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Abstract 
The modern day society does not require the same physical presence for interaction as the 

premodern societies did which have had an impact on the workplace. In the activity based offices, 

the employees decide where they want to work depending on their work task and therefore they do 

not have an individual workplace. There is a lack of previous research in the area of activity based 

office, especially in relation to leadership. Previous research shows that the activity based office 

promotes the well-being of the employees and has fewer sick leaves compared to other office types. 

The purpose of this study is to examine the importance of the room in the activity based office and 

to gain knowledge about how the activity based workplace affects the perception and practice of 

leadership. The study is based on a qualitative approach with six semi-structured interviews as 

method of data collection. The interviews were conducted on three different organizations in the 

Stockholm area, with one person in a managing position and one employee per organization. The 

results of the study show that the importance of the room in the activity based office is affected by 

more variables than the given theory presents. Leadership is remotely affected by the activity based 

workplace. However, the activity based office does not promote a certain type of leadership. 
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Sammanfattning 
Dagens moderna samhälle ställer inte samma krav på fysisk närvaro för social interaktion jämfört 

med förmoderna samhällen, vilket har gjort avtryck på arbetsplatsen. På det aktivitetsbaserade 

kontoret väljer de anställda arbetsstation utifrån uppgift och saknar således en fast arbetsplats. Det 

finns lite tidigare forskning på området, särskilt ur ett sociologiskt perspektiv eller i förhållande till 

ledarskap. Tidigare forskning har visat att det aktivitetsbaserade kontoret främjar välmående och 

har färre sjukskrivningar jämfört med andra kontorstyper. Syftet med denna studie är att undersöka 

rummets betydelse på det aktivitetsbaserade kontoret samt hur aktivitetsbaserade arbetsplatser 

inverkar på hur ledarskap förstås och praktiseras. Studien utgår från en kvalitativ metod med sex 

semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod av empiri. Intervjuerna genomfördes med en 

chef och en medarbetare vid tre  organisationer i Stockholmsområdet. Resultatet visar att mobilitet 

på det aktivitetsbaserade kontoret påverkas av fler faktorer än vad befintlig teori presenterar. 

Ledarskapet påverkas i viss utsträckning av det aktivitetsbaserade kontoret. Dock främjar inte det 

aktivitetsbaserade kontoret någon specifik ledarskapsstil. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs studiens problemområde, studiens syfte, frågeställningar och 

begreppsdefinition. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition.  

1.1 Problemområde  

Anthony Giddens (1996:27) beskriver en uppluckring av relationen mellan tid och rum. I 

dagens moderna samhälle ställs inte samma krav på fysisk närvaro för social interaktion jämfört 

med förmoderna samhällen. Som en följd av den teknologiska utvecklingen kan social 

interaktion idag ske med fysiskt frånvarande personer, exempelvis via telefon och sociala 

medier. Denna teknologiska utveckling har även gjort avtryck på arbetsplatsen. Den stationära 

datorn har bytts ut mot bärbara alternativ som laptops och surfplattor medan fast telefoni bytts 

ut mot mobiltelefoni (Giddens, 1996:27). Det resulterar i en ökad mobilitet där det är möjligt 

att arbeta på kontoret, hos kunder, hemifrån eller någon annanstans. Detta medför att hela 

arbetsstyrkan sällan är närvarande på arbetsplatsen samtidigt och att behovet av fasta 

arbetsplatser minskar (Bodin Danielsson & Bodin 2008:643). På det aktivitetsbaserade 

kontoret saknar de anställda en egen arbetsplats. De anställda väljer istället arbetsplats utifrån 

aktuell arbetsuppgift (Bodin Danielsson, Wulff & Westerlund, 2013:200). Detta möjliggör att 

minska antalet arbetsplatser vilket bidrar till en kostnadseffektiv lösning på tomma 

arbetsplatser. Det ställs inga krav på tillit till en människa vars handlingar du har uppsyn över 

och fullständig information om (Giddens, 1996:39f). Därmed är vår utgångspunkt att den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen ställer särskilda krav på arbetsledning och medarbetare, till 

exempel när det gäller tillit från arbetsledningens sida.  
 
Det aktivitetsbaserade kontoret är en relativt ung kontorstyp. Därför finns det lite tidigare 

forskning på området, särskilt ur ett sociologiskt perspektiv eller i förhållande till ledarskap. 

Denna studie har därmed möjlighet att vara ett sociologiskt bidrag. Inriktningen mot ledarskap 

i aktivitetsbaserat kontor gör studieområdet snävt. I Sverige är de flesta organisationer som 

arbetar aktivitetsbaserat främst belägna i storstadsregionerna. Därmed har vi valt att undersöka 

tre organisationer belägna i Stockholmsområdet. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka rummets betydelse på det aktivitetsbaserade kontoret 

samt hur aktivitetsbaserade arbetsplatser inverkar på hur ledarskap förstås och praktiserats. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Givet ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

Ø Vilka hinder och möjligheter för mobilitet identifierar de anställda på ett 

aktivitetsbaserat kontor?  

Ø Hur upplever chefer respektive medarbetare att det aktivitetsbaserade kontoret formar 

ledarskapets förutsättningar? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna studie kommer lägga stort fokus vid ledarskap och på hur cheferna uppfattar rummets 

betydelse på det aktivitetsbaserade kontoret. Medarbetarnas upplevelse kommer att användas i 

kompletterande syfte.  

 

1.4 Disposition 

I det nästkommande kapitlet presenteras tidigare forskning och teori. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av rummets förändrade betydelse, följt av definition och tidigare forskning om det 

aktivitetsbaserade kontoret ur ett medarbetarperspektiv samt ett ledar perspektiv. Kapitlet 

avslutas med presentation av ledarskapsteorier som kommit att användas i studien. I det tredje 

kapitlet beskrivs och motiveras de metodval som gjorts vid insamling av material och analys 

av empirin. Här förklaras även tillvägagångssätt för studien. I det fjärde kapitlet presenteras och 

analyseras studiens resultat. I det femte och avslutande kapitlet besvaras studiens 

frågeställningar följt av en diskussion kring studien och dess resultat samt hur studien bidrar 

till djupare kunskap om rummets betydelse på aktivitetsbaserade kontor. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning.   



	 3 

2. Teoretiska perspektiv på rum, arbete och 

ledarskap 

I detta kapitel redogörs  för de teoretiska premisser och tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Inledningsvis presenteras rummets förändrade betydelse som utgör den grundläggande 

sociologiska frågan. Därefter beskrivs den aktivitetsbaserade kontorstypen och ställs i relation till 

ledarskap. Avslutningsvis presenteras ledarskap och de ledarskapsteorier som används i analys av 

materialet.   

 

Det finns relativt ont om forskning kring den aktivitetsbaserade kontorstypen, särskilt i relation 

till ledarskap. De artiklar med störst relevans för studien behandlar kontorstyper i relation till 

stress, sjukfrånvaro och arbetstillfredsställelse. I informationssökningen användes databaserma 

Summon och Google Scholar främst med sökordet “flex office” där ett fåtal artiklar bedömdes 

vara av relevans för studien. Endast en artikel behandlade medarbetarnas uppfattning av 

ledarskap på aktivitetsbaserat kontor. Även sökord som “place attachment”, “work life border 

theory”, “body mobility” och “physical boundaries” användes i de ovannämnda databaserna. 

 

2.1 Teoretisk perspektiv på rummets betydelse 

Enligt Giddens (1996:26) har relationen mellan tid och rum förändrats. Genom uppfinningen 

av uret kom människan att kunna dela in dagen i exakta “zoner”, där arbetstid förlöpte mellan 

ett visst klockslag till ett annat, exempelvis att lunchtid inträffar klockan 12:00. I förmoderna 

samhällen var “när” alltid förknippat med “var” och sociala verksamheter krävde en närvaro 

för att människor skulle kunna interagera med varandra (Giddens, 1996:27). Rummet har 

således en central betydelse för människan, det är här vi knyter an till andra människor 

(Gustafson, 2016:2). I det moderna samhället har låsningen mellan tid och rum luckrats upp. 

Social interaktion kräver inte närvaro i samma utsträckning som i förmoderna samhällen, 

genom telefonen och den informationsteknologiska utvecklingen kan individer idag interagera 

med “frånvarande” personer (Giddens, 1996:27, Castells, 2000:427), vilket frammanat 

globaliseringens utveckling och människans inträde i moderniteten (Giddens 1996:26). I och 

med den ökade mobiliteten har rummets betydelse för sociala relationer minskat (Albrow, 
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1996:158). Platsbundenhet ses numera som något bristfälligt och avvikande, där normen är 

mobilitet (Bauman, 1998:2). 

 
Dock ställer frånvaro i rummet krav på tillit. Tillit definieras som det förtroende någon hyser 

för en annan persons pålitlighet med hänsyn till kontext. Det ställs inga krav på tillit till en 

människa vars handlingar du har uppsyn över och fullständig information om. Genom den 

ökade räckvidden i våra handlingar, det vill säga uppluckringen av tid och rum, har en ny 

dynamisk karaktär kommit att prägla organisationer (Giddens, 1996:39f). Den moderna 

organisationen är en rationaliserad organisation som flätar samman det lokala och det globala 

och vars beslut påverkar en stor population (Giddens, 1996:28). 
 
Turner (2008:229) argumenterar för kroppen inte enbart ska ses som en social konstruktion utan 

behandlas som ett fenomen i sig själv. Medicinsk sociologi lyfter en problematik kring hur 

kroppen kan begränsa social interaktion och hämma individens möjlighet att leva upp till den 

mobilitetsnormen som finns i dagens samhälle. När kroppen begränsar individens mobilitet kan 

omvärlden upplevas som ett problem. Exempelvis vid funktionsnedsättning  (Turner, 

2008:229), men även andra faktorer kan tänkas begränsa som när kroppen har ställt in sig på en 

förändrad dygnsrytm efter resa tidszoner emellan. Kroppen kan således begränsa oss i vår 

mobilitet över tid och rum. 
 

Uppluckringen mellan tid och rum har skapat en diffus distinktion av gränsen mellan arbete 

och fritid. Genom att medarbetaren blir flexibel i sitt arbete och kan arbeta trots att denne inte 

är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Sue C. Clark (2000:751) definierar balans mellan arbete 

och fritid som två sfärer vilka interagerar med varandra minimalt. Flexibilitet i arbetet kan 

således förorsaka en obalans mellan de två sfärerna. Medarbetaren kan vara flexibel i gränsen 

mellan arbete och fritid på två sätt: tid och rum. Rumslig flexibilitet innebär att medarbetaren 

kan arbeta på valfri plats, medan tidsmässig flexibilitet innebär att medarbetaren får arbeta 

under valfri tid. Vid rumslig flexibilitet ökar möjligheten att medarbetaren tänker på arbete 

under fritiden och vice versa. Därmed gör idéer, reflektioner och känslor från den ena sfären 

gör intrång i den andra sfären, vilket gör att gränsen mellan arbete och fritid blir diffus (Clark, 

2000:757). Det aktivitetsbaserade kontoret präglas av rumslig flexibilitet där medarbetarna kan 

växla mellan arbetsstationer under dagens gång eller arbeta hemifrån. Som Clark (2000:757) 
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poängterar ovan finns en problematik med hemarbete där fritidens sfär riskerar att inkräktas av 

arbetets sfär.  

 

2.2 Det aktivitetsbaserade kontoret 

Kontorsdesign har i förhållande till organisationens interna funktioner blivit viktigare för 

arbetsgivare. Således har kontorsdesign kommit att bli objekt för intern arbetsgivarprofilering 

i syfte att förstärka organisationsidentiteten (van Meel & Vos 2001:326). 

Arbetsgivarprofilering innebär ett företags strategiska arbete med arbetsgivarvarumärket i syfte 

att attrahera och bibehålla personal (Chhabra & Sharma, 2014:49). Googles huvudkontor 

“Googleplex” har kommit att bli en sinnebild för hur kontorsarkitektur kan användas för 

arbetsgivarprofilering. 

	

Bild 1. Kinnarps koncept Next Office™, ett exempel på aktivitetsbaserat kontor. De delar som är 

markerade med ljusblått symboliserar miljöer som  är till för kollektivt arbete som kräver högt fokus. 

Områden markerat med gult är till för kollektivt arbete som kräver lägre koncentration.  Områden 

markerat med lila symboliserar miljöer som är till för enskilt arbete med lågt fokus. Gröna områden 

tillåter ett högt fokus och enskilt arbete (Kinnarps, 2016a.) 
 

Det aktivitetsbaserade kontoret beskrivs och marknadsförs i kommersiellt syfte av arkitektur-, 

inrednings- och konsultföretagen MER (2016) och Kinnarps (2016b) som uppdelat i olika 
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“zoner” eller områden. Det kan finnas en tyst zon för koncentration och ostört arbete, 

exempelvis tysta läsplatser. En aktiv zon kan ha öppna mötesplatser för diskussioner och en 

mellanzon där de anställda sitter tillsammans med sina kollegor (se bild 1). De olika zonerna 

ska vara anpassade för de olika aktiviteter som ingår i arbetet, de ska vara stimulerande och 

stödja olika arbetsuppgifter. Att arbeta i tillfälliga grupperingar blir allt mer vanligt 

förekommande genom projektgrupper och liknande. Det aktivitetsbaserade kontoret passar 

denna typ av arbetssätt där kunskapsutbyte, kommunikation och samarbete ligger i fokus 

(MER, 2016, Kinnarps, 2016b, CIO Sweden, 2015).  
 
Detta kan ge upphov till en innovativ arbetsmiljö. Den aktivtetsbaserade kontorslösningen 

skapar en social organisation som värnar och är bärare av organisationskultur och 

organisatoriska mål i syfte att generera och förmedla ny kunskap (Castells, 2000:440). 

 

2.2.1 Arbetstagaren och kontorsmiljön 

På det aktivitetsbaserade kontoret eftersträvas ett tillhandahållande av både formella som 

informella ytor i syfte att tillfredsställa medarbetarnas behov. Detta görs i eftersträvan av att 

uppmuntra kreativitet och flexibilitet i arbetet (Bodin Danielsson et al., 2013:195). På det 

aktivitetsbaserade kontoret har de anställda ingen personlig arbetsplats, de får istället välja 

arbetsplats och miljö utifrån arbetsuppgiftens behov (Bodin Danielsson et al., 2013:200). För 

många yrkesgrupper inom tjänstemannasektorn tenderar arbetsuppgifterna att variera under en 

arbetsdag, och därmed även de krav som ställs för arbetsuppgifternas utförande. Behovet av 

koncentration kan variera, liksom huruvida det är individuellt eller kollektivt arbete som 

fordras. På det aktivitetsbaserade kontoret får medarbetarna själva göra en bedömning av vilken 

miljö de för tillfället behöver befinna sig i, beroende på vilken aktivitet de ska genomföra 

(Seddigh, 2015:11). Detta ställer stora krav på att arbetsgivarna tillhandahåller en 

välfungerande informationsteknologi, eftersom medarbetarna behöver ha tillgång till kontorets 

datorsystem var de än befinner sig på kontoret (Bodin Danielsson et al., 2013:200). 
 

Studier visar att anställda på aktivitetsbaserade kontor upplever färre störningsmoment och 

därmed bibehåller koncentrationen bättre (Seddigh, 2015:31). Det aktivitetsbaserade kontoret 
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är den kontorslösning som tillsammans med cellkontor1 har visat på högst grad av 

arbetstillfredsställelse och hälsofrämjande. Sämst mådde de som arbetade i mellanstora 

kontorslandskap2 för 10-24 personer (Bodin Danielsson & Bodin, 2008:656f). Bodin 

Danielsson och Bodin (2008:657) diskuterar huruvida det är storleken på grupperna i de olika 

kontorstyperna som påverkar hälsa och tillfredsställelse. En grupp måste vara tillräckligt stor 

för att kunna generera mindre, informella grupperingar för att medarbetarna lär känna varandra. 

Detta har i sin tur en positiv inverkan på medarbetarnas hälsa. På mindre kontorslandskap sitter 

ofta chefen mitt bland medarbetarna, vilket skapar en känsla av övervakning. Detta kan därmed 

resultera i minskad arbetstillfredsställelse hos de anställda. 

 

På aktivitetsbaserade kontor och cellkontor har medarbetarna en möjlighet att kontrollera sin 

miljö. Detta ger en ökad känsla av frihet i arbetet, där medarbetarna kan ta ansvar efter egen 

förmåga. I små och medelstora kontorslandskap saknar anställda möjligheten att dra sig undan 

för att återhämta sig och samla sina intryck, vilket gör dem ständigt utsatta (Bodin Danielsson 

& Bodin, 2010:6, Bodin Danielsson & Bodin, 2008:657). Erving Goffman (2014) väljer att 

beskriva interaktion med hjälp av teatermetaforer som främre region (på scen) och bakre region 

(bakom scen). Med dessa begrepp förklarar han hur människan påverkar sin interaktion med 

andra individer på ett genomtänkt och på förhand planerat sätt. Fortsättningsvis beskriver 

Goffman (2014:101) den bakre regionen som en plats där människan får dra sig tillbaka och 

bearbeta samt förbereda sig inför nästkommande framträdande. Den bakre regionen för en chef 

kan tänkas vara det egna cellkontoret. Människor använder den bakre regionen för att utveckla 

och förbereda sitt  agerande i den främre regionen, det vill säga där interaktionen ska ske med 

andra människor (Goffman, 2014:102). Den främre regionen utgörs av en plats eller tid där 

människor befinner sig i sociala sammanhang. Det som planeras i den bakre regionen ska 

framställas inför andra och ske på ett socialt accepterat sätt, det vill säga följa omgivningen 

normer och krav (Goffman, 2014:98). Distinktionen mellan den bakre och främre regionen 

medför en problematik, där personer utan en tydlig bakre region riskerar att inte få förbereda 

sina framträdanden i den främre regionen i önskad utsträckning (Goffman, 2014:110). Detta är 

ett bekymmer för de anställda på aktivitetsbaserade kontor eftersom de saknar individuella ytor. 

Således är medarbetarna mer utsatta genom att de är ständigt tillgängliga i den främre regionen.  

                                                
1 Individuella kontorsrum (Bodin Danielsson & Bodin, 2008:642). 
2 Planlösning med kontorsplatser dimensionerade från 4 personer och uppåt. Vanligast är medelstora 

kontorslandskap dimensionerade för 10-24 personer (Bodin Danielsson & Bodin, 2008:642).  
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2.2.2 Ledarskapsperspektiv på kontorsmiljö 

Bodin Danielsson et al. (2013) genomförde en kvantitativ studie i syfte att undersöka om och 

hur kontorstypen påverkade medarbetarnas uppfattning om ledarskap. Studien inkluderade sju 

olika kontorstyper, däribland aktivitetsbaserade kontor (Bodin Danielsson et al., 2013:199). De 

som arbetar på aktivitetsbaserade kontor tenderar att uppleva en lägre grad av omtanke från sin 

chef och upplever att chefen inte lyssnar på dem, jämfört med de som arbetar i öppna 

kontorslandskap och i cellkontor (Bodin Danielsson et al., 2013:203). Vissa ledarskapsstilar är 

mer effektiva i vissa kontorstyper och att försöka applicera en specifik ledarskapsstil på “fel” 

kontorstyp kan bli problematiskt (Bodin Danielsson et al., 2013:195). Något som Bodin 

Danielsson et al. (2013:195) poängterar att den begränsade forskningen inom området kan vara 

en bidragande faktor till okunskap i organisationer. Kopplingen mellan ledarskap och 

kontorstyp uppmärksammas i allt för liten utsträckning, och okunskap om relationen mellan 

ledarskap och aktivitetsbaserade kontor kan ha negativa konsekvenser på organisationen (Bodin 

Danielsson et al., 2013:195). Bodin Danielsson och Bodin (2010:7) undersökte stressnivåer hos 

de anställda i relation till kontorets utformning men kom till slutsatsen att stressnivåerna inte 

baseras på kontorets fysiska form utan snarare på vilken typ av ledarskap som kontoret kräver, 

något som bör tas i beaktning för en hälsosam organisation. 

 

2.3 Ledarskap 

Our definition of leadership is that leadership occurs whenever one person attempts to 

influence the behaviour of an individual or group, regardless of the reason. It may be for 

one’s own goals or for the goals of others, and these goals may or may not be congruent 

with organizational goals - Hersey, Blanchard & Johnson 2001:9.  

 

Ledarskap och chefskap går vanligtvis hand i hand men är för den skull inte synonyma med 

varandra. Chefskap förutsätter formell position, som befattningen chef, medan ledarskap kan 

vara både en formell som informell position (Yukl, 2012:9). Ledarskap utgör därmed en bredare 

definition än chefskap och inkluderar både chefer som informella ledare. Distinktionen mellan 

ledarskap och chefskap ligger i huruvida det är organisationens mål eller inte som är i fokus för 

ledaren (Hersey et al., 2001:9). 
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Nedan presenteras transaktionellt, transformativt och situationsanpassat ledarskap som kom att 

användas vid utformning av intervjuguide (se avsnitt 3.4). 

 

2.3.1 Transaktionellt ledarskap 

Den transaktionella ledaren uppfyller de grundläggande och nödvändiga chefsfunktionerna. 

Dessa är bland annat: arbetsfördelning, förtydligande av organisationens olika arbetsroller och 

funktioner samt förtydligande av vilka prestationer som krävs av medarbetarna för att uppnå 

godkända resultat (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2011:138). Det transaktionella ledarskapet 

bygger på ett utbyte av fördelar mellan ledare och medarbetare. Således motiveras 

medarbetaren genom sitt egenintresse (Yukl, 2012:281) och följarna gör det ledaren ber om i 

mån om belöning eller för att undvika straff. Ledaren har tre sätt att motivera medarbetaren 

(Yukl, 2012:296f): 

 

Ø Villkorlig belöning - ett utbyte av belöning mot arbetskraft, som sker genom att ledaren 

förtydligar vilket arbete och resultat som krävs. Om medarbetaren inte uppnår de krav 

som ställs på arbete och resultat drabbas den istället av bestraffning 
Ø Leda genom undantag (aktiv) - här söker ledaren proaktivt efter avvikelser och skärper 

regler allt eftersom i syfte att undvika framtida misstag. 
Ø Leda genom undantag (passiv) - en reaktion från ledaren när avvikelser i accepterad 

kvalitetsstandard uppdagar sig. Kan innefatta korrigerande åtgärder eller villkorliga 

bestraffningar.   

 
Ledaren kan ge belöning och bestraffning både direkt och indirekt (Bass,  1985:122). Utbytet 

grundar sig på att ledaren diskuterar med medarbetarna vad som fordras och tydliggör de villkor 

och belöningar som medarbetare kan få genom att uppfylla dessa villkor (Bass & Riggio, 

2006:4). Exempel på belöning kan röra sig om positiv återkoppling, rekommenderad 

löneförhöjning, lönebonus eller befordran. Bestraffning kan röra sig från negativ eller 

konstruktiv återkoppling till uppsägning. Genom att tillfoga belöning eller bestraffning kan 

ledaren upprätthålla eller förbättra att tillfredsställande arbete bedrivs inom organisationen 

(Bass, 1985:122f). 
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Det transaktionella ledarskapet lämpar sig i när organisationen befinner sig i ett statiskt läge, 

exempelvis efter en förändring när man vill etablera struktur och rutin i syfte att få en stabil 

verksamhet (Clegg et al., 2011:136). 
 

2.3.2 Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet ses ibland som en utvecklad version av det transaktionella 

ledarskapet. Förutom utbytet mellan ledare och följare finns även ett fokus på att inspirera andra 

att sträva mot gemensamma mål (Bass & Riggio, 2006:4). Genom att få medarbetarna att känna 

tillit, lojalitet, respekt och beundran för sin ledare motiveras de att göra mer än det som 

förväntas av dem. När medarbetarna blir medvetna om slutresultatets vikt ökar deras 

motivation. Slutligen kan ledaren motivera sina medarbetare genom att stimulera deras behov 

till en högre nivå och få medarbetarna att bortse från sitt egenintresse till förmån för gruppens 

eller organisationens mål (Yukl, 2012:296). Det transformativa ledarskapet består av fyra 

huvudsakliga komponenter vilka är (Bass & Riggio, 2006:6f): 

 

Ø Idealiserad påverkan - ledaren lägger stor vikt vid att gruppen ska sträva mot ett 

gemensamt mål. Ledaren anses vara envis och risktagande med en hög moralisk 

ståndpunkt. 
Ø Intellektuell stimulans - genom att ifrågasätta gamla metoder och låta medarbetarna vara 

kreativa och innovativa stimuleras deras intellekt. De tvingas att ställas på sin spets. 

Ledaren uppmanar medarbetarna att komma med nya idéer för att tvinga fram nya 

perspektiv på problemet. 
Ø Individuell omtanke - ledaren tar hänsyn till individen och är medveten om att alla inte 

är likadana. Genom att återkoppla och se över hur medarbetarna arbetar med sina 

uppgifter kan ledaren reflektera över om medarbetaren behöver vidare hjälp. Hänsyn 

och tillit leder i sin tur till att medarbetarna inte känner sig övervakade. 
Ø Inspirerande motivation - Genom optimism och entusiasm motiverar ledaren sina 

medarbetare. Framtida mål framställs som mycket attraktiva och det får medarbetarna 

att vilja sträva mot dem. 
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I stora organisationsförändringar anses det transformativa ledarskapet vara optimalt. Tack vare 

ledarnas förmåga att förmedla visuella mål i kombination med den optimistiska energi de 

sprider stärker de medarbetarnas anda under förändringen. Den transformativa ledaren anses 

dock ha en svaghet - den effektivitet som hon tillför under förändringar kan inte tillämpas på 

samma sätt när organisationen inte är under förändring. En organisation är inte alltid under 

förändring och således kan det transformativa ledarskapet försvinna i en statisk organisation 

(Clegg et al., 2011:136). Clegg et al. (2011:138) menar att den transformativa ledaren riskerar 

att hamna i någon form av “hybris” där hon sätter sig själva i en hjälteroll i organisationen. I 

den positionen kommer de ständigt med nya idéer för sakens skull och bidrar med mindre än 

de själva förstår. 

 
Enligt Yukl (2012:296) är den mest effektiva ledaren den som kombinerar transformativt och 

transaktionellt ledarskap. Detta på grund av hur den transformativa ledaren ökar medarbetarens 

resultat och motivation mer än den transaktionella. Å anda sidan  har världen blivit en mer 

komplex plats och håller ett högre tempo än förr och nu tvingas människor och organisationer 

ständigt att förändras. Därför anses det transformativa ledarskapet vara det mest effektiva 

ledarskapet i dagens samhälle (Bass & Riggio, 2006:224f). 
 

2.3.3 Situationsanpassat ledarskap 

Den situationsanpassade ledarskapsmodellen utgår från två grundläggande dimensioner 

(Hersey et al., 2001:189; Clegg et al., 2011:135): 

Ø Uppgiftsorienterat beteende (instruerande) - den utsträckning ledaren ägnar sig åt att 

tydliggöra och förklara när, var, hur, av vem och vilka uppgifter ska göras. Ledaren sättet 

tydliga mål, organiserar, sätter deadlines, dirigerar och kontrollerar. 

Ø Relationsorienterat beteende (stödjande) - den utsträckning ledaren upprätthåller personliga 

relationer mellan sig själv och sina medarbetare genom att öppna upp nya 

kommunikationskanaler, erbjuda känslomässigt stöd och aktivt lyssna och ge återkoppling. 

 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv 

Utifrån teori om rummets förändrade betydelse kommer begreppet mobilitet kontra 

plasbundenhet att användas i analysen. Begreppen syftar till att belysa hur det aktivitetsbaserade 
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kontoret möjliggör och hindrar mobilitet. Utöver mobilitet och platsbundenhet kommer 

begreppen främre och bakre region användas i analysen i syfte att identifiera hur det 

aktivitetsbaserade kontoret påverkar ledarskapet. 

 

Vi kommer främst att använda oss av två ledarskapsstilar i analysen. Dessa är transformativt 

ledarskap och transaktionellt ledarskap. Med hjälp av dessa ledarskapsstilar kan vi lättare 

identifiera ledarskapet hos cheferna på det aktivitetsbaserade kontoret. Även begreppet tillit 

kommer användas för att identifiera hur ledarskapets karaktär påverkas.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs  för den metod ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras studiens 

metodansats. Därefter beskrivs metodval, urval, intervjuguide, genomförande av intervju och 

analysmetod. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden samt studiens validitet och reliabilitet.   

3.1 Metodansats 

Denna studie har utgått från en abduktiv ansats. I en deduktiv ansats utgår forskaren från teori, 

medan forskaren med en induktiv ansats utgår från empiri. Genom abduktion sker istället en 

växelverkan mellan teori och empiri (Fejes & Thornberg, 2009:24).  

3.2 Val av metod 

Forskning utifrån kvalitativ metod lägger betoning på innebörd och mening hos det studerade. 

Den sociala verkligheten konstrueras i samverkan mellan individer. I kvalitativ forskning 

eftersträvas därför att förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö 

uppfattar och ger mening åt sin verklighet (Bryman, 2011:341). I denna studie har vi utgått från 

kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer som metod för datainsamling, i syfta att få tillgång till 

intervjupersonens subjektiva uppfattning om ledarskap på ett aktivtetsbaserat kontor (Bryman, 

2011:413). Semi-strukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide har upprättats med 

specifika teman, dock förutsätts inte att intervjuaren håller en fast ordningsföljd. Därmed blir 

intervjuprocessen mer flexibel (se avsnitt 3.4). Frågorna är förhållandevis öppna frågor i syfte 

att få tillgång till intervjupersonens tolkning (Bryman, 2011:415). 

 
Totalt genomfördes sex intervjuer, fördelat på tre olika organisationer som inom de senaste åren 

övergått till att arbeta aktivitetsbaserat. På varje organisations intervjuades en person på 

chefsnivå och en direkt underställd medarbetare. Detta gjordes i syfte att identifiera 

gemensamma drag och skillnader mellan organisationerna för att få en subjektiv uppfattning av 

ledarskapet och rummets betydelse.   
 

3.3 Urval, kontakt och presentation av intervjupersoner 



	 14 

Denna studie utgår från ett målstyrt urval, som inte är slumpmässigt eftersom intervjupersoner 

har valts utifrån deras relevans för studien (Bryman, 2011:392). Snöbolls-/kedjeurval faller 

under kategorin målstyrt urval (Bryman, 2011:434) och är den typen av urval vi har använt i 

denna studie. Initialt tog vi kontakt med organisationer som arbetar aktivitetsbaserat och som 

därmed är relevanta för studien. Antalet organisationer som arbetar aktivitetsbaserat i Sverige 

är få till antalet vilket försvårade rekryteringen av intervjupersoner och drev oss till ett 

snöbollsurval. För att få intervjupersoner till studien fick de kontaktade organisationerna sedan 

fråga andra anställda om de hade möjlighet och tid att medverka. De krav som ställdes på 

intervjupersoner var: 

 

Ø En chef och en direkt underställd medarbetare. 

Ø Både chef och medarbetare ska arbeta aktivitetsbaserat. 

 

Rekryteringen av intervjupersoner var enkel eftersom många organisationer som arbetar 

aktivitetsbaserat är stolta över sin nya kontorslösning och ville gärna delta i studien. Den 

problematik som vi upptäckte är att de krav vi ställde på deltagarna när vi kontaktade 

organisationerna inte alltid följdes.  Exempelvis en organisation där medarbetaren inte var 

direkt underställd den intervjuade chefen. Detta var något som först upptäcktes vid 

intervjutillfället. Frågan hanterades genom att försöka anpassa intervjufrågorna utifrån de 

förutsättningar som gavs.  

 

Totalt gjordes intervjuer vid tre organisationer, varav en är verksam inom offentlig sektor och 

två verksamma inom privat sektor. Samtliga organisationer består av tjänstemän och 

organisationerna präglas av ett mötesorienterat arbete. Erfarenheten av aktivitetsbaserat kontor 

varierade mellan 1,5-3 år. 

 

På varje organisation intervjuades en person i chefsposition och en medarbetare som arbetade 

under denne, vilket gav totalt sex intervjuer. Tiden i aktivitetsbaserat kontor varierade mellan 

1,5-3 år på organisationerna. Samtliga organisationer består av tjänstemän och organisationerna 

präglas av ett mötesorienterat arbete. 
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Bland intervjupersonernas erfarenheter av andra kontorslösningar fanns cellkontor, delat rum3 

och öppet kontorslandskap. Åldern på intervjupersonerna varierade mellan 29-62 år och antal 

år i sin organisation varierade mellan 1-35 år. Chefernas positioner varierade mellan stabschef 

till direktör. Chefernas erfarenhet av att arbeta i chefsposition varierade mellan 6-30 år. 

Könsfördelningen bland intervjupersonerna var fem kvinnor och en man. Det bör diskuteras 

huruvida resultatet skulle blivit annorlunda med en annan könsfördelning. En annan fråga som 

kan diskuteras är huruvida organisationsstrukturen kan komma att påverka resultatet eftersom 

organisationsstrukturen i offentlig eller privat verksamhet kan variera. 

 

Chefer har kodats med namn för kvinnor och medarbetare kodas med namn för män. Detta för 

att göra deras roll tydlig för läsaren. De namn som kommer användas är: 

 

Ø Eva - Chef 

Ø Hanna - Chef 

Ø Maria - Chef 

Ø Peter - Medarbetare 

Ø Hans - Medarbetare 

Ø Lars – Medarbetare 

 

Någon djupare presentation av intervjupersonerna kommer inte ges, detta med hänvisning till 

konfidentialitetskravet (se avsnitt 3.7).  

 

3.4 Intervjuguide 

Vid upprättandet av intervjuguiderna utgick vi från syfte och frågeställningar, med en 

intervjuguide riktad till chefer och en intervjuguide riktad till direkt underordnade medarbetare. 

Bägge intervjuguiderna följde samma teman. Båda intervjuguiderna inleds med 

bakgrundsfrågor följt av temat “Om det aktivitetsbaserade kontoret”, där vi ställer allmänna 

frågor om kontorstypen i syfte att introducera ämnet. Exempel på en sådan fråga är “Hur ser en 

typisk arbetsdag ut för dig?” eller “Vilka nackdelar ser du med aktivitetsbaserat kontor?”. 

Under temat “Allmänt om ledarskap” försöker vi bilda oss en uppfattning om hur 

                                                
3 Två till tre personer som delar på ett kontorsrum (Bodin Danielsson & Bodin, 2008:642). 
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intervjupersonerna definierar ledarskap, vad de upplever utmärker en bra chef och hur 

kommunikationen ser ut mellan chef och medarbetare. De nästföljande två teman behandlar 

uppfattningen av det egna ledarskapet/medarbetarens uppfattning av sin chefs ledarskap samt 

relationen mellan chef och medarbetare. Samtliga intervjuer avslutas med att 

chefen/medarbetaren får ta ställning till vilka egenskaper som passar bäst in på chefen. Samtliga 

av dessa påståenden är direkt kopplade till en ledarskapsteori. Både medarbetarna och cheferna 

gavs möjligheten att svara på frågan i syfte att få en bred bild av chefens ledarskapsstil. 

Svarsalternativ A representerar transaktionellt ledarskap, B motsvarar transformativt ledarskap 

och C är situationsanpassat ledarskap. Identifieringen av chefernas ledarskap grundades inte 

enbart på alternativen som anges i intervjuguiden utan baseras snarare på övrig data som 

samlats in från intervjuerna. Däremot var dessa tre alternativ (A, B, C) ett komplement. 

 
Efter analys av intervjumaterial kom vi till insikten att intervjuguidernas sista fråga med 

påståenden knutna till ledarskapsteori inte fyllde den funktion den var avsedd till. Skulle vi 

revidera intervjuguiden skulle svarsalternativen formulerats annorlunda på sista frågan. Förslag 

på nya svarsalternativ är: 

 
A - Tydlig, delegerande och återkopplingsorienterad 
B - Inspirerande, nytänkande, utmanande och hänsynstagande 
C - Delegerande, coachande, stödjande och styrande 

 
Teorin om situationsanpassad ledarskapsmodell kom enbart att användas vid utformning av 

intervjuguide och inte i resultatanalys. Detta eftersom ingen av intervjupersonerna uppvisade 

tecken på denna ledarskapsstil. 

 

3.5 Genomförande av intervju 

Fyra av intervjuerna genomfördes som direkta intervjuer med besök på arbetsplatsen och 

två  genomfördes som telefonintervjuer. Telefonintervjuer kom att bli ett måste för att få det 

antalet intervjuer som behövdes för studien. Eftersom samtliga organisationer befann sig i 

Stockholmsområdet blev det en fråga om resväg och resekostnader, varför telefonintervjuer 

kom att användas för de två intervjuer som inte kunde genomföras i samband besöket på de två 
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första organisationerna. Bryman (2011:208) poängterar att telefonintervjuer är enklare att hålla 

i jämfört med direkta intervjuer ansiktet mot ansikte, dock upplevde vi motsatsen. Till skillnad 

från telefonintervjuer kan direkta intervjuer ge information via kroppsspråk, reaktioner och 

omgivning och det blir tydligare att se om en intervjuperson inte förstår en fråga eller visar 

tecken på osäkerhet. Vid direkta intervjuer kan intervjuare hantera sådana situationer genom att 

upprepa frågan eller försöka förtydliga den (Bryman, 2011:209f). 

 
Vi kom att följa intervjuguidens kronologiska ordning eftersom det föll sig naturligt, även om 

det inte är ett krav (Bryman, 2011:413). Dock tenderade en del frågor att generera snarlika svar 

vilket gjorde att vissa frågor blev upprepande. Därmed föll en del frågor bort under intervjun 

eftersom de besvarades naturligt under samtalets gång. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 25-70 minuter, där de kortare intervjuerna främst kom att vara med medarbetare och de 

längre intervjuerna var med chefer. Anledningen till att intervjuerna med medarbetarna var 

kortare kan tänka sig vara att det var färre frågor i intervjuguiden, större fokus på chefernas 

perspektiv än medarbetarnas. Att medarbetarintervjuerna var kortare kan tänkas bero på att det 

är svårare att berätta utförligt och reflekterande om någon annan än vad det är som sig själv. 

Dock är kortare intervjuer nödvändigtvis inte mindre bidragande (Bryman, 2011:429) och även 

de kortare intervjuerna fann vi givande för studien. 

 

3.6 Analysmetod 

Direkt efter genomförande av intervju påbörjades transkribering och därefter analys. Således 

var transkribering och  analys en kontinuerlig process från första genomförda intervju till den 

sista. 

 
Genom att tillämpa tematisk analys kommer både materialet och teori till tals i analysen. På så 

sätt analyserades materialet genom en blandning av induktion och deduktion. Den tematiska 

analysen går ut på att lyfta fram gemensamma drag i samtliga intervjuer (Wigg, 2009:204). Vid 

genomgång av transkriberingar identifierades återkommande nyckelord i samtliga intervjuer, 

som “rörlighet”, “tillgänglighet” och “uppföljning”. Dessa kom sedan att bilda teman. Vid en 

andra läsning utgick vi från teorirelaterade teman som kunde identifieras i materialet, 

exempelvis “mobilitet”, “platsbundenhet”, “tillit”, “främre region”, “bakre region” och 
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“ledarstil”. Avslutningsvis gjordes en analys av intervjupersonernas skillnader och likheter i 

hur de behandlar och talar om ett tema (Bryman, 2011:529f). 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002:6) stadgar fyra krav för humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi utgår från 

en universalistisk ståndpunkt där de etiska principerna inte får överträdas eller brytas mot under 

några som helst omständigheter (Bryman, 2011:129). Varje intervju inleddes med att informera 

intervjupersonen om studiens syfte, om att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 

2002:7) samt att materialet enbart kommer användas för vetenskapliga ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002:14), varpå vi erhöll intervjupersonens samtycke till deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Eftersom det finns en risk att vi behandlar data som kan avslöja 

känsliga förhållanden mellan medarbetare och chef är det av stor vikt att intervjupersonerna 

avidentifieras. Problematiken ligger i att koda intervjupersonerna på ett sätt att ingen av 

intervjupersonerna kan identifiera varandra. För att uppnå konfidentialitetskravet har vi plockat 

bort uppgifter som eventuellt hade kunnat möjliggöra identifikation “bakvägen” av någon som 

läser studien (Vetenskapsrådet, 2002:12f). På grund av detta presenterades inte vilken 

organisation intervjupersonerna arbetar för eller ålder, befattning eller liknande (se avsnitt 3.3). 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Bryman (2011:352) lyfter den problematik som rör extern reliabilitet i kvalitativ forskning. Det 

är svårt att replikera en studie eftersom den sociala miljön är föränderlig, och vad som gäller 

vid inledande av en studie kanske inte längre är aktuell senare. För att höja den denna studies 

externa reliabilitet har vi eftersträvat att beskriva metod och tillvägagångssätt detaljerat. För att 

underlätta en replikering av intervjusituationerna spelades samtliga intervjuer in och 

transkriberades ordagrant. Intern reliabilitet innebär huruvida forskarna kommer överens om 

hur de ska gå tillväga när materialet tolkas (Bryman, 2011:352). I syfte att öka den interna 

reliabiliteten kom vi på förhand överens om teman att applicera på intervjumaterialet vid analys. 

Under processen fördes en dialog/diskussion oss emellan för att säkerställa en enhetlig analys. 
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Intern validitet visar på hur nära teori och empiri ligger varandra. Genom intervjuer har 

subjektiva uppfattningar och sanningar samlats in som ligger nära de teoretiska begrepp som 

används i studien. En styrka inom kvalitativ forskning är den nära relationen mellan 

studieobjekt och forskare som uppstår. Den externa validiteten innebär möjligheten att 

generalisera till andra sociala miljöer och situationer. En sådan generalisering är svår utifrån en 

statistisk bemärkelse (Bryman, 2011:352). En generalisering av en kvalitativ studie handlar 

således inte om generalisering av empirisk data, utan generalisering av teori (Dannefjord, 

1999:17). Vid en analytisk generalisering genererar studien ett perspektiv samtidigt som lokala 

och sociala betingelser tas i beaktning (Thornberg & Fejes, 2009:230f). Därmed exemplifieras 

teorins användningsbarhet i en ny kontext (Dannefjord, 1999:18). 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och teoretiska analys av resultatet. Inledningsvis redogörs 

för mobilitet som förutsättning för det aktivitetsbaserade arbetssättet. Fortsättningsvis presenteras 

ledarskap på det aktivitetsbaserade kontoret och vilka krav som ställs på cheferna. Avslutningsvis 

analyseras de tecken på ledarskapsstilar som identifierats i intervjumaterialet.   

4.1 Hinder och möjligheter för den mobila medarbetaren 

Välfungerande teknologi möjliggör för medarbetarna att inte vara bundna av rummet, vilket 

utgör en förutsättning för att arbeta aktivitetsbaserat. Rummets förändrade betydelse för arbetet 

är något som Eva lyfter fram när hon säger att arbetet inte längre sker enbart när du befinner 

dig i lokalen eller mellan bestämda tider på dygnet, vilket överensstämmer med Giddens 

(1996:27) teori om uppluckringen av tid och rum. Arbetssättet på det aktivitetsbaserade kontor 

öppnar upp för alternativa arbetstider och alternativa arbetsplatser, exempelvis möjligheten att 

arbeta hemifrån. Eva menar att arbetssättet har kommit att anpassas utifrån egna behov, både 

var och när arbetet sker. Dock understryker Hanna att det aktivitetsbaserade arbetssättet ställer 

ökade krav på struktur och planering jämfört med tidigare kontorstyp. Möten behöver bokas in 

för systematiska uppdateringar kollegor emellan och de behöver en tydlig kommunikation om 

var de befinner sig för att bli tillgängliga. Medarbetarna måste komma väl förberedda till ett 

möte, den tid de har tillsammans på ett möte är den tid som gäller. Skulle något glömmas bort 

under mötets gång går det inte att sticka in huvudet på kollegans kontor och säga det, vilket var 

vanligt förr. 

 
Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av fungerande teknologi på arbetsplatsen. Maria 

menar att teknologin är grundläggande för funktionen på det aktivitetsbaserade kontoret. Detta 

förstärks av Eva, Hanna och Lars som instämmer med att teknologin utgör en grund för 

interaktion mellan fysiskt frånvarande medarbetare genom videomöten, chattkonversationer 

eller mail: 

 

Du kanske inte ser dem fysiskt varje dag men du har förmågan att ändå hålla 

kommunikation via Skype eller via mail, eller video eller vad det nu är. Den är 

viktigt. - Eva 
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Fördelarna med att vara “papperslös” och förvara arbetsmaterial i datorn betonas av Maria och 

Hanna. En av fördelarna som poängteras av Hanna är att de travar med papper som man tidigare 

hade på sitt bord hade en stressande inverkan, något som nu försvunnit. Dock betonar Hanna 

att det är avgörande att teknologin alltid fungerar, annars blir arbetet stillastående. Således 

kräver rumslig flexibilitet en fungerande teknologi. Medarbetarna måste hålla en logisk struktur 

i sin katalogisering av dokument på de gemensamma servrarna så kollegor kan komma åt och 

arbeta med gemensamma projekt även om de är fysisk frånvarande. Det går inte längre att 

plocka fram rapporten ur pappershögen på skrivbordet menar Hanna. Medarbetare måste ha 

möjligheten att komma åt nödvändiga dokument och filer oavsett om de arbetar hemma, på 

kontoret eller på tunnelbanan. Hanna betonar även vikten av att medarbetarna lär sig använda 

sin tekniska utrustning för att de ska kunna vara mobila i arbetet. 

 

Peter och Maria belyser ytterligare aspekter av mobiliteten på det aktivitetsbaserade kontoret. 

Både medarbetare och chefer blir mer synliga för sina kollegor, mer tillgängliga för frågor samt 

att medarbetare får en ökad förståelse för varandras arbete. Peter menar att detta ökar samarbetet 

mellan avdelningarna och gör att de anställda lättare kan skapa kontakter med varandra. Det 

aktivitetsbaserade kontoret erbjuder goda möjligheter för mobilitet genom att tillhandahålla en 

mängd olika typer av ytor och bokningsbara rum vid behov av avskildhet.   

 

Den teknologiska utvecklingen möjliggör tillgänglighet över tid och rum, dock invänder Peter 

med att vissa frågor och problem kräver fysisk närvaro för att kunna lösas. Vissa problem kan 

vara av känslig karaktär eller sekretessbelagda. På det aktivitetsbaserade kontoret kan 

obehöriga lätt råka höra diskussioner och andra kan se vad som finns framme på datorskärmen, 

en problematik som Maria, Hans och Lars lyfter upp. Samtal i arbetet kan snabbt ta en vändning, 

Hans förklarar: 

 

Samtalen vet man aldrig med. Man kan börja prata om något väldigt enkelt men 

sen så tar samtalet en annan vändning och då måste man springa och leta efter ett 

annat rum och det kan ju bli lite knasigt, lite störande. - Hans 

 
Detta skapar en platsbundenhet och rummet får således en betydelse för interaktion. 

Medarbetarens mobilitet blir snarare en fråga om situation än organisatoriska förutsättningar, 

vilket ställer krav på den anställda är i en ständig form av beredskap för när arbetet tar en 
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vändning som kräver avskildhet. Detta skapar ett avbrott i arbetet, vilket poängteras av Hans i 

citatet ovan. 

 
En grupp som blir platsbundna är de med funktionsnedsättning eller med behov av särskild 

arbetsmiljöanpassning i arbetet. En intervjuperson har själv problem med muskelspänningar 

vilket gör att hen är i behov av ergonomiska hjälpmedel och sitter därför vid eget skrivbord. 

Hanna tar upp ett liknande exempel där en medarbetare med funktionsnedsättning sitter i ett 

cellkontor. Ytterligare en intervjuperson problematiserar hur man som chef hanterar dessa 

frågor: 

 
[...] det [blir] svårt för chefen att ta sitt fulla arbetsmiljöansvar enligt 

arbetsmiljölagen. [...] om det skulle komma någon som inte hör tillräckligt bra 

som behöver en väldigt tyst yta på något sätt – hur löser man då det liksom? 

Då kan inte en enskild chef börja bygga om på ett våningsplan utan då måste 

man börja hitta sätt. Så där är det ju rätt svårt att hitta den balansen. - Maria 
 

Platsbundenheten styrs inte enbart av situation och arbetsmiljöanpassning som i exemplen 

ovan. Samtliga intervjupersoner lyfter vissa yrken i organisationerna där arbetets karaktär gör 

att de hämmas av att deras arbete är rutinmässigt eller som saknar digitalisering av 

arbetsmaterial. Vissa yrken behöver flera skärmar och klarar sig inte enbart på en laptop samt 

har mycket pappersmaterial att släpa på i sitt arbete. 

 
Och jag tror framförallt på de som arbetar rutinerat, alltså rutinartade 

arbetsuppgifter, ekonomi och papper och sådär. De ska alltid rulla fram sina 

pärmar, de ska ha med sig sin dator etcetera, etcetera. Och jag förstår att de 

tycker att det här är mycket mera omständigt. - Hanna 
 

Som exempel på yrken ger intervjupersonerna redovisningsekonomer, löneadministration och 

IT. Dessa personer brukar vanligtvis sitta vid samma plats varje dag om det inte har gjorts 

undantag för dem så de inte sitter aktivitetsbaserat utan har istället fasta arbetsplatser. Dessa 

grupper är fortfarande beroende av fysiskt arbetsmaterial som exempelvis papper och pärmar. 

Därmed hämmas mobiliteten av såväl situationella faktorer, kroppsliga förutsättningar, arbetets 

karaktär samt teknologiska faktorer. 
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Sammanfattning 
På det aktivitetsbaserade kontoret behöver medarbetaren vara mobil i sitt arbete för att 

arbetssättet ska fungera. Mobiliteten är således något som måste skapas hela tiden. Dock finns 

det vissa hinder för mobilitet på det aktivitetsbaserade kontoret. Det aktivitetsbaserade kontoret 

ställer särskilda krav på teknologisk utveckling samt att medarbetarna har utvecklat en struktur 

i sin vardag som samspelar med teknologin. Den mobila medarbetaren har ett brett spektra av 

arbetsuppgifter som kräver olika miljöer. Således kan den mobila medarbetaren bli platsbunden 

av situationella faktorer, som diskussioner av konfidentiell karaktär. Även kroppsliga 

förutsättningar som funktionsnedsättning och särskild arbetsmiljöanpassning kan göra  vissa 

medarbetare platsbundna. Ytterligare en faktor som gör vissa medarbetare platsbundna är 

arbetets karaktär. Medarbetare med rutinmässiga arbetsuppgifter tenderar att bli platsbundna. 

Detta har exemplifierats med yrkesgrupper som löneadministratörer, IT och 

redovisningsekonomer. Välutvecklad teknologi är en förutsättning för mobilitet. Även om de 

yrkesgrupper som hämmas har samma teknologiska förutsättningar som sina mobila kollegor 

så är de platsbundna. Därmed kan Giddens betoning på teknologi som enda grund för rummets 

förändrade betydelse ifrågasättas. Det är snarare arbetets karaktär, situation och kroppsliga 

förutsättningar som bestämmer hur mobila de är i sitt arbete än enbart den teknologiska 

utvecklingen. Teknologin är således en underlättande faktor för att medarbetarna ska vara 

mobila. Den teknologiska utvecklingen har i sitt nuvarande tillstånd tillåtit vissa yrkesgrupper 

att bli mobila medan andra fortfarande väntar på dess genomslag.  

 

4.2 Ledarskapets karaktär på det aktivitetsbaserade kontoret 

4.2.1 Tillit 

På det aktivitetsbaserade kontoret kan inte cheferna förutsätta att de kommer se och möta sina 

medarbetare varje dag, vilket betonas av både Eva, Hanna och Maria. Därmed ställer det 

aktivitetsbaserade kontoret särskilda krav på tillit från chefernas sida. Tillit kan därför ses som 

en premiss för ledarskap på det aktivitetsbaserade kontoret. Samtliga chefer reflekterade över 

hur detta skulle komma att påverka deras ledarskap i samband med övergång till 

aktivitetsbaserat kontor. 
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Sen så måste man som chef då fundera på: är jag en sån som tror jag måste se 

mina medarbetare arbeta för att tro att de arbetar? Eller är jag okej med att det 

finns olika sätt och använda andra tekniker för att komma i kontakt eller följa 

upp? – Maria 

 

Ledarskapet från samtliga chefer präglas av tillit. Att låta medarbetarna ta ansvar och utrymme 

är något som Maria lyfter fram i sin intervju. Hon uppmuntrar sina medarbetare till pröva nya 

tillvägagångssätt och idéer, vilket ger medarbetarna legitimitet i sina handlingar och utgör ett 

skydd om det inte går vägen. Hanna förklarar att medarbetarna blir mer sin egen ledare och mer 

självständig i sitt arbete. Chefen rör inte detaljer i medarbetarnas uppgifter vilket även här visar 

på den tillit chefen hyser för sina anställda. Vidare reflekterar Hanna över hur ledarskapet kan 

komma att förändras i framtiden. Hon tror att de kommer att lära av varandra och dela 

erfarenheter. Att arbeta på detta sätt är inget nytt enligt henne men hon tror att det kommer att 

läggas större vikt på det i framtiden. Därmed blir det tydligt att tillit kollegor emellan blir allt 

viktigare i dagens arbetsliv och framför allt på aktivitetsbaserade kontoret. 

 

Dock är tilliten i chefernas ledarskap begränsad och kan ifrågasättas. Samtliga chefer 

upprätthåller en tydlig struktur för det arbete som ska göras och använder sig av verktyg som 

planering, möten och uppföljning som alternativa sätt att ha kontroll på. Hanna har satt upp 

ramar för arbete hemifrån med begränsning på en dag i veckan och att medarbetarna ska ansöka 

om att få arbeta hemifrån en vecka i förväg. Detta är ett exempel på hur Hanna utvecklat ett 

alternativ till tillit genom struktur och kontroll. Att vara noggrann med att planera in 

individuella möten med sina medarbetare för att arbetet ska fungera lyfts av både Eva, Hanna, 

Maria och Hans. En ledare som träffar sina medarbetare varje dag har inte samma krav på sig 

att vara strukturerad i hur hon kommunicerar med och hur hon träffar sina medarbetare, säger 

Eva. Samtliga chefer lyfter frågan om att de inte kan förutsätta att de träffar sina medarbetare 

varje dag. Därför ställs det krav på att de måste reflektera över sin tillgänglighet och erbjuda 

strukturerade mötestillfällen.  Som tidigare nämnt möjliggör teknologin för chefen att 

kommunicera med fysiskt frånvarande medarbetare. Peter anser att den frånvarande 

tillgängligheten är en förutsättning och således en viktig faktor i rummets betydelse på det 

aktivitetsbaserade kontoret. 
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Sammanfattning 

Det aktivitetsbaserade kontoret ställer krav på tillit från arbetsledningens sida. Samtliga chefer 

reflekterade över hur tilliten till deras medarbetare skulle påverkas av övergången till 

aktivitetsbaserat kontor. Cheferna hanterade problemet genom att upprätta en tydlig 

mötesstruktur för hur chefer ska möta sina medarbetare. Därmed har cheferna utvecklat en 

strategi av struktur och kontroll som ett alternativ till tillit.  

 

4.2.2 Tillgänglighet 

Samtliga chefer reflekterade över hur det aktivitetsbaserade kontoret ställer krav på att de aktivt 

måste arbeta på att vara tillgängliga. På det aktivitetsbaserade kontoret finns utrymmen att dra 

sig undan till vid behov, något samtliga chefer samt Hans uppger att cheferna aktivt gör genom 

att sätta sig i en tyst zon. Den tysta zonen kan därmed tänkas verka som chefernas bakre region, 

där de återhämtar sig och förbereder inför sin chefsroll. 

 
Jag tror att den största fördelen för mig är att jag kan välja en tyst zon, en tyst 

plats där jag inte blir störd. Och det låter lite konstigt då jag förut hade ett rum 

där jag kunde stänga dörren. Men även om jag är [en] ganska tydlig chef 

kommer folk ändå in och säger ”Har du två minuter?” vilket gör att man får 

mycket färre avbrott när man sitter i tyst zon här. Här finns en 

överenskommelse om att man inte stör varandra. Så på det sättet är det 

tydligare tycker jag. [...] det som tog två timmar att skriva tar en timme nu. - 

Hanna 
 

Medarbetarna efterfrågar en närvarande och tillgänglig chef. Hans belyser att det finns en 

problematik i att chefer sätter sig i tyst zon. När en chef sitter i den tysta zonen berövas 

medarbetarna möjligheten att ställa frågor om det behövs. Där avskärmar chefen sig från sina 

medarbetare vilket gör att de endast blir tillgängliga på sina egna villkor. Problematiken uppstår 

om cheferna sitter i tysta zoner för länge. På detta sätt begränsas möjligheten för cheferna att 

dra sig tillbaka till sin bakre region av de anställda eftersom det finns en risk att de uppfattas 

som otillräckliga chefer. Det är något cheferna bör ta hänsyn till när de söker sig till en tyst zon, 

menar Hans. Medarbetarna efterfrågar tillgängliga och närvarande chefer som visar sig i 

lokalerna och talar om var de befinner sig ifall medarbetarna vill fråga något. Hans redogör för 
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de egenskaper en chef på ett aktivitetsbaserat kontor bör besitta. Dessa är bland annat den 

sociala förmåga som får chefen att vilja gå igenom kontoret och hälsa på alla, skapa 

konversationer samt kännas närvarande. Även Eva och Hanna belyser chefens kommunikativa 

förmåga som viktigt, att chefen kan hålla en tydlig kommunikation med sina anställda. 

 
Ett krav på ständig närvaro gör cheferna mer utsatta. Om cheferna ska undvika tysta zoner och 

istället vara ständigt närvarande fråntas de möjligheten att återhämta och förbereda sina 

chefsroller. Om cheferna inte får förbereda sina chefsroller finns risken att de inte haft möjlighet 

att reflektera över och ta in omgivningens normer och krav på hur en chef ska agera (Goffman, 

2014:98). Detta kan få följden att medarbetarna uppfattar dem som en otillräcklig chef. Således 

är frågan paradoxal - cheferna blir otillräckliga om de tillbringar för mycket tid i den bakre 

regionen samtidigt som de riskerar att vara otillräckliga om de inte gör det. 

 
Samtliga chefer satt innan övergången i cellkontor. I cellkontor är det socialt accepterat att 

stänga dörren om sig om det behövs för att få sin koncentration Även om chefen stängde dörren 

var det accepterat att medarbetarna knackade på om de hade en fråga. Hanna beskriver hur det 

finns sociala kontrakt på det aktivitetsbaserade kontoret för hur man får bete sig i de olika 

zonerna. I den tysta zonen är det inte socialt accepterat att söka upp chefen och fråga något. 

Även om det var accepterat för medarbetarna att knacka på hos cheferna fanns ändå goda 

möjligheter för cheferna att få använda cellkontoret som en bakre region i större utsträckning. 

På det aktivitetsbaserade kontoret är det mer uppenbart när cheferna sätter sig i tyst zon för att 

få sin koncentration jämfört med tidigare vilket ger en tydlig markering på att de för stunden är 

otillgängliga.  Nu finns risken att någon observerar hur länge cheferna sitter i tysta zonen och 

får en skev uppfattning därefter jämfört med cellkontoret där det inte var lika uppenbart och 

chefen fortfarande var tillgänglig.   

 
[...][aktivitetsbaserat är] ett sätt att säga att alla har exakt samma 

förutsättningar, det är lika för alla oavsett om du är chef, mellanchef, 

medarbetare [...]. Samma plats, samma villkor, samma verktyg. Egentligen så 

är det en extremt demokratiskt idé. Chefen har inte ett större rum, eller chefen 

har rum och ingen annan har rum. Det är exakt lika villkor. Så det tror jag är 

en underliggande signal som jag tror jag inte hört någon prata om. Men det 

innebär att då måste man hålla sig till spelreglerna, du kan inte hitta på några 
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andra spelregler som handlar om att ”jag är lite viktigare”. [...] har du en tyst 

zon när du jobbar aktivitetsbaserat då är det kontraktet särskilt viktigt, 

eftersom den gamla idéen var att du kunde stänga dörren och få din 

koncentration. – Hanna 

 
Som Hanna belyser i citatet ovan har hierarkin i organisationen blivit mindre påtaglig till följd 

av övergången till aktivitetsbaserat kontor. Både Eva och Lars lyfter frågan att cellkontor skapar 

ett revirtänk och en outtalad hierarki. I cellkontor var kontorets storlek och inredning en 

statussmarkör som kunde framkalla en rädsla hos någon med lägre status att gå in i en 

kollegas/chefs rum med högre status.  På det aktivitetsbaserade kontoret arbetar alla på samma 

villkor och i samma miljö vilket gör arbetsplatsen mer jämställd i fråga om status. 

 
Sammanfattning 
Att vara tillgänglig på ett aktivitetsbaserat kontor skiljer sig från andra kontorstyper. Samtliga 

chefer reflekterade i förväg över hur de ska göra sig tillgängliga även om de är fysiskt 

frånvarande. Tyst zon som bakre region för chefer har lyfts av både chefer och medarbetare, 

dock från olika perspektiv. Medarbetarna eftersträvar en ständigt tillgänglig chef och ser 

negativt på chefer som nyttjar tysta zoner som bakre regioner där de kan förbereda sitt chefskap. 

Cheferna ser däremot de tysta zonerna som tidseffektiviserande bakre regioner, där 

förberedelsen går snabbare jämfört med cellkontor och blir således snabbare tillgänglig igen för 

sina medarbetare. Vikten av den bakre regionen upplevs olika av chefer och medarbetare. 

Cheferna ser det som ett tillfälle att återhämta sig, effektivisera sitt arbete och förbereda 

framtida åtaganden vilket går i linje med Goffmans definition av en bakre region. Medarbetarna 

å andra sidan ser det som ett tillfälle för cheferna att fly undan sina medarbetare och verkar 

därför få en negativ upplevelse av att cheferna rör sig mot den tysta zonen.   
 

4.2.2 Tecken på transaktionellt ledarskap 

Samtliga tre chefer uppvisade tecken på transaktionellt ledarskap. Genom att förtydliga mål och 

krav på det arbete som ska utföras sätter cheferna upp en kvalitetsgräns. Hanna beskriver att 

tydlighet i delegering är av särskilt stor vikt på det aktivitetsbaserade kontoret. 

Eftersom  medarbetare och chef inte alltid befinner sig på samma plats är det viktigt att 

medarbetaren ges en tydlig beskrivning av vilket arbete som ska utföras när de väl ses. 
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Tydligheten i delegering lyfts även av Maria som säger att hon tillsammans med medarbetare 

sätter upp mål för hur de ska arbeta utifrån organisationens målbild. Under arbetets gång följer 

hon sedan medarbetarnas arbetsförlopp och korrigerar vid behov. Peter berättar hur hans chef 

aktivt vill att han ska ställa frågor om något är otydligt i arbetet. På detta sätt kan chefen 

minimera risken för eventuella misstag i framtiden. Det som Maria och Peter säger ovan ger 

även indikation på hur de aktivt leder genom undantag. 

 
De tre organisationerna har alla individuell lönesättning. Detta kan ses som en form av villkorlig 

belöning eftersom de belönas i relation till resultat och prestation. Vid två av organisationerna 

betonade både medarbetare och chefer vikten av uppföljning och återkoppling. Peter menar att 

återkoppling framkallar en känsla av stöd från chefen och tror att återkoppling gör att 

medarbetare presterar bättre i längden. En öppen “feedbackkultur” med betoning på positivt 

återkoppling är  något som betonas av Eva vilket även det kan ses som en villkorlig belöning. 

När en medarbetare gjort bra ifrån sig blir det uppmärksammat av chefen. Även om hon betonar 

positiv återkoppling menar hon att även konstruktiv återkoppling kan behövas ges. Detta 

framhäver även Hanna som menar att många chefer undviker att ge konstruktiv återkoppling:   

 
En bra chef måste kunna ge konstruktiv kritik. Och det är självklart också, 

men många ryggar för de tror att kritik, man blir så orolig för hur 

medarbetaren ska känna och uppleva det. Det blir ett känslostyrt ledarskap 

istället för ett sakorienterat ledarskap [...]. Man börjar istället ta hänsyn till 

hur medarbetarna känner och tycker, och vilken vardag och privatliv den har, 

istället för att bara kommunicera [sakorienterat,] klart och tydligt: vad är man 

inte nöjd med? Och hur skulle medarbetaren kunna göra det på ett bättre sätt? 

[...] Man måste vara ganska noggrann, annars får man tillbaka en uppgift 

igen.  – Hanna 

 
Konstruktiv återkoppling kan således ses som villkorlig bestraffning. När en medarbetare inte 

presterar på den nivå som krävs ges konstruktiv återkoppling och medarbetaren får möjlighet 

att korrigera sitt arbete, vilket Hanna betonar i citatet ovan.   

 
I det transaktionella ledarskapet eftersträvas struktur och rutin i syfte att stabilisera 

verksamheten vilket lämpar sig särskilt efter en förändring. Detta är något som Hanna 
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reflekterar över och menar att när en organisation gått över till aktivitetsbaserat bör konceptet 

prövas fullt ut första halvåret innan det justeras efterhand. Därmed hinner chefer och 

medarbetare bilda en uppfattning utifrån erfarenhet om vad som är bra och vad som kan 

förändras. Därefter testas det nya, justerade konceptet igen i fyra till fem månader för att sedan 

utvärderas och göras justeringar på. Hanna förklarar att det är viktigt för en organisation att 

arbeta på detta sätt de första två åren så att konceptet prövas ordentligt: 

 
[...] testa och du lär vad som faktiskt är bra och bättre och vad som är sämre. 

Och det som är dåligt, vad kan vi göra åt det? [...] Håll fast i konceptet, men 

gör justeringar i efterhand. Men håll inte på och gör, inget agilt ”igår var det 

såhär, idag är det såhär”. Låt folk få pröva modellen. Det tror jag är viktigt. – 

Hanna 

 
Sammanfattning 
Tydliga riktlinjer i delegering av arbetet, villkorlig belöning och bestraffning samt en 

eftersträvan av struktur. Detta utgör de tecken på transaktionellt ledarskap som identifierats i 

organisationerna. Att införa aktivitetsbaserat kontor innebär en stor förändringsprocess som 

innefattar mer än nya möbler och förändrad planlösning. Att efter en sådan förändring 

eftersträva att etablera nya strukturer och rutiner för arbetet i den nya miljön faller sig naturligt. 

Detta för att stabilisera verksamheten. Det gör det transaktionella ledarskapet lämpligt efter en 

stor förändringsprocess och kan förklara varför organisationerna uppvisar tecken på detta 

ledarskap. 
 

4.2.3 Tecken på transformativt ledarskap  

Som nämnt i inledningen på avsnitt 4.2.2 uppvisade samtliga organisationer tecken på 

transaktionellt ledarskap. Dock upplevde vi att en av organisationerna må visa tecken på 

transaktionellt ledarskap, dock var tecken på transformativt ledarskap övervägande. Även en 

andra organisation uppvisade tendenser på transformativt ledarskap. Ingen chef var renodlad 

inom en särskild ledarstil. Även om ledarskapsteorierna erhåller tydliga definitioner som 

särskiljer dem åt blir analys av resultat tvetydigt eftersom intervjupersonernas uttalanden kan 

tolkas ur flera perspektiv. Genom att fokusera på de tydligaste attributen hos vardera 

ledarskapsteori har vi distinktion ledarskapsstilarna emellan. 
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Det transformativa ledarskapet är idealt i förändringar genom dess effektiva spridning av 

organisationens målsättning till medarbetarna. Detta betonas av Eva och Maria som förklarar 

att en bra ledare är en ledare som tydligt kommunicerar organisationens mål och översätter dem 

till individuella mål för medarbetarna. Således leder chefen genom idealiserad påverkan där de 

strävar efter att organisationens vision och strategi ska prägla hela organisationen.   

 
Till skillnad från den struktur och stabilitet som eftersträvas i det transaktionella ledarskapet 

främjar det transformativa ledarskapet förändring och utveckling genom ifrågasättande av 

gamla arbetssätt. Maria berättar hur hon uppmuntrar sina medarbetare att pröva nya saker med 

filosofin “Vi prövar och ser om det går, jag stöttar dig så får vi se om det går. Går det inte så 

hittar vi någon annan väg”. Genom intellektuell stimulans uppmanas medarbetarna till 

kreativitet och innovation i sitt arbete. Att ständigt utmana gamla arbetssätt skapar förändring i 

vardagen: 

 
Men jag vill verkligen att vi ska jobba med förändring i vardagen, 

effektivisera genom utveckling och så. Så att se till att vi får utrymme för att 

vi får jobba med utveckling och inte enbart att förvalta, [...] – Maria 
 

Maria fortsätter med att beskriva hur cheferna i hennes verksamhet gör justeringar i sin vardag 

allt eftersom problem uppmärksammas, vilket skiljer sig från det transaktionella ledarskapet. 

Detta är således faktorer som pekar på att Marias ledarskap präglas av ett transformativt 

ledarskap. 

 
Eva beskrivs av sin medarbetare som duktig på att uppmärksamma sina medarbetares starka 

sidor och hjälpa dem att utvecklas. Detta tyder på individuell omtanke från Eva genom att hon 

tar hänsyn till sina medarbetare och fokuserar på deras förutsättningar i arbetet för att 

medarbetarens prestation ska maximeras. Maria beskriver hur hon tar medarbetares 

förutsättningar i åtanke genom att agera coachande och undvika att ta över arbetet. Vissa 

medarbetare behöver mer eller mindre styrning än andra vilket är något hon aktivt reflekterar 

över i interaktionen med sina medarbetare. 
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Sammanfattning 
Det transformativa ledarskapets kärnpelare är bland annat idealiserad påverkan, intellektuell 

stimulans och individuell omtanke identifieras i en av organisationerna. Hur kommer det sig att 

en av organisationerna i större utsträckning präglas av ett transformativt ledarskap? Marias 

organisation är den organisation som arbetat aktivitetsbaserat längst, nästan dubbla tiden 

jämfört med de andra organisationerna.  Därmed kan organisationen tänkas ha etablerat och 

förankrat rutiner vid det här laget. Det transformativa ledarskapet främjar vidareutveckling för 

att organisationen inte ska hamna i ett  monotont läge. Därav kan det transformativa ledarskapet 

vara en lämplig ledarstil när en organisation hunnit förankra rutiner efter en förändring och vill 

fortsätta utvecklas. Att organisationen eftersträvar vidareutveckling 

gör  organisationsstrukturen mer flexibel och i ständig rörelse. 
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5. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt besvaras studiens forskningsfrågor. Utöver det presenteras reflektioner kring studiens 

resultat. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning 

5.1 Vilka hinder och möjligheter för mobilitet identifierar de 

anställda på ett aktivitetsbaserat kontor? 

Mobiliteten på det aktivitetsbaserade kontoret påverkas av teknologi, situation, arbetets 

karaktär och kroppsliga förutsättningar. Således har rummet en varierad betydelse för de 

anställda. Teknologin utgör en grundpelare för medarbetarens mobilitet. Giddens betoning på 

teknologi som enda grund till rummets förändrade betydelse kan därmed ifrågasätts. 

Teknologin är dock inte avgörande för mobiliteten utifrån teorin om rummets förändrade 

betydelse. Denna studie har identifierat ytterligare tre faktorer som påverkar mobilitet på det 

aktivitetsbaserade kontoret. Situation, arbetets karaktär och kroppsliga förutsättningar utgör 

tillsammans med teknologi grundpelare för den mobila medarbetaren på det aktivitetsbaserade 

kontoret (jmf. avsnitt 2.1). 
 
Den situationella kontexten kan binda den mobila medarbetaren till rummet. Eftersom 

interaktion inte kan förutses kan samtal och diskussioner ta oanade vändningar som kräver 

avskildhet. Detta skapar ett avbrott i arbetet när medarbetaren måste söka upp ett avskilt rum 

för att fortsätta. Därmed ställer det aktivitetsbaserade kontoret krav på medarbetarens förmåga 

att hantera arbetets oförutsägbara vändningar för att platsa i denna dynamiska miljö. I gengäld 

ställs det krav på arbetsmiljön att bistå med ytor vilka motsvarar medarbetarnas behov. 

Exempelvis genom att tillhandahålla mötesrum som inte kräver förbokningar. 

 
Även om samtliga medarbetare har samma tekniska förutsättningar på arbetsplatsen har de inte 

samma förutsättningar för mobilitet på grund av arbetets karaktär. Vissa yrkesgrupper har 

arbetsmaterial som inte är digitaliserat eller kräver ytterligare verktyg i sitt arbete än 

arbetsplatsen bistår med. Det aktivitetsbaserade kontoret är inget färdigt koncept som rakt av 

lämpar sig för alla. Det krävs eftertanke från arbetsledningens sida inför förändringen om vilka 

specifika aktiviteter samtliga yrkesgrupper har i sitt arbete och forma kontoret utifrån dessa.   
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Organisationerna upplever svårigheter att göra arbetsmiljöanpassningar för dem med 

funktionsnedsättning. En intervjuperson lyfte den problematik som detta utgör i fråga om 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Organisationernas lösning är att låta de medarbetare som har 

begränsningar i sin rörlighet vara platsbundna med en fast arbetsplats. Kroppsliga 

förutsättningar kan därför vara avgörande för medarbetarens möjlighet att arbeta mobilt och 

medarbetare med kroppsliga begränsningar blir således platsbundna. 

 

 
Modell 1. De fyra grundpelarna för mobilitet  

på det aktivitetsbaserade kontoret.  

 

Slutsatsen är att teknologi, situation, arbetets karaktär och kroppsliga förutsättningar väger in i 

vilken grad medarbetaren är mobil. Utifrån detta blir vissa medarbetare mer eller mindre mobila 

i sitt arbete. Giddens betoning på IT-utvecklingen är således aktuell men inte avgörande i fråga 

om rummets betydelse på det aktivitetsbaserade kontoret. 
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5.2 Hur upplever chefer respektive medarbetare att det 

aktivitetsbaserade kontoret formar ledarskapets 

förutsättningar?   

Ledarskapets grundläggande premiss på det aktivitetsbaserade kontoret är att cheferna är 

tillgängliga för sina medarbetare samt hyser tillit till dem. Eftersom cheferna inte kan se sina 

medarbetare i arbete måste de hysa tillit till dem. Genom tydlig kommunikation och upprättande 

av en mötesstruktur för att möta sina medarbetare har cheferna istället utvecklat ett alternativ 

till tillit och får en överblick över arbetets fortskridning genom struktur och kontroll. I gengäld 

ställer medarbetarna krav på att cheferna i stor utsträckning ska vara tillgängliga även om de är 

fysiskt frånvarande. Genom teknologin sträcker sig chefernas tillgänglighet bortom rummets 

gränser. Om cheferna inte förbereder sina chefsroller riskerar de att bli otillräckliga som chefer, 

om de förbereder sina chefsroller i en tyst zon där de är otillgängliga riskerar de att bli 

otillräckliga som chefer på grund av deras bristande tillgänglighet. Detta krav på ständig 

tillgänglighet gör att cheferna fråntas möjligheten att förbereda sina chefsroller på arbetet. En 

tanke kan vara att de istället förbereder sig på fritiden och låter arbete inkräkta i fritidens sfär. 

Därmed kan hemmet bli en bakre region för chefsrollen. Således kan vi konstatera att behovet 

av en bakre region är stort hos chefer på det aktivitetsbaserade kontoret men att omgivningen 

inte tillåter en otillgänglig chef. 

 

Efter en förändring till aktivitetsbaserat kontor ges förutsättningar för transaktionellt ledarskap. 

Dock bör frågan ställas om det transaktionella ledarskapet är ett krav efter en sådan förändring? 

En övergång till aktivitetsbaserat kontor innebär introduktion av ett nytt arbetssätt med 

avsaknad av etablerade rutiner för arbete. Den transaktionella ledaren kan således främja 

etablering av nya rutiner och struktur i det nya arbetssättet. Detta bör inte tolkas som att det 

aktivitetsbaserade kontoret främjar en specifik ledarskapsstil. Skillnader i ledarskapsstilen kan 

inte härledas till det aktivitetsbaserade kontoret i fråga utan snarare hur långt vardera 

organisation kommit i förändringsprocessen. Vid en stor förändring av arbetssättet i 

organisation kan det krävas ett transaktionellt ledarskap för att etablera rutin och struktur efter 

förändringens genomförande. 

 

Efter etablering av det nya arbetssättet kan det transformativa ledarskapet bli aktuellt i syfte att 

vidareutveckla organisationen. Denna slutsats grundar sig i att Marias organisation är den 
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organisation som arbetat aktivitetsbaserat längst, nästan dubbelt så länge som de andra 

organisationerna.  Därmed kan organisationen tänkas ha etablerat och förankrat rutiner vid det 

här laget. Det transformativa ledarskapet främjar vidareutveckling så att organisationen inte ska 

hamna i ett  monotont läge. Därför kan det transformativa ledarskapet vara en lämplig ledarstil 

när en organisation hunnit förankra rutiner efter en förändring och vill fortsätta utvecklas. 

 

5.3 Reflektioner kring studien 

Syftet med denna studie var att undersöka rummets betydelse på det aktivitetsbaserade kontoret 

samt hur aktivitetsbaserade arbetsplatser inverkar på hur ledarskap förstås och praktiseras. Den 

aktivitetsbaserade kontorstypen är en relativt annorlunda kontorslösning jämfört med de 

traditionella alternativen. Rummets betydelse varierar från person till person på arbetsplatsen. 

Det som påverkar medarbetarnas mobilitet är yrke, situation, kroppsliga förutsättningar och 

teknologi. Även om alla medarbetare inte är mobila eftersträvas en mobilitet bland 

medarbetarna. Detta ställer krav på chefernas tillit och tillgänglighet bortom rummets gränser. 

Dock är förutsättningen för tillit att man ser medarbetarna som ansvarstagande som kan och gör 

det den ska. Istället har cheferna utvecklat en strategi av struktur och kontroll som ett alternativ 

till tillit  Tidigare forskning har inte berört mobilitet på det aktivitetsbaserade kontoret eller 

mobilitet i relation till ledarskap. Därmed anser vi att denna studie kommit att bidra kunskap 

om ledarskapets krav och förutsättningar samt vilka faktorer som påverkar mobiliteten på det 

aktivitetsbaserade kontoret. 

 

De teoretiska utgångspunkterna har varit tillämpbara på materialet i syfte att analysera och 

skapa förståelse. Giddens förståelse av rummets betydelse kan således nyanseras med hjälp av 

denna studie. Till skillnad från befintlig teori med teknologi som grund för mobilitet, visar 

denna studie på att mobilitet på det aktivitetsbaserade kontoret även påverkas av situation, 

arbetets karaktär och kroppsliga förutsättningar. Studien har därmed bidragit till ytterligare 

kunskap om mobilitetens premisser på det aktivitetsbaserade kontoret. 

 
 

5.3.1 Förslag på vidare forskning 
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Under analys av resultatet kom vi till insikt att det inte är kontorstypen som påverkat 

ledarskapsstilen på det aktivitetsbaserade kontoret utan snarare var de befinner sig i förhållande 

till förändringsprocessen. Därmed kan vi konstatera att ledarskapet påverkas av förändringen. 

Således har vi förslag på vidare forskning vilket är att göra en fallstudie för att studera hur 

ledarskapet ter sig under förändringsprocessen vid övergång till aktivitetsbaserat kontor. Ett 

andra förslag är att genom en longitudinell studie undersöka hur ledarskapet förändrats på grund 

av övergången till aktivitetsbaserat kontor. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide: Chef 

Agenda: 

• Information om studiens syfte 

• Samtycke: frivillig medverkan,  

• Konfidentiellt: Allt material kommer förvaras och behandlas konfidentiellt. Ingen 

obehörig kommer få tillgång till materialet. Resultatet kommer presenteras generellt 

och inte på individnivå, detta för att undvika att någon ska identifiera deltagare 

“bakvägen” när de läser den färdiga studien.  

• Materialet kommer enbart användas i studiens syfte 

• Be om tillåtelse att spela in intervjun. 

 

Bakgrundsfrågor 

• Namn:  

• Ålder:  

• Befattning: 

• Hur många års erfarenhet har du av att vara i en chefsposition? 

• Antal år i organisationen: 

• Antal år i det aktivitetsbaserade kontoret: 

• Vilka erfarenheter har du av andra kontorstyper? 

• Antal anställda under sig  

• Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 

Om det aktivitetsbaserade kontoret 

• Vad betyder aktivitetsbaserad arbetsplats för dig? 

• När upplever du att det är en fördel att arbeta i aktivitetsbaserat kontor?  

• När är det en nackdel?  

• Hur passar en aktivitetsbaserad kontorslösning er organisation? 

• Vilka delar av verksamheten passar det mindre bra? 

• Har du ett eget kontor eller arbetar även du aktivitetsbaserat? 

• Om svar “Eget kontor”: Vilka fördelar/nackdelar ser du med det? 

• Om svar “aktivitetsbaserat”: vilka fördelar/nackdelar ser du med det jämfört 

med om du skulle ha ett eget kontor? 



	

 

Allmänt om ledarskap 

• Vilka egenskaper anser du utmärker en bra chef?  

• Vilka särskilda egenskaper som chef ser du som nyttiga för att arbete i 

aktivitetsbaserat kontor? 

• Hur definierar du ledarskap? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och dina anställda? 

• Har den förändrats något i och med övergången till aktivitetsbaserat kontor? 

 

Den egna chefsrollen 

• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap idag? 

• Hur upplever du det är att arbeta som chef i ett aktivitetsbaserat kontor? 

• Inför övergången till aktivitetsbaserat kontor, reflekterade du över hur det skulle 

komma att påverka ditt ledarskap? 

• Har ditt ledarskap förändrats i och med övergången till aktivitetsbaserat kontor, 

jämfört med tidigare? 

• Vilka krav upplever du att det aktivitetsbaserade kontoret ställer på ditt ledarskap? 

• Vilka styrkor i ditt ledarskap ser du som nyttiga för din roll som chef på ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

• Ser du några utmaningar i att vara chef i denna typ av kontorsmiljö? 

• Vad tror du att en chef i aktivitetsbaserade kontor behöver lägga mer eller mindre 

fokus på? 

• Upplever du att du har fått förändrade arbetsuppgifter i denna kontorsmiljö jämfört 

med tidigare? 

• Upplever du att du tar mer eller mindre ansvar nu jämfört med tidigare kontorsdesign? 

 

Medarbetare 

• Går det att säga vilka slags medarbetare som fungerar bäst i ett aktivitetsbaserat 

kontor?  

• För vilka passar det mindre bra?  

• Vilken reaktion fick ni från medarbetarna i och med övergången till aktivitetsbaserade 

kontor?  

• Motstånd? Stöd för idén? 

• Hur skulle du beskriva din relation till dina anställda idag?  



	

• Vad lägger du ner mest tid på när det gäller de anställda? 

• Jämfört med tidigare kontorslösning, känner du att dina anställda kräver mer eller 

mindre av dig idag?  

• Har det skett en förändring jämfört med tidigare kontorslösning? 

• Hur ser det ut med konflikter på arbetsplatsen, är det mer vanligt eller mindre 

förekommande idag jämfört med tidigare? 

 

Framtidsutsikt 

• Tror du att ditt ledarskap kommer se annorlunda ut i framtiden? 

 

Vilken av följande beskrivningar upplever du stämmer bäst respektive sämst in på dig 

och ditt ledarskap? 

 

En sista fråga… Vilka av följande egenskaper stämmer mest in på dig som chef?  

A. Resultatorienterad, administrativ och handlingskraftig (Transaktionellt ledarskap) 

B. Nytänkande, initiativtagande och inspirerande (Transformativt ledarskap)  

C. Deltagande, motiverar/ger direktiv och bygger sociala relationer (Situatlonellt ledarskap) 

 

• Avslutningsvis, är det något mer du tänker vi borde frågat om, som vi inte har 

diskuterat? 

• Vill du ta del av det transkriberade (renskrivna) materialet innan det analyseras? 

• Skulle vi kunna få möjlighet att återkomma per mail om det skulle dyka upp någon 

fråga längs vägen? 

 

 

  



	

Bilaga 2 - Intervjuguide: medarbetare 

Agenda: 

• Information om studiens syfte 

• Samtycke: frivillig medverkan.  

• Konfidentiellt: Allt material kommer förvaras och behandlas konfidentiellt. Ingen 

obehörig kommer få tillgång till materialet. Resultatet kommer presenteras generellt 

och inte på individnivå, detta för att undvika att någon ska identifiera deltagare 

“bakvägen” när de läser den färdiga studien.  

• Materialet kommer enbart användas i studiens syfte 

• Be om tillåtelse att spela in intervjun 

 

Bakgrundsfrågor 

• Namn:  

• Ålder:  

• Befattning: 

• Antal år i organisationen: 

• Antal år i det aktivitetsbaserade kontoret: 

• Vilka erfarenheter har du av andra kontorstyper?  

• Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 

Om det aktivitetsbaserade kontoret 

• Vad betyder aktivitetsbaserad arbetsplats för dig? 

• Hur upplever du det är att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor? 

• När upplever du att det är en fördel att arbeta i aktivitetsbaserat kontor?  

• När är det en nackdel?  

• Ser du några utmaningar med att arbeta i aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 

• Hur passar en aktivitetsbaserad kontorslösning er organisation? 

• Vilka delar av verksamheten passar det mindre bra? 

 

Allmänt om ledarskap 

• Vilka egenskaper anser du utmärker en bra chef?  



	

• Finns det några särskilda egenskaper som utmärker en bra chef i 

aktivitetsbaserat kontor? 

• Hur definierar du ledarskap? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och din chef? 

• Har den förändrats något i och med övergången till aktivitetsbaserat kontor? 

 

Om chefen 

• Hur skulle du beskriva din chef idag? 

• Alternativt: Vad för slags chef är din chef? 

• Upplever du att din chefs sätt att leda/agera har förändrats sedan övergången till 

aktivitetsbaserat kontor?  

• Vilka styrkor anser du din chef har som är nyttiga för arbete  på ett aktivitetsbaserat 

kontor? 

• Vad tror du att en chef i aktivitetsbaserade kontor behöver lägga mer eller mindre 

fokus på? 

• Upplever du att du tar mer eller mindre ansvar nu jämfört med tidigare kontorsdesign? 

• Om du fick förändra eller lägga till en egenskap hos din chef för att förbättra 

ledarskapet, vad skulle det vara? 

 

Om medarbetare 

• Vilka krav upplever du att det aktivitetsbaserade kontoret ställer på dig och ditt 

arbete? 

• Vilken var  din reaktion till övergången till aktivitetsbaserat kontor?  

• Vilken var dina medarbetares reaktion till övergången? 

• Motstånd? Stöd för idén? 

• Jämfört med tidigare kontorslösning, känner du att du behöver mer eller mindre hjälp 

av din chef än tidigare? 

• Hur ser det ut med konflikter på arbetsplatsen, är det vanligare eller mindre 

förekommande idag jämfört med tidigare? 

 

Vilken av följande beskrivningar upplever du stämmer bäst in på dig och ditt 

ledarskap? 

En sista fråga… Vilka av följande egenskaper stämmer bäst in på din chef?  



	

• Följdfråga: Om du fick bestämma vilken av dessa egenskaper din chef skulle ha, vilken 

skulle du välja?   

A. Resultatorienterad, administrativ och handlingskraftig (Transaktionellt ledarskap) 

B. Nytänkande, initiativtagande och inspirerande (Transformativt ledarskap) 

C. Deltagande, motiverar/ger direktiv och bygger sociala relationer (Situatlonellt ledarskap) 

 

• Avslutningsvis, är det något mer du tänker vi borde frågat om, som vi inte har 

diskuterat? 

• Vill du ta del av det transkriberade (renskrivna) materialet innan det analyseras? 

• Skulle vi kunna få möjlighet att återkomma per mail om det skulle dyka upp någon 

fråga längs vägen? 

 

 

  



	

Bilaga 3 - Missivbrev 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. Under 
vårterminen skriver vi vår kandidatuppsats där vi valt att undersöka aktivitetsbaserade kontor i 
förhållande till ledarskapets praktik.  
 
Aktivitetsbaserade kontor är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige. Det finns en 
bristande forskningen inom området, vilket kan vara en bidragande faktor till okunskap i 
organisationer. Kopplingen mellan ledarskap och kontorstyp menar Bodin Danielsson et al. 
(2013:195) uppmärksammas i allt för liten utsträckning, och okunskap mellan ledarskap och 
aktivitetsbaserade kontor kan ha negativa konsekvenser på företaget. Därför vill vi genom 
denna studie bidra till forskningen hur ledarskap förändras och tar form i aktivitetsbaserade 
kontor. Denna studiens syfte är att undersöka hur övergången till aktivitetsbaserade 
arbetsplatser inverkar på förståelsen av ledarskapets praktik. 
 
Vi kommer att göra totalt sex intervjuer fördelat på tre organisationer. På varje företag 
intervjuas en chef och en medarbetare om ledarskap på arbetsplatsen. Genom att intervjua både 
en chef och en medarbetare önskar vi få en bred bild av hur ledarskap ser ut i praktiken på 
aktivitetsbaserade kontor. Som intervjuperson kommer Du ges möjlighet att läsa igenom 
transkriberingen (sammanställningen av intervjun) innan den används i studien. Detta ger Dig 
möjlighet att rätta till eventuella missuppfattningar. När uppsatsen är klar kommer samtliga 
deltagare få ta del av resultatet, om de önskar.  
 
Etisk information  
För att garantera deltagarnas personliga integritet och ge skydd för Dig som enskild deltagare 
följer vi forskningsetiska regler. Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst 
avbryta deltagandet. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant vis att ingen ska kunna 
identifiera deltagare. Resultaten och all data som denna studie resulterar i kommer endast att 
användas i samband med just denna studie.  
 
Har Du några frågor är Du varmt välkommen att höra av Dig till Sanny Norlin eller Italo Paras. 
 
Tack på förhand. 
 
 

Uppsatsskrivare 
Italo Paras 
Italo.paras@gmail.com 
+4670 - 97 22 972 

Uppsatsskrivare 
Sanny Norlin 
sannynorlin@gmail.com 
+4673 - 50 94 249 

Handledare 
Erik Löfmarck 
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