
Framtidens arbetsplats
Ledarskap på en aktivitetsbaserad arbetsplats

Jenny Lundberg

Psykologi, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



      

Framtidens arbetsplats 
Ledarskap på en aktivitetsbaserad arbetsplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie kandidat 

Psykologi 

Luleå tekniska universitet 

Instutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi 

  



 
 

 
 

Sammanfattning 
Kontor på arbetsplatser har sedan länge sett väldigt lika ut och därmed format ett 

arbetssätt som inte varierar tillräckligt mycket. Detta arbetssätt håller i dagsläget på att 

ändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att den anställde till större del 

själv kan bestämma var denne ska utföra sitt arbete. Arbetsplatsen ger då ett val att 

variera arbetsmiljön beroende på arbetsuppgift och situation. Denna typ av förändring 

av både arbetssätt och kontor ska genomföras i stadshuset i Skellefteå kommun, där 

förvaltningen ”Support och Lokaler” ska utföra en pilotversion. Syftet med denna studie 

var att undersöka hur ledarskapet kan förväntas förändras och bäst utövas då Skellefteå 

kommun byter till en aktivitetsbaserad arbetsplats och vilka för- och nackdelar detta 

kan medföra. För att ta reda på detta har information samlats från tio chefer från olika 

arbetsplatser i Sverige som i nuläget aktivt arbetar med en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Metoden som har använts i denna studie är kvalitativ då syftet var att få en förståelse 

hur en ledare arbetar och beter sig i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Enligt de chefer som 

har intervjuats har de kommit närmare sina medarbetare i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Tillgänglighet och närvaro är två egenskaper som cheferna ansåg vara 

viktiga när de arbetar aktivitetsbaserat. Ingen av cheferna som har intervjuats vill byta 

tillbaka till det traditionella kontoret som de tidigare arbetat på vilket tyder på att deras 

upplevelse av det aktivitetsbaserade arbetssättet är positiv. 

 

Nyckelord: aktivitetsbaserad arbetsplats, förändring, ledaregenskaper, 

ledarskap 

  



 
 

 
 

Abstract 
For a long time, offices have been constructed in similar ways and thus formed a way of 
working that may not vary enough. This approach is however about to change into an 
activity-based approach, which means that the employee can decide where to perform 
his or her assignments. The workplace then provides an option for the employee to vary 
the work environment depending on the task and situation. This type of change in work 
methods and offices will be implemented in the town hall in the municipality of 
Skellefteå, and the administration called “Support and Facilities” was chosen to do a 
pilot project. The purpose of this study was to investigate how leadership can be 
expected to change and exercised when Skellefteå municipality switches to an activity-
based workplace and what advantages and disadvantages this may involve. Information 
has been gathered from ten managers from different workplaces in Sweden, who 
currently work in activity-based workplaces. The method used in this study is 
qualitative, as the aim was to gain an understanding of how leaders work and behave in 
an activity-based approach. According to the managers who were interviewed they have 
come closer to their employees in the activity-based approach. Availability and presence 
are two qualities that managers considered to be important in this type of approach. The 
results demonstrate that the managers who were interviewed do not want to switch 
back to the traditional office that they used to work in, indicating that their experience of 
the activity-based workplace is positive. 
 

Keywords: activity based workplace, change, leadership traits, leadership
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Inledning 
Moderna kontorsbyggnader har fått en dominerande roll i det urbana landskapet i 

större städer i västvärlden. Kontoret är också den dagliga miljön för majoriteten av 

befolkningen i dessa samhällen, där de tillbringar ungefär 40 timmar per vecka vilket 

har en betydande inverkan på deras liv (Milczarek, Schneider, & Rial González, 2009). 

Det är inte längre en nödvändighet för alla organisationer att förse medarbetarna med 

en fysisk arbetsplats. Istället för en fast kontorsplats kan de anställda arbeta var de vill 

eftersom de genom Internet och datorer kan utföra sina arbetsuppgifter lika bra på 

andra ställen än kontoret (Wilpert, 2009).  

Bakgrund 

Uppdraget att skriva denna uppsats gavs som förslag av Skellefteå kommun. Skellefteå 

stadshus är uppdelat i åtta förvaltningar med sammanlagt 700 medarbetare. Varje 

förvaltning ansvarar för en särskild del av verksamheten. En av dessa förvaltningar 

heter Support och Lokaler. Medarbetarna på denna förvaltning är fördelade på de fyra 

avdelningarna Fastighet, Kommunikation, Verksamhetsstöd samt Måltid 

(http://skelleftea.se). Stadshusets lokaler kommer att byggas om och anpassas till 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Support och Lokaler har gjort en förstudie som visar 

på hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan komma att se ut när ombyggnationen 

är klar. Medarbetarna kommer senare att arbeta i samma lokaler som tidigare, men 

ombyggt till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Då de flesta har arbetat i det traditionella 

kontoret länge blir detta ett helt nytt arbetssätt för dem. Den största anledningen till 

varför de gör denna förändring är ekonomi. Kommunen vill spara pengar genom att 

minska lokalytorna och därmed minska lokalhyrorna. Detta är dock inte den enda 

anledningen till varför de vill bygga om. Skellefteå kommun har en vision, ”Skellefteå 

30”, där de vill att staden ska vara en ”framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv 

att bo och verka i”. Det är viktigt för staden att följa med i den förändring som sker i 

samhället och att vara en attraktiv arbetsgivare. För att det ska ske måste 

organisationen hänga med i utvecklingen av det moderna sättet att arbeta, att arbeta 

med den nya teknologin, samt att det gamla arbetssättet ifrågasätts. Syftet med denna 

uppsats var att ta fram information om hur andra organisationer utövar 

aktivitetsbaserat arbetssätt med ledarskapet som fokus. Ett delsyfte var att undersöka 

hur andra organisationer arbetar för att hålla medarbetarna delaktiga i processen med 

att skapa ett aktivitetsbaserat kontor så att alla får sin åsikt hörd 

(http://skelleftea2030.se). 

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen  

En typ av arbetsplats där medarbetarna inte har sina egna skrivbord utvecklades under 

1990-talet (Stone & Luchetti, 1985). I Sverige introducerades kontorslandskapet år 

1965 (Toivanen, 2015). Arbetsplatsen kallades den aktivitetsbaserade arbetsplatsen och 

skapades i syfte att främja produktiviteten hos medarbetarna. Utgångspunkten var att 

medarbetarna skulle välja arbetsplats utefter arbetsuppgift (Stone & Luchetti, 1985; 
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Appel-Muelenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). Medarbetarna valde dock att inte längre 

vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats som nu var aktivitetsbaserad, vilket bidrog till 

att arbetsgivare började dela på kontorsarbetsplatser och den nya tekniken gjorde att 

det inte spelade någon roll när på dygnet och var arbetet utfördes. Medarbetarna kunde 

då välja arbetsplats utefter vilken typ av arbete som skulle utföras, samt byta arbetsplats 

flera gånger om dagen om det skulle behövas (Becker, Sims, & Davis, 1991). 

Grundtanken med aktivitetsbaserade arbetsplatser är att de anställda på ett företag inte 

har ett eget skrivbord att gå till (Wyllie, Greene, Nagrath, & Town, 2012). Ett 

aktivitetsbaserat kontor kan ha många olika utformningar men den generella 

kontorsmiljön är uppdelad i olika aktivitetszoner som utgår från verksamhetens 

huvuduppgifter. De olika zonerna och ytorna ska fungera för många olika typer av 

aktiviteter på arbetsplatsen. Exempel på aktiviteter kan vara att arbeta individuellt, 

samarbeta eller att arbeta koncentrerat i tysta rum. De anställda förvarar sina ägodelar i 

ett skåp, eller liknande utrymme, då de själva kommer att förflyttas under dagen. 

Arbetsgivaren förutsätter att alla medarbetare inte alltid befinner sig på kontoret vilket 

innebär att ytorna är dimensionerade med skrivbord för mindre än 75 procent av de 

anställda. Detta innebär även att själva kontorsytan minskar vilket genererar 

kostnadsreduceringar som är en stor anledning till varför de flesta arbetsplatser väljer 

att göra förändringen till aktivitetsbaserade kontor (Toivanen, 2015).  

Denna typ av arbetsplats kräver ett större förtroende för de anställda, då de får större 

eget ansvar. Detta innebär att cheferna ökar sin tillit till medarbetarna på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats (Toivanen, 2015). Att samarbeta och samtala med sina 

kollegor blir lättare då de befinner sig på öppna ytor där de alltid kan se varandra. Själva 

idén är att arbetsplatsen ska vara flexibel och kreativ, samt att medarbetarna får ett 

utökat självbestämmande (Wyllie et al., 2012). Då medarbetarna arbetar på samma ytor 

förväntas detta generera ökad interaktion mellan de olika avdelningarna i företaget och 

detta tros medföra att medarbetarna inspireras och motiveras till att tycka att arbetet är 

både givande och roligt (Bodin Danielsson, 2010). Eftersom medarbetarna saknar fasta 

platser kommer de hierarkier som eventuellt fanns i det tidigare kontoret 

förhoppningsvis att luckras upp vilket förväntas skapa platta organisationer och företag 

som rekommenderar medbestämmande och ansvarsdelegering (Bodin Danielsson, 

2010).  

En nackdel med kontorslandskapen är enligt Toivanen (2015) att medarbetarna 

upplever mindre avskildhet vilket innebär sämre integritet då medarbetarna inte längre 

skiljs åt med väggar som i det traditionella kontoret utan hela tiden exponeras. De 

upplever även mer buller i kontorslandskap, vilket kan orsaka en kognitiv belastning 

som kan påverka minnet, inlärningsförmågor, koncentrationen och uppmärksamheten. 

Däremot anses kontorslandskap underlätta kommunikation och interaktion mellan de 

anställda samt gagna grupparbete och arbetstillfredsställelse (Toivanen, 2015). Enligt 

Schultz och Schultz (2006) skapar öppenheten i ett kontorslandskap mindre barriärer 

mellan chefer och medarbetare, samt att kommunikationen och arbetsflödet troligtvis 
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ökar. En annan positiv effekt är diverse kostnadsreduceringar, vilket ofta är en 

anledning till varför organisationer väljer att ändra till aktivitetsbaserade arbetsplatser 

(Ahrbom & Franzon, 2015). Dock är kostnadsreduceringarna inte alltid den enda 

anledningen till att företaget väljer det aktivitetsbaserade kontoret. Kontorsutrymmen 

är kostsamma och en optimering av dessa kan även bidra till produktivitetsökning 

(Maher & von Hippel, 2005).  

Vos och Van der Voordt (2001) beskriver att störande ljud, fysiskt obehag, att 

medarbetaren inte har tillräckligt med möjligheter att påverka arbetsmiljön samt för 

liten tillgång till avskildhet är faktorer som bidrar till varför de öppna 

kontorslandskapen inte alltid är uppskattade bland företag och anställda. 

Arbetstillfredsställelsen hos arbetstagare har sjunkit i samband med en flytt från 

traditionella kontor till kontorslandskap (Oldham & Brass, 1979). Zalesny och Farace 

(1987) visar att traditionella kontor ger personliga, identifierbara arbetsplatser som 

bildar fysiska och personliga gränser för en medarbetares arbete. Om dessa fysiska 

gränser tas bort kan den upplevda avskildheten försvagas, vilket kan leda till att 

medarbetaren inte känner kontroll över omgivningen och gränserna för sitt eget arbete.  

Det blir viktigt för organisationen att noggrant förbereda och kontinuerligt bearbeta 

denna förändringsprocess (Ahrbom & Franzon, 2015). Det ställs krav på både 

medarbetare och ledare i ett aktivitetsbaserat kontor. Dessa krav kan bland annat 

handla om hur chefer leder virtuella grupper och medarbetare som kanske arbetar på 

distans eller sitter på olika platser i kontoret. Ledarskapet ska inte bygga på kontroll 

utan behöver bygga på tillit. Att vara självgående och ta egna initiativ är något som 

medarbetarna själva får implementera (Mellner & Toivanen, 2013).  

Arbetsgivare i ett aktivitetsbaserat kontor känner ett ökat medarbetaransvar samt att 

synligheten för medarbetarna minskat (Schwitzgold, 2014). För att hantera detta måste 

cheferna anpassa ledarskapet samt sin ledarstil till den aktivitetsbaserade 

kontorsmiljön så att medarbetarna känner sig trygga att börja arbeta och att göra det 

bästa de kan (Schwitzgold, 2014).  

Dimensioner som buller, belysning och arbetsrum har undersökts och visar på att den 

fysiska arbetsmiljön spelar stor roll för att medarbetarna ska må bra (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). Veitch, Charles, Farley, och Newsham (2007) visar att faktorer som 

ljus, ventilation och att medarbetaren kan arbeta enskilt eller störas av ljud påverkar 

arbetstillfredsställelsen i ett aktivitetsbaserat kontor. Hur arbetstagare utför sitt arbete 

påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Medarbetare, som arbetar i öppna 

kontorslandskap, som är nöjda med den fysiska arbetsmiljön visar på en högre 

arbetstillfredsställelse och därmed kan de bidra mer till organisationen de arbetar för än 

arbetstagare som är missnöjda med arbetsmiljön (Veitch et al., 2007). 

Ledarskap på aktivitetsbaserade arbetsplatser 

Ledarskap kan definieras som en process genom vilken en individ påverkar andra att 

uppnå ett gemensamt mål (Bryman, 2004). Att motivera sina anställda till att prestera 
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på hög nivå är en primär uppgift för en ledare (Kozlowski & Klein, 2000). Detta är inte 

bara för att ledarskap är relaterat till organisatoriska framgångsfaktorer utan också till 

trivsel och motivation. Historiskt sett har forskning fokuserat på att identifiera 

personlighetsdrag i samband med ett framgångsrikt ledarskap. På senare tid sätts fokus 

istället på att identifiera ledarskapsbeteenden och stilar då detta avgör ledarskapets 

framgång. Fokus sätts också på nyare teorier om förhållandet mellan ledare och 

medarbetare, som exempelvis transformativt ledarskap (Bodin-Danielsson et al., 2013).  

Det transformativa ledarskapet anknyter till medarbetarnas ideal och moraliska värden. 

Medarbetaren och ledarens relation betonas som en process där de tillsammans höjer 

medvetenheten hos varandra om gemensamma mål och hur de nås (Burns, 1978).  

En annan teori som tar upp förhållandet mellan ledare och medarbetare är teorin om 

ledare och medarbetareutbyte (LMX-theory). Denna teori fokuserar på utbytet mellan 

ledare och medarbetare i företaget, för att förbättra relationen. Grunden i LMX är att 

arbetsplatsen har potential att bli effektivare om medarbetaren och ledaren kan 

utveckla relationen i sitt arbete (Graen & Uhl-Bien, 1995). 

Framtidens organisationer kommer att ställa nya krav på bl.a. ledarens sätt att hantera 

mångfald och föränderligheter samt insikt om och förståelse för mänskligt beteende. En 

ledare ska även kunna främja samarbete och ta fram det bästa i medarbetarna. För att 

en ledare ska kunna åta sig detta ansvar behöver arbetsplatsen vara i fokus utifrån 

medarbetarnas behov och förutsättningar (Mellner & Toivanen, 2013).  

Ledarstilar 

Nedan sammanfattas de ledarstilar som anses relevanta på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. 

Situationsbaserat ledarskap. 

Paul Hersey och Kenneth H Blanchard utvecklade det situationsanpassade ledarskapet 

på 1960-talet. Teorin innefattar ledarbeteenden som är både uppgiftsrelaterade och 

relationsrelaterade, vilket innebär att ledaren både vill skapa en relation och få fram ett 

bra resultat. Ledaren tar samtidigt hänsyn till vilka kunskaper medarbetaren har för att 

utföra sitt arbete (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2001). Hersey och Blanchard ansåg att 

det var viktigare att ledaren strategiskt anpassade sig efter medarbetarnas mognadsnivå 

än att välja ledarstil utifrån situationen (Wolvén, 2000). Mognadsnivån baseras på 

kombinationen av kompetens och motivation hos medarbetarna och modellen bygger på 

att medarbetarna i stora drag är olika beredda på att lösa uppgiften (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Det ledarskap som ledaren senare väljer utifrån medarbetarnas 

mognadsnivå kan delas in i fyra stadier: instruerande, rådgivande, deltagande och 

delegerande.  

Den instruerande ledarstilen innebär att ledaren sätter regler och tydliga ramar vilket är 

bra för nya medarbetare. Den rådgivande ledarstilen innebär att ledaren lyssnar och 

vägleder medan medarbetaren själv får ansvara för att lösa uppgifterna, vilket är en bra 

ledarstil då medarbetarna är motiverade men oerfarna. Det tredje stadiet är en 
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deltagande ledarstil. En ledare som är deltagande delar ut uppgifter och beslut till 

medarbetaren samt håller sig informerad. Denna ledarstil är bra då medarbetarna 

arbetar i grupp samt när individerna i gruppen är erfarna. Det sista stadiet för 

medarbetarnas mognadsnivå är den delegerande ledarstilen som innebär att ledaren 

sätter mål, planerar arbetet och stödjer medarbetaren. Detta är en bra ledarstil då 

medarbetarna är självständiga och erfarna (Hersey & Blanchard, 1988).  

Ledaren kan ge gruppen det den inte kan uppnå självständigt, bara genom att finnas där. 

Då gäller det också att kunna läsa av gruppen för att kunna hjälpa den att växa. Vid 

situationsbaserat ledarskap används alltså en ledarstil som passar situationen och 

gruppen (Hersey & Blanchard, 1993). 

Teorin om det situationsbaserade ledarskapet är relevant eftersom den typ av ledarskap 

som ska användas i det aktivitetsbaserade arbetssättet avgörs av medarbetarens 

motivation och kunnande. Att ledarskapet förändras utefter situation passar ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt då medarbetare inte alltid befinner sig på kontoret.  

Transaktionellt och transformativt ledarskap. 

Enligt Burns (1978) finns det två ledarskapsstilar: transaktionell och transformativ. Det 

transaktionella ledarskapet innebär att ledarens och medarbetarens relation grundas i 

ett utbyte (Svenningsson & Alvesson, 2010). Ledaren motiverar genom att ge belöningar 

och bestraffningar samt riktar sig till medarbetarens egenintressen (Bass, 1990). 

Medarbetaren kan då i utbyte prestera bra på arbetet. Det transaktionella ledarskapet 

handlar om att göra saker på samma sätt som förut (Svenningsson & Alvesson, 2014). 

Det transformativa ledarskapet definieras av en ledare som är engagerande och 

förmedlar visioner (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2006). Transformativa ledare försöker 

att skapa en stark känslomässig bindning till medarbetaren genom att motivera med 

hjälp av kommunikation, tillhandahålla en bra arbetsmiljö samt visa omtanke (Bass, 

1985). Personlighetsdrag som kan karaktärisera den transformativa ledaren är 

självförtroende, målinriktning samt att denne saknar inre konflikter (Bass, 1990). Bass 

(1985) menar att det transaktionella och det transformativa ledarskapet snarare 

kompletterar än utesluter varandra, samt att de flesta chefer använder sig av båda typer. 

En ledare som har sina medarbetare på fysiskt avstånd utan att träffas dagligen, kan 

använda ett transformativt ledarskap då det har visat sig ge bra resultat för 

medarbetarens arbetsprestation (Kelley & Kelloway, 2012). Transformativa ledare 

uppmärksammar alla sorters personer, både de tysta och de högljudda för att skapa en 

känsla av trygghet (Kelley & Kelloway, 2012).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer praktiserar sitt ledarskap när de 

har genomfört en förändring från ett traditionellt kontorslandskap till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka egenskaper 

chefer anser sig behöva i det aktivitetsbaserade arbetssättet. 
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Frågeställningar 

1. Vilka är de största skillnaderna som cheferna upplever, mellan ledarskap i 

traditionell arbetsmiljö och aktivitetsbaserad miljö? 

2. Vilka egenskaper upplever cheferna de behöver ha i sitt ledarskap på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats? 

3. Hur arbetar chefer med det aktivitetsbaserade arbetssättet för att tillsammans 

med medarbetarna nå de gemensamma målen i organisationen? 
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Metod 
Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. 

Metoden är induktiv då teman har genererats som sedan jämfördes med 

ledarstilsmodellerna. En intervjumall förbereddes inför intervjuerna. Intervjun inleddes 

med öppna frågor som senare blev mer detaljerade.  

Ansatsen i uppsatsen är induktiv, det vill säga att jag inte utgår från rådande teorier eller 

tidigare forskning utan genererar och tolkar teorier utifrån resultaten 

Deltagare 

Den urvalsmetod som användes kan kallas för ett målinriktat urval. Samtliga företag i 

vilka de intervjuade cheferna är verksamma har arbetat med förändringen från vanligt 

kontor, till att arbeta aktivitetsbaserat. Totalt utsågs fem företag runt om i Sverige och 

tio personer med chefsposition blev intervjuade. Fyra personer var från bilbranschen, 

två personer från fastighetsbranschen, två personer från olika kommunala förvaltningar 

och två personer var från läkemedelsbranschen. De deltagarkriterier som fanns var att 

de skulle arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor just nu, ha arbetat tidigare i ett 

traditionellt kontor samt inneha chefsposition med personalansvar. Den inledande 

kontakten med intervjupersonerna togs främst via e-post men också via telefon. 

Intervjupersonerna blev informerade via e-post om ett eventuellt deltagande. Där blev 

de också informerade om studiens syfte samt deras anonymitet i studien. 

Genomförande 

De flesta av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och en 

intervju genomfördes via telefon. Detta var för att försöka få en så stor spridning som 

möjligt på deltagarna och deras arbetsplatser. Vid intervjutillfället användes en 

intervjuguide (se Bilaga 1) med färdiga frågor som var semi-strukturerade. 

Intervjumallen har skapats i samverkan med handledare på Luleå tekniska universitet. 

Tjugofem frågor togs fram och var uppdelade för att ta reda på vilka egenskaper och 

ledarstilar som intervjupersonerna använder sig av, dock utan att vara direkt styrda av 

ledarskapsteori. Intervjufrågorna var öppna så att intervjupersonerna kunde svara med 

egna ord. Beroende på vad varje person svarade kunde ordningsföljden på frågorna 

ändras och eventuella följdfrågor kunde ställas. Bakgrundsfrågorna ställdes i början för 

att båda parterna skulle känna sig bekväma och gick sedan över till de tematiska 

frågorna. Varje intervju tog ca 50–60 minuter att genomföra. Intervjuns förutsättningar 

redogjordes i början av varje intervju, som en påminnelse då de redan visste om själva 

syftet som de fått i skriftlig information om i samband med förfrågan om deltagande. 

Alla intervjuerna spelades in med godkännande av varje individ. För att innehåll och 

citat skulle kunna redovisas på ett korrekt sätt genomfördes inspelningarna. 

Intervjuerna transkriberades ortografiskt och analyserades sedan tematiskt. Fokus i en 

tematisk analys av ortografiskt transkriberat material ligger på vad som sägs och inte på 
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vilket sätt det sägs. Den data som insamlats sorterades under bredare teman som 

sammanfattar materialet. Svaren som transkriberades lästes flera gånger för att 

uppmärksamma relevanta teman. Meningar och citat som ansågs viktiga och 

innehållsrika lyftes fram, grupperades och sammanställdes till olika teman. 

Etik  

Studien har följt Vetenskapsrådets krav för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Kraven har uppfyllts genom att intervjupersonerna har varit väl medvetna om vad syftet 

var samt villkoren innan intervjun påbörjats. Intervjupersonerna har vetat om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun samt kontakta intervjuaren innan mötet för att ställa 

in det eller kontakta intervjuaren i efterhand om något skulle behöva ändras. Att 

intervjun var frivillig har de också informerats om. Intervjupersonerna har varit 

anonyma och svar som skulle kunna kopplas till enskilda individer visas inte i 

uppsatsen. Endast jag har tillgång till intervjumaterialet. Det inspelade materialet 

användes enbart som stöd för mig vilket intervjupersonerna informerades om. 

Inspelningarna raderades efter transkriberingen vilket gör att materialet inte kan 

användas i andra syften än denna studie. 

Resultat 
Den tematiska analysen resulterade i tre huvudområden: ”Skillnader i arbetssätt”, 

”Egenskaper för ledarskap” och ”Samarbete mot gemensamma mål”. Dessa områden är 

sedan uppdelade i teman som redovisas under varje rubrik. 

Skillnader i arbetssätt 

Under denna rubrik beskrivs teman om hur cheferna har upplevt förändringen från ett 

traditionellt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor, samt hur relationerna har 

förändrats. ”Ökad planering” och ”närmare relation till medarbetarna” var de två teman 

som framkom. 

Ökad planering. 

En av cheferna inom läkemedelsbranschen tycker att den största skillnaden med att byta 

från ett traditionellt kontor till aktivitetsbaserat är att det har blivit fler möten för de 

anställda. Förut, ansåg denne, blev det mer spontanmöten då de anställda som jobbade i 

samma grupp satt bredvid varandra. Nu sitter de mer utspritt i lokalen och därför måste 

de som är medlemmar i gruppen boka möten så de kan arbeta tillsammans. Det har dock 

blivit fler spontanmöten med andra människor än de som är medlemmar i den egna 

gruppen. Då lokalerna inte längre är uppdelade efter vad de jobbar med, kan vem som 

helst sitta bredvid en eller passera området. Detta kan då generera innovation och 

samarbete med dessa personer.  
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Vi ville ha mer spontana möten men det har istället blivit lite mer inbokade 

möten för vissa. Å andra sidan har det blivit mer spontana möten med andra 

människor och andra team i organisationen. (Intervjuperson 8) 

Majoriteten av cheferna tycker att det har blivit mindre spontanmöten, beroende på hur 

stort företaget är. På de mindre företagen sitter alla medarbetarna oftast ganska nära 

varandra vilket genererar fler spontanmöten, oberoende av om kontoret är 

aktivitetsbaserat eller inte. På de större företagen blir även arbetsytorna större vilket 

betyder att medarbetarna sällan möter alla arbetskamrater under en arbetsdag. Innan 

förändringen var det medlemmarna i den egna gruppen som de träffade under dagen. 

Nu, i det aktivitetsbaserade kontoret, blir grupperna större vilket betyder att fler möten 

måste bokas in för att träffa medarbetare inom samma grupp och därav blir det färre 

spontanmöten.  

Den största skillnaden i det aktivitetsbaserade arbetssättet är att man får 

planera sin arbetsdag och sin arbetsvecka mycket tydligare än förut. 

(Intervjuperson 3) 

Från bland annat bilbranschen är det även några chefer som uttrycker att det har blivit 

fler inbokade möten för cheferna. De har månatliga möten där de diskuterar de 

gemensamma målen samt medarbetarnas resultat hittills. Cheferna kan även använda 

sig av regelbundna morgonmöten där de exempelvis diskuterar vad som ska utföras 

under dagen, eller bara för att träffas och konversera. Detta kan vara bra, inte bara för 

cheferna som inte vet var medarbetarna kommer att sitta under dagen, utan även för 

medarbetarna som får en fast punkt samt att de också får träffa hela gruppen. 

Närmare relation till medarbetarna. 

En annan chef som arbetar i kommunen anser att de stora vinsterna ligger i att det är ett 

naturligare samspel och enklare att föra en dialog. Skillnaden på ett aktivitetsbaserat 

kontor kontra ett traditionellt kontor är att medarbetarna lättare knyter kontakter med 

människor enligt denna chef. En annan aspekt som denne chef tar upp är att cheferna får 

ett närmare ledarskap mellan chef och medarbetare i ett aktivitetsbaserat kontor, då 

chefen befinner sig på samma arbetsytor istället för sitt egna flotta kontor. Det blir en 

ökad närhet mellan chef och medarbetare, och på det sättet ett närmare ledarskap.  

Du kommer mycket närmare människor i det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Chefens makt sitter ju inte i om du har fina rum och stolar, utan det är ju din 

förmåga att leda som det sitter i. (Intervjuperson 5) 

En chef från läkemedelsbranschen anser att den största skillnaden mellan ett 

aktivitetsbaserat kontor och ett traditionellt kontor är att det blir mer flexibelt för 

medarbetarna. Exempelvis om de har ett uppdrag som inte är på samma ort blir 

kommunikationen enklare mellan kollegorna, eller om medarbetarna behöver arbeta 

hemma på grund av olika orsaker är även detta en möjlighet. 
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För de flesta av cheferna har relationen till medarbetarna på något sätt förändrats sedan 

de bytte till det aktivitetsbaserade arbetssättet. En chef från läkemedelsbranschen anser 

att relationen blivit till det bättre då alla nu arbetar på samma våningsplan, vilket 

innebär att denne träffar sina medarbetare oftare och blir på det sättet närmare sina 

medarbetare. 

Jag ser ju mina medarbetare mycket mer och de kan oftare än förut komma till 

mig och ställa frågor. Jag har kommit mycket närmare min grupp 

(Intervjuperson 8) 

Inom samma koncern anser en annan chef också att relationen har blivit till det bättre 

då väggar och dörrar inte visar vilken status en person har på företaget. En annan chef 

från bilbranschen menar att cheferna måste aktivt jobba med alla medarbetare för att 

ingen ska förbises. En chef måste ha möjligheten att inte bara se till hela gruppen utan 

att se varje människa för att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska fungera. Detta 

gjordes även innan bytet från det traditionella kontoret till det aktivitetsbaserade, men i 

mycket mindre skala. Detta för att företaget är stort och att cheferna inte vet när eller 

om medarbetarna anlänt till kontoret. 

Det är som om alla lever i ett vardagsrum, det blir som en familj där ingen har 

sina egna rum. Då är det klart man kommer närmare varandra. Samspelet ökar, 

men det ställer ju också krav på att du beaktar människors olika behov och 

intressen. (Intervjuperson 5) 

Den största skillnaden för arbetsledare i det aktivitetsbaserade arbetssättet jämfört med 

den traditionella kontorsmiljön anses vara att den personen kommer sina medarbetare 

ännu närmare enligt en chef som arbetar på en kommunal förvaltning. Kontakten mellan 

arbetsledaren och dennes medarbetare blir mer personlig. En chef spenderar mer tid 

bland sina medarbetare och de får känna att chefen är närvarande. Företagen arbetar för 

sina mål, strategier och resultat men den personliga kontakten tar lika mycket plats. En 

annan chef från bilbranschen anser att den största skillnaden med ledarskapet i ett 

aktivitetsbaserat kontor jämfört med ett traditionellt är att det blir en annan flexibilitet. 

Chefen vet inte alltid var gruppen befinner sig, men det ska egentligen inte spela någon 

större roll. Så länge chefen har tillit till sina medarbetare samt att medarbetarna 

levererar resultat kan de befinna sig i princip var de vill. 

Egenskaper för ledarskap 

Under denna rubrik redogörs vilka egenskaper som intervjupersonerna anser vara de 

viktigaste i sitt ledarskap, samt vilka som är de största utmaningarna i ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. De teman som framkom var ”närvarande chefer” och ”tillit”. 

Närvarande chefer. 

Att ha förtroende för sina medarbetare är nyckeln till ett bra ledarskap i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet anser samtliga chefer som intervjuats. Samtliga chefer är 

eniga om att den bästa egenskapen en ledare kan ha i det aktivitetsbaserade arbetssättet 
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är att vara tillgänglig och synlig för sina medarbetare. En chef från fastighetsbranschen 

anser att som chef i ett aktivitetsbaserat kontor är lyhördhet en bra egenskap. Detta 

bland annat för att medarbetarna inte alltid sitter nära varandra och vissa dagar kanske 

de arbetar exempelvis på annan ort vilket betyder att det blir svårt att veta hur 

medarbetarna mår. Vid sådana tillfällen gäller det att vara lyhörd och kunna se alla sina 

medarbetare, så att ingen ”försvinner”. Samma chef anser att ledarskapet förändras, det 

blir ett annat sätt att leda sina medarbetare i det aktivitetsbaserade kontoret. Chefen 

menar att denne inte längre kan leda bara på detaljnivå utan också måste kunna leda 

med målstyrning.  Detta innebär enligt denne att man som chef inte kan besluta åt sin 

medarbetare utan måste låta medarbetarna försöka besluta själva i sitt arbete. Det 

innebär även att medarbetarna inte alltid ska förvänta sig att chefen fattar beslut åt dem, 

utan att de måste ta egna initiativ. 

Släpp på kontrollbehov, släpp på prestige, jobba mycket mer med att följa upp 

ATT människor levererar resultat. Inte egentligen VAR de är och inte egentligen 

NÄR. (Intervjuperson 5) 

En chef som arbetar på kommunen anser att som chef i ett aktivitetsbaserat kontor 

måste man minska eventuella kontrollbehov och inse att ett eget flott kontor inte längre 

är ett alternativ. Det är också viktigt att en chef inte sitter på samma plats varje dag. Det 

är bra att flytta runt bland olika enheter, om företaget är stort, så att medarbetarna 

känner att de blir sedda och kan skapa kontakt med chefen. Bekräftelse är viktigt för alla 

människor och genom att ständigt vara synlig för medarbetarna visar det att en chef är 

närvarande. 

Sen måste du också vara en närvarande ledare och se till att du ser dina 

medarbetare, jag tror det är förutsättningarna till att arbeta aktivitetsbaserat. 

Att enkelt passera förbi människor och se dom, jag brukar kalla det för 

”managing by walking around”. Det tror jag är viktigt för att se människor och 

att bekräfta dem. (Intervjuperson 5)  

Ett krav som cheferna ställs inför i det aktivitetsbaserade arbetssättet anser de flesta 

cheferna vara att de ska vara lyhörda och närvarande. Innan kunde cheferna bestämma 

över vilka ytor som medarbetarna fick vistas i, men i det aktivitetsbaserade arbetssättet 

har alla medarbetare tillgång till de olika områden och skrivbord som finns tillgängliga. 

Förväntningarna på cheferna är att de ska synas mer i lokalerna. En av cheferna 

upplever detta som en svårighet, då företaget är ganska stort och hennes medarbetare 

behöver ofta diskutera angelägenheter med denne. Därför bokar denne chef in många 

möten vilket innebär att chefen inte alltid kan vara tillgänglig ute i lokalerna. Samma 

chef anser att den största utmaningen i det aktivitetsbaserade kontoret är att 

uppmärksamma alla medarbetare. Då chefens schema är fullbokat med möten kan det 

vara svårt att få de korta avstämningarna i det aktivitetsbaserade kontoret, vilket 

innebär att chefen träffar medarbetarna mindre. En annan chef från 

läkemedelsbranschen beskriver liknande förändringar på dennes företag. Chefen menar 



12 
 

 
 

att när grupper inte längre sitter bredvid varandra kan detta försvåra samarbeten. Enligt 

denne chef anser grupperna att de inte är lika effektiva nu som de var innan. En chef 

som arbetar på ett kommunkontor anser att den största utmaningen i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet har varit att få medarbetarna positiva till denna typ av 

arbetsplats. Det är en stor utmaning att arbeta med motivationen, stöd samt att visa på 

att förändringen till det aktivitetsbaserade kontoret faktiskt kommer att ske. 

Tillit. 

För att kunna behålla tilliten på en aktivitetsbaserad arbetsplats krävs det, enligt en chef 

som arbetar inom kommunen, att ledaren ska förklara de riktlinjer som finns i lokalerna 

och regelbundet redovisa företagets bestämmelser för sina medarbetare. En annan chef 

inom samma koncern anser att just tillit inte har något med arbetsplatsen att göra, utan 

att det beror mer på hur medarbetaren är som person. Då chefen redan ger dem ansvar 

på den traditionella arbetsplatsen samt ger stöd och följer upp deras arbete så finns 

tilliten för medarbetarna redan där. Tillit uppnås genom att vara en närvarande chef 

som hela tiden upprätthåller kontakten med medarbetarna samt bekräftar deras arbete. 

Det är detta som bygger tillit. Dock, anser samma person, att genom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet blir detta mycket enklare att genomföra då de berörda 

kommer mycket närmare varandra, men tilliten till medarbetarna ska finnas där sedan 

tidigare. Samtliga chefer som har intervjuats anser att tilliten till medarbetarna redan 

fanns innan de byggde om till ett aktivitetsbaserat kontor. Inom bilbranschen anser en 

chef att om en ledare har kontrollbehov och hela tiden måste övervaka sina medarbetare 

innebär oftast detta att dessa medarbetare inte kan gå utanför ramarna och ta egna 

initiativ. På detta sätt utvecklas inte medarbetarna som de kanske skulle ha gjort om de 

gavs mer ansvar, tillit och frihet i sitt arbete.  

Därför säger vi att vi litar på de medarbetarna vi har, vi ser till att coacha dem, 

engagera dem, få med dem för att till slut så kommer de med jättebra idéer. 

Lyfter vi företaget på detta sätt så kommer det bra mycket bättre produkter i 

slutändan, det är det vi tror på. (Intervjuperson 7) 

Samma chef uttrycker att chefer måste fundera på var gränsen egentligen går, litar man 

som chef på sina medarbetare eller kontrollerar man dem alltför hårt? Chefer måste lita 

på att medarbetarna levererar resultat för att få dem att växa som individer, annars blir 

det svårt att arbeta aktivitetsbaserat.  

En chef från fastighetsbranschen uttrycker att det finns en viss risk att en medarbetare 

kan bli ensam i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. När medarbetarna arbetade i det 

traditionella kontoret satt de ju alltid bredvid samma person och kunde därmed lägga 

märke till om arbetskamraten mådde bra eller inte. Nu sitter de med olika personer 

varje dag. I ett större företag kan risken finnas att arbetskamraterna inte ens har 

presenterat sig för varandra vilket innebär att det kanske inte genereras samtal. Chefen 

uppmanar därför medarbetarna att ta gemensamt ansvar för varandra. Som chef är det 

bra att vara vaksam så att ingen medarbetare glöms bort. De flesta vill känna en 
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gemenskap med andra människor och vissa behöver mer trygghet än andra. En chef som 

arbetar på kommunen uttrycker att det gäller att vara tydlig i kommunikationen för att 

klara av det aktivitetsbaserade arbetssättet. En ledare förväntas vara stark och 

stödjande men denne ska också ha tydliga förväntningar på sina medarbetare, vilket 

sätts på prov i det aktivitetsbaserade kontoret. Detta för att arbetet inte behöver 

redogöras för förrän det är genomfört. Medarbetaren behöver därför inte alltid vara på 

plats. 

Du är en närvarande chef för att du är social och att du både kan balansera 

frågan mellan att se att det skapas resultat av medarbetaren och sen bekräfta 

det. Du ger medarbetarna ansvar. Det bygger tillit. (Intervjuperson 5) 

Samarbete mot gemensamma mål 

Detta område handlar om varför organisationerna har valt att byta arbetssätt och vilka 

krav det har ställt på medarbetare. Betydelsen av ett effektivt förarbete för att bygga den 

nya organisationen beskrivs även nedan. I denna del presenteras två teman; ”hänsyn till 

medarbetare” och ”förarbete för att nå de gemensamma målen”. 

Hänsyn till medarbetare. 

Den främsta anledningen till att organisationerna har börjat arbeta aktivitetsbaserat är 

den ekonomiska aspekten. Genom att använda sig av samma yta som tidigare men med 

fler skrivbord kan företagen minska kostnaderna avsevärt men också ta in fler 

medarbetare. En chef från bilbranschen anser att de rymmer 30 % fler personer i det 

aktivitetsbaserade kontoret.  

Det var otänkbart att skrivborden i det traditionella kontoret skulle stå tomma 

dag efter dag. En chef måste kunna vara förändringsbenägen eftersom att 

omvärlden hela tiden förändras, vilket gör att företag också utvecklas. 

(Intervjuperson 4) 

Samma chef uttrycker att medarbetarna blir ödmjukare mot varandra i det 

aktivitetsbaserade upplägget. De anställda måste vid det nya arbetssättet ofta ha en 

större förståelse för varandra och måste ta hänsyn till samtliga medarbetare inom 

bolaget, detta för att de inte alltid längre arbetar tillsammans och för att de gemensamt 

ska kunna uppnå de uppsatta målen. De kommer då att få ett bättre samarbete.  

Medarbetarna får en större ödmjukhet i sättet att umgås på. Man har en större 

förståelse för varandra. Att hela tiden veta att man har människor omkring sig 

utvecklar människor och gör så att de tar hänsyn till varandra. (Intervjuperson 

4) 

En annan chef från fastighetsbranschen anser att behovet av en mer inspirerande och 

luftigare arbetsplats var stort. Känslan de ville åt var att det skulle kännas inbjudande 

och välkomnande, både för de anställda men också för besökare, vilket var deras 

huvudsyfte till ett byte av arbetssätt. Detta kontor ska då även spegla en av 
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arbetsplatsens säljande kontorslösningar då de arbetar med att sälja och utveckla 

aktivitetsbaserade kontor. Förändringen motiverades alltså även av ekonomiska skäl då 

företaget marknadsför optimering av kontorsytor. En chef som arbetar inom kommunen 

uttrycker att deras verksamhet hade fyra olika motiv till förändringen till det 

aktivitetsbaserade kontoret. Det första var att kontorshuset var i behov av renovering. 

Det andra var ekonomin, det tredje var att de ville få ett bättre samarbete mellan de 

anställda och det sista motivet var att de ville ha ett öppnare och tillgängligare hus för 

medborgarna i kommunen. Förändringen till aktivitetsbaserat kontor skulle innebära att 

det skulle bli en mer inbjudande plats för medborgarna vilket denne chef också anser att 

det har blivit. 

Det är ju våra medborgares hus egentligen i grund och botten i vårt stadshus, 

kommunhus. Det skulle bli en mycket öppnare, mer välkomnande plats för 

medborgarna vilket det ju också blivit. För vi hade ju fyra motiv för att göra 

detta. (Intervjuperson 5) 

Förarbete för att nå de gemensamma målen. 

Samtliga chefer anser att det aktivitetsbaserade arbetssättet har bidragit till att nå deras 

mål och visioner i verksamheten. Det blir lättare att nå mål och visioner med det 

aktivitetsbaserade kontoret då kunder och besökare känner sig mer välkomna i öppna 

och fina ytor. För medarbetarna hjälper det aktivitetsbaserade arbetssättet att nå mål 

och visioner genom att det inte är plats och tid som räknas, utan det viktigaste är att 

medarbetarna når resultatet och trivs. Fördelarna med att arbeta aktivitetsbaserat för 

organisationen anser samtliga chefer är att de mår bättre och kan lättare knyta 

kontakter och samverka mellan enheter och inom enheterna. En annan åsikt är att det 

blir mer socialt och samarbetsvänligt vilket innebär att de anställda får bra idéer och 

input från kollegor.  

Att göra en grundlig och tydlig planering och att låta projektet ta tid är viktiga 

grundpelare för att chef och medarbetare tillsammans ska nå de gemensamma målen för 

verksamheten.  

Det är jätteviktigt med förarbetet, hur man ska anpassa och utbilda 

mellanchefer för denna förändring. På så sätt är vi förberedda om vi skulle få 

frågor av medarbetare. Alla chefer ska vara utbildade i vad detta innebär innan 

förändringen sker, för deras och medarbetarnas skull. (Intervjuperson 4) 

De anställda ska känna att även de är delaktiga i projektet genom att deras åsikter också 

räknas och värderas, annars kan förändringen och acceptansen ta längre tid. 

Förändringen till det aktivitetsbaserade arbetssättet kan genomföras med framgång 

genom att mycket information ges till medarbetarna inför varje beslut som tas, samt 

genom olika typer av gruppövningar där de anställda får vara med och uttrycka sina 

tankar och förslag kring förändringen, både positiv och negativ respons. En chef inom 

bilbranschen anser att dennes ledarskap hade behövt förändras när de bytte till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet men det togs aldrig upp av den intervjuades chef trots 
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flera diskussioner och möten. Den intervjuade chefen upplevde även nedlåtande 

kommentarer då denne tog upp detta ämne på mötena. Denne chef hade behövt mer 

information angående detta som förberedelse till det aktivitetsbaserade arbetssättet för 

att sedan kunna sköta sitt jobb på bästa sätt för sina medarbetare. Detta ägde rum på ett 

större företag vilket betyder att det finns många mellanchefer, men de ska ändå inte 

behöva klara sig själva.  

Ledningen i företaget måste inkludera mellancheferna med information och 

förberedelser inför förändringsprocessen till det aktivitetsbaserade arbetssättet 

för att kunna leda, stötta och vägleda sina medarbetare på det mest effektiva 

sättet. (Intervjuperson 4) 

Det har diskuterats inom ledningen att mellancheferna ska vara utbildade och 

informerade innan företaget ens har börjat ombyggnationen samt att det viktigaste av 

allt är själva förarbetet, och då kunde den intervjuade chefen tycka att detta företag har 

misslyckats med denna information och förberedelse. Förarbetet är viktigt för att lägga 

grunden till själva förändringen till en aktivitetsbaserad arbetsplats. En tydlig planering 

och att låta projektet ta tid är betydelsefullt.  

Diskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur chefer praktiserar sitt ledarskap när de 

har genomfört förändringen från ett traditionellt kontor till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka egenskaper en ledare bör ha. 

Frågeställningen hade tre frågor som löd: Vilka är de största skillnaderna som cheferna 

upplever, mellan ledarskap i traditionell arbetsmiljö och aktivitetsbaserad miljö? Vilka 

egenskaper upplever cheferna de behöver ha i sitt ledarskap på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats? Hur arbetar chefer med det aktivitetsbaserade arbetssättet för att 

tillsammans med medarbetarna nå de gemensamma målen i organisationen? För att 

kunna besvara frågeställningarna delades resultatet upp i sex olika teman. Dessa teman 

sorteras under huvudområdena; ”Skillnader i arbetssätt”, ”Egenskaper för ledarskap” 

samt ”Samarbete mot gemensamma mål”. Nedan diskuteras dessa teman vidare. 

Ökad planering och närmare relation till medarbetarna 

Samtliga chefer som intervjuats anser att deras medarbetare och de själva tycker att det 

var ett lyckat beslut att byta till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Medarbetarna hade 

invändningar till en början, men när de började anamma arbetssättet ville de inte byta 

tillbaka till den traditionella arbetsplatsen. Ett situationsbaserat ledarskap passar bra 

när kontoret är nytt och medarbetarna fortfarande har invändningar eller försöker 

vänja sig vid arbetssättet. Detta eftersom ledaren anpassar sig efter medarbetarnas 

mognadsnivå och inte utifrån situationen. Vissa medarbetare kan ha olika behov att 

synas och behöver mer uppmärksamhet än andra, kanske speciellt i början av 

förändringen till det aktivitetsbaserade kontoret. 
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En av skillnaderna mellan det traditionella kontoret och det aktivitetsbaserade kontoret 

anser några av cheferna, är att det har blivit fler bokade möten. Detta kan upplevas som 

både positivt och negativt. Den negativa aspekten blir att chefen sällan har tid till 

spontana möten, eller annan tid till privata samtal. De positiva aspekterna väger dock 

över. I den tidigare kontorslösningen kunde det bli tendenser till grupperingar, men 

med det nya aktivitetsbaserade arbetssättet kan medarbetarna sitta bredvid vem som 

helst under dagarna vilket kan generera spontanmöten med dem som de kanske inte 

brukar sitta med i vanliga fall, anser några av cheferna. Detta kan kopplas till vad Bodin 

Danielsson (2010) beskriver, vilket är att medarbetarna inspireras och motiveras till 

arbete av denna typ av kontor då medarbetarna arbetar på samma ytor. Detta genererar 

ökad interaktion mellan de olika avdelningarna på arbetsplatsen. 

Detta, mer öppna, arbetssätt leder till ett naturligare samspel mellan medarbetarna 

enligt flera av cheferna som har intervjuats, samt att cheferna får ett närmare ledarskap 

till sina medarbetare i det aktivitetsbaserade kontoret. Eftersom medarbetarna nu 

sprider sig och inte sitter i var sitt kontor med samma människor runt om sig varje dag, 

blir det en naturligare uppdelning bland medarbetarna samt en större gemenskap. 

Dessa påståenden av cheferna tycks stämma överens med Bodin Danielsson (2010) som 

anser att kontorstypen där medarbetare saknar fasta platser bidrar till god hälsa och 

hög arbetstillfredsställelse. Även Wyllie et al., (2012) delar chefernas uppfattning om det 

aktivitetsbaserade kontoret då de menar att samarbete och samtal med kollegor är 

lättare i öppet kontorslandskap. Dock finns det en risk att medarbetarna upplever 

mindre avskildhet i kontorslandskap då de inte längre skiljs åt med väggar och därmed 

hela tiden exponeras, samt att de kan uppleva mer buller (Toivanen, 2015). Detta var det 

flera chefer som hade varit rädd för skulle besannas, och även de flesta av medarbetarna 

enligt cheferna som har intervjuats. Dock har de flesta medarbetare som varit negativt 

inställda till denna förändring omvänts och är nu mycket positiva till det 

aktivitetsbaserade kontoret och de flesta vill inte byta tillbaka till ett traditionellt kontor. 

En av cheferna beskriver även att relationen till medarbetarna har blivit bättre då 

väggar och dörrar inte indikerar vilken status en person har på organisationen. Denne 

chef uttrycker även att denne träffar sina medarbetare oftare i och med det nya 

arbetssättet och lär därför känna sina medarbetare på ett annat sätt än tidigare, samt att 

de kommer varandra närmare. Det som Schultz och Schultz (2006) beskriver kan 

stämma med vad intervjupersonerna i denna studie rapporterar, nämligen, att 

öppenheten i ett kontorslandskap kan skapa mindre barriärer mellan chefer och 

medarbetare, samt att kommunikationen och arbetsflödet troligtvis ökar. 

Närvarande chefer och tillit 

Enligt Mellner och Toivanen (2013) påverkar ledarstilen som cheferna väljer att 

använda sig av de anställdas hälsa, engagemang och motivation. De egenskaper som 

cheferna som intervjuats tycker är viktigast på en aktivitetsbaserad arbetsplats är att 

vara tillgänglig och synlig för sina medarbetare. Andra bra egenskaper för att lyckas med 

chefsrollen i detta arbetssätt är att vara lyhörd, detta för att medarbetarna inte alltid 

sitter nära varandra och ibland samarbetar på distans. Ingen ska på detta vis försvinna, 
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med andra ord ska en chef kunna se alla sina medarbetare. En annan viktig komponent 

är att cheferna själva måste tro på idén om aktivitetsbaserat arbetssätt redan från 

början, även om de inte uppskattar idén fullkomligt. Detta är viktigt eftersom 

medarbetarna kommer att bli osäkra inför idén om deras chef inte stöttar den 

fullständigt. För att vara en god chef i ett aktivitetsbaserat kontor är det bra om chefens 

ledarstil är transformativ. Eftersom cheferna inte träffar sina medarbetare dagligen har 

en större tillit uppstått, enligt de som har intervjuats, och en transformativ ledarstil 

underlättar detta. En transformativ ledare skapar känslomässiga bindningar till 

medarbetaren genom att motivera med hjälp av kommunikation (Bass, 1985). 

Aktivitetsbaserade kontor lämpar sig inte för alla typer av ledare, då medarbetarna inte 

dagligen är på kontoret. Arbetssättet passar alltså inte ledare med kontrollbehov. Det är 

bättre att ha den transformativa ledarstilen som kan ge medarbetaren de rätta 

förutsättningarna att utföra arbetet. Detta kräver tydliga mål från chefen, samt så bör 

medarbetaren vara väl medveten om vad som förväntas av denne. Enligt cheferna som 

har intervjuats är det detta som har varit viktigast i förändringen till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet.; att se varje individ och att vara lyhörd.  

Mellner och Toivanen (2013) menar att det ställs olika krav på medarbetare och ledare i 

ett aktivitetsbaserat kontor. Kraven kan exempelvis handla om att leda på distans, och 

medarbetarnas krav handlar om att de ska kunna ta egna initiativ. Mellner och Toivanen 

menar att ledarskap inte ska bygga på kontroll utan på tillit. Samtliga chefer som 

intervjuats anser att tilliten till medarbetarna fanns där redan innan de gjorde 

förändringen till det aktivitetsbaserade arbetssättet. En av cheferna som intervjuats 

anser att medarbetarna inte utvecklas tillräckligt om cheferna är övervakande och inte 

låter sina medarbetare gå utanför ramarna. En annan menar att chefer måste fundera på 

var gränsen egentligen går, om en chef litar på sina medarbetare eller om denne istället 

kontrollerar dem. Det skulle dock bli svårt att arbeta aktivitetsbaserat om cheferna inte 

litade på sina medarbetare. Toivanen (2015) beskriver att för att få ett bra samarbete 

mellan medarbetare och chefer krävs någon slags tillit till varandra, framförallt på ett 

aktivitetsbaserat kontor där medarbetarna inte alltid befinner sig på plats. De arbetar 

exempelvis hemma eller på en flygplats. Toivanen (2015) menar att tilliten hos 

medarbetarna ökar då de befinner sig på öppna ytor där det är lättare att samtala och att 

samarbeta. Detta stämmer till en del med det cheferna beskrev i intervjuerna. De ansåg 

att tilliten redan fanns där, men att det kanske blir lättare att lita på varandra i ett 

aktivitetsbaserat kontor.  

Hänsyn till medarbetare och förarbete för att nå de gemensamma målen 

Samtliga chefer beskriver att de inte har gjort denna förändring på grund av öppenheten 

och gemenskapen, trots att detta kanske var hela poängen, utan de har även byggt om 

sina kontor av ekonomiska skäl. De sparar mycket pengar på att inte låta kontor stå 

tomma, vilket ibland inträffar i det traditionella kontoret. Det kan handla om att en 

person är sjuk i en vecka och kontoret står då tomt. I det nya aktivitetsbaserade 

kontoret kan medarbetarna sitta var de vill, utan att ta någon annans privata plats. Detta 

medför att kontoret inte är byggt så att alla medarbetare kan vara på plats samtidigt, 
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men ingen av de som intervjuats har nämnt detta som ett problem, det finns alltid en 

plats att sitta på. Enligt bland annat Milczarek, Schneider och Rial González (2009) 

uttrycker det moderna kontoret ekonomisk styrka och tro på framtiden. De menar också 

att vi människor spenderar 40 timmar per vecka i detta kontor vilket har en stor 

inverkan på oss. Detta styrker det cheferna själva diskuterar och visar sig även vara 

riktigt. Ahrbom och Franzon (2015) anser även de att just kostnadsreduceringar är en 

positiv effekt av ombyggnationen och uttrycker att det är just därför många företag 

väljer att använda sig av arbetssättet. De anser också att i och med 

kostnadsreduceringen kan medarbetarnas arbetsinsats öka. Att ett aktivitetsbaserat 

kontor är mer ekonomiskt än ett traditionellt kontor hävdas även av Maher och von 

Hippel (2005) samt Shultz och Shultz (2006) vilka anser att det är billigt att skapa ett 

kontorslandskap och lätt att underhålla. 

Metoddiskussion 

Studien har använt en kvalitativ metod eftersom uppsatsens syfte var att få en förståelse 

för hur en ledare arbetar och beter sig i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Då intervjun var 

kvalitativ har intervjupersonerna själva kunnat beskriva vilket ledarskap de använder 

sig av samt vad de anser vara en bra egenskap för denna sorts ledarskap (Backman, 

1998). Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren tar del av 

beskrivningar av intervjupersonens vardagliga livsvärld och sedan tolkar betydelsen av 

dennes svar (Kvale, 2007). Intervjuerna analyserades tematiskt, vilket är en metod som 

identifierar, analyserar och redogör för teman i materialet. Teman i denna studie ska ge 

en övergripande bild av intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006).  

De flesta intervjuerna ägde rum på chefernas arbetsplats. Att en person intervjuades per 

telefon anses inte ha påverkat själva studien enligt skribenten. 

Ytterligare en aspekt ur studien var att företagen hade ett brett spektrum med tanke på 

arbetsplatsernas omfattning. Några med ett fåtal anställda samt kärnverksamheter i 

storstäder. Information som samlas från endast ett företag kan ge en felaktig bild av hur 

det aktivitetsbaserade arbetssättet generellt kan fungera. Således bedöms resultatet 

spegla en trovärdig bild av sådana verksamheter då både större och mindre företag 

deltog i studien. 

Slutsats 

I en artikel som Skellefteå kommun (http://skelleftea2030.se/) har publicerat anges hur 

viktigt det är att kommunen följer med i förändringar i samhället, och är en attraktiv 

arbetsgivare. Detta framhålls även av intervjupersonerna vilka representerar företag. 

Utmaningen för ledarskapet i förändring är att veta vart företaget är på väg och inte 

fastna i hur de har gjort tidigare. 

När ett företag gör en förändring i denna storlek krävs att ledarna är väl medvetna om 

vad som kommer att ske, och ska även vara beredda att svara på frågan varför en 

förändring genomförs. Medarbetare, särskilt de som varit anställda länge, kommer att 

ställa många frågor och undra vad syftet med förändringen är. För dessa kommer det att 

http://skelleftea2030.se/
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bli känslomässigt svårt att lämna det privata kontoret med exempelvis personliga foton 

på skrivbordet.  

Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt är en stor insats och kräver ett stort 

engagemang av ledare oftast på individnivå. I flertal fall vill de flesta individer inte byta 

tillbaka till det gamla arbetssättet. Detta tyder på att bytet från det traditionella kontoret 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet är positivt och gynnar medarbetarna. Det blir ett 

mer socialt arbetssätt, det blir enklare att samarbeta samt att kostnaderna för 

organisationen minskar radikalt.  

Den största effekten av att arbeta aktivitetsbaserat har varit att cheferna kommit 

närmare sina medarbetare. Eftersom arbetssättet är så öppet ser chef och medarbetare 

varandra oftare och kan därför upprätthålla relationerna på ett bättre sätt. Cheferna 

ansåg även att eftersom väggar och dörrar inte anger vilken status en person har på 

företaget kommer cheferna medarbetarna närmare.  

De egenskaper som cheferna ansåg var viktiga var framförallt tillgängligheten och 

närvaron, en chef ska finnas där för sina medarbetare och visa detta på ett bra sätt. 

Lyhördhet var också en viktig egenskap då cheferna måste se och lyssna på alla sina 

medarbetare. Tillit var enligt samtliga chefer en självklarhet som ska finnas sedan 

tidigare i ett traditionellt kontor. Skillnaden i ett aktivitetsbaserat kontor är att det blir 

enklare att skapa tillit då medarbetarna är mer synliga för varandra. Detta uppnås 

genom att ge individen ett ansvar att till exempel lämna in en tidsbegränsad uppgift och 

på så vis kan den medarbetaren växa och utvecklas i sin roll och som person. 

Fortsatt arbete  

En uppföljning till detta arbete skulle kunna vara en studie av ledarskap på de 

aktivitetsbaserade arbetsplatserna där både chefer och medarbetare deltar. Har 

cheferna i de olika företagen fortfarande samma uppfattning om att ett aktivitetsbaserat 

kontor är att föredra? Skiljer sig medarbetarnas uppfattningar från chefernas?   
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

INLEDANDE FRÅGOR:  

1. Hur länge har du arbetat som chef? 

2. Har du erfarenhet av att vara chef i en traditionell kontorsmiljö? 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Hur många medarbetare har du ansvar för? 

ALLMÄNT:  

5. Hur skulle du definiera ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

6. Vad är den generella skillnaden mellan att arbeta i en traditionell arbetsmiljö 

eller att arbeta aktivitetsbaserat?  

7. Har din relation till medarbetarna ändrats sedan ni började arbeta 

aktivitetsbaserat? 

7.1 Följdfråga: om relationen till medarbetarna har ändrats, beror detta på det 

aktivitetsbaserade arbetssättet? Förklara hur. 

8. Hur gör ni nu, i det aktivitetsbaserade arbetssättet, för att lokalisera 

medarbetare? 

8.1 Följdfråga: är detta ett problem? 

9. Har möteskulturen ändrats av det aktivitetsbaserade arbetssättet? Förklara hur. 

LEDARSKAP: 

10. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en ledare i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet? 

11. Vad tycker du är skillnaden i ledarskapet i det aktivitetsbaserade arbetssättet 

jämfört med den traditionella kontorsmiljön? 

12. Har du upplevt att ditt ledarskap har behövts förändras i det aktivitetsbaserade? 

Hur?  

13. Vilken ledarstil har du valt att använda dig av i denna typ av arbetssätt? 

14. Hur skapar och behåller man tillit i en aktivitetsbaserad arbetsplats?   

15. Är det något som har visat sig vara svårare än tänkt med att arbeta 

aktivitetsbaserat? Vad? 

16. Vilka krav ställs på dig som chef i det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

17. Vilka tycker du är de största utmaningarna, som chef, med att arbeta i en 

aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Beskriv. 

MÅL OCH VISIONER:  

18. Vilket är syftet med att just er organisation arbetar aktivitetsbaserat?  

19. Vilka är fördelarna för organisationen med att arbeta aktivitetsbaserat? Beskriv. 
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20. Tror du att en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer bidra till att nå era 

strategier, mål och visioner? Hur?  

21. Har era mål och visioner förändrats eller utvecklas sedan det aktivitetsbaserat 

arbetssättet infördes? På vilket sätt? 
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FRAMTIDEN  

22. Om något skulle kunna förbättras, vad skulle det vara? 

22.1 Följdfråga: Hur kan man införa/förverkliga den förbättringen? 

23. Tror du att ditt ledarskap som du använder idag kommer se annorlunda ut i 

framtiden? På vilket sätt? Varför då?  

24. Vad tror du man kommer lägga mer eller mindre fokus på i framtiden på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats? 

24.1  Varför isåfall? 

ÖVRIGT 

25. Hur ser du som chef på att en annan chef, som är ansvarig för en annan avdelning, 

dirigerar ditt ansvarsområde?  

Tycker du som chef att det är acceptabelt att en annan chef säger till dina 

medarbetare? Tex om dina medarbetare pratar för högt, då säger en annan chef 

till dem att vara lite tystare.  

- Har detta varit ett problem?  


