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Sammanfattning 

Titel: Användning av aktivitetsbaserat kontor - Chefers upplevda möjligheter att utöva 

ledarskap 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Carolina Frances & Malin Westergren 

Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist 

Datum: 2016 - Juni 

Syfte: Tidigare forskning kring aktivitetsbaserade kontor har fokuserat på 

underordnade  medarbetare och de effekter det har på deras arbete. Användningen av 

konceptet påverkar dock även medarbetare i en chefsposition. Syftet med denna studie 

är därför att belysa hur chefer upplever att deras möjligheter att utöva ledarskap 

påverkas av användningen av aktivitetsbaserat kontor. 

 

Metod: Studiens vetenskapliga synsätt är hermeneutisk fenomenologi och vi har använt 

en abduktiv forskningsansats. Den teoretiska referensramen är uppbyggd på tidigare 

forskning, och har  uppdaterats kontinuerligt under studiens gång. Studiens 

forskningsdesign är en fallstudie, och datainsamling sker i form av semistrukturerade 

intervjuer. Empiri analyseras med den teoretiska referensramen som bas och resultaten 

diskuteras i analysen. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att aktivitetsbaserat kontor påverkar ledares 

möjligheter att utöva ledarskap på samtliga delområden vi har undersökt, om än i olika 

stor utsträckning. Likt tidigare forskning i ämnet visar vår studie att den ökade 

interaktionen ett aktivitetsbaserat kontor medför är starkt bidragande till de olika 

effekter som uppmärksammas. Dock upplevs effekterna inte alltid på samma sätt ur ett 

chefsperspektiv. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vår studie inkluderade endast företag som nyligen 

implementerat aktivitetsbaserat kontor. Vi föreslår en studie där företag som haft 

aktivitetsbaserat kontor en längre tid studeras för att upptäcka nya utmaningar, problem 

och möjligheter för chefer. Vi anser även att framtida studier bör titta på andra aspekter 

av ledarskapet än de vi fokuserat på och hur dessa påverkas av aktivitetsbaserat kontor. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien visar att aktivitetsbaserat kontor påverkar ledares 

möjligheter att utöva ledarskap. Ledarskapet överlag har blivit mer ledande och 

uppmuntrande snarare än styrande. Vi har dock även uppmärksammat ett antal 

utmaningar som konceptet för med sig vilka påverkar ledarens arbete.  

 

Nyckelord: aktivitetsbaserat kontor, ledare, utöva ledarskap, motivation, 

kommunikation, problemhantering, innovation 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 

Title: The use of an activity-based office - Managers perceived opportunities to exercise 

leadership 

 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Carolina Frances & Malin Westergren 

 

Supervisor: Stig Sörling & Tomas Källquist 

 

Date: 2016 - June 

 

Aim: Previous research on activity-based offices has focused on subordinates and the 

effects it has on their work. The use of the concept also affects employees in a 

management position. The purpose of this study therefore is to illustrate how managers 

percieve that their opportunities to exercise leadership are affected by the use of an 

activity-based office. 

 

Method: The study's scientific approach is hermeneutic phenomenology and we have 

used an abductive research approach. The theoretical framework is based on previous 

research, and was updated continuously during the study. The study's research design is 

a case study, and data collection was made in the form of semi-structured interviews. 

Empirical material was analysed with the theoretical framework as a base and the 

results are discussed in the analysis. 

 

Result & conclusion: The study shows that activity-based offices affect the leader's 

opportunities to exercise leadership in all areas we have investigated, although to 

varying degree. As in previous research on the subject our study shows that the 

increased interaction an activity-based office brings, is a strong contributor to the 

various effects that have been noted. The effects however are not always percieved in 

the same way from a manager’s perspective. 

 

Suggestions for future research: Our study only included companies that have 

recently implemented an activity-based office. We propose a study including companies 

that have been using an activity-based office for a longer time to discover new 

challenges, problems and opportunities for managers. We also believe that future 

studies should look at other aspects of leadership than those we focused on and how 

these are affected by the activity-based office. 

 

Contribution of the thesis: The study shows that the activity-based office affects the 

leader's opportunities to exercise leadership. The leadership has generally become more 

conductive and supportive rather than controlling. However, we have also noted a 

number of challenges that the concept entails that affect the manager's job. 

 

Key words: activity-based office, manager, exercising leadership, motivation, 

communication, problem management, innovation 
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1. Inledning      

Detta kapitel inleds med en kort introduktion till aktivitetsbasering och dess utveckling. 

Därefter följer en fördjupad problemdiskussion som mynnar ut i vårt syfte.          

1.1 Bakgrund 

Aktivitetsbaserad styrning är inte ett nytt fenomen. Kaplan & Norton introducerade i 

slutet på 1980-talet aktivitetsbaserad kostnadsfördelning (ABC), en metod för 

kostnadskalkylering där kostnader, enkelt uttryckt, via kostnadsdrivare hänförs till 

aktiviteter (Karlöf & Helin Lövingsson, 2012). Ur ABC växte snart ABM (Activity 

Based Management) fram som, enligt Armstrong (2002), ett verktyg för styrning som 

använder den aktivitetsinformation ABC ger företaget, för att hjälpa ledningen att fatta 

beslut. Värdet av att identifiera de aktiviteter som utförs inom organisationen 

uppmärksammades alltså redan här. 

Under 80- och 90-talet  började också kontorslandskapet förändras, och alternativa 

kontorsformer kom att tillämpas. Över tid har det blivit allt vanligare för ledningen i ett 

företag att använda kontorsutformning som ett styrinstrument. Enligt McElroy & 

Morrow (2010) kan den fysiska arbetsplatsen användas som ett effektivt strategiskt 

redskap och förändra medarbetarbeteende. Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen 

(2011) utvecklar detta då de skriver att kontorsutformning, i de fall det används på rätt 

sätt, kan öka innovation, kreativitet och produktivitet genom förbättrad interaktion och 

samarbete. Hur kontoret ska utformas är dock en komplicerad process som, enligt 

McElroy & Morrow (2010), försvåras av den flexibilitet som numera finns när det 

kommer till kontorsformer. De tidigare populära cellkontoren har idag till stor del 

ersatts av mer öppna kontorslandskap. 

En av de nya, alternativa kontorsformerna som tillkommit är aktivitetsbaserat kontor. 

Det introducerades redan på 1980-talet men har fått sitt stora genomslag först på senare 

år som ett resultat av ny teknik (Appel-Meulenbroek et al., 2011). I aktivitetsbaserade 

kontor har de anställda inget eget skrivbord, och konceptet bygger på antagandet att den 

aktivitet som utförs avgör vilken anordning som behövs, detta innebär att behoven kan 

se olika ut över dagen. Appel-Meulenbroek et al. (2011) skriver att arbetsstation kan 

väljas utifrån vad som passar aktiviteten bäst ur ett funktionellt perspektiv, men att 

också människors egna preferenser kan väga in. Tanken är, enligt McElroy & Morrow 
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(2010), att en mer öppen kontorsmiljö ska främja samarbete mellan medarbetare, som 

nu delar arbetsplatser och interagerar med varandra på ett nytt sätt. 

1.2 Problemdiskussion  

Partridge & Perren (1998) skrev i slutet på 90-talet att chefer inte var medvetna om den 

potential aktivitetsbaserade tekniker och verktyg hade. Enligt vår uppfattning så är det 

inte längre fallet då information om aktiviteter idag används till mer än 

kostnadsallokering, där ett användningsområde är som bas för kontorsutformning. 

Aktivitetsbaserade kontor (förkortat ABW) introduceras bl.a. för att minska kostnaderna 

för lokaler utan att produktiviteten hos medarbetare påverkas negativt. Enligt Appel-

Meulenbroek et al. (2011) är förbättrad produktivitet det huvudsakliga syftet och målet 

med att välja att implementera just ABW. Förbättrad produktivitet i sig är dock endast 

ett resultat av de effekter en implementering av ABW för med sig. Likaså för övriga 

önskade resultat, såsom ökad flexibilitet, kreativitet och innovation, vilka flera författare 

(se bl.a. McElroy & Morrow, 2010 och De Been & Beijer, 2014) nämner. 

Studier, exempelvis den av Appel-Meulenbroek, Kemperman, Kleijn & Hendriks 

(2015), har visat att införandet av aktivitetsbaserat kontor påverkar mer än 

lokalkostnader, även om det fortfarande är en relevant fråga ur ett ledningsperspektiv. 

Vår uppfattning av tidigare forskning är att ABW och liknande modellers fokus ligger 

på att motivera och underlätta för medarbetare, då det övervägande är detta som lyfts 

fram.  

Tidigare forskning lyfter fram ett flertal positiva och negativa effekter ABW har på 

medarbetares arbetssituation. Bland dessa nämns ökad kommunikation och samarbete, 

av McElroy & Morrow (2010). Detta beror enligt De Been & Beijer (2014) på att de 

arbetar närmare varandra fysiskt och kan se varandra. Appel-Meulenbroek et al. (2011) 

nämner även att medarbetare upplever att de fått ökat förtroende och ansvar, och kan i 

större utsträckning påverka hur arbetet utförs. Laihonen, Jääskeläinen, Lönnqvist & 

Ruostela (2012) skriver att det är känslan av att kunna påverka sin egen arbetssituation 

som motiverar medarbetare. 

De Been & Beijer (2014) menar att människor som arbetar i en miljö där de själva väljer 

arbetsplats, upplever minskad produktivitet, koncentration och privatliv. Det senare 

antas bero på att det inte är möjligt, och i vissa fall även förbjudet, att sätta personlig 

prägel på arbetsplatsen och att detta uppfattas som ett hot mot identiteten. Enligt Appel-
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Meulenbroek et al. (2011) upplever medarbetare även att de blir distraherade av det som 

sker omkring dem. Författarna skriver att det i det öppna kontorslandskapet kan 

upplevas som bekvämt att hålla ett samtal eller diskussion, trots att flertalet anser att de 

distraheras av andras samtal. En del medarbetare känner sig även obekväma med att 

andra kan se deras datorskärm, och vill att det ska finnas möjlighet att skydda skärmen 

när det finns behov av det. 

Appel-Meulenbroek et al. (2015) menar att effekter kan uppstå i samband med en 

introducering av ABW, eller när aktiviteter och dess behov identifieras. De hävdar att 

felaktiga uppskattningar av nödvändigt antal och typer av arbetsplatser kan leda till 

kontorsmiljöer som inte stödjer nya arbetsprocesser optimalt. Författarna skriver också 

att missanpassning mellan användaren och arbetsmiljön kan skapa stress och ha negativ 

inverkan på produktiviteten.  

Tidigare forskning inom ABW har börjat belysa positiva och negativa effekter av 

konceptet, nästan uteslutande ur perspektivet av, vad Appel-Meulenbroek et al. (2011) 

kallar slutanvändare, dvs. underordnade medarbetare. Tidigare forskning har inte 

uppmärksammat hur övriga medarbetare påverkas av ABW, vilket vi anser vara något 

som bör undersökas vidare för att fullt förstå effekterna av användningen. Som vi skrivit 

tidigare är kontorsutformning ett instrument för styrning som kan utnyttjas av chefer 

och ledning. En förändring av kontorsutformning påverkar således också hur chefer 

utför sitt arbete, särskilt i relation till underordnade medarbetare, som vi redan har en 

uppfattning om hur de påverkas. Mintzberg (1990) har tidigare redogjort för de 

arbetsuppgifter och roller en ledare kan ha i en organisation. Enligt Mintzberg (refererad 

i Bolman & Deal, 2012) är det chefer på mellannivå, snarare än de som sitter i en 

organisations ledning, som har den huvudsakliga uppgiften att leda medarbetare och 

utöva ledarskap i den bemärkelsen. Av personlig erfarenhet vet vi att även dessa chefer i 

regel inkluderas i det aktivitetsbaserade arbetssättet, och deras förutsättningar och 

arbetssätt påverkas således också. Vi anser därför att tidigare forskning bör kompletteras 

med ett chefsperspektiv, med fokus på hur chefers möjligheter att utöva ledarskap 

påverkas av användning av ABW. Vi utgår från att tidigare identifierade effekter 

fortfarande är aktuella ur detta nya perspektiv och vi väljer därför att fokusera vår studie 

på några av de områden som redan uppmärksammats i tidigare forskning kring ABW, 

nämligen motivation, kommunikation och innovation. Dessa har även lyfts fram av 

Mintzberg (1990) som centrala delar av en ledares arbete. Utifrån Mintzberg väljer vi 
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också att inkludera problemhantering som ett fjärde område som tidigare inte har 

uppmärksammats men som är en del av ledarskapet. Vår uppfattning är därför att nya 

effekter av ABW också kommer att kunna lyftas fram genom vår studie. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur chefer upplever att deras möjligheter att utöva 

ledarskap påverkas av användningen av aktivitetsbaserat kontor. 
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2. Metod 

Detta kapitel är indelat i två delar. Inledningsvis redogör vi för det vetenskapliga 

synsätt och den kvalitativa ansats vi utgår från, samt vårt abduktiva angreppssätt. I del 

två presenteras sedan vårt tillvägagångssätt, vår forskningsprocess som helhet och våra 

specifika metodval. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Fenomenologi  

Då syftet med denna uppsats är att belysa chefers upplevelser hamnar vi, i enlighet med 

Bryman & Bell (2011), under den hermeneutiska och fenomenologiska 

vetenskapstraditionen. Llewellyn (1993) beskriver hermeneutik som en teori om 

tolkning av mening. Traditionen fokuserar på förståelse av mänskligt beteende och utgår 

från enskilda individers upplevelser, och skiljer sig därmed från den positivistiska 

traditionen som på ett objektivt sätt avser förklara fenomen. Vi är därmed intresserade 

av chefernas egna tolkningar och uppfattningar, på en subjektiv nivå. 

Fenomenologi som filosofi är enligt Gill (2014) studiet av fenomen, där fenomen är allt 

som framträder i en persons medvetna upplevelse. Enligt Bryman & Bell (2011) handlar 

fenomenologi om hur individer skapar mening. Mänskligt beteende och sociala 

handlingar kommer av hur människor tolkar och uppfattar världen. Fenomenologens, 

dvs. vår, uppgift blir därmed att försöka se fenomen utifrån en annans perspektiv, vilket 

vi måste ta hänsyn till, särskilt under vår empiriska undersökning.  

Bryman & Bell (2011) skriver att vi som forskare sätter våra egna uppfattningar åt sidan 

för att få förståelse. Detta benämns av Gill (2014) som deskriptiv fenomenologi, en av 

två inriktningar, där den andra är interpretativ eller tolkande fenomenologi. Den 

deskriptiva inriktningen fokuserar på att beskriva kärnan av upplevelser, där en forskare 

inledningsvis håller tillbaka sina antaganden om fenomenet som studeras, då det ska 

vara fritt från förutfattade meningar. Den interpretativa inriktningen däremot ser, enligt 

Gill, tolkning som en väsentlig del av forskningen. Människors upplevelser är redan 

kontextualiserade, de kan inte kliva bort från den kulturellt och historiskt påverkade 

miljö de existerar i. Det kan alltså inte vara fritt antaganden och en forskare bör tolka 

det som studeras redan under datainsamlingen. Vi författare har redan viss förförståelse 

kring fenomenet, då en av oss arbetar på ett av företagen där vår empiriska 
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undersökning sker, och har därmed erfarenhet av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Med 

detta i åtanke anser vi därför att en interpretativ inriktning är mer lämplig för oss. 

Gill (2014) skriver dessutom att om en forskares syfte är att beskriva en generell 

upplevelse är en deskriptiv inriktning att föredra, medan en interpretativ är mer lämplig 

om forskaren avser att tydliggöra det gemensamma i individers upplevelser. Den senare 

beskrivningen stämmer bra överens med vad vi avser göra i vår studie, då vårt syfte är 

att belysa hur enskilda chefer upplever sina möjligheter att utöva ledarskap, men vi 

förväntar oss att kunna hitta gemensamma nämnare.  

2.1.2 Kvalitativ ansats 

Av vår fenomenologiska utgångspunkt följer en kvalitativ ansats, vilket har betydelse 

för vår studie och särskilt våra metodval. Enligt Bryman & Bell (2011) skiljer sig 

kvalitativ från kvantitativ forskning på flera punkter. Den har traditionellt en induktiv 

syn på kopplingen mellan teori och praktik, den är interpretativ och inriktad på 

kontextuell förståelse och har en konstruktionistisk utgångspunkt. Med det senare 

menas att sociala egenskaper skapas av individer och deras samspel, och inte något 

utomstående. Parker (2012) uttrycker det så att den kvalitativa traditionen driver frågor 

kring mening och tolkning av den sociala världen. Den söker kontextuell förståelse av 

upplevelser, social miljö och beteende och verklighet skapas av deltagarnas interaktion 

med varandra och miljön. Detta går igen i vår studie då vi undersöker en specifik miljö 

och är intresserade av hur individer ser sina egna möjligheter och sitt samspel med 

andra. 

Med detta som utgångspunkt utgår vi, i enlighet med Parker (2012), från att all 

forskning, inklusive vår, är påverkad av kultur, värderingar, tro, politik, ideologi osv. Vi 

är därför inte under forskningsprocessen självständiga, neutrala och objektiva, som 

kvantitativa forskare i regel är. Text och socialt konstruerad verklighet hänger för alltid 

ihop i kvalitativ forskning, och representerar den reflexiva förbindelse som finns mellan 

forskare och sociala aktörer. Vi räknar därmed att få en mer personlig relation till våra 

respondenter. 

2.1.3 Abduktiv ansats 

Vi är medvetna om att såväl Bryman & Bell (2011) som Parker (2012) identifierar ett 

induktivt förhållningssätt som kännetecknande för kvalitativ forskning och vi utgår 
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inledningsvis från att detta sätt är lämpligt för vår studie. Enligt Bryman & Bell (2011) 

är nämligen induktiv teori, jämte deduktiv, en av de två vanligaste uppfattningarna om 

kopplingen mellan teori och praktik när det kommer till samhällsvetenskaplig forskning. 

Med en deduktiv ansats utgår forskaren från teori i ett visst ämne och formulerar 

hypoteser som sedan undergår empirisk granskning för att kunna förkastas eller 

bekräftas. Med en induktiv ansats utgår forskaren istället från de empiriska 

forskningsresultaten, och teori genereras utifrån insamlade data. Vi ansåg dock att det 

fanns ett behov för oss att mer fritt kunna röra oss mellan teori och empiri, då vi utgick 

från att nya saker skulle komma att lyftas fram genom vår empiriska undersökning som 

vi även vill ha möjlighet att behandla i den teoretiska referensramen. 

Dubois & Gadde (2002) beskriver detta tredje synsätt; abduktion. Utifrån nedanstående 

beskrivning kom vi fram till att denna ansats, en slags kombination av induktion och 

deduktion, är att föredra i vår studie. Enligt författarna kännetecknas nämligen detta 

synsätt av en kontinuerlig rörelse mellan empiri och teori, där empiri, teori och resultat 

utvecklas samtidigt. Vi ser detta som den största fördelen, att kunna röra oss mer fritt 

mellan teori och empiri, och bli mer flexibla i vår arbetsprocess. Mantere & Ketokivi 

(2013) uttrycker det så att forskaren med en abduktiv ansats utgår från en uppsättning 

alternativa antaganden (teori) och observationer (empiri). Vi uppfattar det som att vi 

som forskare med ett abduktivt förhållningssätt då kan ha viss förförståelse och delvis 

utgå från teori, vilket vi gör.  Förklaring, eller förståelse, nås sedan genom att värdera 

dessa antaganden och observationer tillsammans. Författarna skriver att det inte finns 

någon logisk grund för de slutsatser som dras vid induktion och abduktion, det baseras 

istället på sannolikhet och tolkning. De tillägger dock, vilket också Patokorpi & 

Ahvenainen (2009) argumenterar för, att abduktion är det synsätt som uppfattas vara det 

som genererar nya hypoteser och slutligen nya vetenskapliga upptäckter. Då vi, som 

sagt, utgår från att nya upptäckter kommer att göras gällande ABW genom vår studie, 

vilka skiljer sig från de vi inledningsvis uppmärksammar i vår teoretiska referensram, 

anser vi detta synsätt lämpligt för oss. Av liknande anledningar rekommenderar Dubois 

& Gadde (2002) en abduktiv ansats då fallstudier ska bedrivas, alltså att det möjliggör 

för nya upptäckter. Det är dock främst möjligheten att gå tillbaka och göra teorimässiga 

ändringar som gör att vi väljer abduktion. 



 

8 

 

2.1.4 Kvalitetskrav  

Då vår studie klassificeras som kvalitativ, behöver vi använda oss av kvalitetskriterier 

anpassade för denna typ av forskning för att säkerställa att vår studie håller god kvalitet. 

Vi väljer att utgå från  Bryman & Bells (2011) fyra krav, eller kriterier, för att bedöma 

kvaliteten i vår studie: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa 

utgör alternativ till begreppen reliabilitet och validitet som traditionellt används inom 

kvantitativ forskning. 

Tillförlitlighet är, enligt  Bryman & Bell (2011), kopplat till resultaten av 

undersökningen och dess trovärdighet. En social verklighet kan beskrivas på många sätt, 

och trovärdigheten i forskarens beskrivning avgör hur den uppfattas av andra personer. 

För att åstadkomma detta kan forskaren, enligt författarna, säkerställa att studien 

bedrivits enligt de regler som finns samt rapportera resultaten till de som deltagit i 

studien för bekräftelse. Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att det inom 

fenomenologisk forskning, som vi bedriver, är vanligt att använda sig av kommunikativ 

validering, en slags uppföljande utvärdering av det som kommer fram i den empiriska 

undersökningen. För att leva upp till detta kriterium har vi, först och främst, spelat in 

och transkriberat våra intervjuer för att så mycket som möjligt kunna direkt citera våra 

respondenter. Vi har även under intervjuerna frågat våra respondenter om möjligheten 

att kontakta dem i det fall ytterligare frågor och funderingar uppkommer. Vi väljer 

också att skicka ut den empiriska sammanställningen till samtliga respondenter för 

avstämning innan den slutliga inlämningen sker, för att säkerställa att våra uppfattningar 

av det som framkommit under intervjuerna inte är felaktiga. 

Överförbarhet handlar, enligt Bryman & Bell (2011), om att ge en fyllig redogörelse så 

att andra personer kan avgöra hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Bakgrunden till detta är att kvalitativa studier normalt fokuserar på enskilda fall och ett 

fåtal individer studeras, där kontexten är av stor betydelse. Enligt Justesen & Mik-

Meyer (2011) så är det vid fenomenologiska studier meningslöst att försöka 

generalisera, det intressanta är att ge en fyllig beskrivning av det specifika fall som 

studeras så att det kan vara vägledande för framtida studier. I och med detta är vi 

medvetna om att resultaten från vår studie inte är direkt överförbara till en annan miljö. 

Vi har försökt motverka detta genom att använda oss av flera företag och respondenter 

med olika befattningar i vår empiriska undersökning.  
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Pålitlighet innebär, enligt Bryman & Bell (2011), att forskaren ska se till att 

forskningsprocessens faser ska redogöras för grundligt, för att säkerställa trovärdighet. 

Ett sätt att göra detta på är att låta en kollega agera granskare under processens gång och 

värdera kvaliteten på de val som görs. För att leva upp till detta krav har vi arbetat för 

att vara tydliga med hur vår studie gått till, de olika val som gjorts och varför. För att 

ytterligare illustrera och tydliggöra har vi använt oss av egna modeller anpassade efter 

våra förutsättningar. Vi har också varit noga med att ta till oss de råd våra handledare 

gett oss. 

Konfirmering, eller bekräftelse, handlar om att forskaren gör det tydligt att denne agerat 

i god tro, då det inte är möjligt i samhällsvetenskaplig forskning att vara helt objektiv 

(Bryman & Bell, 2011). Det ska alltså framgå att personliga värderingar och teoretisk 

inriktning inte påverkar utförande och slutsatser av undersökningen. Vi har tidigare 

nämnt att vi har viss förförståelse i ämnet och vår fenomenologiska inriktning 

inkluderar egna tolkningar. Vår avsikt var dock att vara neutrala vad gäller resultaten, 

särskilt under insamlingen av det empiriska materialet, och vi har försökt att inte 

påverka våra respondenter i den mån det var möjligt. 

2.2 Tillvägagångssätt 

I denna andra del av metodkapitlet kommer vi att redogöra mer för hur vi praktiskt gått 

tillväga. Vi väljer att illustrera vår forskningsprocess i sin helhet genom nedanstående 

modell. 
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Figur 1. Vår forskningsmodell (egen figur). 

Som modellen visar började vi med att samla in data till den teoretiska referensramen 

utifrån nyckelorden aktivitetsbaserat kontor (ABW) och ledarskap i vårt syfte. 

Litteraturinsamlingen bestod av sökning och läsning av vetenskapliga artiklar och 

böcker kring begreppen. Vi valde att ta vår teoretiska utgångspunkt i Mintzberg och 

hans teorier kring en ledares olika roller i en organisation. Utifrån dessa roller 

identifierade vi fyra huvudområden (motivation, kommunikation, problemhantering 

samt innovation) som vi för en vidare diskussion kring.  Den teoretiska referensramen 

användes sedan, med stöd även av det som diskuteras i metodkapitlet, för att formulera 

den intervjuguide som användes vid intervjuerna i den empiriska undersökningen. 

Intervjuguiden är uppbyggd kring tidigare nämnda områden. Vår fallstudie 

genomfördes på tre företag som använder sig av aktivitetsbaserat kontor, och 

respondenterna var samtliga chefer med ansvar för en eller flera medarbetare. Vi 

började sammanställningen av det empiriska materialet genom att transkribera de 

inspelade intervjuerna och sammanställde sedan, genom att dela upp materialet utifrån 

våra fyra huvudområden. I vår analys ställde vi sedan empiri mot den teoretiska 

referensramen, samt empiri mot empiri, för att hitta likheter och skillnader. Då vi 
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tillämpar en abduktiv ansats fortsatte vi under studiens gång att komplettera och anpassa 

vår teoretiska referensram för att kunna göra en välgrundad analys. Detta resulterade 

sedan i vårt bidrag. 

Nedan beskrivs vårt tillvägagångssätt mer i detalj. 

2.2.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgör en viktig del av vår studie då den lagt grunden för 

övriga delar och studiens utformning. Bryman & Bell (2011) skriver att det är viktigt att 

göra en genomgång av existerande litteratur för att ta reda på vilka kunskaper som finns 

i ämnet och vilka studier som tidigare gjorts. Då forskningen är ytterst begränsad inom 

vårt specifika ämne, har vi fått låna från andra ämnesområden och själva gjort vissa 

kopplingar till vårt ämne. Främst har den teoretiska referensramen bidragit till vår 

förförståelse och utformningen av intervjuguiden, men den var också viktig under 

arbetet med analysen, då empiri ställdes mot teori. Eftersom vi har använt oss av en 

abduktiv ansats har teorin kompletterats kontinuerligt under arbetets gång, i samband 

med att det empiriska materialet samlats in.  

Vår teoretiska referensram utgår från vårt syfte, och inleds därför med definitioner av 

nyckelbegreppen aktivitetsbaserat kontor samt ledarskap, och ledares olika uppgifter, 

för att göra våra utgångspunkter tydliga för läsaren. Vår definition av en chef är en 

person med ansvar över en enhet med en eller flera medarbetare, där en av 

arbetsuppgifterna är att leda dessa medarbetare i deras arbete. Således anser vi chef vara 

en position en person har, och ledare en roll personen får inom sin grupp i relation till 

sina medarbetare. Detta resonemang leder oss in på Mintzberg som har identifierat ett 

antal roller en ledare kan ha, och delat in ledarens arbetsuppgifter efter dessa. Vi var 

intresserade av att undersöka hur chefers möjligheter att utöva ledarskap påverkas av 

användningen av ABW. För att begränsa oss har vi, utifrån Mintzberg, valt ut de fyra 

huvudområden som vi uppfattar kan komma att uppmärksammas genom vår studie, och 

utvecklat dessa områden i vår teoretiska referensram. Av dessa identifierade vi tidigt 

motivation, kommunikation och innovation som grundpelare, då de både tidigare 

uppmärksammats som en effekt av ABW på medarbetare och nu också som en viktig 

del av ledarskapet. Genom vår redogörelse för ledares roller identifierade vi även 

problemhantering som en central del av arbetet och därför har vi valt att inkludera även 
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detta. Vår intervjuguide är därför också uppbyggd utifrån dessa fyra områden, och dessa 

följer med även i våra empiri- och analysdelar. 

2.2.1.1 Litteraturinsamling 

För att bygga upp vår teoretiska referensram och genom det öka vår förståelse och 

kunskap inom området, med fokus på aktivitetsbaserade kontor och chefers möjligheter 

att utöva ledarskap, har vi använt oss huvudsakligen av vetenskapliga artiklar, men 

också en del böcker. Vår avsikt var att endast ta med relevant material för att undvika 

att, som Bryman & Bell (2011, s. 113) skriver, “underminera förmågan att 

argumentera på ett trovärdigt sätt”. 

De textböcker som använts har bidragit med grundläggande förståelse för olika begrepp 

som vi ansett vara användbara för denna studie. Böcker har särskilt bidragit till vårt 

metodavsnitt, där olika metodval gjorts främst genom en granskning av presenterade 

metoder och tekniker i Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman & Bell 

(2011). Dessa metoder har sedan sökts upp i databaser i form av vetenskapliga artiklar, 

för att ge oss en djupare förståelse av innebörden i dem, samt för att metoderna skulle 

användas på ett korrekt sätt. Vi har även kompletterat Bryman & Bell med 

metodlitteratur som är särskilt anpassad för kvalitativa studier, fenomenologiska studier 

osv. 

Vid sökning efter vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databaserna Scopus, 

Google Scholar, Emerald och ScienceDirect. När Scopus använts har vi i de fall det 

varit möjligt avgränsat resultaten till ”business, management and accounting” för att få 

fram de träffar som är mest relevanta för vår studie. Vårt tillvägagångssätt vid sökning 

efter vetenskapliga artiklar har dock sett olika ut beroende av vad vi sökt efter. Gällande 

specifik forskning om ABW som koncept, har källor hittats främst genom sökning efter 

tidigare studentuppsatser inom området, där deras referenslista granskats. Vi använde 

orden ” activity-based office” eller ”activity-based workplace” mestadels, och fick flera 

relevanta träffar i DiVa. Vid sökning efter artiklar inom ledarskap, som är vårt 

huvudområde, var utbudet däremot större. Vi kunde söka mer direkt i ovan nämnda 

databaser, med sökord som exempelvis “employee motivation” och “knowledge 

sharing”, samtidigt som vi även då i stor utsträckning gick via tidigare studentuppsatser.  

Enligt Bryman & Bell (2011) ska sökandet och inläsandet av relevant litteratur fortsätta 

genom hela studien, och den inledande datainsamlingen bör betraktas som preliminär. 
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Detta var särskilt aktuellt för oss som tillämpade en abduktiv ansats och kompletterade 

vårt teorikapitel allteftersom. Vår litteraturinsamling pågick därför fram till det att vi 

drog våra slutsatser. 

2.2.1.2 Källkritik 

Bryman & Bell (2011) skriver att det är viktigt att vara kritisk när det kommer till 

tidigare forskning. Med detta menar de både att kritisera det som faktiskt skrivits och att 

fråga sig vad källans betydelse och trovärdighet är, och relatera den till andra källor. Vi 

har i vår studie i första hand valt att använda oss av vetenskapliga artiklar, vilka vi anser 

hålla hög nivå vad gäller trovärdighet då de godkänts och publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter. Vi har dock använt oss av böcker för mer grundläggande information och 

för att lägga en grund. Vid våra sökningar har vi, i den mån det varit möjligt, sorterat 

artiklar efter mest citerade, för att avgöra dess betydelse i relation till andra artiklar. 

Bryman & Bell (2011) skriver att inte allt som lästs ska tas med i 

litteraturgenomgången, och vi har därför varit noga med att välja ut de källor med 

tydligast koppling till vårt ämne. Vissa artiklar har vi valt att inte ta med då vi varit 

osäkra på innebörden i vad som skrivits och hur studien genomförts. Vi har tagit hänsyn 

till om flera artiklar tagit upp samma fakta, och värderat dessa som mer trovärdiga, då 

informationen kan bekräftas. När det kommer till att ställa olika källor mot varandra 

och, som Bryman & Bell (2011) skriver, fundera över deras starka och svaga sidor 

relaterat till andra källor, har vi särskilt intresserat oss för hur författarna diskuterat 

tidigare forskning. Vetenskapliga artiklar som publicerats på senare tid fann vi i regel 

ha, av naturliga skäl, fler referenser och vara mer omfattande. Vi har därför försökt 

använda oss av mer aktuella artiklar, i de fall vi inte sökt efter en specifik artikel. 

2.2.2 Forskningsdesign; Fallstudie 

Studiens syfte är att undersöka hur en specifik miljö upplevs, och vi ansåg därför att en 

fallstudie är en lämplig forskningsdesign. Detta då Yin (2006) skriver att fallstudier är 

den forskningsdesign som är att föredra i studier som fokuserar på aktuella företeelser i 

konkreta sociala sammanhang. Vidare skriver han också att en fallstudiemetod bör 

användas då det anses vara relevant för studien att studera nämnda företeelser i dess 

verkliga kontext. Detta var högst aktuellt för oss då miljön, aktivitetsbaserade kontor, är 

en del av vårt syfte och således en förutsättning för vår undersökning. Enligt Parker 

(2012) är det också den vanligaste typen av studie att bedriva inom 

verksamhetsstyrningsområdet, som vi skrivit inom.  
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Enligt Bryman & Bell (2011) är fallstudier i regel ett ingående studium av ett enda fall, 

där ett fall kan vara allt från en organisation till en händelse, vanligen handlar det dock 

om en arbetsplats eller organisation. I vårt fall består den empiriska undersökningen av 

intervjuer med tio individer fördelade på tre företag. Värt att tillägga är att vi inte var 

intresserade av att göra jämförelser mellan företagen, vilket företag individen tillhör har 

därför ingen betydelse för studien. Bryman & Bell skriver vidare att fallstudier 

traditionellt är förknippade med kvalitativ forskning, där kvalitativa metoder såsom 

ostrukturerade intervjuer ofta väljs. Detta för att de fungerar bra vid intensiva studier av 

enskilda fall, och därför väljer även vi denna metod för datainsamling.  

2.2.3 Datainsamling; Semistrukturerade intervjuer  

Då vårt fokus låg på individuella upplevelser och deras beskrivningar föll det sig 

naturligt för oss att välja intervjuer som metod för att få så fylliga svar som möjligt. 

Myers & Newman (2007) skriver att kvalitativa intervjuer är den vanligaste formen av 

datainsamling i kvalitativ forskning och kan enligt författarna användas i alla typer av 

kvalitativ forskning, oavsett om den är positivistisk eller interpretativ i sin grund, om 

det som genomförs är en fallstudie eller en studie baserad på grundad teori. Justesen & 

Mik-Meyer (2010) skriver särskilt att en fenomenologisk intervjuares uppgift är att ge 

den som intervjuas möjlighet att beskriva sin verklighet utan att denne går över i att 

försöka analysera den. Vi var alltså ute efter detaljerade beskrivningar, och inte 

förklaringar, av verkligheten. Detta hade vi i åtanke då vi formulerade våra frågor, vi 

ställde frågor gällande hur något uppfattas, snarare än varför det är så. 

Vi behövde också göra ett val vad gäller intervjuernas struktur, vad som är mest 

lämpligt för vår studie. Bryman & Bell (2011) identifierar två huvudsakliga former av 

kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade. Tillvägagångssättet är, 

enligt författarna, överlag inte lika strukturerat i kvalitativ som i kvantitativ forskning, 

utan lägger tyngd på de intervjuades egna uppfattningar. Vi avsåg att i vår studie ge de 

som intervjuas möjlighet att lyfta fram de aspekter som de upplever viktigast och vi 

strävar efter en flexibel intervjuprocess. Vi var dock medvetna om att ämnet som 

undersöks är relativt brett och att ett helt ostrukturerat tillvägagångssätt inte var 

lämpligt, då svaren kunde komma att variera i alltför stor utsträckning, och vi ville 

kunna hitta gemensamma nämnare. Vårt val föll därför på semistrukturerade intervjuer 

där vi, som Bryman & Bell (2011) skriver, utgick från en intervjuguide innehållande de 

specifika punkter vi ville behandla. 
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2.2.4 Utformning av intervjuguide 

I vår teoretiska referensram har vi redogjort för Mintzbergs ledarroller, vilka utgjorde en 

viktig grund för utformningen av vår intervjuguide (se bilaga). Justesen & Mik-Meyer 

(2011) skriver att semistrukturerade intervjuer lämpar sig vid studier där syftet både är 

att få fram ny kunskap och samtidigt få svar på redan identifierade teman. Vi utgick 

därför från fyra olika teman i vår intervjuguide, som lyfts fram som relevanta av 

Mintzberg i de olika rollerna en ledare har. Dessa var: motivation, kommunikation, 

problemhantering och innovation. Vi valde att utgå från samma intervjuguide för 

samtliga fallföretag och respondenter, men justerade och förtydligade frågorna 

allteftersom, i de fall det behövdes. 

Förutom våra huvudfrågor ställde vi även del- och följdfrågor, anpassade efter de svar 

respondenterna gav. Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att målet vid en 

semistrukturerad intervju är att få personerna att reflektera över samma frågor, men att 

de bör anpassas efter personens position och det ska finnas utrymme för personen att ta 

upp sådant som denne finner särskilt intressant. I linje med detta ansåg vi det i flera fall 

lämpligt att avvika från intervjuguiden och individanpassa frågorna. 

Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att det finns ett värde i att inkludera faktisk 

information om intervjupersonerna. I vårt fall ansåg vi det aktuellt att fråga om 

befattning och antalet underordnade medarbetare, då dessa faktorer påverkar 

förutsättningarna, och antalet år personen arbetat i företaget, då relaterat till hur länge 

företaget har använt ABW. Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att vi bör fråga oss 

vad vi ska använda informationen till, med hänsyn till vårt syfte. I vissa fall blev det 

därför aktuellt att ta hänsyn till och redogöra för personlig bakgrundsinformation i den 

empiriska sammanställningen. 

2.2.5 Urval 

Vår studie behandlar hur chefer upplever att användningen av aktivitetsbaserat kontor 

påverkar deras möjligheter att utöva ledarskap. Först och främst blev därför endast 

företag där aktivitetsbaserat kontor används aktuella. Vi kände inledande till ett företag 

som nyligen implementerat konceptet, och använde därefter sociala medier för att finna 

ytterligare två. 
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Vårt syfte styr även urvalet av intervjupersoner på utvalda företag. Vi har valt ut 

personer vilka är att betrakta som chefer, men vårt intresse ligger i hur de utövar 

ledarskap, inte deras positioner och befattningar i sig. Ett annat kriterium är att detta är 

chefer vars arbete har påverkats av implementeringen, och enbart personer som lever 

upp till detta har inkluderats i studien. Efter att vi konstaterat att företagen verkligen 

använder sig av ABW, blev det därför aktuellt att undersöka möjligheterna till intervjuer 

med chefer på varje företag. På ett av företagen blev endast två chefer aktuella, då 

endast delar av företaget använder ABW, och inget ytterligare urval krävdes i detta fall. 

I de övriga fallen fanns ett behov av ytterligare urval. Vi genomförde vad Bryman & 

Bell (2011) kallar bekvämlighetsurval, där de personer som finns tillgängliga används. I 

vårt fall handlar det om de chefer på respektive företag som först tackade ja till 

medverkan. Värt att notera är att ingen av de tillfrågade tackade nej till medverkan. 

Bryman & Bell skriver att svårigheten med bekvämlighetsurval är att resultaten inte är 

generaliserbara då det är omöjligt att veta vilken population provet är representativt för. 

Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver dock att en fenomenologiskt inspirerad forskare 

sällan har som syfte att generalisera utan vill snarare beskriva det unika, och så även i 

vårt fall.  

2.2.6 Empirisk sammanställning 

Efter att vi avslutat insamlingen av empiriskt material påbörjades arbetet med att 

sammanställa svaren från respondenterna. Vi fick godkännande från samtliga 

intervjupersoner att spela in intervjuerna, samtidigt som vi även förde anteckningar 

under intervjuerna. Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att den allmänna åsikten är att 

intervjuerna sedan bör transkriberas, men hur detaljerad och strukturerad utskriften bör 

vara beror av hur materialet avses analyseras. Enligt författarna är tidsbrist ofta ett 

hinder för att skriva ut hela intervjun, och det är därför vanligt att bara ta delar. Vi valde 

därför att direkt skriva ut de delar vi ansåg mest relevanta för vår studie, övriga delar 

sammanfattades endast. Eftersom syftet med en fenomenologisk undersökning som vår 

är, enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) att få fram hur fenomenet upplevs av våra 

intervjupersoner, uppfattade vi det som värdefullt att kunna använda oss mycket av 

direkta citat. Även detta hade vi i åtanke under transkriberingen. 

Eftersom vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer och därmed utgick från en 

intervjuguide indelad i utvalda teman, delade vi även in det empiriska materialet efter 

dessa. Sinkovics & Alfoldi (2012) skriver att insamlingen och förberedelsen av 
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empiriskt material inför analysen är en viktig del av processen, och att en preliminär 

analys görs parallellt med detta steg. Vår transkribering resulterade i mer text än väntat, 

och vi valde därför att ta med endast det som vi ansåg hade relevans för vår studie, med 

den teoretiska referensramen i åtanke, och för att underlätta för den kommande 

analysen. 

2.2.7 Analys 

Efter att vi sammanställt och strukturerat upp det empiriska materialet påbörjade vi 

analysen. Enligt Sinkovics & Alfoldi (2012) innebär detta att en diskussion förs kring 

forskningsresultaten, inklusive forskarens egna tolkningar, för att studiens bidrag ska 

kunna identifieras. Vi använde nedanstående rubriker i vår analys: 

 Motivation 

- Motivera individer 

- Motivera grupper/team 

 Kommunikation 

- Ökad kommunikation 

- Ledarens kommunikationskanaler 

- Ledarens kommunikationsstil 

 Problemhantering 

 Innovation 

- Kreativitet och nya idéer 

- Delning av kunskap 

 

Dessa rubriker och underrubriker, uppdelade efter våra fyra huvudområden, är samma 

som användes i den teoretiska referensramen samt den empiriska sammanställningen. 

Detta för att våra kopplingar mellan teori, empiri och slutligen analys ska bli tydligare 

för läsaren och för att underlätta vårt eget arbete. Vår teoretiska referensram innehåller 

dock ytterligare rubriker, under vilka vi förklarar innebörden av aktivitetsbaserat kontor, 

ledarskap och ledarroller, vilka inte återfinns i empiri eller analys. 

 

Vi började analysen med att jämföra det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen för respektive tema, för att hitta likheter och skillnader. I vissa fall fann 

vi det svårt att dra en tydlig gräns mellan våra teman och få en tydlig koppling från teori 

till empiri, trots att vi sammanställt vårt empiriska material med den teoretiska 

referensramen i åtanke. Vi valde därför att genomgående i analysen utgå från  det 
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empiriska materialets indelning och innehåll, och anpassade teorin därefter. Detta för 

att, som Bryman & Bell (2011) skriver, undvika att kontexten går förlorad då text 

plockas ur sitt sammanhang.  Därefter ställde vi även empiri mot empiri för att kunna 

hitta intressanta skillnader och det unika i individernas upplevelser. Vår analys 

resulterade sedan vårt bidrag, i vilket vi presenterar hur möjligheterna att utöva 

ledarskap påverkats av aktivitetsbaserat kontor. 

 

2.2.8 Metodkritik 

Efter att vi hade genomfört ett par av våra intervjuer insåg vi att några av våra frågor i 

vår ursprungliga intervjuguide var svåra att förstå och svara på utan att vi förklarade de 

närmare. Vi formulerade därför om, samt lade till frågor, inför intervjuerna som följde 

därefter. Justesen & Mik-Meyer (2011) skriver att det är bra att göra ett pilottest och låta 

riktiga intervjupersoner besvara frågorna för att se om det är relevanta, lättförståeliga 

osv. Vi anser därför i efterhand att vi borde ha genomfört en inledande pilotintervju för 

att direkt uppmärksamma bristerna i vår intervjuguide. 

Vi fick godkännande från samtliga av våra respondenter att spela in våra intervjuer. 

Bryman & Bell (2011) skriver att intervjuare ofta upplever att den som intervjuas 

fortsätter att prata om det som är relevant och intressant för studien efter att 

bandspelaren stängts av, då de gärna blir mer avslappnade mot slutet av intervjun. Detta 

fenomen stötte vi på i de flesta av våra intervjuer, inte sällan fortsatte diskussionen även 

efter att vi lämnat rummet för intervjun och inspelningen naturligen avslutats. Bryman 

& Bell (2011) skriver vidare att det därför är bra att ha bandspelaren på så länge som 

möjligt. Vi försökte att anteckna det som sades så snart som möjligt för att inte missa 

viktig information, men i vissa fall anser vi att det hade varit bra om inspelningen 

fortgått. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta teorikapitel inleds med en kort introduktion av aktivitetsbaserat kontor som 

koncept och styrmedel samt ledarskap. Vi redogör därefter för ledares uppgifter och 

roller genom Mintzberg. Vidare lyfter vi fram motivation, kommunikation, 

problemhantering och innovation som våra fyra huvudområden vad gäller ledares 

uppgifter, och redogör för dessa mer ingående. 

3.1 Aktivitetsbaserat kontor 

Enligt McElroy & Morrow (2010) har kontorsutformning gått från att vara en mer 

estetisk fråga, den fysiska representationen av organisationens kultur, till att handla mer 

om hur det kan nyttjas för att påverka medarbetare och nå organisatoriska mål. Ledare 

kan alltså, enligt författarna, använda den fysiska arbetsplatsen som ett strategiskt 

redskap. Hur kontoret ska utformas beror av dess syfte, men som vi inledningsvis i 

denna uppsats konstaterade är det i dagsläget olika former av öppna och flexibla 

kontorslösningar som är de mest populära. Som Schriefer (2005) skriver har dagens 

kontor idag färre och mindre enskilda arbetsytor och en större del av utrymmet används 

för interaktion, vilket uppges vara ett av de huvudsakliga skälen för att nyttja det (se bl. 

a. Davis, 1984, McElroy & Morrow, 2010 och De Been & Beijer, 2014). Ett av de nya 

kontorskoncepten är som sagt det som grundar sig på aktiviteter. 

På aktivitetsbaserade kontor har de anställda inget eget skrivbord, skriver Appel-

Meulenbroek et al. (2015), utan konceptet bygger på antagandet att den aktivitet som 

utförs avgör vilken anordning som behövs, vilket innebär att behoven kan se olika ut 

över dagen. Aktiviteterna kan exempelvis skilja sig avseende den nivå av koncentration 

som behövs, samt om de är formella eller informella. De kan utföras i olika zoner som 

är utformade och anpassade efter dessa. De kan exempelvis vara lämpliga för att ringa 

samtal, ha möten, läsning eller kafferast. Appel-Meulenbroek et al. (2011) skriver att 

arbetsstation kan väljas utifrån vad som passar aktiviteten bäst ur ett funktionellt 

perspektiv, men att också människors egna preferenser kan väga in. 

3.2 Ledarskap 

Bolman & Deal (2012, s. 401) skriver att ledarskap inte är ”någonting konkret utan 

existerar endast i förhållandet mellan de inblandade parterna”. De skriver vidare att det 
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finns en önskan om att ledare ska inspirera och påverka snarare än tvinga, och att de ska 

arbeta för att främja samarbete. Bolman & Deal skiljer ledarskapet från chefskapet, du 

kan vara en ledare utan att vara chef, men skriver att ledarskap ofta jämställs med en 

högre position. Lindgren (2012) placerar ledaren i en position mellan organisationen 

och dess behov och medarbetarnas önskningar av bekräftelse, och använder begreppen 

chef och ledare mer synonymt. Lindgren för en diskussion kring betydelsen av 

ledarskap, och skriver att en ledare påverkar sin grupp inte bara genom sitt direkta 

handlande, såsom beslutsfattande, utan även genom det mer indirekta, sitt beteende och 

sin person. Lindgren (2012, s. 104) skriver att ledarens/chefens uppgift kan 

sammanfattas genom frågeställningen: ”varför är vi här och på vilket sätt är vi här?”. 

Med det menar han att personen dels ansvarar för att verksamheten drivs i rätt riktning 

och dels att verksamheten drivs enligt organisationens regler och krav. 

 

 

3.3 Mintzbergs ledarroller 

Mintzberg (1990) har delat upp en ledares arbetsuppgifter i tio olika roller, vilka han 

placerat i tre huvudkategorier: interpersonella roller, informationsroller och 

beslutsfattande roller. Han betonar dock att dessa roller inte är lätta att separera från 

varandra, utan att de tillsammans formar en hel integrerad roll.  

 

Figur 2. Mintzbergs ledarroller (egen översatt figur). 

3.3.1 Interpersonella roller 

Tre av ledarens roller uppstår direkt genom formell auktoritet, och innefattar 

grundläggande interpersonella relationer. Arbetsuppgifter som innebär en interpersonell 

roll kan ibland vara rutinmässiga som innefattar lite kommunikation och inget viktigt 
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beslutsfattande. Den första är galjonsfigur, vilket innebär att en ledare är enhetens eller 

organisationens ansikte utåt. 

Ledare är ansvariga för arbetet med människor inom sin enhet. Deras handlingar i detta 

avseende utgör ledarrollen. En del av handlingarna innebär ett direkt ledarskap, till 

exempel att anställa och utbilda personal. Det finns även en indirekt aspekt av 

ledarskap, exempelvis måste ledare motivera och uppmuntra anställda, och förena deras 

individuella behov med organisationens mål. Ledares inflytande framgår tydligast i 

denna roll. Formell auktoritet förser dem med stor potentiell makt, men deras ledarskap 

avgör hur stor del av den som kommer att förverkligas. Mintzberg hävdar att litteratur 

om ledarskap alltid har erkänt ledarrollen, särskilt de aspekter som är relaterade till 

motivation. I jämförelse, menar Mintzberg att rollen som nätverkare knappt nämnts i 

litteraturen. I denna skapar chefen kontakter utanför den egna enheten. 

3.3.2 Informationsroller 

Mintzberg (1990) hävdar att bearbetning och överföring av information är aktiviteter 

som tar upp mycket av en ledares tid, och menar vidare att kommunikation utgör en stor 

del av jobbet. Som övervakare skannar ledare ständigt av området för att få information, 

frågar ut underordnade, och tar även emot en del oönskad information. En stor del av 

informationen som tas emot kommer ofta i verbal form, exempelvis genom skvaller 

eller spekulationer. I rollen som spridare skickar ledare utvald information direkt till 

underordnade, som annars inte haft tillgång till den. När underordnade saknar direkt 

kontakt med varandra kan en ledare överföra information från en till en annan. I rollen 

som talesman skickar en ledare information till människor utanför enheten. Dessutom, 

måste varje ledare i rollen som talesman, informera och tillfredsställa de inflytelserika 

personer som kontrollerar organisationsenheten. 

3.3.3 Beslutsfattande roller 

Mintzberg (1990) skriver att information utgör grundläggande input för beslutsfattande, 

vilket ledare har en betydande roll i. Han menar att endast ledare har fullständig och 

aktuell information för att fatta beslut som bestämmer enhetens strategi. Fyra roller 

beskriver ledaren som beslutsfattare; som entreprenör har ledaren som syfte att förbättra 

enheten, för att anpassa den till de förändrade förhållandena i dess omgivning. Detta 

innebär ett ständigt sökande efter nya idéer. När en bra idé dyker upp kan en ledare 
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starta ett utvecklingsprojekt för detta, som ledaren antingen övervakar själv eller 

delegerar till en anställd.  

I rollen som problemhanterare ansvarar ledaren, enligt Mintzberg (1990), för att hantera 

störningar i verksamheten. Störningar uppstår inte bara på grund av att dåliga ledare 

ignorerar situationer tills de når kritiska nivåer, utan också på grund av att bra ledare 

omöjligen kan förutse alla konsekvenser av de åtgärder de vidtar. Konsekvenserna av 

sådana situationer kan vara för stora för att ignorera, vilket leder till att en ledare måste 

agera. 

Den tredje beslutsfattande rollen är resursfördelare, där en ledare beslutar om vem som 

får vad. Det finns ett uppdrag att utforma enhetens struktur, och avgöra hur arbetet ska 

fördelas och samordnas. I denna roll godkänns även viktiga beslut inom enheten, innan 

de genomförs. Genom att behålla denna makt kan ledaren säkerställa att besluten 

fungerar i förhållande till varandra. Om makten delas upp kan detta leda till 

diskontinuerligt beslutsfattande och en osammanhängande strategi. 

Den sista beslutsfattande rollen som Mintzberg (1990) nämner är förhandlare. 

Förhandling är en väsentlig del av en ledares arbete, då endast denne har auktoritet nog 

för att fatta beslut och all den information som krävs för förhandling. 

3.4 Motivation 

Utifrån Mintzberg (1990) identifierar vi, utifrån den interpersonella roll han kallar 

ledarrollen, motivation av medarbetare som en viktig del av en ledares arbete. Di 

Cesare & Sadre (2003) skriver att motivation är fundamentalt för människan och 

handlar om en persons intresse för att nå vissa mål och vad denne gör för att närma sig 

detta. Motivation har också av bl.a. Appel-Meulenbroek et al. (2011) identifierats som 

en effekt av aktivitetsbaserat kontor på medarbetare, att de känner ökad motivation då 

de upplever att de fått större tillit och ansvar. 

3.4.1 Motivera individer 

Damij, Levnajić, Rejec Skrt & Suklan (2015) skriver att effektivitet på arbetsplatsen är 

starkt kopplat till hur motiverade individer är och att många företag därför intresserar 

sig för nya sätt att motivera medarbetare. Författarna skriver vidare att motivation 

generellt kommer av ett antal faktorer, däribland finansiell kompensation, erkännande 

från kollegor och överordnade och tillfredsställelse av den egna prestationen. Enligt 
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Wiley (1997) är det dock individuellt vad som motiverar en person och förändringar av 

personliga, sociala och andra faktorer påverkar också detta. Såväl Wiley som Damij et 

al. (2015) och Di Cesare & Sadre (2003) hänvisar till Herzbergs tvåfaktorteori, även 

kallad motivation-hygienteorin. Enligt Herzberg (refererad i Damij et al., 2015) avgörs 

arbetsmotivation av två saker; motivatorer och hygieniska faktorer. Hygienfaktorer, 

eller behov, beror på arbetsplatsens fysiska och psykiska förutsättningar. Dessa kan 

enligt författarna inte motivera medarbetare, men de kan motverka missnöje. Lön, 

interpersonella relationer, arbetsförhållanden och jobbsäkerhet är några exempel på 

dessa faktorer. De syftar till att tillfredsställa individens behov av mening och personlig 

utveckling. Motivatorer å andra sidan handlar om individens självförverkligande och är 

mer kopplat till arbetets natur. Dessa behov möts, bland annat, genom egen prestation, 

erkännande, arbetet i sig, ansvar och utveckling. 

Auruskeviciene & Skudiene (2012) talar istället om externa och interna faktorer vad 

gäller motivation, där externa går in under Herzbergs hygienfaktorer, då det handlar om 

belöningar och belöningssystem som verktyg för ledare och organisation. Författarna 

skriver att extern motivation endast bidrar till att individen behåller sitt jobb, det 

motiverar inte denne att arbeta mer effektivt, här är istället intern motivation oumbärlig. 

Intern motivation handlar om att uppskatta sina uppgifter, möta utmaningar, få 

uppskattning, få rätt behandling, känna sig involverad i beslutsfattning och få feedback. 

Förutom tidigare nämnda roller talar Mintzberg (1998) också om att ledarskap utövas på 

tre nivåer. På individnivå stödjer och motiverar ledare medarbetare, på gruppnivå 

bygger de team och löser konflikter, och slutligen på organisationsnivå byggs kulturer. 

Enligt Mintzberg är ledarskap på individnivå det mest omskrivna och 

uppmärksammade. Författaren nämner uppmuntrande till egenmakt, som en del av 

arbetet på denna nivå. Karlöf & Helin Lövingsson (2012) beskriver egenmakt som 

möjligheten för medarbetare att påverka. Enligt Safari, Haghighi, Rastegar & Jamshidi 

(2011) är detta en motivationsprocess baserad på en medarbetares erfarenheter och är 

därmed relaterat till hur människor upplever sig själva och sin position på arbetsplatsen, 

där miljön är av vikt. Enligt författarna är en ledares uppgift att stötta sina medarbetare i 

denna process. Mintzberg (1998) tillägger dock att när människor känner sig betrodda, 

så behövs ingen egenmakt. 
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Crumpton (2013) skriver att grundläggande motiverande tekniker kräver att chefer och 

arbetsledare spelar en aktiv roll i att coacha andra. I aktiv coachning för att motivera 

medarbetare ingår enligt författaren: 

·       att ge positiv feedback och belöna gott beteende 

·       offentligt erkännande av insatser 

·       incitament (även icke-monetärt) 

·       föregå med gott exempel och visa vilja att vara en del av laget 

·       lyssna på vad som sägs och reagera på ett lämpligt sätt 

·       ställa frågor och visa intresse och empati för detaljer 

Enligt Crumpton (2013) kan chefer vara målorienterade och problemlösande, men en 

ledare måste se bortom detta för att kunna stimulera en person på individnivå. 

Författaren skriver att ledarskap handlar om att ha makten att influera människors tankar 

och handlingar. Vidare hänvisar även Crumpton till Herzbergs tvåfaktorteori då han 

diskuterar möjligheten att upprätthålla motivationen vid en kris. Han skriver att ledare 

kan göra skillnad genom att skapa en kultur som stödjer medarbetare, trots förändringar 

som skulle kunna göra att den av dem inte uppfattas som optimal. 

3.4.2 Motivera grupper/team 

Som nämnts är en av ledarens uppgifter på gruppnivå, enligt Mintzberg (1998) att 

bygga team. Maccoby (2010) skriver att belöningar inte är det viktigaste verktyget för 

ledare att använda för att motivera sitt team, och individer i ett team. Istället motiveras 

de av en kombination av de fyra R:en: responsibilities (ansvar), relationships 

(relationer), rewards (belöningar) och reasons (motiv). 

Ansvar: Människor är motiverade, enligt Maccoby (2010), när deras ansvarsområden är 

meningsfulla och kopplade till  deras förmågor och värderingar. Det mest motiverande 

är det som utvecklar personens färdigheter, mest meningsfullt är det som stämmer med 

personens värderingar. En ledare bör därför se till att ansvarsområde/uppgifter stämmer 

med personens förmåga och värderingar. 
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Relationer: Människor motiveras av goda relationer med chefer, medarbetare och 

kunder. Maccoby skriver att människor ofta motiveras av interaktion med 

gruppmedlemmar, vilka kan driva varandra framåt för att utvecklas. En ledare bör 

därmed säkerställa att relationerna mellan gruppmedlemmarna är stödjande och att 

konflikter snabbt blir lösta. Maccoby tillägger att en ledare bör förstå sina egna 

värderingar, såväl som medarbetarnas, så att relationen dem emellan kan stärkas. 

Belöningar: Uppskattning och erkännande är den typ av belöning som stärker 

motiverande relationer, enligt Maccoby. Vissa människor motiveras fortfarande av 

monetära belöningar, men i många fall medför det inte, enligt författaren, att 

medarbetaren motiveras att göra sitt jobb bättre. En ledare bör belöna ett gott arbete, 

men också se till att alla medarbetare får erkännande för det. 

Motiv: Motiv eller incitament kan enligt Maccoby vara den viktigaste motivatorn av 

alla. Människor känner stolthet över ett arbete som bidrar till andras välbefinnande och 

allmänhetens bästa. Han skriver också att individer kan känna sig stolta över att vara en 

del av ett vinnande team. En ledare bör därför kommunicera syftet med sina projekt, hur 

det tjänar organisationen och dess kunder. 

3.5 Kommunikation 

3.5.1 Ökad kommunikation 

Mintzberg (1990) hävdar att kommunikation är en viktig aktivitet som ledare ägnar 

mycket tid åt. Som tidigare nämnts har McElroy & Morrow (2010) lyft fram ökad 

kommunikation som en positiv effekt av ABW. Det har även Appel-Meulenbroek et al. 

(2011), som också menar att informell interaktion kan sprida mycket kunskap och 

information. Oseland (2009) hävdar att en utmaning gällande kontorsutformning är att 

skapa en arbetsplats som förbättrar interaktion, men samtidigt minimerar risken för 

distraktion. 

Barrett (2006) menar att forskare sällan är helt överens om hur man bäst definierar 

ledarskap, men att de flesta håller med om att ledare är individer som vägleder, styr, 

motiverar eller inspirerar andra. Författaren hävdar också att ledare leder genom effektiv 

kommunikation, där en god kommunikationsförmåga gör det möjligt att skapa den 

förståelse och det förtroende som krävs för att uppmuntra andra att följa en ledare. 

Ramcharan & Parumasur (2014) skriver att effektiv kommunikation är av väsentlig 



 

26 

 

betydelse för en organisation, och för att dess humankapital ska utnyttjas optimalt. De 

menar även att förbättrad kommunikation påverkar verksamhetens prestation i positiv 

bemärkelse. Ledare kan använda unika kommunikationssystem inom sina 

organisationer för att kommunicera på ett effektivt sätt. För att tillgodose 

organisationens medlemmars behov av information behöver ledare ge formell 

kommunikation i tre olika riktningar; uppåt, nedåt och horisontellt. 

Hedman & Valo (2015) skriver att kommunikation är av väsentlig betydelse gällande 

kunskapsskapande och beslutsfattande. Om exempelvis viktig information inte delas, 

kan det leda till försämrad kvalitet i beslutsfattandet. Bang (2013), refererad av Hedman 

& Valo (2015), har i en studie om kommunikationsbrist identifierat potentiella orsaker 

som gör att medlemmar i organisationer avhåller sig från att säga till när de upplevt ett 

kommunikationsfel. Flertalet uppgav att det ansågs som en handling som kunde leda till 

oönskade konsekvenser för en själv, för andra och den allmänna stämningen. 

Barrett (2006) skriver att god kommunikationsförmåga är ett återkommande svar när 

VD:ar och andra ledande befattningshavare, i olika länder och branscher, ombeds att 

lista de viktigaste färdigheterna en chef måste ha. Barrett menar att den stora mängd tid 

chefer spenderar med att kommunicera understryker hur viktig god 

kommunikationsförmåga kan vara för att avancera till ledande positioner. 

Barrett (2006) tar även upp chefskommunikation, som beskrivs som den förmåga som 

mer direkt berör att leda andra. Det innefattar färdigheter som behövs för att integrera 

med individer och hantera grupper. Chefskommunikation har en viktig utgångspunkt i 

emotionell intelligens eller social kompetens, och en förståelse för kulturella skillnader 

som behövs för att samverka effektivt med andra individer eller grupper. Ahmed, 

Shields, White & Wilbert (2010) beskriver chefskommunikation som en mekanism som 

kan hjälpa till att skapa en miljö av ömsesidig respekt och hög produktivitet, och 

därmed uppnå organisatoriska mål. De menar även att det är ett av de viktigaste 

verktygen för inverkan på goodwill bland de anställda, och att det bidrar till sunda 

relationer mellan chefer och medarbetare, vilket i slutändan gynnar hela organisationen. 

Även Dasgupta, Suar & Singh (2012) är inne på samma spår och skriver att 

chefskommunikation driver relationer och formar attityder och beteenden hos anställda 

på arbetsplatsen. De menar även att en historisk översikt över chefers kommunikation 
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med underordnade skiljer sig väldigt mycket från hur de gör idag, då synen på de 

anställda som tillgång i en organisation har lyfts till en helt ny nivå. 

3.5.2 Ledarens kommunikationskanaler 

Forskning (De Paoli, Arge & Blakstad, 2013) visar att flera ledare hävdar att teknik är 

av väsentlig betydelse för att en kontorslösning ska fungera bra. Trådlös och flexibel 

teknik tillsammans med modern programvara kan skapa en papperslös och flexibel 

organisation. Det blir även vanligare att kollegor kommunicerar med varandra genom 

exempelvis chatmeddelanden i Lync, samt har virtuella möten med röst-, video- och 

dokumentdelning. 

Ramcharan & Parumasur (2014) skriver att det även finns informella 

kommunikationskanaler, som de beskriver som en blandning av fakta, åsikter, 

misstankar och rykten, som kringgår formella kommunikationslinjer. Verbal, skriftlig 

samt elektronisk kommunikation är också viktiga källor. Författarna menar, att oavsett 

kanal, är behovet av aktivt lyssnande viktigt. Detta för att undvika missförstånd i 

kommunikation, som ofta kan resultera i komplicerade och kostnadskrävande 

misslyckanden. 

Barrett (2006) skriver att ledare måste ha förmåga att kunna strukturera och skriva både 

enkla och mer komplexa dokument, allt från e-post och anteckningar till förslag och 

rapporter. De behöver kunna skriva och tala på ett språk som är tydligt, korrekt och 

koncist, som förväntas av ledare. Författaren betonar även vikten av att kunna skapa och 

leverera muntliga presentationer som är tillitsfulla och övertygande. Han anser att dessa 

tillsammans är de mest centrala funktionerna i affärskommunikation, och att 

framgångsrik ledning och företagskommunikation är beroende av att dessa funktioner 

kan behärskas. 

3.5.3 Ledarens kommunikationsstil 

Dasgupta et al. (2012) skriver att ledning är en process där man arbetar med och genom 

andra för att uppnå organisatoriska mål på ett effektivt sätt. Ledning av anställda sker 

genom kommunikation. Heffner (1997), refererad av Dasgupta et al. (2012), delar in 

kommunikationsstilar i; aggressiv, passiv och bestämd. Med en passiv 

kommunikationsstil undviker ledare att uttrycka sina behov och känslor. Med en 

aggressiv kommunikationsstil uttrycker ledare istället sina känslor och åsikter och 
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verkar för sina egna behov, vilket leder till att de anställdas behov kan komma i kläm. 

Medan passiva ledare vanligen inte har förmåga att förmedla den fulla styrkan av sitt 

budskap, vilket orsakar irritation, förseningar och omarbetningar, så är aggressiva ledare 

mer intresserade av att bevara sin egen status och makt över medarbetarna än att driva 

saker vidare, även om de är framgångsrika vad gäller att nå kortsiktiga mål. Författarna 

menar även att det mellan dessa två extrema stilar finns bestämd stil. Denna innebär ett 

beteende som möjliggör för ledare att agera i eget intresse och stå upp för sig själva utan 

att förneka andras rättigheter. Den stilen främjar bra interaktion och kännetecknas av 

ärlighet, öppenhet, tolerans, personligt uttryck och respekt för sig själv och andra. 

Bestämda ledare respekterar de anställdas behov, och har också kompetens och 

förtroende för att utmana tvetydighet och missförstånd. Dasgupta et al. (2012) menar att 

medarbetare uppfattar ledare som pålitliga när deras kommunikationsstil är enkel och 

noggrann, och öppenhet underlättar medarbetarnas förståelse för arbetsuppgifter och 

möjliggör för en beslutsfattning som är ansvarstagande. 

3.6 Problemhantering 

Ur Mintzbergs (1990) beslutsfattande roller väljer vi att först lyfta fram den som 

benämns problemhanterare. Enligt Mintzberg handlar det om att en ledare, som är den 

med formell auktoritet och den enda som kan få sin enhet att agera, måste fatta beslut i 

situationer som inte kan ignoreras. Vi har tidigare nämnt att en del av ledarens arbete på 

gruppnivå är att lösa konflikter som uppkommer mellan medarbetare (Mintzberg, 1998) 

och vi tar därför vår utgångspunkt här. 

Enligt Wienclaw (2010) uppstår konflikter ofta på arbetsplatser då få människor har 

möjlighet att arbeta helt isolerade från andra människor. Inkompatibilitet mellan 

grupper eller individer, differentiering, knappa resurser, tvetydighet och 

kommunikationsproblem är några exempel författaren lyfter fram som kan leda till en 

situation som främjar konflikt. Hon skriver dock att en typisk arbetsplatskonflikt 

kommer av att medarbetarna tvingas dela utrustning eller av knappa resurser. McCorkle 

& Reese (2010) skriver att arbetsplatskonflikter skiljer sig från andra konflikter på tre 

sätt. Först för att arbetsrelaterade mål påverkar personliga relationer. För det andra för 

att formandet av grupper eller team är nödvändigt för arbetet. Slutligen för att 

organisationer innehåller hierarkier, olika vägar för kommunikation och unika roller. 

Författarna skriver att en platt organisation ger bilden av färre lager och enklare 

kommunikation mellan medarbetare och ledare. 
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Wienclaw (2010) skriver att skillnader i åsikter och mindre konflikter inom en grupp 

ibland kan främja kreativitet. Hon skriver även att konflikter mellan olika grupper kan 

förbättra gruppdynamik, sammanhållning och uppgiftsorientering. Det är först när 

konflikten blir känslomässigt laddad som negativa resultat kan uppstå. Enligt McCorkle 

& Reese (2010) är grupper en av byggstenarna för en organisation och ledare bör 

uppmuntra gruppbildning, då det hjälper individerna att nå sina arbetsrelaterade mål. 

Dock tillägger författarna att för mycket grupptänk också kan vara farligt, och att en 

ledare bör se till att inte ge vissa individer i gruppen mer makt och försöka få in 

utomstående för att undvika detta. 

Knippen & Green (1999) skriver att ledare måste lära sig att hantera konflikter då en 

olöst konflikt tenderar att bli större och större, och inkludera allt mer. Det kan enligt 

författarna resultera i försämrat samarbete, där personer inte hjälper varandra och 

minskad kommunikation där information döljs eller utelämnas, vilket i sin tur leder till 

slöseri med tid. McCorkle & Reese (2010) i sin tur nämner minskad tillit till 

medarbetare och ledare som en negativ effekt av konflikter. Författarna skriver att en 

ledare beräknas spendera 20% av sin tid på att hantera konflikter mellan medarbetare 

och att organisationer ofta utvecklar system för hur det ska hanteras. 

3.7 Innovation 

3.7.1 Kreativitet och nya idéer 

 

Utifrån Mintzbergs (1990) beslutsfattande ledarroller väljer vi att, förutom den som 

problemhanterare, även lyfta fram den om ledaren som entreprenör. Enligt Mintzberg 

innefattar denna roll att förbättra enheten och anpassa den efter förändrade förhållanden, 

vilket i sin tur innebär ett ständigt sökande efter, och implementering av, nya idéer. 

Vi har tidigare nämnt att såväl Appel-Meulenbroek et al. (2011) som McElroy & 

Morrow (2010) och De Been & Beijer (2014) lyfter fram ökad kreativitet och 

innovation som positiva effekter av aktivitetsbaserat kontor. Samani, Rasid & Sofian 

(2014) skriver att dagens arbetsmiljöer i stort handlar om att vara kreativ och innovativ. 

Den viktigaste funktionen för arbetsmiljön idag är, enligt författarna, att den ska vara 

mer stödjande just på grund av dynamiska organisatoriska förändringar och den snabba 

tekniska tillväxten. Alla faktorer inom en arbetsyta, såsom innovativa 
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kommunikationssystem, tekniska förbättringar osv. är enligt författarna av betydelse för 

att stödja kreativiteten inom en organisation. 

Amabile, Conti, Coon, Lazenby & Herron (1996) definierar kreativitet som 

produktionen av nya och användbara idéer. Vidare definieras även innovation som en 

framgångsrik implementering av dessa kreativa idéer i organisationen. Samani et al. 

(2014) utvecklar detta genom att definiera kreativitet som: processen att skapa nya 

idéer, tjänster, uppfinningar, teorier eller lösningar på problem. Individuell kreativitet är 

att skapa nya, och potentiellt användbara, idéer för att generera nya produkter, 

arbetsmetoder etc. Amabile (1998) skriver att individens kreativitet består av tre 

komponenter: expertis, förmåga till kreativt tänkande och motivation. Hon skriver att 

individens motivation är det som mest direkt kan påverkas av arbetsmiljön, övriga två 

benämns som individens råmaterial. 

Jung, Chow & Wu (2003) skriver att av de faktorer som influerar kreativt beteende så 

räknas ledarskap och ledarens förmåga att stödja kreativitet i regel som den främsta. De 

skriver att ledare kan göra detta genom att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till att 

testa nya vägar. Enligt Jung et al. finns det flera sätt för högre ledare i en organisation 

att påverka kreativitet och organisatorisk innovation. Ett av dessa är att skapa och 

upprätthålla ett organisationsklimat och en kultur som uppmuntrar kreativa insatser och 

underlättar spridning av lärande. Detta kan enligt författarna öka kreativiteten. Samani 

et al. (2014) identifierar även ett antal fysiska faktorer i arbetsmiljön som kan påverka 

kreativiteten, dessa inkluderar kontorsdesign och arrangemang, ergonomi och fysiska 

egenskaper som buller, luftkvalitet, växter och belysning. Författarna skriver att någon 

form av flexibel och öppen kontorsmiljö är att föredra, då det främjar kommunikation 

och interaktion, och att ett positivt socialt klimat ökar kreativitetsnivån. 

3.7.2 Delning av kunskap 

Wei, Zheng & Zhang (2011, s. 1402) definierar kunskapsöverföring som ett "dynamiskt 

utbyte av organisatorisk kunskap mellan en källa och en mottagande enhet som innebär 

direkta kommunikationsprocesser mellan de två parterna”. Författarna skriver att 

kunskapsöverföring sker på olika nivåer, från individer till grupper och organisationer. 

De tillägger dock att den på individnivå är den mest centrala. Ipe (2003) definierar 

kunskapsdelning som handlingen att göra kunskap tillgänglig för andra inom 

organisationen. Ipe skiljer kunskapsöverföring från kunskapsdelning då han skriver att 
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delning innefattar en medveten handling av en person som deltar i ett kunskapsutbyte, 

utan att det finns något tvång att göra det. Kunskapsdelning mellan individer är, enligt 

Ipe, den process genom vilken kunskap som innehas av en individ omvandlas till en 

form som kan förstås, absorberas och användas av andra personer. Ipe skriver vidare att 

grundtanken bakom kunskapsdelning, och ett fokus på individnivå, inom organisationer 

är att det är individerna som besitter kunskap som flyttar sig till övriga nivåer och 

organisationen som helhet. Tidigare har det utgåtts från, enligt författaren, att 

kunskapsdelning är en naturlig funktion av en arbetsplats, men att det numera anses 

vara mer komplicerat och något som kan påverkas. 

Enligt Ravasi & Verona (2001) vilar kunskapsdelning som konkurrensfördel på 

förmågan att kombinera och rekombinera organisatoriska och individuella kunskaper 

kontinuerligt på ett kreativt, värdefullt och flexibelt sätt. Effektiv kunskapsintegration 

beror, enligt författarna, på i vilken utsträckning organisationen utnyttjar individuella 

kunskaper, bredden av specialiserad kunskap, och i vilken utsträckning organisationen 

kan komma åt ytterligare kunskap och konfigurera den befintliga. Ravasi & Verona 

skriver att traditionella organisationsformer vilka grundar sig på stela strukturer och 

hierarkisk kontroll, tenderar att begränsa spridning och användning av individuella 

kunskaper. Detta kan så småningom hindra eller bromsa innovation på 

organisationsnivå . De föreslår därför en mer löst kopplad struktur. 

Ipe (2003) skriver att forskning visat att den största mängden kunskap delas i informella 

sammanhang. Enligt författaren är informella möjligheter att interagera med andra 

människor  av betydelse, det är viktigt att människor utvecklar personliga relationer till 

varandra. Styhre, Roth & Ingelgård (2002) skriver att det krävs ett ömsesidigt intresse 

mellan individerna att hjälpa varandra för att kunskap ska kunna delas. De identifierar 

fyra faktorer som gör detta möjligt. Först behövs en nära och öppen kommunikation 

mellan gruppmedlemmarna. För det andra krävs social kompetens hos individerna i 

gruppen, alltså förmågan hos individerna att samarbeta i olika miljöer och under 

förhållanden där individuella skillnader och preferenser kan påverka arbetet. För det 

tredje behövs känslan av samhörighet bland gruppmedlemmarna. Slutligen handlar det 

också om förmågan att inom ett arbetslag se varandra som individer. Författarna 

argumenterar för att dessa fyra faktorer främjar interaktion och förbättrar relationerna 

mellan medarbetare. 
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Figur 3. Hur vår teoretiska referensram hänger ihop (egen figur). 

3.8 Sammanställning av den teoretiska referensramen 

Vi inledde den teoretiska referensramen, se figur 3 ovan, med en beskrivning av 

aktivitetsbaserat kontor, då detta är en av grundförutsättningarna för vår studie. Vi 

redogjorde för att medarbetare på aktivitetsbaserade kontor inte har egna skrivbord och 

att konceptet bygger på antagandet att den aktivitet som utförs avgör vilken anordning 

som behövs. Detta innebär att medarbetaren flyttar runt under dagen efter behov 

(Appel-Meulenbroek et al., 2015).  

Ett annat grundläggande begrepp i vår studie är ledarskap. Vi redogjorde för hur 

ledarskap ofta kopplas samman med chefskap eller personer i högre positioner, men att 

arbetet i huvudsak handlar om att inspirera och påverka (Bolman & Deal, 2012; 

Lindgren, 2012). 

Vi valde därefter att utgå från Mintzbergs (1990) modell som visar de olika roller en 

ledare har. Mintzberg har där delat upp en ledares arbetsuppgifter i tio olika roller, vilka 

han placerat i tre huvudkategorier: interpersonella roller, informationsroller och 

beslutsfattande roller.  

Av ledarens interpersonella roller valde vi att fokusera på ledarrollen, vilken inkluderar 

att motivera och uppmuntra anställda. Under rubriken Motivation redogör vi för olika 

faktorer som påverkar en individs motivation, och hur ledare kan arbeta för att motivera 

medarbetare individuellt och i grupp. På individnivå handlar det mycket om 
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uppmuntrande till egenmakt (Mintzberg, 1998) och coachning (Crumpton, 2013), och 

på gruppnivå främst om förbättrade relationer (Maccoby, 2010). 

Mintzbergs (1990) informationsroller inkluderar den som övervakare där ledaren tar 

emot information, den som spridare där ledaren skickar ut information och den som 

talesman där ledaren skickar ut information även utanför enheten. Mintzberg menar att 

kommunikation är en stor del av en ledares uppgifter och vi valde därför att fokusera på 

ledarens kommunikation i stort. Under rubriken Kommunikation redogjorde vi först för 

vikten av god kommunikation för ledarskapet, hur det driver relationer på arbetsplatsen 

(Dasrupta et al, 2012). Vi redogjorde sedan för de olika kanaler en ledare kan använda 

för kommunikation och vilken betydelse ledarens kommunikationsstil har, där en enkel, 

noggrann och öppen stil framhävs som den att föredra (Dasrupta et al., 2012). 

Av Mintzbergs (1990) beslutsfattande roller valde vi först ut rollen som 

problemhanterare där ledarens uppgift är att hantera störningar i verksamheten. Här 

framgår att en stor del av en ledares arbete består av att hantera konflikter och problem. 

Enligt Wienclaw (2010) uppstår konflikter ofta på arbetsplatser, i och med att 

människor inte kan undvika interaktion. Enligt Knippen & Green (1999) bör en ledare 

lära sig att lösa dessa innan de blir för stora. 

Vi valde även ut ledarens beslutsfattande roll som entreprenör, här har ledaren som 

syfte att förbättra enheten och den innefattar ett ständigt sökande efter nya idéer. Vi 

delar in Innovation i underrubrikerna Kreativitet och nya idéer samt Kunskapsdelning. 

Jung et al. (2003) skriver att ledare kan främja kreativitet genom att skapa en 

arbetsmiljö som uppmuntrar till att testa nya vägar och Ipe (2003) anser att även 

kunskapsdelning är något som kan främjas och påverkas. 

De fyra huvudområden som nämndes ovan (motivation, kommunikation, 

problemhantering och innovation) är de vi för vidare från den teoretiska referensramen 

till den empiriska undersökningen och slutligen också analysen. 
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av de företag som respondenterna i vår 

studie arbetar i. Då företagens namn inte är av väsentlig betydelse har vi kallat dem 

bostadsbolag, statlig myndighet och försäkringsbolag. Därefter presenteras 

respondenterna i en tabell där det är möjligt att avläsa deras titel, antal år de arbetat i 

företaget samt datum för intervjun. Slutligen presenteras materialet från intervjuerna, 

indelat efter de teman som också finns i den teoretiska referensramen. 

4.1 Presentation av företagen 

Vi har i vår empiriska undersökning intervjuat totalt tio personer; fyra från 

bostadsbolaget, två från den statliga myndigheten och fyra från försäkringsbolaget. 

Samtliga klassificeras som (enhets)chefer, men har i övrigt olika befattningar och 

arbetsuppgifter.  

Respondent (nr) Antal år i företaget Datum 

Bostadsbolag:   

Ekonomichef 1 15 2016-04-15 

Förvaltningschef 1 24 2016-04-18 

Kundtjänstchef 1 0.5 2016-04-18 

Miljöchef 1 32 2016-04-18 

Statlig myndighet:   

Projektkontorschef 1 30 2016-04-20 

Funktionschef 1 21 2016-04-20 

Försäkringsbolag:   

Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 4.5 2016-04-12 

Försäkringschef 1 4.5 2016-04-12 

HR-chef 1 2 2016-04-21 

Ekonomichef 2 19 2016-04-27 

Figur 4. Våra respondenter (egen figur). 
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4.1.1 Bostadsbolag 

Företaget har haft aktivitetsbaserat kontor sedan september 2015, i samband med att de 

flyttade till ett helt nytt kontor. De flesta av de lokala områdeskontoren har tagits bort, 

vilket innebär att majoriteten av företagets ca 200 medarbetare arbetar i eller utgår från 

det nya huvudkontoret. (Personlig kommunikation, 18 april 2016, Kundtjänstchef 1) 

4.1.2 Statlig myndighet 

Detta är en svensk myndighet som introducerade aktivitetsbaserat kontor på en av sina 

avdelningar, på vilken två enheter arbetar. Ungefär ett år innan denna studies 

genomförande skedde implementeringen. Före implementeringen arbetade medarbetare 

och chefer i ett öppet kontorslandskap. Då aktivitetsbaserat kontor introducerades fick 

medarbetarna på avdelningen själva önska om de ville inkluderas i det nya arbetssättet 

eller behålla sina fasta platser. Detta resulterade i att ungefär hälften av medarbetarna, 

ca 15 personer, nu arbetar i en aktivitetsbaserad miljö. (Personlig kommunikation, 20 

april 2016, Projektkontorschef 1) 

 

4.1.3 Försäkringsbolag 

Företaget är det första i denna försäkringsgrupp att tillämpa aktivitetsbaserat kontor, och 

implementeringen skedde i september 2015 när bolaget flyttade till nya lokaler och två 

kontor slogs ihop. De tidigare kontoren hade olika upplägg, där både cellkontor och 

öppet kontorslandskap fanns. Ca 110 medarbetare fördelade på 7 avdelningar involveras 

nu i det aktivitetsbaserade arbetssättet. (Personlig kommunikation, 12 april 2016, Chef 

för verksamhetsutveckling & IT 1) 

 

4.2 Motivation 

4.2.1 Motivera individer 

Ekonomichef 1, som har sex medarbetare i sin enhet, anser att implementeringen av 

aktivitetsbaserat kontor har lett till att han fått bättre kontakt med sina medarbetare. Han 

menar att det är mer dialog nu än tidigare, då de satt i cellkontor. Han anser inte att hans 

möjligheter att motivera och stödja sina medarbetare individuellt har påverkats i någon 

större utsträckning av implementeringen, men tycker att det fortfarande är en prövotid 

för kontorskonceptet. Han menar vidare att det går att lära mycket av varandra och 

försöker motivera sina medarbetare till interaktion: ”Jag vill att mina medarbetare ska 
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hitta tiden för att kunna interagera med andra”. Även Projektkontorschef 1 tycker att 

möjligheterna att motivera och stödja medarbetare påverkats lite av implementeringen: 

”Jag tycker det fungerar lika bra som tidigare”. Hon menar också att det har lett till en 

friare och öppnare dialog, och en större acceptans för att fråga saker. Även om ”dörren 

alltid var öppen” förr också, så har den blivit mer öppen nu. Då hennes enhet gick från 

att ha ett öppet kontorslandskap, tror hon att övergången inte blev lika stor som den 

hade blivit om de istället gått direkt från cellkontor. Chef för verksamhetsutveckling & 

IT 1, som har fyra medarbetare, lyfter fram att det aktivitetsbaserade kontoret har 

förbättrat särskilt två punkter. Dels säger han att det finns fler mötesrum nu, dels att 

miljön är bättre. Tidigare skedde alla medarbetarsamtal på chefens kontor, vilket han 

anser ytterst gammalmodigt: ”Här möts vi på olika platser varje gång, och det är en 

neutral miljö för båda parter”. 

 

Förvaltningschef 1 verkar inom en enhet om 75 personer och har 18 direkt 

underanställda. Nu är hans medarbetare samlade, medan de tidigare var utspridda över 

hela kommunen, vilket innebar att de leddes på distans. Inte heller han upplever sig ha 

ändrat sitt sätt att leda, men menar att det är enklare att ha koll på medarbetarna inom 

hans enhet nu. ”Som ledare eller chef, det handlar ju mer om att, vad ska man säga, få 

medarbetarna att förstå var det är vi ska någonstans och sen våga ge dem tillräckligt 

mandat, då är människor oftast självgående”. Han menar att detta bygger på tillit och 

att han kan förvissa sig om att medarbetarna vet vad som ska göras. Försäkringschef 1 

menar att individer själva är de som skapar motivation, och uppfattar att medarbetare 

känner sig mer sedda i det aktivitetsbaserade kontoret. Denna typ av miljö främjar 

kortare avstämningar, då det annars kan innebära längre möten. Ekonomichef 2 säger att 

ledarskapet har förändrats i och med ABW, ”man går till att bli mer ledare, coachande” 

och mindre beslutsfattande menar hon. HR-chef 1 är inne på samma spår och uppger att 

ledarskapsfilosofin på hans företag är att de tror på medarbetarna, och menar att de 

flesta företag rör sig i den riktningen, att coachning och beteende är det som är viktigt. 

 

Ingen av våra respondenter anser att det är svårare att ge individuell feedback av det 

mer känsliga/privata slaget i ett aktivitetsbaserat kontor, då det finns många enskilda 

rum som chefer och medarbetare kan gå undan till och prata i. Funktionschef 1, som är 

chef för en grupp på sex personer, upplever inga problem med att ”dra iväg” en 

medarbetare, och anser att det är väldigt avdramatiserat. Det säger även 
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Projektkontorschef 1, som menar att trots att det är tänkt att diskussioner ska kunna 

hållas i det öppna kontorslandskapet, är det vanligt att  gå undan. Hon tycker att det är 

lätt att ge arbetsrelaterad feedback i kontorslandskapet, samt att det är bra med 

överhörning både gällande de goda exemplen och de mindre goda exemplen: ”Man ska 

ha en förlåtande och lärande arbetsplats”. Kundtjänstchef 1, som har 30 medarbetare 

inom sin enhet, är inne på samma spår och betonar att det är viktigt att det uppfattas 

som okej att ta upp negativa saker i det öppna kontorslandskapet. Fördelen med att ta 

upp saker där är att fler hör det: ”På så sätt har vi givit feedback till kanske fem 

medarbetare, fast vi egentligen bara haft en dialog”. Dock anser han att det är viktigt att 

hålla en bra balans mellan att ta feedback öppet och vid sidan av, och då han på flera 

tidigare arbetsplatser varit chef i ett öppet kontorslandskap är han van vid att pendla 

mellan dessa. Ekonomichef 1 menar att det finns ett långt ansvar som arbetsgivare, och 

att det är viktigt att följa upp och se till att medarbetarna har det bra. Han anser det 

lämpligast att ta känsliga frågor i ett enskilt rum, alternativt att det finns en annan 

lösning. 

 

HR-chef 1 har ledarutveckling som ett viktigt inslag i sitt arbete. Han berättar om RAK, 

ett verktyg som infördes i samband med flytten till det aktivitetsbaserade kontoret. Detta 

innebär att cheferna varannan vecka sitter ned och har coachningssamtal med sina 

medarbetare, där tillfälle ges för att ge återkoppling och feedback. Detta bygger på 

företagets nya styrningsmodell, som innebär att varje medarbetare har fått ökat ansvar 

för sin egen utveckling och ”affärsplan”, som de kallar det. HR-chef 1 utbildar själv alla 

chefer i coachande ledarskap, för att de senare ska kunna ha denna typ av möten. Där 

följs det upp om målen uppfyllts, samt diskuteras vad den enskilde medarbetaren 

behöver hjälp med och stöd i. Miljöchef 1 lyfter fram att hans medarbetare är duktiga på 

att söka upp honom när de vill prata, och menar att det är mer förekommande än att han 

söker upp dem. Dock upplever han att medarbetarna ibland kan känna att de stör när de 

kommer fram och vill prata när han sitter i det öppna kontorslandskapet. Under vissa 

samtal händer det att de kommer in på andra personer eller något lite känsligare, vilket 

medför att medarbetarna kan uppleva det jobbigt att ta samtalet i öppen miljö. Han 

betonar att han måste ha detta i åtanke, och då välja att gå in i ett rum. 

 

Vi ställde en fråga till cheferna om de upplevde att medarbetarnas motivation förbättrats 

sedan implementeringen av aktivitetsbaserat kontor, och svaren blev i viss mån olika. 



 

38 

 

Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 menar både ja och nej, och förklarar vidare att 

det beror på hur du är som person. ”Vi brukar säga att det är 20, 60, 20. Dvs 20% som 

tyckte det var kanon redan innan vi flyttat in, för de är sådana som personer. 60% säger 

”ja men det blir bra det här, men jag vill se det först” och sen 20% som aldrig kommer 

att acceptera det här”. Han tror att de som haft egna kontor innan har svårast att 

acceptera förändringen, och att det även kan hänga ihop med om personen arbetat i 

företaget i väldigt många år. Dock har det inte varit några starka reaktioner från 

medarbetarna, när de fått rensa ur sina saker, samt inte längre kan sätta sin personliga 

prägel på arbetsplatsen. Miljöchef 1 tror att flytten i sig kan ge motivation, då det tar 

bort det som ”sitter i väggarna”- inga revir, inga egna rum. Cheferna sitter inte på en 

viss våning eller i en viss del, i det aktivitetsbaserade kontoret sitter alla tillsammans. 

Ekonomichef 1 anser att det är bra att personer från olika enheter sitter tillsammans, och 

upplever att många är positiva när medarbetarna inom hans enhet bidrar med hjälp. ”Det 

är väl i sig en motivationsfaktor” menar han, gällande att kunna hjälpa andra. 

Kundtjänstchef 1 lyfter fram att motivationen kan vara kopplad till hur du är som 

person; om personen anser att denne får energi av att träffa mycket människor, eller om 

det istället tar energi. Det som han tycker är bra med det aktivitetsbaserade kontoret är 

att du inte behöver sitta i det öppna kontorslandskapet hela tiden, utan kan enkelt flytta 

på dig. 

 

Förvaltningschef 1 menar att det kan ha gått för kort tid för att avgöra någon förändring 

gällande medarbetarnas motivation. Dock tycker han själv att ABW är det bästa som har 

hänt, ”det river en massa osynliga väggar”, vilket gör att det blir mer naturligt med 

dialoger mellan personer som tidigare aldrig pratat med varandra. Han menar dock att 

det är viktigt för medarbetarna att förstå att de inte kan arbeta som tidigare, och att de 

måste tänka annorlunda för att få vardagen att fungera nu. Det kan ta tid att komma in i 

detta, säger han, men de som förstått har börjat planera annorlunda och ifrågasätter det 

som gjorts tidigare. Ekonomichef 2 ser motivationen på två sätt, där det första är 

positivt då medarbetarna upplever det som häftigt att komma till den nya arbetsmiljön. 

Dock har arbetssättet inom hennes enhet inte förändrats sedan flytten, och det är samma 

material som behöver plockas fram för att utföra arbetet. På den fronten menar hon att 

medarbetarna kan uppfatta det som att det blivit lite mer omständigt, då det tar tid att 

plocka fram och ställa tillbaka. Hon tror dock att den kommande digitaliseringen 
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kommer att underlätta väldigt mycket, och de kommer att arbeta vidare för att förenkla 

och förbättra. 

 

4.2.2 Motivera grupper/team 

Ingen av respondenterna anser att deras möjligheter att motivera och stödja sina 

medarbetare som grupp har påverkats negativt av implementeringen av ett 

aktivitetsbaserat kontor. De flesta upplever ingen större skillnad, men några aspekter har 

förändrats. Exempelvis har Ekonomichef 1, som tidigare haft APT (arbetsplatsträff) 

med sin enhet en gång i kvartalet utökat detta till en gång i månaden. De har även 

avstämningsmöten, t.ex. i matsalen, där de pratar ihop sig om vad som händer den 

veckan. Detta har bidragit till en ökad samsyn inom enheten anser han. Även 

Ekonomichef 2 har avstämningsmöten regelbundet med sina medarbetare. Hon berättar 

att de var medvetna om att det fanns en risk att de inte skulle ses lika ofta, vilket 

medförde att de också lade till en gemensam fika varje vecka. HR-chef 1 tycker överlag 

att cheferna på hans företag är bättre på att samla grupperna, exempelvis vid frukost. 

Han anser att lokalens utformning skapar bra förutsättningar för fysiska möten, då det 

finns många rum och det blir enklare att samla sitt gäng. Det behöver inte vara 

strukturerade möten alla gånger heller, säger han. ”Jag tror det är viktigt att hitta de 

gemensamma träffpunkterna” säger Kundtjänstchef 1, gällande motivation på 

gruppnivå, och menar att gruppindelningen i ett aktivitetsbaserat kontor kan bli mer 

rörlig, där vissa dras till personer från andra enheter. Likt Ekonomichef 1 har 

Kundtjänstchef 1 APT en gång i månaden med sin enhet, samt enhetsresor ibland där de 

åker iväg tillsammans. Han tror också att det är viktigt att medarbetarna inte bara sitter i 

de enskilda rummen, då detta kan leda till att de hamnar utanför gruppens dynamik och 

rörelse, och kanske inte bidrar med sin kompetens till gruppen. 

 

Projektkontorschef 1 säger att personerna inom hennes enhet sitter lite utspridda, men 

de försöker att hitta nya hjälpmedel. Exempelvis har de startat en ”tavla” med saker som 

ska utföras, saker som är pågående, saker du behöver hjälp med, samt saker som är 

slutförda. Förvaltningschef 1 menar att den samlade gruppen hanteras på samma sätt 

som förr – genom möten och avstämningar. Däremot kan det bli så att delar av gruppen 

samlas upp på en fikarast, där idéer kan testas på delar av gruppen, den möjligheten har 

ökat. Han kan då se om medarbetarna är positiva till idén, och då kan den tas vidare till 

övriga medarbetare. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1, som har en liten grupp, ser 
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inga större problem med att samla ihop den. De brukar träffas på morgonen och 

“stämma av läget”. Dock lyfter han fram att det säkerligen kan vara svårare i de fall det 

handlar om en större grupp. Tidigare var han exempelvis chef för kundservice, som har 

ca 25 medarbetare, och upplevde då det som svårare med oplanerade saker. 

 

Ekonomichef 2 anser inte att teamkänslan drabbats mycket av implementeringen av ett 

aktivitetsbaserat kontor, de försöker att fika tillsammans både på förmiddagen och 

eftermiddagen. Sedan menar hon att gruppen har arbetsuppgifter som kräver 

avstämningar, vilket gör att de jobbar mycket tillsammans. Ekonomichef 1 däremot 

menar att medarbetarna inom enheten oftast inte sitter tillsammans, och att de är bland 

de personer på företaget som sprider på sig mest. Enheten fikar fortfarande gemensamt, 

vilket han upplever som positivt då ”det är ofta runt lägerelden det bästa kommer 

fram”. Han tycker dock att det också är bra att fika med personer från andra enheter, 

och medger att enheten skulle kunna bli bättre på detta. Teamkänslan sedan flytten till 

nya kontoret upplever han som bättre, och medarbetarna förstår också att 

ekonomienheten är en serviceenhet som hjälper till mycket. 

 

Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 tror att aktivitetsbaserat kontor kan ha effekt på 

den organisatoriska tillhörigheten, och att det kan bli svårare att ha en teamkänsla med 

de som är inom samma enhet. Personen menar att det istället skapas nya team och att du 

kan välja vilket team du vill sitta med för dagen, vilket kan bli mer dynamiskt. ”Det 

gamla sättet att se på det, det här är mitt team, det tror jag suddas ut lite i gränserna”. 

HR-chef 1 lyfter fram att teamkänslan i chefsgruppen har blivit bättre, då de träffas 

oftare än tidigare, då cheferna var uppdelade på två kontor. Han anser att gruppen har 

blivit bättre på att ge återkoppling till varandra, och att det kan utgöra grunden för att 

bygga starkare relationer. Även Förvaltningschef 1, som också haft sina medarbetare på 

flera olika kontor tidigare, tycker att teamkänslan har blivit bättre. Han säger dock att 

”teamkänslan byggs inte i huvudsak av lokalerna, den byggs ju av andra parametrar”. 

 

4.3 Kommunikation 

4.3.1 Ökad kommunikation 

Samtliga respondenter anser att aktivitetsbaserat kontor bidrar till ökad kommunikation, 

speciellt informell kommunikation. Ekonomichef 1 menar att samtal mellan enheter kan 
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lösa mycket, och då många kanske sitter i närheten av just de personer som kontakt 

önskas med, behövs kallelse till möten inte i lika stor utsträckning. Även 

Kundtjänstchef 1 tycker det är positivt med samverkan över olika enheter, och menar att 

det är mer kommunikation nu mellan kollektivanställda och tjänstemän, bättre service 

mot varandra internt och att det är lättare att ställa bekräftande frågor och följdfrågor. 

HR-chef 1 lyfter särskilt fram kunskapsöverföringen som en positiv effekt av ökad 

kommunikation ”Jag har lärt mig mer på sex månader här än vad jag gjorde på två år, 

om företaget”. Han menar att det finns goda möjligheter att lära sig mycket bara av att 

lyssna på andra. Förvaltningschef 1 säger att diskussioner ofta överhörs och det gör det 

möjligt att själv kunna flika in. 

 

Samtidigt upplever respondenterna att det finns några negativa aspekter, där de flesta tar 

upp distraktion som en effekt som kan påverka arbetet, både för chefer och medarbetare. 

Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 menar att tillgängligheten är större i ett 

aktivitetsbaserat kontor och det kan innebära att många kommer och ställer frågor. Full 

kontroll över sig själv och de arbetsuppgifter som ska utföras under dagen är 

nödvändigt, för att undvika att sätta sig i en miljö där det finns risk för distraktion. Han 

menar dock att det finns bra möjligheter för att jobba ostört, då han kan sätta sig i ett 

enskilt rum, och förhindra att arbetet blir lidande. Försäkringschef 1 är inne på samma 

spår, och säger att vissa dagar kräver mer koncentration, vilket leder till minskad 

tillgänglighet. Han menar att det är viktigt att ta eget ansvar och lära sig att vara mobil i 

miljön och flytta runt under dagen: ”Ett arbete är inte det du går till, det är det du gör”. 

Projektkontorschef 1 ser en förändring i kollegors kalendrar: ”Jag ser en ökad 

uppbokning i kalendrarna där det står egentid”, vilket inte fanns förut. Samtidigt finns 

en tro från hennes sida om att ”möteskulturen” håller på att förändras. Hennes kalender 

är full av möten, som egentligen kanske mer är att betrakta som diskussioner. Hon 

menar att om flera personer är involverade står de oftast inte i kontorslandskapet och 

pratar, utan istället bokas ett rum för detta, vilket innebär att inbokad tid för samtal ökat. 

Tidigare kunde dessa diskussioner ske genom att personer kom in på hennes kontor. 

 

Förvaltningschef 1 menar att hur ljudnivå upplevs är individuellt, där en del inte har 

problem med att det pratas mycket omkring dem, medan andra inte alls klarar av det. 

Han säger att: ”Det här är ju en väg som företaget har valt och vi kommer inte ändra på 

det, det här är den arbetsmiljö vi erbjuder. Däremot är det viktigt att lyssna på 
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individerna och på den enskildes behov”. Dock måste det handla om ett faktiskt behov 

och inte ett tyckande, det ska finnas problem med arbetsmiljön för att en annan lösning 

ska tillämpas. Personligen har varken Förvaltningschef 1, HR-chef 1 eller Ekonomichef 

1 problem med att det pratas i omgivningen, då de inte upplever att de lätt blir störda. 

Om de blir störda anser de det enkelt att sätta på sig hörlurar för att kunna koncentrera 

sig bättre. Kundtjänstchef 1 anser att kommunikationen kan försvinna i ett större brus i 

ett aktivitetsbaserat kontor: ”Säger jag någonting till en medarbetare kan fokus ibland 

vara dragen på många andra saker” och syftar på exempelvis ljud, personer som går 

förbi eller andra saker omkring. 

 

4.3.2 Ledarens kommunikationskanaler 

Bland respondenterna är fysiska möten, mejl och Lync de mest förekommande 

kommunikationssätten för att kontakta medarbetare, dock skiljer det sig lite mellan 

respektive respondent. Lync används främst för snabba chatmeddelanden, eller om de 

vill ta reda på var personen i fråga befinner sig. Miljöchef 1 använder sig av mejl om det 

exempelvis är rena instruktioner, annars är korta avstämningar vanligt förekommande: 

”Det var ju också en av tankarna med ett aktivitetsbaserat kontor, just det här med 

snabba möten”. Han menar vidare att de spontana mötena har ökat, och telefonsamtalen 

minskat – troligen på grund av ökningen av fysiska möten. 

 

Projektkontorschef 1 menar att mejl är vanligt förekommande, men betonar att det inte 

är det bästa kommunikationssättet: ”Men eftersom det inte är så bra med mejl försöker 

jag göra management by walking”. Hon försöker ständigt gå och söka upp 

medarbetarna, och ibland sätta sig bredvid dem. Detta då hon upplever att det uppfattas 

som mer positivt att vara fysiskt tillgänglig än att skicka mejl, hon har uppmärksammat 

att närvaron uppskattas. Kundtjänstchef 1 har ett liknande tankesätt: ”Jag försöker i 

största möjliga mån att undvika mejlkonversationer”, och anser att tanken med 

aktivitetsbaserat kontor är att få bort långa mejltrådar. En gång i veckan brukar han 

skicka ut ett sammanfattande mejl om vad som hänt i veckan samt vad som är på gång, 

annars använder han sig av rundvandring där han försöker träffa medarbetarna. Han har 

inom sin enhet en reception, där medarbetarna byts ut under dagen. Detta innebär att det 

blir många möten om han ofta går dit, och det ökar också synligheten i de fall 

medarbetarna själva vill söka upp honom. Han betonar dock att det är viktigt att försöka 
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hitta de sätt som passar bäst, och menar att rundvandring på exempelvis en av hans 

tidigare arbetsplatser hade varit mycket svårare, då de var ca 500 anställda. 

 

Ekonomichef 1 använder Lync väldigt mycket, då han anser det vara ett smidigt och bra 

verktyg. Ibland har han medarbetare som jobbar hemifrån, och då används detta 

kommunikationssätt ofta: ”Jag låter folk jobba hemma om de har vettiga 

arbetsuppgifter”. Han anser att bra produktion kan ske hemifrån, och lyfter fram att det 

är tekniken som gör detta möjligt. Även Förvaltningschef 1 använder Lync en del för att 

kommunicera. Tidigare var mejl väldigt förekommande, men sedan implementeringen 

har fysiska möten ökat anser han, då närheten gör det lättare att söka upp personer. 

Dock har han också medarbetare som är kvar på några områdeskontor, så alla är inte 

samlade: ”Det är en av de största utmaningarna, att inte glömma bort de som inte är 

här”. Han söker kontakt med dem så ofta det går, så att de ska känna samma 

tillhörighet. Dessa medarbetare väljer också att komma in till det nya kontoret oftare än 

tidigare, och kontorets utformning gör det enkelt för dem att hitta någonstans att sitta. 

Ekonomichef 2 kombinerar fysiska möten och mejl, där typen av information är 

avgörande för valet, snarare än om kommunikationen är på individ- eller gruppnivå. 

Hon hävdar att om mejl skrivs är en tydlighet kring det hon vill förmedla viktigt. Vid 

samtal kan rösten höjas och sänkas samt kan skämt läggas till på ett annat sätt, medan 

detta inte är möjligt vid mejl. Dock menar hon att mejl är mer lämpligt om det är 

information som behöver sparas, samt att detta kommunikationssätt troligtvis är mer 

tidseffektivt. 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att kommunikationen med andra chefer och 

personer utanför deras enhet har ökat. Miljöchef 1 säger att de ser varandra på ett nytt 

sätt: ”Jag tror den aktivitetsbaserade modellen gör att man inte funderar så mycket på 

gränser” och menar att alla anställda sitter blandat nu och pratar med dem som de 

behöver prata med. Kundtjänstchef 1 hävdar att kommunikationen ökat främst med de 

som han inte har direkt arbetskoppling med, och att det handlar om den sociala biten. 

Ekonomichef 1 säger sig också kommunicera i större utsträckning med andra 

enhetschefer och personer utanför hans enhet. Detta ökar också förståelsen för 

ekonomienheten menar han, som tidigare sågs som ”the bad guys”. Förvaltningschef 1 

är inne på samma spår och tror att ryktesspridning mellan enheter har minskat nu när de 

sitter mer blandat. Om en person skulle höra någon säga något i den riktningen kan det 
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redas ut direkt. En fundering han hade innan implementeringen var om det sociala pratet 

skulle komma att öka: ”Men för min del är det väldigt tydligt att det har minskat 

kraftigt”. Han tror att anledningen kan vara att det kan uppfattas som jobbigt att börja 

prata om icke arbetsrelaterade saker när kollegor som sitter runtomkring arbetar. HR-

chef 1 anser att den informella kommunikationen ökat, vilken sedan kan leda till formell 

kommunikation. Uppfattningen är att många kan uppfatta det informella som ineffektivt 

och att det är mycket tid som går åt. Han tror dock att många faktiskt inte inser att 

problem blir lösta ”on the fly”, och att det i slutändan blir effektivt: ”Ofta sätter man 

kanske av en timme för ett möte, men själva sakfrågan löser man på tio minuter”. 

 

4.3.3 Ledarens kommunikationsstil 

Ingen av respondenterna upplever att deras kommunikationsstil har förändrats särskilt 

mycket sedan implementeringen av aktivitetsbaserat kontor. Kundtjänstchef 1 menar 

dock att ”kommunikationsstilen har blivit mer inbjudande till dialog” och syftar delvis 

på dialogen kring det aktivitetsbaserade, då arbetsmiljön har förändrats och alla 

medarbetare inte hittat rätt ännu. Det är också av betydelse att utgå från vad 

medarbetarna behöver: ”Vissa tycker det är trevligt när man kommer och lägger 

handen på axeln, medan andra tycker det är bättre att man mejlar, och de kan ta till sig 

informationen när de har tid”. Även tidpunkt är en viktig aspekt enligt Kundtjänstchef 

1, om en medarbetare exempelvis är i dialog med en annan kan avvaktande till ett 

senare tillfälle ske. Är en medarbetare ensam någonstans och han vill ge positiv 

feedback, kan detta sparas till när personen befinner i det öppna kontorslandskapet så att 

fler kan höra det. Projektkontorschef 1 menar också att kommunikationen kan variera: 

”Jag situationsanpassar min kommunikation beroende på vem det är”. Hon tror att 

kommunikation i det aktivitetsbaserade kontoret, jämfört med cellkontor, blir mer direkt 

och personlig på grund av medvetenhet om överhörning. Enligt Projektkontorschef 1 

finns ett antagande om att vissa yrkesroller anpassar sin kommunikation, där det kan 

vara upplagt för misstolkning exempelvis. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 anser 

inte att hans kommunikationsstil påverkats åt något håll och att den är ganska lika som 

den var innan, språk eller liknande har inte förändrats. Enda skillnaden är att ”fler får 

vara med på det roliga nu”, menar han gällande att fler hör samtalet. 

 

Försäkringschef 1 beskriver sin kommunikationsstil som öppen, med ett förutsägbart 

ledarskap. Han anser inte att det är någon jargong på arbetsplatsen, utan att tonen är 



 

45 

 

familjär. Dock kan en mer vass ton önskas ibland, framför allt när det gäller problem. 

Gällande jargong har Miljöchef 1 uppmärksammat att medarbetarundersökningar visat 

att vissa medarbetare känner sig kränkta/mobbade, vilket har inneburit att denna jargong 

diskuterats ibland på möten. Han tror att detta kan suddas ut lite i det aktivitetsbaserade 

kontoret när det är så öppet och nya ”kulturer” skapas, även om många fortfarande sitter 

i sina gamla grupper. HR-chef 1 tror att personer kanske anpassar sig i det öppna 

kontorslandskapet, och lyfter fram att feedbackkulturen är viktig och att alla vågar säga 

till. 

 

”Man kanske har blivit tråkigare” säger Förvaltningschef 1, och jämför med tidigare då 

de hade cellkontor och många valde en öppningsfras anpassad efter personen de gick in 

till. Han upplever att det har blivit ett tydligare fokus på sakfrågan och inte pratet 

runtom. Det finns en medvetenhet om att vissa individer anser att det är jätteviktigt med 

det sociala pratet för att komma nära varandra säger han, vilket innebär att dessa kan 

uppleva det sämre än tidigare. Samtidigt finns det många medarbetare som inte bryr sig 

om det sociala på samma sätt och kan tycka att det är skönt att det är mer tydlig 

kommunikation, säger han. Han menar också att personer lättare blir anonyma i ett 

aktivitetsbaserat kontor, och att det är viktigt att vara vaksam så att alla blir sedda. 

 

4.4 Problemhantering 

Överlag upplever inte respondenterna att problemhantering påverkats i någon större 

grad av implementeringen av aktivitetsbaserat kontor. ”I det stora hela tror jag att det 

är bättre här”, hävdar Chef för verksamhetsutveckling & IT 1, som menar att det är stor 

sannolikhet att det finns någon som sitter nära en som kan svaret på ens problem. Även 

Funktionschef 1 anser att närheten gör mycket, det leder till att frågor bollas mellan 

personer. HR-chef 1 upplever att medarbetarna tar hjälp av varandra vid uppkomna 

problem i större utsträckning nu i det aktivitetsbaserade kontoret än innan, men menar 

att det fortfarande är i för liten utsträckning. Han anser att många bör bli bättre på att 

fråga sin bänkgranne, gällande allt från IT-problem till var information hittas, och 

menar att större effektivitet uppnås då. Han tror att medarbetarna tog hjälp av varandra 

även tidigare när de satt i cellkontor, men att telefonsamtal var vanligare då. Nu finns 

möjlighet att lära sig på ett annat sätt när någon kan visa en istället för att bara berätta. 

Förvaltningschef 1 upplever att särskilt de som är nya i sina roller väljer att sätta sig vid 

någon som kan bidra med hjälp. ”Kanske till och med i för stor utsträckning ibland, det 
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blir enklare att fråga bänkgrannen istället för att själv leta svaret” menar 

Kundtjänstchef 1, gällande att medarbetare tar hjälp av andra i större utsträckning. Han 

anser att ett förhållningssätt kring detta behöver tränas upp, att alla gör det som de kan 

själva innan de tar hjälp av andra. Han säger att företaget har en processwebb där 

medarbetarna kan leta efter svar, och menar att som mottagare kan personen fråga om 

rutiner lästs innan hjälp erbjuds. Företaget Projektkontorschef 1 arbetar på har ett 

liknande system, självhjälpsportalen, som innehåller ett större antal manualer. Hon 

medger dock att manualerna ofta är långa och få orkar läsa de, vilket leder till att många 

istället ringer om de behöver hjälp för att det går fortare. Det finns ett antagande om att 

personer som har koncentrationssvårigheter kan bli lite lidande av detta säger hon, om 

de ofta blir avbrutna i sitt arbete för att kollegor vill fråga saker. Ekonomichef 2 anser 

att hennes grupp alltid varit väldigt självständig och att medarbetarna söker efter 

information själva, men tror att det kanske ser annorlunda ut inom andra enheter. 

 

Respondenterna upplever ingen större förändring gällande konflikthantering mellan 

medarbetare, dock lyfts det fram av flera att vissa typer av konflikter kan tonas ned i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Detta på grund av att medarbetarna kan välja vilka de vill sitta 

bredvid, och risken för irritationsmoment minskar. Dock ser Kundtjänstchef 1 ett 

problem med att det är så lätt att sätta sig någon annanstans, eftersom konflikten 

fortfarande inte blir löst. Undviker medarbetare varandra blir det en exkludering. Detta 

tycker han ska motverkas och inte accepteras. 

 

Ekonomichef 2 anser att det är bra att information om problem kommer till henne 

direkt, så att åtgärder kan vidtas. Det händer att medarbetare ibland kommer till henne 

och säger exempelvis: ”De pratar mycket där”. Förvaltningschef 1 menar att “sker en 

öppen konflikt så är det många fler som hör den och då kommer det mig tillkänna 

fortare”. Han hävdar också att det bygger på att medarbetarna känner att de har en tillit, 

vågar ha en öppenhet och lyfta det till honom om det uppstår en konflikt. Han menar 

också att många medarbetare vill att chef/ledning ska vara tydliga med hur saker ska 

fungera. Samtidigt om de bestämmer för mycket, kan medarbetarna känna att de ej får 

vara delaktiga, och når det den nivån där en chef blir för demokratisk, kan det uppfattas 

som att denne inte vågar fatta beslut. Han säger att “det är ledarens ständiga dilemma, 

hur mycket medbestämmande och hur mycket ansvar ska man låta fördela?”.  
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Majoriteten av respondenterna anser att aktivitetsbaserat kontor lett till att de ofta bidrar 

med råd för beslutsfattande till personer i andra enheter. Miljöchef 1 menar att det inte 

är på ett medvetet sätt, men att korta avstämningar leder till diskussioner och samtal 

hela tiden, vilket eventuellt kan innebära att vissa konflikter och problem undviks. 

Chefer och medarbetare hör även samtal som förs, kan ha synpunkter på det som hörs 

och kan bidra om det är något som ligger inom deras kunskapsområde. HR-chef 1 bidrar 

med råd och diskuterar exempelvis måluppfyllelse och ledarskapsfrågor. Oftast är det de 

andra cheferna som pratar med honom säger han, då medarbetarna i andra enheter söker 

upp sina enhetschefer. Han tycker inte att råd och diskussioner stjäl tid, då han ser det 

som en del av hans huvudsakliga arbetsuppgifter. Ekonomichef 1:s råd handlar till stor 

del om budgetfrågor, investeringskalkyleringar och hur andra ska styra ekonomin. Han 

medger att det tar upp en del tid för hans enhet, men betonar att det är så det ska vara 

och är positiv till detta. Dock lyfter han fram att det är viktigt att inte släppa över för 

mycket arbetsuppgifter. Projektkontorschef 1 ger ofta inlägg och kommentarer för 

beslutsfattande, och får samma tillbaka för sitt eget beslutsfattande. Detta upplevs som 

positivt då hon anser att input alltid är bra. 

 

Förvaltningschef 1 tycker det är positivt att råd för beslutsfattande ökat, men säger att 

”man måste vara försiktig, eftersom vi är många chefer samlade så är det lätt att man 

väljer en annan chef”. Han menar att han måste vara noga med att personen ifråga 

pratat med sin egen chef först, så att han inte tar ett beslut över den andra chefens 

huvud. Han menar dock att om de är oense, eller om det är en fråga som är oviktig i 

strukturhänseende, så kan hjälp erbjudas. 

 

4.5 Innovation 

4.5.1 Kreativitet och nya idéer 

Samtliga av respondenterna upplever att aktivitetsbaserat kontor bidrar till kreativitet 

och nya idéer. Ekonomichef 2 säger dock att ABW i sig inte leder till detta, men i 

kombination med att ständiga förbättringar görs, tror hon att det bidrar till att nya saker 

kommer fram. Hon tror även att miljön i sig tvingar fram olika saker, exempelvis 

digitalisering. ”Man hade nog kommit dit ändå, men kanske inte lika fort”, då det är 

större krav på att det ska fungera i en sådan miljö. Försäkringschef 1 säger att det är 

individuellt om kreativiteten ökat och att det ibland är svårt att skilja på vad som är 
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aktivitetsbaserat och vad som är nytt. Ett nytt kontor i sig, säger han, kan nämligen 

införliva en viss stolthet hos medarbetare som känner sig inspirerade. 

 

Övriga respondenter är överens om att det är ABW som bidragit till att kreativiteten 

ökat. Ekonomichef 1 anser att idéerna uppkommer genom den interaktion som ett 

aktivitetsbaserat kontor innebär och att ”man får influenser från övriga enheter”. 

Projektkontorschef 1 säger att folk har lättare att prata fritt nu, kommer med synpunkter 

och bidrar, att brainstorming sker i kontorslandskapet. Förut var det mer styrt, nu mer 

spontant och vardagligt. Förvaltningschef 1 säger om kreativitet att det är ”själva 

grundkonceptet tankemässigt…vi vill ju helst ha rotation så att medarbetare inte sätter 

sig på samma stol varje dag. Idealiskt vore om samtliga...kunde sitta utspridda – du 

skulle få en helt annan integration”, så långt som det är möjligt. Enligt Miljöchef 1 

beror det på att steg tagits från det gamla inrutade, att den nya arbetsmiljön gör mycket. 

”Helt plötsligt har du fått nya arbetskamrater” – folk du aldrig träffade förut. Även 

Försäkringschef 1 talar om möten med nya personer och nu också möten över 

enhetsgränserna. Det har blivit mer naturligt med så kallade ”cross-diskussioner”, med 

personer från olika avdelningar. Han menar att det är så det kommer vara i framtiden, 

inga stuprör utan cross. En aktivitetsbaserad miljö skapar möjligheter till det säger han, 

och dessa måste tas tillvara på. HR-chef 1 talar om att aktivitetsbaserat kontor tonar ner 

det formella, och att människor då blir mer kreativa. Avslappnade former kan göra att 

du tänker lite annorlunda och ”man blir inte så fyrkantig i sitt tänkande”. Funktionschef 

1 betonar att de har kul på jobbet. 

 

Flera av respondenterna talar mer specifikt om hur kontorsutformningen och 

möbleringen kan, och är tänkt ska, främja kreativitet. Förvaltningschef 1 säger att ”i en 

matsal ska du helst inte göra ett bord för fyra personer, för gör du ett bord för fyra 

personer så blir det lätt en grupp”. Han menar att det räcker med att öka till sex 

personer så är chansen större att den sista personen är någon ny. Förvaltningschef 1 

säger också, gällande att de har valt att ha runda och avlånga bord i matsalen på hans 

arbetsplats: ”det är ett medvetet val för att det inte ska bli de här grupperna…i samråd 

med arkitekt så är det ett strategiskt val”. Samma sak med övriga sittgrupper säger han, 

de är utformade så att fler personer ska kunna ansluta. Projektkontorschef 1 talar om att 

det på hennes avdelning finns ett tält, som fungerar som verkstad, där det finns flera 

platser. Där har de medvetet valt bort gardiner runtom för att det ska vara inbjudande. 
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Kundtjänstchef 1 säger att han önskar större variation då vissa öppna landskap är för 

lika varandra och arbetsuppgiften där blir ganska homogen. Det spelar då inte så stor 

roll var du sitter. Variation behövs gällande både färg och intryck, för att få tillbaka 

olika typer av energi. Han anser att det är bra om det händer saker när du rör dig genom 

lokalerna vad gäller färger och utformning, ”det ger ett intryck som förhoppningsvis 

föder dig med energi”.   

 

Vi ställer även frågan gällande vilka aspekter respondenterna anser att deras enhet har 

förbättrats. Kundtjänstchef 1 säger att en förändring i sig gör mycket, ”ibland behöver 

organisationen skakas om lite för att det ska landa lite annorlunda”. Han menar att en 

omskakning gör att du genast hamnar i en annan position.  Det aktivitetsbaserade 

kontoret är en del av det. Att sitta med samma personer hela tiden gör att du bara ser ditt 

eget perspektiv, att träffa andra gör att perspektiven ökar. Flera personer nämner att det 

nu är lättare att nyanställa. HR-chef 1 säger att bara att ta dit kandidater är häftigt då han 

känner en stolthet över kontoret, och han tror att kandidater även lockas dit tack vare det 

nya. Även Försäkringschef 1 upplever det som lättare att ta in nya, då det inte är några 

problem med platser och det är lättare för dem att lära sig något nytt. Personer kan sätta 

sig bredvid de som de kommer att ha mycket att göra med under dagen,  de som de kan 

hjälpa, lära av eller trivs ihop med. 

 

Förvaltningschef 1 säger om omstruktureringen att ”individers utveckling och 

kommunikationen inom bolaget, och att de osynliga murarna rivs, definitivt att det blir 

bättre och det ska ställas emot att man på individnivå kan uppleva nån slags 

identitetskris…i alla förändringsprocesser så handlar det mycket om att våga släppa 

tryggheten”. Enligt Ekonomichef 2 är det en utmaning att ingjuta mod i medarbetarna, 

så de vågar säga till om något inte fungerar. Flera av respondenterna lyfter fram att det 

blivit viktigare att individer tar eget ansvar. HR-chef 1 säger att det är viktigt att 

medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Förvaltningschef 1 uttrycker det så att 

”man har själv ett ansvar för att se till att titta, vad är det för hjälpmedel som finns 

tillgängliga och hur kan jag göra för att få en bättre arbetsmiljö själv”. Det är annars 

lätt att säga att det är företagets ansvar. Han får också ofta frågan, vad är det nya 

arbetssättet? Han brukar då svara att det är något personen ifråga måste hitta själv, då 

det är individuellt hur det fungerar. Flera respondenter nämner även att de själva, som 

chefer, har ett ökat ansvar vad gäller planering. Miljöchef 1 säger att ”jag upplever att 
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man till vissa delar behöver bli mer strukturerad när man sitter i ett sånt här kontor” 

och menar att dagen tenderar att försvinna då informella möten dyker upp eller en fika 

drar över. Då krävs mer noggrann planering, exempelvis att sätta sig i ett rum eller den 

tysta avdelningen då det krävs för arbetsuppgifterna. ”Det är upp till var och en att ta 

det ansvaret”. 

 

Enligt Ekonomichef 2 har det blivit en utmaning att veta var medarbetarna är och 

Ekonomichef 1 upplever det som lättare att hitta sina medarbetare om de sitter ute i det 

öppna kontorslandskapet, snarare än i ett enskilt rum. Även Projektkontorschef 1 

uppfattar det som svårare att hålla koll på var medarbetarna är nu. Kundtjänstchef 1 tar 

upp säkerhetskulturen som en utmaning. Han säger att det nu har blivit ”allas och 

ingens kontor”, och frågar sig exempelvis: vem ansvarar då för brandlarm?. Även HR-

chef 1 tar upp detta och hur du ska kunna ha koll på vilka som är där och inte där nu, 

något han upplever som svårare. Han säger dock att det ansvaret inte behöver landa på 

cheferna, då flera av dem är ute och åker mycket, det kan likaväl delegeras till andra.  

 

På frågan om vad som kan förbättras svarar flera respondenter att de anser att 

rörligheten bör öka. Vi frågar därför även om de anser att det bör finnas regler för 

bokning av rum, för att främja detta. Försäkringschef 1 uppger att ett medvetet val 

gjorts att inte ha regler, medarbetare ska uppmuntras att prova nytt men de ska inte 

reglera det. Han har inte heller upplevt några problem med att platser blockeras under 

en längre stund. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 däremot säger att ”utnyttjar 

vissa en funktion hela tiden, då försvinner den funktionen för alla andra” och att det 

därför kan bli aktuellt med regler framöver även om de inte har det nu. Miljöchef 1 

menar att regler för blockering visserligen är en ledningsfråga, men är mer ett 

förhållningssätt. Detta måste det främst pratas mer om i grupperna säger han, visa på att 

det inte är schysst mot arbetskamrater och att det finns en samsyn gällande det. 

Ekonomichef 1 tror inte på regler för bokning, och Förvaltningschef 1 säger att det är 

bättre att försöka motivera medarbetare att lämna rummen. 

 

Respondenterna är överens om att ABW kräver ständig förbättring för att fungera. 

Enligt Försäkringschef 1 bör det kommas ihåg att det aldrig blir klart och att de aldrig 

blir fullärda, konceptet måste jobbas med hela tiden. Ständig förbättring för att se vad 

som används och behövs. Kundtjänstchef 1 och Projektkontorschef 1 tar upp att 
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tekniken är något som det måste jobbas med, det är en förutsättning för att det ska 

fungera. Försäkringschef 1 säger att ABW skapar förutsättningar för att göra saker 

snabbt, där är bra teknik bidragande. Miljöchef 1 säger att det blir en ny logistik och det 

tar tid att lära sig, hur du ska röra dig och vad som är mest effektivt. Han är dock av 

uppfattningen att alla med tiden lär sig att hantera miljön. 

 

4.5.2 Delning av kunskap 

Flera av respondenterna säger sig uppleva att kunskapsdelningen, eller utbytet av idéer, 

har ökat. Enligt Försäkringschef 1 är kunskapsdelning ”den absolut starkaste, 

tydligaste, största effekten av att arbeta aktivitetsbaserat”. HR-chef 1 håller med och 

säger att det är mycket mer kunskapsöverföring nu än tidigare.  Han menar att bara den 

saken att få mer insikt i andra personers jobb är en stor nyckel i det hela. Det är inte lika 

lätt att rikta klagomål mot exempelvis kundservice, när du hört hur duktiga de är och 

har sett hur mycket de har att göra. Det ger en annan förståelse för andra. Enligt 

Miljöchef 1 är det ”värdefullt för min egen del att få lite insyn i hur det fungerar”, och 

upplever det som mer irriterande när information fås utifrån gällande verksamheten, och 

inte internt först. Förvaltningschef 1 säger att ”den spontana kunskapsdelningen 

upplever jag är större, men inte den strukturerade”, och menar att det är svårt att dela 

kunskap på kommando. Miljöchef 1 är inne på samma spår och säger att det sker 

omedvetet, att du snappar upp saker, blir mer involverad och får information som du 

aldrig fått tidigare. Han menar att det blir mer allmänna diskussioner med ABW. Även 

Ekonomichef 2 tar upp att det handlar mycket om att överhöra andras diskussioner och 

inspireras av det. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 tar upp matsalen som ett 

exempel på ett ställe där mycket kunskapsdelning och utbyte av idéer sker, då det pratas 

mycket jobb där och det är en plats där alla samlas. 

 

Vi frågar också respondenterna om de på något vis lagrar sina idéer så att andra inom 

enheten kan ta del av dem. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 säger att de 

implementerade OneNote när de skulle bli papperslösa i och med ABW, vilket är ett 

Microsoft-verktyg, en digital anteckningsbok, som går att dela. De har sett till att de 

olika enheterna har gemensamma anteckningsblock som alla kan gå in och ändra i, 

istället för egna pärmar som varje medarbetare hade förut. Han säger att de uppmuntrar 

till att använda OneNote för att lagra saker, för det är inte lämpligt att gå omkring och 

släpa på en pärm, och menar att ”nu delar man kunskap på ett helt annat sätt”. Även 
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Ekonomichef 1, Försäkringschef 1 och Ekonomichef 2 nämner att de använder sig av 

OneNote. Projektkontorschef 1 och Funktionschef 1 lyfter istället fram att de använder 

sig av tavlor, där idéer skrivs upp så att alla kan se. 
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5. Analys  

5.1 Motivation 

5.1.1 Motivera individer 

I vår studie framkom det att ingen av respondenterna ansåg att deras möjligheter att 

motivera och stödja sina medarbetare individuellt hade förändrats sedan 

aktivitetsbaserat kontor infördes. Flera chefer lyfter dock fram att det blivit mer dialog. 

Ekonomichef 1 nämner också att ”jag vill att mina medarbetare ska hitta tiden för att 

kunna interagera med andra”. I vår teoretiska referensram redogjorde vi för flera 

teorier kring vad som motiverar individer. Vår uppfattning är att Herzbergs (refererad i 

Damij et al., 2015) motivatorer och det Auruskeviciene & Skudiene (2012) kallar intern 

motivation, som båda handlar om individens självförverkligande snarare än den fysiska 

arbetsplatsen, är vad som avgör hur motiverade individerna är och uppfattas. Detta 

inkluderar positiv interaktion med andra människor, chefer och medarbetare. Att flera 

chefer då säger sig uppleva att de har bättre kontakt med, och en öppnare dialog med, 

sina medarbetare, uppfattar vi som en ökad eller förenklad möjlighet att motivera det 

som ABW medför. 

 

Vi tog i vår teoretiska referensram upp att tidigare forskning (se exempelvis Appel-

Meulenbroek et al., 2011) framhävt att medarbetare upplever sig som mer motiverade i 

ett aktivitetsbaserat kontor. Därför var det intressant att då vi frågade våra respondenter 

om de upplevde just sina medarbetare som mer motiverade, så fick vi väldigt skilda 

svar. Samt att de inte var enhälliga om de ansåg att motivation och aktivitetsbaserat 

kontor hade en koppling överhuvudtaget. Flera av våra respondenter betonade att 

motivation är individuellt, vilket stämmer väl överens med det Wiley (1997) skriver att 

det skiljer sig åt vilka personliga, sociala och andra faktorer som avgör. Av de chefer 

som upplevde medarbetarna som mer motiverade, ansåg några att det är 

omstruktureringen i sig som gjort att vissa individer uppfattas som mer motiverade. 

Med det syftade de på det faktum att det skett en förändring av arbetsmiljön 

överhuvudtaget, inte att det blivit just aktivitetsbaserat. Cheferna var överens om att det 

har betydelse hur individen ställde sig till förändringen, de individer som inledande var 

positiva var också de som nu upplevs som mer motiverade. Enligt Herzberg (refererad i 
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Damij et al., 2015) kan hygienfaktorer, vilka är sådana som beror av arbetsplatsens 

fysiska och psykiska förutsättningar, inte motivera medarbetare, endast motverka 

missnöje. Till dessa räknas kontorsutformning. Arbetsförhållanden och jobbsäkerhet är 

två av hygienfaktorerna som Herzberg tar upp som kan påverka arbetsmotivationen, och 

vi kan förstå hur en inledande negativ inställning till konceptet påverkar, då det medför 

viss osäkerhet. Enligt Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 så är det fördelat ”20% 

som tyckte det var kanon redan innan vi flyttat in, för de är sådana som personer. 60% 

säger ”ja men det blir bra det här, men jag vill se det först” och sen 20% dom aldrig 

kommer att acceptera det här”. Av Crumpton (2013) förstår vi att ledare bör försöka 

skapa en kultur som stödjer medarbetare vid förändringar som de inte uppfattar som 

optimala. Här ser vi en stor utmaning för ledarskapet som kommer av ABW, och vår 

uppfattning är att det är ett fortsatt problem för de chefer vi talat med. Inget av våra 

fallföretag har dock använt ABW under någon längre period och vi vet därför inte hur 

länge den inledande negativa inställningen kvarstår hos medarbetarna, och om den 

försvinner över tid eller går att motverka. 

 

Både Mintzberg (1998) och Safari et al. (2011) nämnde att uppmuntran till egenmakt är 

en viktig del av en ledares uppgifter, och att det är direkt kopplat till motivation. Därför 

fann vi det intressant att en av våra respondenter sa om ledarskap att det handlar om att 

”få medarbetarna att förstå var det är vi ska någonstans och sen våga ge dem 

tillräckligt mandat, då är människor oftast självgående”. Han ansåg att detta bygger på 

tillit och att han kan lita på att medarbetarna vet vad de ska göra. Även Maccoby (2010) 

nämner ansvar som en av fyra motivationsfaktorer.  Två av våra respondenter var inne 

på att ABW har förändrat ledarskapet i stort, en uttryckte det så att ”man går till att bli 

mer ledare, coachande”, och mindre beslutsfattande. Den andra sa att 

ledarskapsfilosofin på hans företag är att de tror på medarbetarna, och att de flesta 

företag är på väg i den riktningen, att coachning har blivit viktigare. Enligt Mintzberg 

(1998) så behövs heller ingen egenmakt när människor känner sig betrodda. Detta, att 

coachning blivit viktigare, uppfattar vi dock vara rent generellt och inte kopplat till 

ABW.  

 

Crumpton (2013) talar om aktiv coachning i vilket det ingår att ge positiv feedback, 

offentligt erkänna insatser, lyssna på medarbetarna och visa intresse för det de säger. 

Ingen av respondenterna ansåg att det är svårare att ge mer privat individuell feedback i 
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ett aktivitetsbaserat kontor, då det finns många enskilda rum att gå undan och prata i. 

Projektkontorschef 1 lyfte dock fram att det är bra med överhörning både gällande 

positiv och negativ feedback och Kundtjänstchef 1 sa att det ska uppfattas som okej att 

ta upp negativa saker i ett öppet kontorslandskap. Den senare menade att de då kan ge 

”feedback till kanske fem medarbetare, fast vi egentligen bara haft en dialog”. Vi 

uppfattar detta som att tid kan sparas ur ett chefsperspektiv, samtidigt som det också 

upplevs som positivt av medarbetarna, enligt cheferna. Detta gäller dock främst 

arbetsrelaterad feedback, då respondenterna är överens om att känsliga samtal ska hållas 

enskilt.  

 

En av respondenterna, HR-chef 1, har som uppgift att utbilda andra chefer i just 

coachning av medarbetare. På hans företag har cheferna coachningssamtal med sina 

medarbetare varannan vecka, där de ger återkoppling och feedback på den ”affärsplan” 

medarbetarna har. Han säger att medarbetarna genom detta har fått ett ökat ansvar för 

sin egen utveckling. Detta stämmer helt med vad Safari et al. (2011) och Mintzberg 

säger om att ledarens uppgift är att stötta och uppmuntra medarbetarna till egenmakt. 

Endast två av respondenterna talar om medarbetarnas ökade ansvar men andra nämner, 

som diskuterats, att ledarskapet har förändrats. Oavsett så tycker vi oss se att ABW har 

bidragit till en förändring av relationer mellan medarbetare och chefer, och att cheferna 

blivit mer ledande än styrande. 

5.1.2 Motivera grupper/team 

Det som står ut när det kommer till att motivera på gruppnivå är att planerade 

avstämningsmöten tycks ha ökat. Ekonomichef 2 sa att de utgick från att det fanns en 

risk att de inom hennes enhet inte skulle ses lika ofta och att de därför planerade in fler 

möten för att undvika detta. Även Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 sa att 

aktivitetsbaserat kontor kan ha effekt på den organisatoriska tillhörigheten, och att det 

kan bli svårare att ha en teamkänsla med de som arbetar inom samma enhet. Vi tycker 

därför att det är intressant att respondenterna även lyfter fram att de oplanerade mötena, 

såväl som de planerade, har ökat, med personer inom och utom enheten. Enligt HR-chef 

1 är det för att lokalens utformning skapar bra förutsättningar för fysiska möten. Vi 

uppfattar det som att cheferna övervägande upplever att gruppindelningen i ett 

aktivitetsbaserat kontor blir mer rörlig då gruppen sitter utspridd, och att de anser det en 

viktig del av deras arbete att hålla ihop gruppen. Detta stämmer med vad Maccoby 
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(2010) skriver att människor ofta motiveras av interaktion med gruppmedlemmar och 

att en ledare bör säkerställa att relationerna mellan gruppmedlemmarna är stödjande. Vi 

kan se att användningen av aktivitetsbaserat kontor har påverkat dessa relationer och 

möjligheterna till interaktion, individerna tycks nu ha fler relationer och interagerar på 

nya sätt. Vi ser här ytterligare en utmaning för ledarskapet som kommer av 

aktivitetsbaserat kontor, att hålla ihop den ursprungliga gruppen. Med stöd i det Chef 

för verksamhetsutveckling & IT 1 sa om att det är svårare med spontana, oplanerade 

saker och möten då det handlar om större grupper, anser vi att det finns ett värde i att 

behålla de mindre. 

 

Samtidigt framgår det i vår undersökning att flera chefer anser det positivt att nya team 

också bildas. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 sa att det blir mer dynamiskt att du 

kan välja team från dag till dag och Ekonomichef 1 vill att hans enhet ska bli bättre på 

att interagera med personer från andra enheter. HR-chef 1 talade även om teamkänslan i 

chefsgruppen och sa att den hade blivit bättre då de träffas oftare. Han ansåg att 

cheferna hade blivit bättre på att ge återkoppling till varandra och att detta var positivt 

för relationerna dem emellan. Återigen är det goda relationer och interaktion som 

cheferna fokuserar på, och hur dessa ska stärkas, och vi drar slutsatsen utifrån detta att 

de anser relationer vara den viktigaste av Maccobys (2010) motivationsfaktorer och det 

som bör fokuseras på. 

 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Ökad kommunikation 

I den teoretiska referensramen tog vi upp att McElroy & Morrow (2010) lyfter fram 

ökad kommunikation som en positiv effekt av ABW. Samtliga respondenter uppgav att 

de anser att ABW bidrar till ökad kommunikation, vilket gör att teorin gällande detta 

stämmer i vårt fall. Överlag är det den informella kommunikationen som avses, och vi 

ser inga skillnader som är kopplade till respondenternas titel, storlek på enhet eller 

arbetsuppgifter. Appel-Meulenbroek et al. (2011) lyfter också fram ökad 

kommunikation i samband med ABW, och menar att den informella interaktion som 

uppstår kan sprida mycket kunskap och information. Denna typ av kunskapsöverföring 

lyfts fram av HR-chef 1, som hävdade ”Jag har lärt mig mer på sex månader här än 

vad jag gjorde på två år, om företaget”. 
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Oseland (2009) hävdar att det är en utmaning att skapa en arbetsplats som förbättrar 

interaktion, och som samtidigt minimerar risken för distraktion. Distraktion är något 

som tagits upp av de flesta respondenterna, och har beskrivits som en negativ effekt av 

den ökade kommunikationen, vilket kan antas påverka arbetet för både chefer och 

medarbetare. Den ökade tillgängligheten som uppstår i ett aktivitetsbaserat kontor anser 

vi kan vara den huvudsakliga orsaken till distraktion för chefers del, då flertalet av 

respondenterna lyfter fram att ökad tillgänglighet innebär att många kommer fram och 

ställer frågor eller önskar hjälp med något. Projektkontorschef 1 uppgav att hon såg en 

förändring i kollegors kalendrar: ”Jag ser en ökad uppbokning i kalendrarna där det 

står egentid”. Detta leder till att vi gör antagandet att det delvis beror på att de öppna 

ytorna och interaktionen har gjort att det finns ett behov av att ibland gå undan för att 

kunna arbeta med enbart sina egna arbetsuppgifter. Förvaltningschef 1 menade att 

distraktion är väldigt individuellt, där vissa personer kan uppleva det som störande när 

kollegor runt omkring pratar, medan andra inte upplever det alls. 

5.2.2 Ledarens kommunikationskanaler 

I den teoretiska referensramen tog vi upp tidigare forskning (De Paoli et al., 2013) som 

visar att flertalet chefer anser att teknik är av väsentlig betydelse för att en 

kontorslösning ska fungera bra. Ekonomichef 1, som låter sina medarbetare jobba 

hemifrån ibland, lyfte fram att det är tekniken som gör detta möjligt. Förutom mejl och 

fysiska möten använder Ekonomichef 1, och de flesta av de andra respondenterna, Lync 

som en viktig kommunikationskanal. Detta är i linje med det som De Paoli et al. (2013) 

skriver, de menar att kommunikation genom chatmeddelanden i Lync blir allt vanligare. 

Förutom att det är ett smidigt verktyg är vår uppfattning att kontorsutformningen som 

aktivitetsbaserat kontor innebär också bidrar till att denna kommunikationskanal ökar. I 

cellkontor med fasta platser är det enklare att veta var medarbetare sitter och gå dit 

direkt, medan det är vanligt i aktivitetsbaserat kontor att chefer och medarbetare 

använder Lync för att ta reda på var de sitter. Detta lyfte även Chef för 

verksamhetsutveckling & IT 1 fram. Vår första reaktion efter intervjuerna är att ingen 

av respondenterna lyfte fram telefonsamtal, vilket kanske tyder på att denna 

kommunikationskanal håller på att minska, medan andra samtidigt ökar. 
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Barrett (2006) skriver att ledare måste ha förmåga att kunna strukturera och skriva både 

enkla och mer komplexa dokument, samt använda ett språk som är tydligt, korrekt och 

koncist. Detta är något som Ekonomichef 2 också tog upp, som menade att tydlighet 

kring det som vill förmedlas är extra viktigt när mejl skrivs. Detta på grund av att det 

inte är möjligt att exempelvis höja och sänka rösten, som vid samtal. Ramcharan & 

Parumasur (2014) menar att oavsett vilken kanal som används, är behovet av aktivt 

lyssnande viktigt för att undvika missförstånd i kommunikationen. Vi ser tendenser till 

att missförstånd i kommunikation är något som kan uppstå i denna typ av kontorsmiljö, 

då Kundtjänstchef 1 lyfte fram att kommunikationen kan försvinna i ett större brus i ett 

aktivitetsbaserat kontor: ”Säger jag någonting till en medarbetare kan fokus ibland 

vara dragen på många andra saker” och syftar på exempelvis ljud, personer som går 

förbi eller andra saker omkring. 

 

De flesta av respondenterna upplever att kommunikationen med andra chefer och 

medarbetare utanför deras enhet ökat, och det upplevs som positivt. Ekonomichef 1 

lyfte fram att förståelsen ökar, medan Förvaltningschef 1 menade att ryktesspridning 

mellan enheter troligtvis minskar nu när de sitter blandat. Hedman & Valo (2015) 

skriver att kommunikation är av väsentlig betydelse gällande kunskapsskapande och 

beslutsfattande, och vår uppfattning är att detta är en åsikt som delas av majoriteten av , 

respondenterna. En skillnad som vi ser är dock upplevelsen av den informella 

kommunikationen, främst icke arbetsrelaterad. De flesta anser att det sociala pratet har 

ökat, mycket på grund av närheten. Däremot blir vi samtidigt upplysta om att det kan bli 

tvärtom, att det sociala pratet minskar. Så blev det för Förvaltningschef 1, som tror att 

anledningen kan vara att det uppfattas som jobbigt att börja prata om icke 

arbetsrelaterade saker när kollegor som sitter runtom arbetar. 

5.2.3 Ledarens kommunikationsstil 

Heffner (1997), refererad av Dasgupta et al. (2012) delar in kommunikationsstilar i 

aggressiv, passiv och bestämd. Vår uppfattning utifrån det respondenterna berättat är att 

samtliga respondenter har den sistnämnda kommunikationsstilen, som enligt Heffner 

(1997) främjar bra interaktion och kännetecknas av ärlighet, öppenhet, tolerans, 

personligt uttryck och respekt för sig själv och andra. Kundtjänstchef 1 menade att 

”kommunikationsstilen har blivit mer inbjudande till dialog” och syftade delvis på det 
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aktivitetsbaserade, eftersom arbetsmiljön förändrats och alla medarbetare inte hittat rätt 

ännu. 

 

Överlag verkar det dock inte som att respondenternas kommunikationsstil förändrats 

gällande någon särskild aspekt på grund av implementeringen av aktivitetsbaserat 

kontor, då samtliga upplever sin kommunikationsstil vara densamma som innan. 

Öppenhet är något som flera respondenter lyft fram, vilket vi anser positivt, då öppenhet 

enligt Dasgupta et al. (2012) underlättar medarbetarnas förståelse för arbetsuppgifter. Vi 

förstår att cheferna anpassar kommunikationen efter situation och individ, där 

medarbetarnas behov har en väsentlig betydelse. Detta är dock inte något nytt som 

kommit av aktivitetsbaserat kontor. 

 

Även om ursprungsfrågan var ledarens kommunikationsstil, så är jargong på 

arbetsplatsen något som flera respondenter tagit upp. Miljöchef 1 lyfte fram att han 

uppmärksammat att medarbetarundersökningar visat att vissa medarbetare känner sig 

kränkta/mobbade på arbetsplatsen. Vi anser att detta blir en viktig fråga för chefer i 

aktivitetsbaserade kontor att uppmärksamma, då utformningen av kontoret, som flera 

respondenter lyfter fram, innebär att grupper som tidigare inte varit på samma yta nu 

interagerar med varandra. Även om vi uppfattar det som, utifrån det HR-chef 1 lyfte 

fram, att personer säkerligen anpassar sig i det öppna kontorslandskapet. 

 

5.3 Problemhantering 

Vår uppfattning är, utifrån respondenternas svar, att problemhantering troligtvis är det 

område som påverkats minst av implementeringen av aktivitetsbaserat kontor. 

 

Som tidigare nämnts menar Mintzberg (1998) att en del av ledarens arbete på gruppnivå 

är att lösa konflikter som uppkommer mellan medarbetare. Enligt Wienclaw (2010) 

uppstår konflikter ofta på arbetsplatser då få människor har möjlighet att arbeta helt 

isolerade från andra människor. Ekonomichef 2 lyfte fram att medarbetare ibland 

framför till henne att det pratas mycket i kontorslandskapet. Med stöd i detta tolkar vi 

det som att särskilt ljudnivån i aktivitetsbaserade kontor är något som kan leda till 

irritationsmoment och eventuellt konflikter mellan medarbetare. Vi anser det dels för att 

samtliga respondenter lyfter fram att den informella kommunikationen ökat,  och dels 
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för att de öppna ytorna gör att det är lättare att höra och eventuellt störa sig på denna 

informella kommunikation om den ökar i för stor utsträckning. 

 

Ingen av respondenterna har i övrigt angett att de upplever några större konflikter 

mellan medarbetare, varken i de tidigare kontoren eller i det aktivitetsbaserade. Detta 

gör att vi inte känner oss övertygade av McCorkle & Reeses (2010) antagande om att en 

ledare beräknas spendera 20% av sin tid på att hantera konflikter mellan medarbetare. 

Flera respondenter lyfte dock fram att konflikter kan tonas ned lättare i det 

aktivitetsbaserade kontoret, eftersom det är möjligt för medarbetare att själva välja plats 

och därmed undvika personer som de inte alltid kommer överens med eller där 

irritationsmoment förekommer. Kundtjänstchef 1 lyfte fram att han ser det som ett 

problem att det är så lätt att sätta sig någon annanstans, eftersom han anser att 

konflikten fortfarande inte blir löst och om medarbetarna undviker varandra blir det en 

exkludering. Vi anser att denna exkludering kan leda till det som Knippen & Green 

(1999) tar upp, att olösta konflikter tenderar att bli större och inkludera allt mer, samt att 

det kan leda till försämrat samarbete där medarbetarna inte hjälper varandra och 

minskad kommunikation där information döljs eller utelämnas. 

 

En av de viktigaste skillnaderna vi ser gällande problemhantering är respondenternas 

syn på att medarbetare kan ta hjälp av varandra i större utsträckning i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Flera upplever detta enbart som positivt, medan exempelvis 

Kundtjänstchef 1 anser att det kanske kan bli i för stor utsträckning ibland, vilket leder 

till att medarbetarna kan fråga andra istället för att söka efter information själva. 

Projektkontorschef 1 hävdade att det är väldigt långa manualer att läsa, och vi uppfattar 

att detta kan vara något som är vanligt förekommande på många företag. Genom att 

förkorta dessa manualer, och göra dem tydligare, tror vi att många medarbetare skulle 

använda dem i större utsträckning. Särskilt de som arbetar med exempelvis kundservice, 

och snabbt behöver hitta ett svar om de pratar i telefonen med någon. 

 

Även om råd för beslutsfattande till personer i andra enheter tycks ha ökat bland 

majoriteten av respondenterna, anser vi att chefens titel och ansvarsområde kan ha viss 

påverkan på hur stor omfattning detta är. Chefer som har en väsentlig koppling till andra 

enheter, eller kompetens som många andra generellt har nytta av, uppfattar vi särskilt 

bidrar med råd i större utsträckning. Vårt antagande styrks av Ekonomichef 1, som 
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menar att ekonomienheten är en serviceenhet som hjälper till mycket utanför den egna 

enheten. Även HR-chef 1 tycks bidra med råd till andra till stor del. Det som är 

gemensamt för särskilt Ekonomichef 1 och HR-chef 1 är att de båda är medvetna om 

vad de bidrar med för något. Ekonomichef 1 vet att han bidrar med råd gällande bland 

annat budgetfrågor, investeringskalkyleringar och hur andra ska sköta ekonomin, medan 

HR-chefens råd berör måluppfyllelse och ledarskapsfrågor. Övriga respondenter uppgav 

också att de brukar bidra med råd, men vår uppfattning är att dessa är mer varierande till 

sitt slag och svåra att kategorisera, samt att råden tycks uppkomma till stor del genom 

informella diskussioner och överhörning. 

 

5.4 Innovation 

5.4.1 Kreativitet och nya idéer 

I tidigare forskning kring aktivitetsbaserat kontor (se bl.a. McElroy & Morrow, 2010 

och De Been & Beijer, 2014) har ökad kreativitet ofta lyfts fram som en effekt av 

konceptet. Därför är det inte förvånande att samtliga av våra respondenter upplevde att 

kreativiteten ökat sedan implementeringen. Det som däremot är intressant är att två av 

våra respondenter, Ekonomichef 2 och Försäkringschef 1, skilde sig från övriga och var 

osäkra på om det är det aktivitetsbaserade konceptet som är orsaken till ökningen eller 

om det är det faktum att förbättringar gjorts och att allt är nytt. Ekonomichef 2 var dock 

av uppfattningen att miljön är bidragande i och med att den ställer krav och tvingar fram 

nya idéer snabbare. Även Kundtjänstchef 1 talade om hur förändringen i sig gör mycket 

och att en organisation kan behöva skakas om för att du ska hamna i en ny position. Han 

menade dock att det aktivitetsbaserade kontoret är en del av det. Det faktum att du nu 

sitter med olika personer gör att perspektiven ökar. Respondenterna var för övrigt 

överens om att användandet av aktivitetsbaserat kontor kräver en ständig 

förbättringsprocess, och i och med detta kommer förändringar att ske kontinuerligt. 

 

Samani et al. (2014) skrev att dagens arbetsmiljöer i stort handlar om att vara kreativ 

och innovativ. Arbetsmiljöns uppgift är enligt författarna att vara mer stödjande och de 

identifierar ett antal fysiska faktorer i arbetsmiljön som kan påverka kreativiteten, bl.a. 

kontorsdesign och arrangemang. Flera av respondenterna talade om hur den nya 

kontorsutformningen och möbleringen kan, och är tänkt ska, främja kreativitet. 

Förvaltningschef 1 lyfte exempelvis fram att ett medvetet val hade gjorts gällande att ha 
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avlånga och runda bord i matsalen, och att inte ha bord för endast fyra personer. Detta 

för att fler ska kunna ansluta och interaktionen öka. De respondenter som ansåg att 

aktivitetsbaserat kontor och ökad kreativitet var direkt länkade, var överens om att det är 

just den ökade interaktionen som konceptet skapar som också gör att kreativiteten ökar. 

Enligt Amabile (1998) består individens kreativitet av flera komponenter, där 

motivation är den del som kan påverkas av arbetsmiljön. Detta stämmer överens med 

vad Kundtjänstchef 1 sa om att variation i ett öppet kontorslandskap behövs, han ansåg 

att det bör hända saker när du rör dig genom lokalerna vad gäller färger och utformning.  

 

Ser vi tillbaka på vår tidigare diskussion kring motivationsfaktorer, kom vi dock där 

fram till att goda relationer med chefer och medarbetare var den mest framträdande 

motivationsfaktorn och det är tydligt att det är det som ett aktivitetsbaserat kontor syftar 

till att underlätta för. Detta stämmer med rekommendationen Samani et al. (2014) ger, 

att någon form av flexibel och öppen kontorsmiljö bör användas, då dessa främjar 

kommunikation och interaktion. De tillägger också att ett positivt socialt klimat ökar 

kreativitetsnivån. Ser vi till respondenterna är de inne på samma spår. 

Projektkontorschef 1 sa att folk nu har lättare att prata fritt och att det som tidigare 

kändes styrt nu upplevs som spontant och vardagligt. Miljöchef 1 sa att den nya 

arbetsmiljön gör att du upplever det som att du helt plötsligt fått nya arbetskamrater, 

medarbetare du inte tidigare talat med. HR-chef 1 i sin tur talade om hur ett 

aktivitetsbaserat kontor tonar ner det formella och att en mer avslappnad form kan göra 

att du tänker lite annorlunda.  

 

Jung et al. (2003) skrev att av de faktorer som influerar kreativt beteende så räknas 

ledarskapet och ledarens förmåga att stödja kreativitet i regel som den främsta. De skrev 

att ledarens uppgift är att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till att testa nya vägar. 

Vi har redan lyft fram att det är den ökade interaktionen som gör att kreativiteten ökar 

och flera av respondenterna ansåg att rörligheten bör öka ytterligare. Förvaltningschef 1 

talade om att medarbetarna kan uppleva en form av identitetskris i och med 

förändringen, att tryggheten försvinner. Vi fick uppfattningen av respondenterna att 

många medarbetare fortfarande föredrar att sitta i egna rum. Vi var därför särskilt 

intresserade om de anser att det bör finnas regler för bokning av rum för att främja 

interaktion. Enligt Försäkringschef 1 så var det ett medvetet val att inte ha regler, 

medarbetarna ska uppmuntras att prova nytt men det ska inte regleras. Inte heller 
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Ekonomichef 1 trodde på regler för bokning, och Förvaltningschef 1 sa att det är bättre 

att försöka motivera individer att lämna rummen. Vi diskuterade tidigare hur 

ledarskapet gått från att vara mer styrande till ledande och coachande. Detta ser vi gå 

igen här genom Crumpton (2013) som skrev att chefer kan vara målorienterade och 

problemlösande, men de måste se bortom detta för att påverka individerna. 

 

Även här kan vi se hur det aktivitetsbaserade kontoret kan fungera som hjälpmedel för 

ledare och att det underlättar deras arbete. För som McElroy & Morrow (2010) skrev 

kan den fysiska arbetsplatsen användas som ett effektivt strategiskt redskap och 

förändra medarbetarbeteende, vilket vi här tydligt kan se. Flera respondenter talade 

också om individernas ökade ansvar för sin egen arbetssituation. Förvaltningschef 1 sa 

att ”man har själv ett ansvar för att se till att titta, vad är det för hjälpmedel som finns 

tillgängliga och hur kan jag göra för att få en bättre arbetsmiljö själv”. Han menade 

vidare att individerna själva måste hitta ett sätt att få miljön att fungera. Ekonomichef 2 

lyfte fram att medarbetarna måste våga att säga till och HR-chef 1 att de måste veta vad 

som förväntas av dem. Vi kan därmed se att mycket ansvar flyttats över från chefer till 

medarbetare, ansvar som Maccoby (2010) för övrigt lyft fram som en viktig 

motivationsfaktor. Cheferna i sin tur, uppfattar vi, har fått ett nytt, större ansvar gällande 

sin egen planering. Miljöchef 1 sa att han upplever att han till viss del behövt bli mer 

strukturerad, att dagen tenderar att försvinna i informella möten och en fika som drar 

över. Det finns därför ett större behov av noggrann planering, cheferna upplever att de 

måste sätta sig i ett rum eller den tysta avdelningen då det krävs för arbetsuppgifterna. 

Vi identifierar här ännu en utmaning för ledarskapet som aktivitetsbaserat kontor för 

med sig, de måste kunna planera sin dag och kunna stänga in sig då det behövs.  

 

5.4.2 Delning av kunskap 

Ingen av respondenterna ansåg att kunskapsdelningen hade minskat utan till 

övervägande del hade cheferna sett en ökning. Av de chefer som tydligt talade om en 

ökning upplevde samtliga att det handlar om omedveten delning av kunskap, det 

Förvaltningschef 1 kallar ”den spontana kunskapsdelningen”, som motsats till den 

strukturerade. Det Förvaltningschef 1 kallade strukturerad delning går att likna vid det 

Ipe (2003) kallar kunskapsöverföring, att den sker på kommando och under ett visst 

tvång. Respondenterna använde dock begreppen kunskapsdelning och 

kunskapsöverföring synonymt så vi gör ingen sådan särskiljning. 
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Ser vi till Wei et al. (2011) så kan vi konstatera att det är kunskapsdelning på 

individnivå som främst ökat. Ravasi & Verona (2001) skriver att kunskapsdelning vilar 

på förmågan att kombinera och rekombinera kunskaper kontinuerligt på ett kreativt och 

flexibelt sätt, och på hur organisationen utnyttjar individuella kunskaper. 

Försäkringschef 1 sa om kunskapsdelning att det är ”den absolut starkaste, tydligaste, 

största effekten av att arbeta aktivitetsbaserat”. Det vi kan se är att aktivitetsbaserat 

kontor, tack vare att personer nu byter plats och sitter bredvid nya personer, bidragit till 

ökad kunskapsdelning, med stöd i Ravasi & Verona (2001) ovan. Miljöchef 1 sa att du 

nu snappar upp saker och Ekonomichef 2 bekräftade att det till stor del handlar om 

överhörning av andras diskussioner. HR-chef 1 menade att det även ger en annan 

förståelse för andra människors arbete. En av de faktorer som Styhre et al. (2002) tar 

upp som underlättar för kunskapsdelning är just förmågan att inom ett arbetslag se 

varandra som individer, och det kan vi se att aktivitetsbaserat kontor bidrar till. Något vi 

fann intressant var också det Ravasi & Verona (2001) skriver om att traditionella 

organisationsformer, vilka grundar sig på stela strukturer och hierarkisk kontroll, 

tenderar att begränsa spridning och användning av individuella kunskaper. Enligt 

författarna kan det på sikt bromsa innovation och de föreslår därför en mer löst kopplad 

struktur. Det HR-chef 1 säger om att det inte är lika lätt att rikta klagomål mot t.ex. 

kundservice, när du hört hur duktiga de är och har sett hur mycket de har att göra är 

därför intressant. Vi uppfattar det som att aktivitetsbaserat kontor främst ökat 

kunskapsdelningen och interaktionen över enhetsgränserna och mellan personer som 

inte tidigare pratat med varandra. 

 

Enligt Ipe (2003) är det viktigt att människor utvecklar personliga relationer till 

varandra och informella möjligheter att interagera med andra människor är därför av 

betydelse. Chef för verksamhetsutveckling & IT 1 tog upp matsalen som ett exempel på 

en plats där mycket kunskapsdelning och utbyte av idéer sker, vilket stämmer bra med 

det Ipe (2003) skriver om att forskning visat att den största mängden kunskap delas i 

informella sammanhang. Förvaltningschef 1 talade om, då ökad kreativitet diskuterades, 

att möblering och kontorsutformning kan anpassas för att främja just kreativitet. Han sa 

att då att ett strategiskt val hade gjorts när det kommer till bordens utformning och 

antalet platser. Enligt Ipe (2003) är också kunskapsdelning något som kan påverkas och 

vi är av uppfattningen att kontorsutformningen i sig kan påverka även här. Nästan alla 
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respondenterna fann vi även lagrar sina idéer skriftligt på något sätt för att andra ska 

kunna ta del av det. Detta har ökat, och vi uppfattar det som att cheferna upplever detta 

som positivt. Detta, att företagen och kunskapsdelningen blir mer digital i och med att 

ABW införs, går lite emot tidigare forskning som säger att interaktion och relationer är 

avgörande för kunskapsdelning. Vi kan ändå se varför det upplevs som positivt att 

kunskap delas i större utsträckning och på nya sätt. 
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6. Bidrag 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att belysa hur chefer upplever att deras möjligheter att 

utöva ledarskap påverkas av användningen av aktivitetsbaserat kontor. Vi valde att 

fokusera på fyra delområden vad gäller ledarskapet och nedan presenteras således våra 

resultat gällande hur dessa fyra aspekter påverkats i en sammanställande modell. 

 

 

Figur 5. Sammanställning av vårt teoretiska bidrag (egen figur). 

Tidigare forskning kring effekterna av ABW har som påpekats fokuserat på 

underordnade medarbetare snarare än chefer och ledare. Vår studie är till vår kännedom 

den enda av sitt slag som tittar på ABW ur ett chefsperspektiv samt med avseende på 

hur ledarskapet har förändrats och mycket av det vi lyfter fram är därför helt nytt. Vi har 

funnit vissa likheter med tidigare forskning men vi har även funnit sådant som är mer 

unikt för medarbetare i en chefsposition och som upplevs annorlunda ur detta 

perspektiv. 

 

Som Appel-Meulenbroek et al. (2011) tagit upp är ökad interaktion en framträdande 

effekt av ABW, och interaktion, särskilt mellan enheter, tycks vara bland det som 

upplevs som mest positivt med kontorskonceptet bland respondenterna. Ökad 

interaktion utgör dessutom grunden för andra upplevda effekter, vilket bekräftas både av 

tidigare forskning och vår studie. Eftersom våra respondenter dessutom arbetar i olika 

branscher, företagen är olika stora samt att respondenterna har väldigt skilda titlar, men 
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ändå lyfter fram samma saker, ser vi inte att deras upplevelser är begränsade till eller 

unika för vår studie, trots att vår utgångspunkt är individuella upplevelser.  

 

När det kommer till motivation har tidigare forskning uppmärksammat att medarbetare 

säger sig ha fått ett ökat ansvar i och med införandet av ABW (Appel-Meulenbroek et 

al., 2011). Vår studie bekräftar delvis att det stämmer att medarbetarna fått ett ökat 

ansvar och vi har sett hur ledarskapet blivit mer ledande, coachande och uppmuntrande. 

Både Mintzberg (1998) och Safari et al. (2011) lyfte fram att uppmuntrande till eget 

bestämmande är en viktig del av en ledares uppgifter och Maccoby (2010) att eget 

ansvar är en viktig motivationsfaktor. Vår slutsats utifrån vår studie är dock att 

aktivitetsbaserat kontor och motivation i sig inte är direkt kopplade till varandra, att det 

inte är den fysiska kontorsutformningen som varit avgörande. Detta då våra 

respondenter lyft fram att det som till störst del påverkat motivationen hos medarbetarna 

är den egna inställningen till förändringen. Som vi nämnt kan vi dock se att 

kontorsutformningen underlättat för cheferna att motivera sina medarbetare, där en 

viktig del är att lägga ett större ansvar på medarbetarna. Det mest centrala gällande 

motivation som vår studie visar på, och som respondenterna ständigt återkom till, är 

dock goda relationer med chefer och medarbetare. Relationer är också det en viktig 

motivationsfaktor som Maccoby (2010) lyfte fram. Detta har ABW ökat möjligheterna 

till, i och med att det främjar dialog och interaktion och skapar förutsättningar för fler 

fysiska möten. Vi uppmärksammar dock också genom vår studie en ny utmaning för 

ledare som denna ökade interaktion och rörlighet medför, vad gäller motivation och 

relationer på gruppnivå. Det har blivit svårare för ledare att hålla ihop den grupp som 

fanns innan implementeringen och detta har nu blivit en del av ledarens arbetsuppgifter. 

 

I tidigare forskning om ABW har McElroy & Morrow (2010) och Appel-Meulenbroek 

et al. (2011) lyft fram ökad kommunikation som en positiv effekt av ABW. Fokus har 

legat på spridning av kunskap och information i denna forskning, men vi vill genom vår 

studie lyfta fram en aspekt som vi anser viktig ur ett chefsperspektiv. Genom 

respondenterna har vi sett att ledares tillgänglighet ökar i ett aktivitetsbaserat kontor, 

och förutom de positiva effekterna med detta kan också distraktion uppstå. Oseland 

(2009) menade att det är en utmaning att skapa en arbetsplats som förbättrar interaktion 

men samtidigt minimerar risken för distraktion, och vår slutsats utifrån vår studie är att 

så är fallet, det är en utmaning. Vi ser det dels för att ökad interaktion och minskad 
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distraktion i sig motverkar varandra, dels för att individers preferenser är olika. Som 

respondenterna tog upp, upplever medarbetare distraktion olika, där vissa kan ha 

koncentrationssvårigheter medan andra inte påverkas alls av ljud omkring. Vår studie 

har även visat att med den ökade tillgängligheten kan informell kommunikation stjäla 

tid från en chefs andra arbetsuppgifter, vilket gör att vi drar slutsatsen att detta är en 

påverkan som blir viktig att ta hänsyn till, i sin roll som chef i ett aktivitetsbaserat 

kontor. 

 

McElroy & Morrow (2010) skrev att samarbete mellan medarbetare ökar med ABW, 

och De Been & Beijer (2014) att detta beror på att de nu arbetar närmare varandra. 

Detta stämmer med våra erfarenheter, medarbetarna uppges ta hjälp av varandra i större 

utsträckning i ett aktivitetsbaserat kontor. På denna punkt fann vi dock individuella 

skillnader i hur detta upplevs. Å ena sidan uppfattades den ökade möjligheten att kunna 

ta hjälp av personer runt omkring som positivt, å andra sidan fanns uppfattningen att 

medarbetarna blir alltför bekväma och frågar någon annan innan de själva försökt lösa 

problemet. Vi förstår att det finns individer vars koncentration kan störas om denne blir 

avbruten i sitt arbete i för stor utsträckning. Knippen & Green (1999) skrev att 

konflikter mellan medarbetare i sin tur kan resultera i försämrat samarbete, där personer 

sedan väljer att inte hjälpa varandra. 

 

Något vår studie entydigt visar, som inte behandlats i tidigare forskning, är att chefers 

råd för beslutsfattande till personer i andra enheter har ökat. Det handlar även här om ett 

utökat kompetensutbyte som kommer av ökad interaktion, enligt vår uppfattning till 

störst del genom informella diskussioner och överhörning. 

 

Vår studie visar att den spontana kunskapsöverföringen har ökat i och med 

användningen av ett aktivitetsbaserat kontor och att orsaken till detta är den ökade 

rörligheten som konceptet medför. McElroy & Morrow (2010) har tidigare nämnt att 

samarbetet mellan medarbetare ökar och Appel-Meulenbroek et al. (2011) att vissa 

medarbetare upplever det som mer bekvämt att hålla ett samtal i en öppen kontorsmiljö. 

Våra respondenter bekräftar detta, att det blivit lättare att prata fritt och att det blivit mer 

avslappnat, samt det faktum att när du flyttar på dig och sitter bredvid nya personer, får 

du nya infallsvinklar och kan också överhöra andras diskussioner. Enligt Ravasi & 

Verona (2001) handlar kunskapsdelning om att kombinera och rekombinera kunskaper 
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kontinuerligt på ett kreativt och flexibelt sätt, och vår studie visar att ABW medför 

detta. 

 

Något som vi uppmärksammat genom vår studie och som tidigare inte berörts i 

forskning om ABW är att rörligheten medfört en ökad förståelse för andra personers 

arbete, vilket i sin tur förbättrar relationerna dem emellan. Styhre et al. (2002) tar upp 

att förmågan att se varandra som individer också underlättar för kunskapsdelning. 

Kontorsutformningen fungerar här som ett redskap, som McElroy & Morrow (2010) 

varit inne på, vilket underlättar för ledare om nyttjat rätt. Vår inledande uppfattning om 

att ABW:s främsta fokus ligger på att motivera och underlätta för medarbetare bekräftas 

därmed här, och ledarens uppgift är just att uppmuntra sina medarbetare att nyttja 

konceptet rätt. 

 

Vår studie visar också att ett aktivitetsbaserat kontor ställer fortsatta krav även efter 

implementeringen. Konceptet kräver ständig förbättring och miljön måste anpassas 

kontinuerligt efter rådande behov. ABW har fått ett genomslag på senare år tack vare 

förbättrad teknik, skrev Appel-Meulenbroek et al. (2011). Bra teknik, men också 

digitalisering och väl anpassad kontorsutformning, är något som starkt betonas i vår 

empiri. Vi konstaterar därmed att ledarens uppgift också blivit att se till att miljön 

fungerar som tänkt och är fortsatt anpassad efter syftet. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Utöver det teoretiska bidraget vill vi också presentera ett praktiskt bidrag riktat till 

praktiker som använder aktivitetsbaserat kontor, eller överväger att implementera 

kontorskonceptet. Vår uppfattning är, genom intervjuerna med respondenterna, att 

många chefer arbetar i en sådan kontorsmiljö för första gången, vilket gör att vi anser att 

denna studie kan vara till nytta för dem. Vi anser även att vår studie kan upplysa om 

potentiella problem och utmaningar som kan kopplas till ett aktivitetsbaserat kontor, 

men också se de möjligheter som finns och kan bidra till ett modernt och lyckat 

ledarskap. 

 

Nedan vill vi lyfta fram tre punkter som enligt denna studie är av vikt: 

 Förberedelse- Kontorskonceptet innebär förändringar gällande många aspekter, 

vilket gör att förberedelse kan vara avgörande för hur lyckad implementeringen 
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blir. Dels förbereda medarbetarna, då de kommer att behöva anpassa sitt 

arbetssätt och rutiner till den nya miljön. Dels se till att det finns teknik som 

stödjer det nya sättet att arbeta. 

 Egen planering- Vår studie visar att implementering av ABW leder till en ökad 

tillgänglighet, vilket medför att planering blir ännu viktigare för chefer i denna 

typ av kontorsmiljö. Tas inte hänsyn till den nivå av koncentration som krävs för 

dagen, finns det risk att ineffektivitet uppstår och mycket tid tenderar att 

försvinna utan att arbetsuppgifter blir utförda. 

 Ansvarsfördelning- Vid implementering av ABW sker en viktig förändring, 

ingen individ eller enhet är kopplad till en speciell yta, då det är möjligt att sätta 

sig var som helst på kontoret. Detta gör att det, som en respondent lyfte fram, 

blir “allas och ingens kontor”. En viktig del av ledarskapet blir att se till att 

ansvarsområden inte glöms bort, även om de i slutändan kan delegeras till en 

medarbetare. Detta kan gälla allt från enklare saker till viktigare områden, 

exempelvis larm och rutiner vid brand. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Eftersom aktivitetsbaserat kontor är ett relativt nytt kontorskoncept är det naturligt att 

forskningen inom ämnet är begränsad. Som tidigare nämnts, var vår uppfattning att 

tidigare forskning behövde kompletteras med ett chefsperspektiv, vilket blev 

utgångspunkten för denna studie.  

 

Företagen som respondenterna i vår studie arbetar i har haft aktivitetsbaserat kontor 

mellan 8-12 månader, vilket innebär att det inte gått så lång tid sedan kontorskonceptet 

implementerades. Vi är medvetna om att detta kan medföra att många potentiella 

problem inte hunnit komma till ytan än, därför anser vi att vår studie kan kompletteras 

genom att även använda företag som haft aktivitetsbaserat kontor en längre tid. 

Detsamma gäller chefers möjligheter, vilka säkerligen kan förbättras med tiden genom 

att en kontinuerlig utveckling av arbetssätt, rutiner och teknik medför att det blir enklare 

att utöva ledarskap i en sådan kontorsmiljö. 

 

Vi har i vår studie endast fokuserat på fyra av de tio roller och uppgiftsområden som 

Mintzberg lyfter fram att en ledare har i en organisation. Vi föreslår därför 

att  utökade/kompletterande studier bör göras som berör andra aspekter av ledarskapet 
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och som kan lyfta fram andra effekter av aktivitetsbaserat kontor än de vi belyst i vår 

studie. 

 

Sammanfattningsvis är våra förslag till vidare forskning: 

 Att i studien använda företag som haft aktivitetsbaserat kontor en längre tid för 

att upptäcka nya utmaningar, problem och möjligheter för chefer. 

 Att i studien fokusera på andra delar av ledarskapet och hur dessa påverkas av 

aktivitetsbaserat kontor, som komplement till vår studie. 
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Bilagor 

Intervjuguide  

Datum för intervju: 

Företag: 

Namn: 

Titel: 

Antal år i företaget: 

 

Grundläggande 

·      Samtyckte till inspelning och citering 

·      Kan du kortfattat beskriva vad dina arbetsuppgifter är? 

·      Hur länge har ni haft aktivitetsbaserat kontor? 

 

      ÖPPEN INLEDANDE 

      1. Hur upplever du att dina möjligheter att styra och ta din roll som chef påverkats av 

implementering av ett aktivitetsbaserat kontor? 

 

MOTIVATION 

2. Hur anser du att dina möjligheter att motivera och stödja dina medarbetare 

individuellt är i ett aktivitetsbaserat kontor? 

a. Skiljer det sig något från hur det var innan implementeringen?  

b. Gör en mer öppen kontorslösning det svårare att ge individuell feedback av det 

känsligare/mer privata slaget? 

a. Upplever du medarbetarna som mer motiverade nu? Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Hur anser du att dina möjligheter att motivera och stödja dina medarbetare som grupp 

är i ett aktivitetsbaserat kontor? 

a. Skiljer det sig något från hur det var innan implementeringen? 

b. Tycker du att “teamkänslan” inom din enhet drabbats av att medarbetarna inom den 

sitter utspritt? Om inte, hur gör ni för att behålla den?  

 

KOMMUNIKATION 
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4. Vilket är det mest förekommande sättet som du kommunicerar med dina 

medarbetare? Exempelvis fysiska möten, mejl osv. 

a. Ser det annorlunda ut än innan implementeringen? Vilka sätt har ökat/minskat? 

b. Skiljer sig sätten om det är på individ- eller gruppnivå?  

 

5. Upplever du att aktivitetsbaserat kontor bidrar till ökad kommunikation? 

a. Om ja, vad är positivt/negativt med detta? 

b. Kommunicerar du i större/mindre utsträckning med andra chefer och personer utanför 

din egen enhet? 

 

6. Upplever du att din kommunikationsstil har förändrats sedan implementeringen? 

Exempelvis mer/mindre öppen, enkel, personlig osv. 

 

PROBLEMHANTERING 

7. Upplever du att medarbetarna i större utsträckning tar hjälp av varandra vid 

uppkomma problem? 

 

8. Upplever du det som svårare/lättare att hantera konflikter som uppkommer mellan 

medarbetare? 

 

9. Har aktivitetsbaserat kontor lett till att du ofta bidrar med råd (för beslutsfattande) till 

personer i andra enheter? 

 

INNOVATION 

10. Upplever du att ett aktivitetsbaserat kontor bidrar till kreativitet och nya idéer? På 

vilket sätt?  

a. Upplever du någon skillnad vad gäller kunskapsdelning/utbyte av idéer? 

 

11. Upplever du att din enhet förbättrats gällande någon aspekt sedan implementeringen 

av aktivitetsbaserat kontor? Exempelvis arbetssätt, rutiner osv. 

a. Är det något som du anser att ni bör utveckla/förbättra för att kontorskonceptet ska 

fungera optimalt?  
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