt då hon vanligen har mycket administrativt arbete att ta ikapp. 

Mellanchef T2 anser att utmaningen för chefer i en stängd kontorsstruktur är att vara synlig och 

tillgänglig för medarbetarna. Han beskriver att Takedas kontor består av en lång korridor vilket 

gör det svårt att se vilka som är på plats och vad de gör. Medarbetare T3 anser att det inte finns 

några särskida utmaningar som endast kan kopplas till en stängd struktur. 

 

Chefens placering 

Chef T1 på Takeda beskriver att hennes rum inte är centralt placerat, utan ligger i hörnet av 

byggnaden. Vidare berättar hon att det inte finns någon central punkt på Takedas kontor, såvida 

man inte sitter utanför lunchrummet. Nackdelen med att vara lokaliserad i ett hörn är att T1 

främst träffar de som har kontor i närheten. Fördelen med att sitta längst bort i byggnaden är att 
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hon passerar alla kontor på morgonen. Mellanchef T2 berättar att hans kontor ligger nästintill 

chefens. Medarbetare T3:s kontor är lokaliserad i den motsatta änden av kontorsbyggnaden men 

på samma plan.  

 

Samhörighet mellan medarbetare och chefer 

Chef T1 på Takeda uttrycker att samhörigheten på företaget är bra och att det troligen beror på 

att de är få anställda, vilket underlättar för personliga relationer. Vidare menar hon att 

samhörigheten sannolikt är relaterad till individens personlighet och vilket affärsområde de 

tillhör. Hon anser sig vara öppen som person och hoppas att de anställda inte har för stor respekt 

för att våga kommunicera fritt. 

 

“Det är säkert olika för olika individer, men generellt sätt skulle jag säga att alla typer 

av personer kommer in på mitt kontor när jag har öppen dörr. Det finns ingen som inte 

vågar titta in och säga hej. Jag tror att jag är ganska öppen och välkomnande, eller jag 

hoppas det!”         (Chef T1) 

 

Mellanchef T2 på Takeda upplever att samhörigheten är god, han menar att företagets vision är 

väl implementerad och att alla anställda är på samma våglängd. Medarbetare T3 upplever likväl 

att samhörigheten är bra.  

 

 “Sen vet jag inte om ledarskapet har med sig alla på tåget fullt ut, det vill jag låta vara  

 obesvarat men generellt tror jag att den är bra.”    (Medarbetare T3) 

 

Chef T1 på Takeda beskriver att hon aldrig tidigare i sin karriär varit involverad i medarbetarnas 

dagliga i samma utsträckning som nu. Det kan vara allt från att vara ute på kundbesök till att 

medverka på möten som hon egentligen inte behöver närvara på. Chef T1 beskriver även att hon 

får en större mängd e-post varje dag där medarbetarna rapporterar dagens händelser. På grund av 

tidsbrist finns det ingen möjlighet att återkoppla på samtliga meddelanden. Chef T1 beskriver att 

de två första åren som chef bestod av väldigt mycket operativt arbete. Det skapade en bra bas för 

att utveckla en god relation till medarbetarna vilket har resulterat i en bra samhörighet.  
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 “De två första åren arbetade jag mycket operativt, då reste jag med alla på fältet, gick  

 igenom all personal och reste en dag med alla vilket de blev jätteförvånade över. Den  

 förra VD hade aldrig gjort något liknande på 10 år, berättade alla anställda.” (Chef T1) 

 

Mellanchef T2 på Takeda arbetar med finans vilket inte tillhör företagets kärnfunktion, utan en 

stödfunktion. Det bidrar enligt mellanchef T2 till att chefen är mer intresserad av resultatet av 

arbetet än själva utförandet. Vidare resulterar det i att chef T1 inte är involverad i det dagliga 

arbetet. Mellanchef T2 beskriver att chefen är mer involverad i vissa delar av arbetet än andra, 

exempelvis budgetarbetet. Medarbetare T3 beskriver att chefen inte är särskilt involverad i det 

dagliga arbetet. Hon beskriver att chefen uppmärksammar de projekt och funktioner medarbetare 

T3 sköter, men är inte involverad på en daglig basis. Vidare berättar medarbetare T3 att chefen 

är oerhört kompetent och har en fantastisk förmåga att förstå och kunna diskutera saker på 

detaljnivå. 

 

Motivation  

Chef T1 på Takeda beskriver att hon motiverar anställda genom att skapa ett trevligt arbetsklimat 

där hon tar hänsyn till individens behov. Chef T1 betonar att det är viktigt med individuell 

utveckling, att alla känner sig sedda vilket är det basala för människor i alla konstruktioner. För 

att möjliggöra individuell utveckling lägger hon stor vikt vid feedback, den stängda 

kontorsstrukturen medför dock svårigheter att ge feedback löpande till anställda.  

Chef T1 betonar att det är viktigt att konkretisera feedback för att den ska upplevas som 

personlig och ärlig. Chef T1 betonar att det är viktigt med en tydlig målsättning och en 

yrkesstolthet.   

 

 “Yrkesstolthet är väldigt motiverande, jag brukar säga att vi ska göra den bästa   

 lanseringen i Europa eller nu ska vi göra några riktigt innovativa projekt som ingen har  

 gjort förut. Tävlingsinstinkten och stoltheten är ganska starka motivationsfaktor, speciellt 

 för vissa.”          (Chef T1) 

 

Mellanchef T2 på Takeda beskriver att han blir motiverad och stimulerad genom att få nya 

utmaningar. Medarbetare T3 beskriver att hon har en stor inre motivationskraft, men att 
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mellanchefen motiverar genom att vara tillgänglig och uppmärksam. Vidare beskriver 

medarbetare T3 att arbetsuppgifterna gör henne motiverad. Skulle medarbetare T3 känna sig 

omotiverad diskuterar hon det med sin chef så arbetar de tillsammans fram en lösning. 

Medarbetare T3 berättar att hon motiveras av eget ansvar och ett förtroende inför en 

arbetsuppgift.   

 

 “Jag känner ibland själv att jag nästan är lite jobbig då jag driver så hårt, men jag  

 tycker det är viktigt att det händer någonting. Så chefen motiverar mig genom att finnas  

 där och vara  tillgänglig, jag känner mig motiverad dagligen.”  (Medarbetare T3) 

Chefens agerande gentemot medarbetare  

Chef T1 på Takeda beskriver att hon agerar olika beroende på medarbetares behov och 

kompetens. Vidare beskriver hon att medarbetare ibland kräver större uppmärksamhet vilket 

bidrar till att hon intar en mer stöttande roll. I ett sådant tillfälle beskriver T1 att hon arbetar 

tillsammans med medarbetaren för att utforma en lösning. Även nyanställda behöver mer 

uppmärksamhet och stöd för att komma in i arbetet. Vidare berättar hon att det finns medarbetare 

som kräver rakare direktiv för att prestera, det är dock inte ett stort problem då majoriteten av 

medarbetarna har hög ambitionsnivå.   

 

 “Jag har större tålamod när någon är under stress och press och inte är lika rationell  

 som vanligt. Är det något stort problem då måste jag plocka fram en annan verktygslåda  

 och se över om vi måste plocka bort några uppgifter, ibland har jag stött på folk som inte 

 mår bra och då föreslår jag att de får gå till en psykolog på företagets bekostnad.”  

           (Chef T1) 

 

Mellanchef T2 understryker det chef T1 lyfter fram. Mellanchef T2 betonar dock att det är svårt 

att veta hur personliga samtal chefen har med resterande anställda.  

 

 “Sen pratar min chef och jag ganska mycket ledarskap också, eftersom jag precis har fått 

 ledaransvar, då pratar vi mycket om just situationsanpassat ledarskap. Så jag är ganska  

 övertygad om att hon gör det.”      (Mellanchef T2) 
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Medarbetare T3 bekräftar att cheferna anpassar ledarskapet efter kompetens och beteende. Hon 

menar att det är ett måste då människor är olika, även om individer har samma kön, utbildning, 

ålder och kvalifikationer. Medarbetare T3 betonar även att chef T1 är relativt ny på företaget och 

att det kan vara svår att komma in i en struktur som redan har tydliga ramar och regler.  

 

Medarbetarnas involvering i beslutsprocessen  

Chef T1 på Takeda beskriver att ledningsgruppen nästintill alltid är med i beslutsprocessen när 

det gäller nyckelbeslut, lättare frågor berättar T1 att hon tar självständigt. Om det exempelvis 

handlar om en HR-fråga så brukar hon konsultera HR-avdelningen. I de flesta fall fattas de 

beslut som majoriteten anser vara mest lämpligt. I vissa fall konstrueras speciella 

personalgrupper där medarbetare ingår, det kan handla om hur nästkommande konferens ska 

vara utformad. Mellanchef T2 beskriver att han fattar en större mängd beslut på egen hand men 

vid eventuella problem konsulterar han chefen. Vidare beskriver han att det även fungerar åt 

andra hållet. 

 

 “Jag frågar min chef när jag känner att jag behöver hjälp och hon involverar gärna hela 

 ledningsgruppen för frågor som jag tror en VD inte behöver egentligen.”   

           (Mellanchef T2) 

 

Medarbetare T3 på Takeda beskriver att cheferna fattar de övergripande besluten. Det finns 

beslut på andra plan där medarbetare involveras. Det kan bland annat handla om hur interna 

mötesforum ska utformas, eller hur företaget i framtiden ska ta fram en affärsmodell.  

 

 

Synlighet och kommunikation  

Chef T1 på Takeda beskriver att det var längesen hon hade tid att vara ute bland anställda. 

Tidigare hade chef T1 tid att spontant gå förbi medarbetares kontor för att hälsa och fråga hur de 

mår. Mellanchef T2 och medarbetare T3 bekräftar uttalandet och förklarar att chefens tid på 

kontoret är begränsad vilket minskar den fysiska närvaron. Medarbetare T3 upplever att den 

stängda kontorsstrukturen medför svårigheter för cheferna att vara synliga. 
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Chef T1 på Takeda beskriver att hon har mindre tid på kontoret vilket har försämrat 

kommunikationen med medarbetarna. När hon berättade att hon hade dåligt samvete över den 

bristande kommunikationen visade det sig dock att medarbetarna inte upplevde det på samma 

sätt.  

 

“Ibland räcker man till även fast man inte tror det, så det är viktigt att få feedback och 

be om det, vilket ibland kan vara lite jobbigt men det är bra och viktigt.“  (Chef T1) 

 

Vidare beskriver chef T1 att den största skillnaden är att spontana möten har minskat, hon hinner 

inte heller skicka statusuppdateringar eller nyhetsbrev som hon tidigare gjorde. Mellanchef T2 

upplever kommunikationen som avslappnad mellan medarbetare och chefer. Medarbetare T3 

upplever kommunikationen som bra och beskriver att den vanligen sker via e-post. Vidare anser 

hon att relationen är avslappnad mellan chefer och medarbetare. 

 

 “Jag är väldigt ärlig mot min chef och säger precis vad jag tycker men samtidigt så sitter 

 jag inte och pratar om privata saker under våra möten. Däremot om vi går ut och äter  

 lunch då kan vi sitta och prata privata saker. Just när vi har möten då är det väldigt  

 mycket fokus på mötet och då blir det formellt på ett sätt, men jag tycker att vi har en  

 avslappnad relation.”       (Medarbetare T3) 
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4.4 Resultatredovisning från Nobina 
Ledarskapets utformning i en öppen kontorsstruktur  

Chef N1 på Nobina beskriver sin ledarstil som tillgänglig och närvarande. Vidare berättar hon att 

den öppna kontorsstrukturen främjar spontana samtal. Chef N1 beskriver att hon utformar tydliga 

målsättningar och förväntar sig en motprestation från samtliga anställda.  

 

 “Jag är här för deras skull, för att de ska lyckas måste de ha rätt förutsättningar och det  

 är min viktigaste uppgift, men jag ställer självklart krav på dem också, jag vill ha en  

 leverans från alla medarbetarna.”       (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 upplever det nuvarande ledarskapet som bra och relationen mellan 

medarbetarna och cheferna är avslappnad. Hela arbetsgruppen träffas på veckobasis och då har 

medarbetarna möjlighet att bli uppdaterade på vad som inträffat under veckan samt framföra 

eventuell kritik. Vidare beskriver medarbetare N3 att det har bildats ett förtroende gentemot 

mellanchefen som skapats genom en känsla av transparens.  

 

“Jag har ett förtroende för min chef och jag upplever att hon involverar medarbetarna i 

vad som sker på företaget, skulle det vara någonting som jag skulle vilja ta upp så 

känner jag att jag kan göra det, både på våra mötestillfällen och utanför.” 

                                                                                                          (Medarbetare N3) 

 

Chef N1 på Nobina beskriver sitt ledarskap som situationsanpassat, vilket innebär att hon agerar 

efter den givna situationen och individen. Vidare beskriver chef N1 att det inte är någonting hon 

strävar efter utan hon vill behandla alla lika. Mellanchef N2 beskiver att hon inte blir detaljstyrd i 

arbetet utan endast konsulterar chef N1 vid behov. Vidare beskrivs relationen som coachande, att 

chef N1 och mellanchef N2 diskuterar möjliga beslut och tillvägagångssätt.  

 

 “Vår relation är mer coachande inte situationsanpassat, jag använder henne som ett  

 bollplank vid större beslut.”       (Mellanchef N2) 

 



46 

Fördelar och nackdelar med ledarskapet i en öppen kontorsstruktur   

Chef N1 anser att tillgängligheten förbättras i en öppen kontorsstruktur, chefen ser och hör 

allting som händer på avdelningen. Om det skulle uppstå problem är N1 alltid tillgängligt och 

kan bidra med assistans. Chef N1 beskriver att den öppna kontorsstrukturen bidrar till att hon är 

väldigt närvarande och involverad i medarbetarnas verksamhet.  

 

 “Jag har bara arbetat som chef i en öppen kontorsstruktur och jag anser att det är bra  

 då man hör och ser allt som händer på avdelningen”    (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 anser att den öppna kontorsstrukturen bidrar till en avslappnad relation 

gentemot cheferna, vilket bidrar till ett ökat förtroende. Han uttrycker att det blir mer naturligt 

och lättillgängligt att be om hjälp vid behov. I en stängd kontorsstruktur måste anställda boka ett 

möte eller knacka på en dörr för att få samtala med chefen. Medarbetare N3 anser att den öppna 

kontorsstrukturen främjar relationen och samhörigheten mellan anställda.  

Mellanchef N2 uttrycker att den arkitektoniska strukturen främjar en lättsamhet. Det bidrar till att 

cheferna har en god uppfattning om vad som sker på kontoret. Hon beskriver att man ser vad 

som händer, att man fångar upp information enklare och blir mer involverad. 

 “Kommer någon och pratar med min superanvändare, som har specialkunskaper i vårt  

 system, så fångar jag upp samtalet och blir involverad på ett annat sätt.”   

           (Mellanchef N2) 

 

Chef N1 på Nobina antyder även att det finns nackdelar med att inte ha någon dörr då det 

resulterar i att man som chef anses vara konstant tillgänglig. Det kan medföra svårigheter vid 

arbete som kräver större fokus då man lätt blir störd. Hon menar dock att vid sådana tillfällen 

finns möjlighet att arbeta hemifrån, men då är hon inte närvarande alls. På Nobina finns det även 

mötesrum och tysta rum som går att boka när arbetsuppgifterna kräver en högre koncentration. 

Hon beskriver att dessa rum vanligen är fullbokade vilket bidrar till att bokningen måste ske med 

en veckas framförhållning.  
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 “Det väldigt ont om de här mötesrummen, vi har många mötesrum men de är väldigt  

 fullbokade så man får planera sin tid i sådant fall. Som nästa vecka om jag måste sitta  

 två timmar, då kan jag boka ett rum men oftast så gör man inte det, utan de är till för  

 möten.”          (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 anser inte att det finns några särskilda utmaningar inom ledarskap i en öppen 

kontorsstruktur, utan ser bara fördelar med att cheferna sitter bland medarbetarna. Mellanchef N2 

upplever svårigheter med att arbeta koncentrerat då hon ofta bli avbruten.  

 

Chefens placering  

Chef N1 på Nobina beskriver att hon sitter i den öppna kontorstrukturen men inte i sektionen 

som resterande anställda sitter i. Chef N1 fick själv bestämma sin placering och hon ansåg att det 

var fördelaktigt att sitta tillsammans med resterande anställda. Samtidigt ville hon sitta avskild 

för att kunna arbeta med dokument som inte anställda behöver ta del av, därför är hennes 

datorskärm riktad mot en vägg.  

 

 “Jag placerade mig själv där medvetet, lite avskilt för att kunna arbete med olika   

 dokument till exempel en lönerevision enskilt utan att min skärm alltid ska vara synlig  

 bakifrån. Sen tycker jag inte att jag ska sitta i knät på medarbetarna heller, de sköter sig  

 själv och de har en gruppchef som ska få leda och styra sin grupp.”  (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 beskriver att han varierar mellan två olika platser och att N2 sitter i samma 

kontorssektion. Mellanchef N2 beskriver att hon sitter tillammans med medarbetarna i en 

kontorsgrupp. 

 

Samhörighet mellan medarbetare och chefer 

Chef N1 på Nobina beskriver att den öppna kontorsstrukturen bidrar till en platt hierarki då 

chefer och medarbetare sitter tillsammans. Det har resulterat i en god stämning och samhörighet 

på företaget. Chef N1 menar att det inte är någon skillnad att ha en konversation med en 

medarbetare eller en chef, utan att alla integrerar med varandra. 

 



48 

  “Även koncernchefen sitter i den öppna kontorsstruktur ingen som har eget rum, utan vi  

 sitter som en stor familj tillsammans och det är väldigt lättillgängligt.”  (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 upplever att samhörigheten är bra och att företagskulturen är lätt och skämtsam 

till sin natur. Detta gör att det finns utrymme att prata om andra saker som inte berör arbetet 

vilket har skapat en mer avslappnad relation mellan medarbetare och chef. Mellanchef N2 

beskriver även hon att samhörigheten är bra och öppen. 

 

“Jag tror att det beror på att alla sitter i en öppen kontorsstruktur även cheferna. Det 

gör dem tillgängliga på ett annat sätt, man ser och hör dem alltid. Även vår VD sitter i 

den öppna kontorsstrukturen, man ser honom ofta gå fram och tillbaka vilket ger en 

mindre formell känsla.”       (Medarbetare N3) 

 

Chef N1 på Nobina beskriver att hon inte är delaktig i medarbetarnas dagliga arbete utan leder 

gruppcheferna. Chef N1 beskriver däremot att hon har en stor vetskap över vad medarbetarna 

arbetar med och vilka problem de möter i sitt dagliga arbete. Mellanchef N2 beskriver att hon är 

medveten om vilka arbetsuppgifter respektive medarbetare har men att hon inte arbetar operativ. 

Mellanchef N2 beskriver att chef N1 är involverad i det dagliga arbetet men inte på detaljnivå, de 

har avstämningsmöten varannan vecka där de stämmer av aktionspunkter om vad som sker. 

Medarbetare N3 anser att gruppchefen är involverad i det dagliga arbetet då hon delegerar 

arbetsuppgifter och följer upp att arbetet utförs korrekt. 

 

 “Jag tycker att min chef är involverad i mitt dagliga arbete, kanske inte på detaljnivå  

 men hon vet vad som händer, både i vad jag gör men också hela gruppen. Men jag  

 rapporterar inte dagligen vad jag ska göra.”    (Medarbetare N2) 
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Motivation  

Chef N1 på Nobina skapar motivation genom att uppmärksamma de anställda genom feedback 

vid bra respektive dålig prestation. Hon anser att bekräftelse vid en väl utförd uppgift bidrar till 

att medarbetare upplever motivation. Hon lägger även stor vikt vid att delegera arbetsuppgifter 

och involvera medarbetare i olika processer.  

 

 “Jag tror att om man får bekräftelse för ett jobb man har utfört så blir det mycket  

 roligare och sen så försöker jag ge eget ansvar och delegera så att de känner sig som en  

 del av arbetet. Så delaktighet, feedback och att uppmärksamma prestationer.” (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 beskriver att han motiveras av att chefen är tillgänglig och uppmärksammar 

prestationer. Mellanchef N2 motiverar medarbetare genom kontinuerlig feedback på deras 

prestation, hon uppmuntrar även att de ska ge henne feedback. Vidare beskriver N2 att även 

hennes chef motiverar genom feedback. 

 

 “Jag försöker att arbeta med feedback, att de ger mig feedback om vad jag kan förbättra  

 som chef och att jag ger dem feedback på hur arbetet har gått och vad de kan tänka  

 på.”          (Mellanchef N2) 

 

Chefens agerande gentemot medarbetare  

Chef N1 på Nobina beskriver att hon agerar olika beroende på vilken befattning den anställda 

har i företaget. Gruppchefer har en viss kompetens, redovisningsansvariga har en annan. 

Vidare menar N1 att hon agerar likvärdigt gentemot alla men tar hänsyn till olika befattningar. 

Mellanchef N2 uttrycker att hon agerar olika beroende på medarbetarens beteende och 

kompetens men att hon strävar efter att behandla alla lika. Medarbetare N3 upplever att 

mellanchef N2 behandlar alla lika men att hon delegerar arbetsuppgifter beroende på kompetens.  

 

 “Helst skulle jag vilja säga att jag inte agerar på olika sätt. Men jag tror att man agerar  

 olika beroende på medarbetarens kompetens och beteende. Det är olika drivkrafter som  

 motiverar diverse personer, så det blir ju att man agerar olika.”  (Mellanchef N2) 
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Medarbetarnas involvering i beslutsprocessen  

Chef N1 på Nobina beskriver att gruppchefen tar beslut under det dagliga arbetet, sen har 

respektive medarbetare en arbetsbeskrivning och en viss beslutsrätt inom den ramen. Chef N1 

beskriver även att hon har det övergripande ansvaret, så om det skulle uppstå otydligheter så har 

hon alltid beslutsrätten om hur medarbetarna ska agera. Vidare beskriver hon vikten av att veta 

vilken befattning, vilka mandat och befogenheter man har. Om man själv får ta beslutet menar 

N1 att man då ska ta det. 

 “Jag tar de mer övergripande besluten, det kan handla om övergripande mål som alla  

 ska ha, eller det här ska vi arbeta efter och finns det någon som inte tycker att det är bra  

 men jag tycker det, så kör vi på det ändå.“      (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 beskriver att förändrings- och förbättringsförslag diskuteras på veckomötena, 

vilket antingen beslutas på plats eller kan föras vidare till den berörda avdelningen. Medarbetare 

N3 beskriver att medarbetare öppet framför synpunkter och förslag men att man ofta vet hur 

uppgifter ska göras så man kan ta beslutet själv. 

 

 “Sen har vi vissa saker som skall göras varje dag och de måste ju göras men man kan  

 bestämma lite på vilket sätt och till viss del när man gör det.”  (Medarbetare N3) 

 

Mellanchef N2 beskriver att hon tar egna beslut till en viss del, exempelvis hur de ska arbeta och 

med vilka rutiner, ibland tar hon det via sin chef. Vidare beskriver hon att för större beslut som 

påverkar koncernpolicyn går hon via ett processteam så att alla delar av företaget får föra fram 

sin synpunkt. Mellanchef N2 involverar ibland medarbetarna i beslut som rör hur det dagliga 

arbetet ska ske  

 

 “Ibland involveras medarbetarna exempelvis när det handlar om hur vi ska arbeta, jag  

 sätter rutinen kring hur vi ska jobba med sen finns det olika detaljer där jag tar hjälp av  

 medarbetarna på den platsen beslutet berör. Vi har olika bolag och vissa i Norge gör på  

 ett sätt och vissa delar i Finland kanske gör på ett annat sätt. För att få ihop de här  

 bitarna tar vi ett gemensamt beslut om hur vi ska göra.”   (Mellanchef N2) 
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Synlighet och kommunikation  

Chef N1 på Nobina berättar att hon är ute bland de anställda på daglig basis och försöker att föra 

en kortare konversation med alla medarbetare. Medarbetare N3 bekräftar att chefen är ute bland 

de anställda varje dag såvida hon inte sitter i möten. Mellanchef N2 beskriver att hon dagligen är 

ute bland de anställda, men att det inte är betingat till hennes avdelning. Vidare beskriver N2 att 

hennes processer berör andra avdelningar med andra gruppchefer, där hon också rör sig. Utöver 

det är N2 med i diverse processteam, så hon har även kommunikation med de deltagarna. 

 

Chef N1 på Nobina beskriver att kommunikationen fungerar väldigt bra, företaget genomsyras 

av ett öppet klimat där alla medarbetare kan uttrycka sina åsikter. Medarbetarna får inte alltid 

igenom sina åsikter, men de kan alltid yttra dem. Chef N1 poängterar att det är kopplat till den 

valda kontorsstrukturen då gränserna mellan olika befattningar suddas ut. Vidare beskriver N1 

att hon på daglig basis går runt och hälsar på alla medarbetare. Hon beskriver även att relationen 

till gruppcheferna är närmare, då de ofta har möten och diskussioner tillsammans. Det finns 

ingen större skillnad i kommunikationen om man går ett år tillbaka, då de sitter i samma 

kontorsstruktur med ungefär samma medarbetare. 

 

 “Sen försöker jag alltid gå runt och säga “Godmorgon”, “Hur är det med dina barn?”, 

 “Hur går det med det här?” och jag försöker att hålla en dialog med mina arbetare varje 

 dag.”           (Chef N1) 

 

Medarbetare N3 instämmer med N1:s uttalande om att kommunikationen är bra och avslappnad. 

Mellanchef N2 beskriver kommunikationen mellan henne och medarbetaren som öppen, rak och 

ganska högt i tak. Vidare beskriver hon kommunikationen mellan henne och sin chef som öppen, 

naturlig och rak. Mellanchef N2 beskriver ett förtroende gentemot sin chef, om hon berättar 

någonting konfidentiellt kommer det stanna där. Hon beskriver även att av naturliga skäl är 

kommunikationen mer öppen mellan henne och sin chef än med sina medarbetare, vissa saker 

bör inte diskuteras med medarbetarna. Mellanchef N2 beskriver att kommunikationen har 

utvecklas sen hon började för fyra år sedan, kommunikationen har blivit mer öppen och 

medarbetarna har blivit mer involverade.  
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4.5 Tabell 1. Resultatsammanställning av Takeda 

 Chef T1 Mellanchef T2 Medarbetare T3 

Fördelar med ledarskap i en 

stängd kontorsstruktur  

-Koncentrerat  

-Lugnt 

-Bra arbetsmiljö -Bra arbetsmiljö 

-Förenklar 

individuella samtal 

Nackdelar med ledarskapet 

i en stängd kontorsstruktur  

-Färre interaktioner -Ständigt synlig -Upplever inga 

nackdelar 

Chefens ledarstil -Individanpassat 

-Främja 

företagskultur 

-Tydlighet 

-Tydligt 

-Situationsanpassat 

-Individanpassat 

Motivationfaktorer -Individuell  

utveckling 

-Nya utmaningar 

-Feedback 

-Förtroende 

Kommunikation mellan chef 

och anställda 

-Välfungerande 

men i för liten skala 

-Avslappnad 

-Finns brister pga 

chefens frånvaro 

-Sker ofta via e-post 

-Chefen inte alltid 

närvarande 

 
 

4.6 Tabell 2. Resultatsammanställning av Nobina 

 Chef N1 Mellanchef N2 Medarbetare N3 

Fördelen med ledarskapet i 

en öppen kontorsstruktur  

-Ser och hör allt 

-Lättare involverad 

-Lättare involverad -Tillgänglig 

Nackdelar med ledarskapet i 

en öppen kontorsstruktur  

-Alltid tillgänglig -Alltid tillgänglig -Upplever inga 

nackdelar 

Chefens ledarstil -Tillgänglig 

-Närvarande 

-Coachande 

-Bollplank 

-Tillgänglig 

-Avslappnad 

Motivationsfaktorer -Feedback 

-Delaktighet 

-Feedback -Att bli sedd  

Kommunikation mellan chef 

och anställda 

-Bra, sker på daglig 

basis 

-Öppen och rak -Välfungerande 

-Avslappnad 
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5. ANALYS 
I följande kapitel redogörs de resultat som kommit fram under intervjuerna kopplat till de valda 

teorierna som tidigare presenterats. Inga egna åsikter eller reflektion redovisas i följande stycke.  

 

Ledarskap definieras som ett unikt beteende människor använder för att påverka andra individers 

uppträdande och inställning. Ledarskap syftar till att vinna medarbetarnas tillit och respekt för att 

maximera den individuella prestationen och sträva efter organisationens mål (Jacobsen & 

Thorsvik 1998, ss. 388-390). Samtliga respondenter på Takeda upplevde att ledarskapet var 

välfungerande och att ambitionsnivån hos medarbetarna generellt sätt var ovanligt hög på 

företaget. Chef T1 på Takeda uttryckte en oro gentemot den höga ambitionsnivån och var ibland 

tvungen att sänka prestationsnivån hos medarbetarna för att undvika arbetsrelaterad stress.  

 

Respondenterna på i den stängda kontorsstrukturen uttryckte på liknande sätt att ledarskapet var 

välfungerande och att de upplevde en vilja att prestera. Vidare beskrivs att motivation är en 

viktig faktor i ett välfungerande ledarskap (Jacobsen & Thorsvik 1998, ss. 388-390). Davila 

(2006, s. 180) beskriver motivation som en nyckelfaktor för att öka prestationen på en 

arbetsplats. För att kunna uppnå en hög motivation krävs det att organisationen har tydligt 

uppsatta mål. Cheferna på respektive företag poängterade att tydliga målsättningar var av stor 

vikt för att uppnå motivation och därmed effektivitet. På frågan om hur chefen motiverar 

anställda var det dock ingen medarbetare som identifierade tydliga mål som en motivationskälla. 

Medarbetarna på Takeda ansåg att individuell utveckling, förtroende och feedback var de främsta 

motivationshöjande parametrarna. På Nobina var medarbetarna överens om att kontinuerlig 

feedback och uppmuntran var de största motivationskällorna.  

 

Det transaktionella ledarskapet betraktar relationen mellan chef och medarbetare som en form av 

en social transaktion. Chefen använder sig aktivt av belöningar för att åstadkomma målinriktat 

beteende och ingriper endast i operativa aktiviteter vid problem (Jacobsen & Thorsvik 2013, ss. 

417-418). Studien visade inga tecken på ett transaktionellt ledarskap i någon av företagen. Det 

gick dock att identifiera ett transformativt ledarskap som yttrade sig genom ett inspirerande 

arbetsklimat vilket föds ur stimulans och uppmuntran. Ett huvudelementen inom transformativt 
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ledarskap är att chefen framstår som en synlig rollfigur för att inspirera medarbetare att prestera 

bättre (Jacobsen & Thorsvik 2013, ss. 417-419). Samtliga respondenter på Nobina uttryckte att 

kontorsstrukturen bidrog till att cheferna var tillgängliga, synliga och närvarande på en daglig 

basis. På Takeda gick detta inte att avläsa i samma utsträckning. Där uttryckte samtliga 

respondenter svårigheter för chefen att vara synlig på grund av den stängda kontorsstrukturen. 

Ett av huvudelement i det transformativa ledarskapet handlar om att chefen bör erbjuda anställda 

nya utmaningar för att öka den intellektuella stimulansen för att bibehålla ambitionsnivån. Det 

gick tydligt att avläsa på Takeda både hos chefen och medarbetarna.  

 

 “Det är viktigt att alltid ha stort fokus på individen och att alla ska få en individuell  

 utvecklingsplan.”        (Chef T1) 

 

 “Hon ger mig nya utmaningar hela tiden som hon vet att jag måste ha annars tröttnar  

 jag ganska fort.”        (Mellanchef T2) 

 

På Nobina gick det inte att utläsa med samma enkelhet då ingen av respondenterna påvisade att 

de fick ta del av nya utmaningar. Det framgick dock att medarbetarna har ett visst inflytande i 

hur arbetsuppgifterna skall utföras. Gruppchefen sätter rutiner för arbetet men medarbetarna har 

möjlighet att detaljstyra hur arbetet ska utföras.  

 

Hersey och Blanchard (1972, s. 152) poängterar att ett bra ledarskap bör situationsanpassas 

vilket innebär att chefen anpassar ledarstilen utifrån den givna situationen. Chef T1 på Takeda 

uttryckte att hon agerade utifrån ett situationsanpassat ledarskap. Detta exemplifieras genom att 

hon hade ett större tålamod gentemot medarbetare när de var under stress och press, vilket 

vanligen resulterade i att de inte agerade lika rationellt som vanligt. En viktig parameter inom det 

situationsanpassade ledarskapet är att chefen anammar en mer delegerande roll om medarbetaren 

både har kompetens och viljan att genomföra en arbetsuppgift (Fisher 2009, s. 360). T2 och T3 

på Takeda underströk chef T1 uttalande och beskrev att de inte behövde detaljstyras utan att de 

själva hade ett stort ansvar över sina arbetsuppgifter.  
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Även på Nobina gick det att identifiera inslag av ett situationsanpassat ledarskap. Både chef N1 

och mellanchef N2 på Nobina ansåg dock inte att en chef bör agera olika beroende på individens 

kompetens och vilja. Medarbetare N3 på Nobina ansåg inte att ett situationsanpassat ledarskap 

tillämpades utan att alla behandlades lika, vilket han föredrog. Detta skiljde sig från chefen på 

Takeda som ansåg att en bra chef bör anpassa ledarstilen beroende på medarbetarens färdigheter. 

Enligt det situationsanpassade ledarskapet förespråkas en coachande ledarstil om medarbetaren 

besitter en vilja att utföra arbetsuppgiften men saknar kompetens (Fisher 2009, s. 360). Vilket 

gick att identifiera på Nobina. Mellanchef N2 beskrev ett flertal situationer där det fanns en 

osäkerhet i hur ett beslut skulle fattas och hur hon då använde chef N1 som ett “bollplank” för att 

bli coachade genom beslutsprocessen. 

 

Som tidigare nämnts karakteriseras det mekaniska systemet av högt standardiserade 

arbetsuppgifter samt en hög grad av kontroll och auktoritet (Kalagnanam & Lindsay 1998, s. 2). 

Den enskilda arbetsuppgiften är som regel otydlig i förhållande till organisationens övergripande 

mål och kommunikationen sker uteslutande vertikalt inom företaget (ibid). Den här strukturen 

kunde varken identifieras på Takeda eller Nobina. Båda företagen använder sig av vertikal, 

diagonal och horisontell kommunikation, vilket är typiska drag för den organiska 

kontrollmodellen. Det innebär att kommunikationen inte är betingad till en position på företaget, 

utan att alla anställda kommunicerar fritt med varandra. Andra generella drag för den organiska 

strukturen är en mer decentraliserad syn på auktoritet och ett mer deltagande management (ibid). 

Chef T1 beskriver att hon har befogenheten att fatta majoriteten av besluten på egen hand men 

att hon i stor utsträckning väljer att rådfråga sina kollegor, vanligen i form av en ledningsgrupp. 

När beslut ska fattas som berör medarbetarna tillsätts en personalgrupp för att involvera dem i 

beslutsprocessen. Medarbetaren på företaget upplevde att hon får vara med att fatta beslut som 

berör deras arbetssituation. Exempelvis i form av hur företaget i framtiden ska ta fram en 

affärsmodell. Det här tyder även på ett demokratiskt ledarskap där chefen involverar 

medarbetarna i problem och konsulterar dem vid eventuella problem (Lewin et al 1939, ss. 280-

285). Samtliga respondenter uttryckte även en känsla av trygghet och samhörighet på företaget, 

vilket kan indikera på att en demokratisk ledarstil används i en viss utsträckning. 
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På Nobina framgick inte medarbetarnas delaktighet i samma utsträckning. Chefen N1 berättade 

att hon har det övergripande ansvaret och därmed beslutsrätt och att gruppchefen tar beslut hur 

det dagliga arbetet ska utföras. Medarbetare N3 beskrev arbetsuppgifterna som tydliga och att det 

sällan återstod några beslut att ta. Vidare berättade han att det fanns utrymme att framföra 

synpunkter och eventuella förbättringsförslag på veckomötena. Det här kan även hänvisas till en 

mer auktoritärt ledarskap som bygger på att chefen fattar självständigt beslut utan att konsultera 

medarbetarna.  

 

Sammanfattningsvis inkluderar Takeda i större utsträckning alla funktioner inom företaget i 

beslutsprocesser. På Nobina har samtliga anställda tydliga arbetsbeskrivningar och är medvetna 

om vilka behörigheter och befogenheter deras funktion har på företaget. Det finns inslag av både 

det demokratiska och auktoritära ledarskapet på vardera företag. Dessa är inte ömsesidigt 

uteslutande vilket ger chefen möjlighet att utforma sin egna ledarstil och därmed besluta i vilken 

utsträckning medarbetarna ska involveras i olika beslutsprocesser. Generellt gick det att 

identifiera flera likheter med det auktoritära ledarskapet på Nobina medan Takeda hade fler 

likheter med det demokratiska ledarskapet.  

 

Moderna organisationer tenderar att öka medarbetarnas inflytande i beslutsprocesser med 

förhoppning att stärka medarbetarnas ansvarstagande och engagemang. Det här fenomenet kallas 

empowerment och är en fördel för anställda på operativ nivå. Argument som talar för 

empowerment är att varje individs kompetens och kreativitet tillvaratas (Nahavandi 2012, ss. 

183-187). Studien visade på att båda företagen uppmuntrade en öppen arbetskultur där alla 

individer hade möjlighet att framföra åsikter och synpunkter. Medarbetarna på vardera företag 

bekräftade även att det hade ett öppet klimat där alla vågar uttrycka sin åsikter. 
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6. DISKUSSION 
I nedanstående avsnitt identifieras likheter och skillnader mellan intervjuerna på Takeda som 

har en stängd kontorsstruktur och Nobina som har en öppen kontorsstruktur. I följande stycke 

presenteras även våra egna reflektioner av studien.  

 

Chefens ledarstil  

Samtliga respondenter på Takeda delade uppfattningen om att ledarskapet på företaget var 

individanpassat. Respondenterna påvisade att chefen anpassade sitt bemötande beroende på 

individens situation och behov. På Nobina gav respondenterna varierande svar, genomgående var 

dock att chefen upplevdes som tillgänglig och alltid närvarande vid eventuella problem. Vår 

uppfattning är att den stängda kontorsstrukturen bidrar till att chefen uppfattar varje person som 

en enskild individ, då det arkitektoniskt markeras i form av enskilda kontor. Strukturen bidrar till 

att mötet mellan medarbetare och chefer blir av mer formell karaktär, det beror på att avståndet 

både fysiskt och mentalt blir längre mellan anställda. Det är tänkbart att chefer i öppna 

kontorsstrukturer inte uppmärksammar anställda på individnivå utan uppfattar hela avdelningen 

som en enhet. Det beror på att det sällan finns utrymme till privata konversationer med chefen. 

En öppen struktur ställer även krav på cheferna att agera professionellt i alla situationer då de är 

konstant synliga. Under intervjuerna framgick det att cheferna upplevde en viss problematik med 

att ständigt vara synliga. Ingen av cheferna betonade att deras ledarstil karakteriseras av att vara 

en förebild gentemot medarbetarna medarbetarna genom att vara ett exempel. 

 

Fördelar och nackdelar med ledarskapet 

Studien visade på tydliga skillnader mellan vilka fördelar som fanns med ledarskapet i respektive 

kontorsstruktur. De positiva aspekterna som framkom under intervjuerna med att arbeta i en 

stängd kontorsstruktur var möjligheten till att arbeta fokuserat vilket var av vikt vid komplexa 

arbetsuppgifter. Resultatet stödjer det Aram Seddigh påvisade i sin doktorsavhandling, att den 

stängda kontorsstrukturen vilket främjar visuell och auditiv avskildhet (Seddigh 2013, ss. 9-10). 

Respondenterna på Takeda menade att avskildheten bidrog till en bättre arbetsmiljö och därmed 

ökad prestation. Detta medförde även utmaningar inom ledarskapet då den stängda 

kontorsstrukturen bidrog till svårigheter som chef att vara synlig och tillgänglig för de anställda. 

För att möta denna problematik arbetade chefen på Takeda med att upprättahålla en stark 
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företagskultur som genomsyrade hela organisationen när hon inte var närvarande. 

Respondenterna ansåg inte att chefens frånvaro var något problem vilket kan bero på att de 

anställda hade en såpass hög kompetens att de inte behövde detaljstyras.  

 

Respondenterna i den öppna kontorsstrukturen upplevde att kontorets utformning bidrog till en 

platt hierarki vilket resulterade i en god stämning och bra interaktion mellan anställda. Vidare 

påtalade respondenterna en hög tillgänglighet av chefen vilket underlättade spontana 

frågeställningar angående arbetsuppgifter. Både chefen och mellanchefen uttryckte dock en 

problematik med den konstanta tillgängligheten då de ibland var tvungna att arbeta koncentrerat 

och ostört. Detta tyder på den öppna kontorsstrukturen påverkar ledarskapet och ställer krav på 

chefen att dra gränser för sin egen tillgänglighet. 

 

Det vi uppmärksammade som intressant på Nobina var att samtliga respondenter antydde att den 

öppna kontorsstrukturen bidrog till ett mindre gap mellan chefer och medarbetare. Chefen 

beskrev organisationen som en platt hierarki. Det paradoxala var att under samtliga intervjuer 

framgick det att varje funktion hade tydliga arbetsbeskrivningar om deras behörigheter och 

befogenheter. Detta kan vara ett resultat av att försöka bygga upp en struktur i den öppna 

kontorsstrukturen då den traditionella fysiska kontorsmiljön saknas. Den stängda 

kontorsstrukturen bidrar vanligen till en tydligare hierarki, då varje anställd har ett eget kontor 

med innevarande titel. Vi ser detta som en tecken på att företag strävar efter att uppfattas som en 

icke hierarkisk organisation men i själva verket är varje anställd väl medveten om vad denne har 

rätt till att göra.  

 

De främsta skillnaderna mellan ledarskapets utformning på de olika kontorsstrukturena var att 

distansen mellan medarbetare och chefer minskar i en öppen kontorsstruktur. Traditionellt sätt 

har cheferna vanligen kontor som markerar en hierarkisk skillnad mellan dem och medarbetarna 

(Danielsson, Wulff & Westerlund 2013, s. 200). I den öppna kontorsstrukturen sitter cheferna 

tillsammans med medarbetare vilket ger intryck av jämställdhet mellan de olika befattningarna.  
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Motivation  

De främsta motivationsfaktorerna som anställda inom den stängda kontorsstrukturen upplevde 

var individuell utveckling och att ständigt få nya utmaningar för att utvecklas. Inom den öppna 

kontorsstrukturen dominerade feedback som den främsta motivationskälla hos de anställda.   

 

Det går dock inte att dra några generaliserbara slutsatser utifrån resultatet. Motivationen 

påverkas troligen mer av hur inspirerande individen upplever att arbetsuppgifterna är jämfört 

med den givna kontorsstrukturen. Arbetsuppgifternas utformning skiljer sig mycket mellan 

företagen och gav uppfattningen av att vara mer omfattade på Takeda. Vilket kan bidra till att 

anställda på Takeda har större möjlighet till utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Det 

finns svårigheter som anställd att identifiera den främsta motivationskällan om det sällan 

upplevts. Därför var troligen individuell utveckling en viktigare parameter för samtliga 

respondenter på Takeda. 

 

På Nobina var feedback den största motivationskällan vilket den öppna kontorsstrukturen 

främjar. Crouch och Nimran (1989, s. 140) menar att en öppen kontorsstruktur bidrar till en ökad 

och förenklad kommunikation. Vilket gör det lättare att få löpande feedback efter avslutade 

arbetsuppgifter. 

 

Kommunikation  

Det fanns skillnader mellan hur kommunikationen yttrades på respektive kontorsstruktur. I den 

stängda kontorsstrukturen ansåg respondenterna att kommunikationen vanligen skedde via e-

post. Chefen uttryckte att på grund av tidsbrist fanns det sällan tid att besöka medarbetarnas 

kontor och den huvudsakliga interpersonella kommunikationen skedde vid kaffemaskinen. 

Respondenterna berättade att de endast kontaktade chefen fysiskt vid specifika problem.  

 

Samtliga respondenter som arbetade i den öppna kontorsstrukturen ansåg att kommunikationen 

var välfungerande och skedde på daglig basis mellan chefer och medarbetare. Vilket 

understryker Crouch och Nimran (1989, s. 139) resultat om att en öppen kontorsstruktur 

stimulerar kommunikationen på arbetsplatsen. En svårighet cheferna belyste som var förankrad i 

den öppna kontorsstrukturen var att de får ta del av all kommunikation som förs på arbetsplatsen. 
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Det medför att cheferna måste filtrera ut den väsentliga informationen och därmed bestämma 

vilka frågor de ska engagera sig i. Risken finns att chefer som arbetar i öppna kontorsstrukturer 

blir för involverade i medarbetarnas arbetsuppgifter, vilket kan försumma medarbetares 

självständighet. Den öppna kommunikationen medför att cheferna ständigt måste reflektera över 

vad de säger samt hur de formulerar sig så att ingen konfidentiell information sprids vidare. 

Respondenterna belyste en viss problematik med att föra samtal av privat karaktär som 

kollegorna inte ska ta del av. Crouch och Nimran (1989, s. 140) poängterar att den öppna 

kontorsstrukturen försummar möjligheten till privata konversationer vilket kan upplevas som ett 

problem. 
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7. SLUTSATS 
I kommande avsnitt presenteras studiens slutsats kortfattat i punktform. Slutsatsen syftar till att 

besvara studiens frågeställningar som var “Hur skiljer sig chefers ledarstil i en öppen respektive 

stängd kontorsstruktur?” och “Vilka utmaningar finns det som chef i en öppen respektive stängd 

kontorsstruktur?” 

 

● Studien påvisade att ledarstilen i den stängda kontorsstrukturen var präglat av ett stort 

fokus på individen där det tydligt gick att avläsa en situationsanpassad ledarstil. Vidare 

indikerade resultatet att det var av stor vikt att upprätthålla en starkt företagskultur där 

anställda arbetar självgående på grund av den arkitektoniska distansen i stängda 

kontorsstrukturer  

● Till skillnad från ovanstående resultat påvisade studien att ledarstilen i den öppna 

kontorsstrukturen karaktäriserades av en stor tillgänglighet och närvaro. Den öppna 

strukturen främjar en större tillgänglighet då chefer och medarbetare sitter tillsammans 

och avståndet mellan olika befattningar minskas. 

● Utmaningar i den stängda kontorsstrukturen var att det krävdes en större ansträngning hos 

chefer att vara tillgängliga. Distansen bidrog till en mer formell kommunikation mellan 

chefer och medarbetare då samtal endast fördes vid specifika behov. Det resulterade i en 

utmaning för chefer att uppmärksamma varje individ för inte gå miste om anställdas 

kompetens.  

● Utmaningar inom kommunikationen i den öppna kontorsstrukturen var att anställda fick 

ta del av samtliga samtal på grund av den arkitektoniska utformningen. Det resulterade i 

en utmaning för chefer att filtrera ut den väsentliga informationen och därmed avgöra 

vilka frågor de skulle engagera sig i. 

● Det gick att identifiera stora skillnader i vad som var den främsta motivationskällan inom 

respektive kontorsstruktur. Det gick dock inte att dra några generaliserbara slutsaster 

utifrån resultatet då studien inte påvisade några samband mellan kontorsstrukturen och 

hur chefer motiverade anställda.   
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
En intressant fortsättning på forskning vore att genomföra en mer omfattande studie som 

inkluderar företag med flera olika kontorsstrukturer för att undersöka hur ledarskapet skiljer sig. 

Det skulle bland annat kunna innefatta kontor med stängd respektive öppen kontorsstruktur samt 

flexkontor och kombikontor. Vidare hade det varit intressant att komplettera djupintervjuer med 

observationer för att ta reda på hur ledarskapet faktiskt yttrar sig i praktiken.  

 

Det hade även varit intressant att undersöka om chefer i val av ledarstil påverkas av inre eller 

yttre faktorer. Det vill säga om chefens identitet och tidigare erfarenheter bidrar till val av 

ledarstil eller om den fysiska kontorsstrukturen har en större inverkan. Det hade då varit givande 

att finna individer med chefsposter som arbetat i olika kontorsstrukturer för att identifiera 

likheter och skillnader i ledarstilen.  
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10. Intervjufrågor till Nobina 
Intervjufrågor till chef på Nobina 

● Hur länge har du arbetet på Nobina? 

● Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

● Vilka fördelar finns det med att arbeta som chef i en öppen kontorsstruktur? 

● Vilka nackdelar finns det med att arbeta som chef i en öppen kontorsstruktur? 

● Vart är din arbetsstation placerat gentemot medarbetarna? 

● Finns det några särskilda utmaningar med ledarskap inom en öppen kontorsstruktur? 

● Har du haft en chefsposition på ett företag med stängd kontorsstruktur?  

-Finns det någon skillnad mellan öppen och stängd kontorsstruktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är du involverad i medarbetarnas dagliga arbete? På vilket sätt i sådan fall? 

● Hur upplever du kommunikationen med dina anställda idag? 

● Hur motiverar du dina medarbetare? 

● Finns det skillnader i hur du agerar som chef beroende på medarbetarens kompetens och 

beteende? 

● Är du ofta ute bland de anställda? 

● Vilka funktioner i företaget är involverade i beslutsprocessen när det gäller frågor 

angående det dagliga arbetet?  

-I vilken utsträckning involverar du dina medarbetare i beslutsfattandet?  

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chef och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 

·   
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Intervjufrågor till mellanchef på Nobina  

● Hur länge har du arbetet på Nobina? 

● Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

● Hur skulle du beskriva ledarskapet mellan dig och din chef? 

● Vilka fördelar finns det med att arbeta som chef i en öppen kontorsstruktur? 

● Vilka nackdelar finns det med att arbeta som chef i en öppen kontorsstruktur? 

● Vart är din arbetsstation placerat gentemot medarbetarna? 

● Finns det några särskilda utmaningar med ledarskap inom en öppen kontorsstruktur? 

● Har du haft en chefposition på ett företag med stängd kontorsstruktur tidigare? 

-Finns det någon skillnad mellan öppen och stängd kontorsstruktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är du involverad i medarbetarnas dagliga arbete? På vilket sätt i sådant fall? 

● Anser du att din chef är involverad i ditt dagliga arbete? 

● Hur upplever du kommunikationen med dina anställda idag? 

● Hur upplever du kommunikationen mellan dig och din chef idag? 

● Hur motiverar du dina medarbetare? 

● Hur motiverar din chef dig i ditt dagliga arbete? 

● Finns det skillnader i hur du agerar som chef beroende på medarbetarens kompetens och 

beteende? 

● Är du ofta ute bland de anställda? 

● Vilka funktioner i företaget är involverade i beslutsprocessen när det gäller frågor 

angående det dagliga arbetet? 

-I vilken utsträckning involverar du dina medarbetare i beslutsfattandet? 

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chefer och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 
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Intervjufrågor till medarbetare på Nobina 

● Hur länge har du arbetet på Nobina? 

● Hur upplever du det nuvarande ledarskapet på företaget? 

● Vart är din arbetsplats placerad gentemot chefens?  

● Upplever du utifrån ett medarbetarperspektiv några särskilda utmaningar inom ledarskap i 

en öppen kontorsstruktur? 

● Upplever du utifrån ett medarbetarperspektiv att det finns några fördelar inom ledarskap i 

en öppen kontorsstruktur? 

● Har du arbetat på ett företag med stängd kontorsstruktur tidigare?  

  -Finns det någon skillnad mellan ledarskapet i en öppen och stängd struktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är chefen involverad i ditt dagliga arbete, på vilket sätt i sådana fall? 

● Hur upplever du kommunikationen med din chef idag? 

● Hur motiverar chefen dig i ditt dagliga arbete? 

● Anser du att chefen anpassar ledarskapet efter medarbetarens behov och kompetens eller 

behandlas alla lika? Vad tycker du om det? 

● Är chefen ofta synlig för er medarbetare? 

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chefer och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 

● Hur går beslutsprocessen till när det gäller frågor angående det dagliga arbetet?  

-I vilken utsträckning får ni som medarbetare vara med i beslutsfattande?  
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11. Intervjufrågor till Takeda 
Intervjufrågor till chef Takeda 

● Hur länge har du arbetet på Takeda? 

● Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

● Vilka fördelar finns det med att arbeta som chef i en stängd kontorsstruktur? 

● Vilka nackdelar finns det med att arbeta som chef i en stängd kontorsstruktur? 

● Vart är ditt kontor placerat gentemot medarbetarna? 

● Finns det några särskilda utmaningar med ledarskap inom en stängd kontorsstruktur? 

● Har du haft en chefsposition på ett företag med en öppen kontorsstruktur tidigare?  

  -Finns det någon skillnad mellan öppen och stängd kontorsstruktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är du involverad i medarbetarnas dagliga arbete? På vilket sätt i sådan fall? 

● Hur upplever du kommunikationen med dina anställda idag? 

● Hur motiverar du dina medarbetare? 

● Finns det skillnader i hur du agerar som chef beroende på medarbetarens kompetens och 

beteende? 

● Är du ofta ute bland de anställda? 

● Hur går beslutsprocessen till när det gäller frågor angående det dagliga arbetet?  

-I vilken utsträckning involverar du dina medarbetare i beslutsfattandet?  

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chef och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 
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Intervjufrågor till mellanchef på Takeda  

● Hur länge har du arbetet på Takeda? 

● Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

● Hur skulle du beskriva ledarskapet mellan dig och din chef? 

● Vilka fördelar finns det med att arbeta som chef i en stängd kontorsstruktur? 

● Vilka nackdelar finns det med att arbeta som chef i en stängd kontorsstruktur? 

● Vart är din arbetsstation placerat gentemot medarbetarna? 

● Finns det några särskilda utmaningar med ledarskap inom en stängd kontorsstruktur? 

● Har du haft en chefposition på ett företag med öppen kontorsstruktur tidigare? 

-Finns det någon skillnad mellan öppen och stängd kontorsstruktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är du involverad i medarbetarnas dagliga arbete? På vilket sätt i sådant fall? 

● Anser du att din chef är involverad i ditt dagliga arbete? 

● Hur upplever du kommunikationen med dina anställda idag? 

● Hur upplever du kommunikationen mellan dig och din chef idag? 

● Hur motiverar du dina medarbetare? 

● Hur motiverar din chef dig i ditt dagliga arbete? 

● Finns det skillnader i hur du agerar som chef beroende på medarbetarens kompetens och 

beteende? 

● Är du ofta ute bland de anställda? 

● Vilka funktioner i företaget är involverade i beslutsprocessen när det gäller frågor 

angående det dagliga arbetet? 

-I vilken utsträckning involverar du dina medarbetare i beslutsfattandet? 

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chefer och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 
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Intervjufrågor till medarbetare på Takeda 

● Hur länge har du arbetet på Takeda? 

● Hur upplever du det nuvarande ledarskapet på företaget? 

● Vart är din arbetsplats placerad gentemot ledarnas?  

● Upplever du utifrån ett medarbetarperspektiv några särskilda utmaningar inom ledarskap i 

en stängd kontorsstruktur? 

● Upplever du utifrån ett medarbetarperspektiv att det finns några fördelar inom ledarskap i 

en stängd kontorsstruktur? 

● Har du arbetat på ett företag med en öppen kontorsstruktur tidigare?  

  -Finns det någon skillnad mellan ledarskapet i en öppen och stängd struktur? 

● Hur upplever du att samhörigheten mellan medarbetare och chefer är på företaget? 

● Är chefen involverad i ditt dagliga arbete, på vilket sätt i sådana fall?? 

● Hur upplever du kommunikationen med din chef idag? 

● Hur motiverar chefen dig i ditt dagliga arbete? 

● Anser du att chefen anpassar ledarskapet efter medarbetarens behov och kompetens eller 

behandlas alla lika? Vad tycker du om det? 

● Är chefen ofta synlig för er medarbetare? 

● Finns det någon skillnad i kommunikationen mellan chefer och medarbetare på företaget 

idag jämfört med ett år sedan? 

● Hur går beslutsprocessen till när det gäller frågor angående det dagliga arbetet?  

-I vilken utsträckning får ni som medarbetare vara med i beslutsfattande?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


