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Abstrakt 

Denna studie undersöker förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Syftet med detta 

arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetet syftar också 

till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och chefer präglas av kontorsmiljön. För att 

undersöka detta har semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer genomförts med tio informanter 

från Skellefteå Kommun som alla arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor. Dessa intervjuer har sedan 

transkriberats och bearbetats med kvalitativ innehållsanalys som metod. Teoretiska begrepp som 

presenteras är virtuell kontext, målvägsteori, LMX-teori, psykologiska kontrakt och Employer 

Branding. De huvudsakliga fynden är att en konflikt uppstår hos individen i att vara social och 

samtidigt välja rätt zon för uppgiften, dock varierade anledningen till konflikten mellan chefer och 

medarbetare. Arbetet visade också att chefer bör kunna lita på sina medarbetare, men att gränsen 

mellan tillit och kontroll inte är självklar och ett medvetet förhållningssätt krävs. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontorsmiljö, virtuell kontext, medarbetarskap, ledarskap, psykologiska 

kontrakt, tillit, kontroll, effektivitet 
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1. Introduktion 

Genom industrialiseringen under 1800-talet, framväxten av storföretag och byråkrati samt 

parallellt med nationalstaternas starkare etablering har arbetslivets form ändrats – från 

traditionellt och småskaligt till utilitaristiskt och byråkratiskt (Ericsson, 2016: 22-23). De 

organisationsteoretiska perspektiven har följt samma utvecklingslinje. Henri Fayol och 

Frederick Winslow Taylors rationalisering av arbetsplatser, där synden ineffektivitet skulle 

minskas, grundade det som kan kallas en industriell produktionspraktik (Skorstad, 2002: 53-

55). Elton Mayo (1933) försökte vidareutveckla detta funktionsfokuserade perspektiv genom 

att inkludera de sociala faktorerna i den fysiska arbetsmiljön och blottlägga faktorer som 

påverkade produktiviteten. Vidare utvecklades teorier där människans psykiska och sociala 

behov tillfredsställs genom arbete (Maslow, 1943; Herzberg, 1968; Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1959; McGregor, 1960). Detta bidrog till förståelsen för hur den fysiska 

arbetsmiljön påverkar de psykosociala behoven. Allvin et al. (2006) beskriver denna 

utvecklingslinje från det gamla till det nya arbetslivet. Det är dock inte ett nytt och ett 

gammalt arbetsliv, utan en processuell ändring som har skett. Essensen i det nya arbetslivet är 

att marknadens förutsättningar förändras i snabbare takt, vilket leder till att även företag och 

individer måste anpassa sig och därmed också hur arbetet organiseras (Allvin et al., 2006: 17-

22). Man kan dock tala om att kunskapsarbetet blir mer autonomt och att de som utför arbetet 

byter plats, kollegor, aktivitet och verktyg i allt större frekvens (Hoendervanger et al., 2016). 

Tid och rum kan separeras och bärbara digitala verktyg gör det möjligt att arbeta från andra 

platser än den fysiska arbetsplatsen. Idag omvandlar många verksamheter arbetsplatsen i takt 

med det nya arbetslivet (Hoendervanger et al., 2016), och nya kontorsformer tar plats.  En av 

de nya kontorsdesignerna är aktivitetsbaserat. Där är tanken att arbetsuppgiften styr var i 

rummet personen skall befinna sig utan att tilldelas ett eget skrivbord (Bodin Danielsson, 

2013: 162). 

 

En av de verksamheter som nyligen har förändrat kontoret från det “traditionella” 

cellkontoret till aktivitetsbaserat är Skellefteå Kommun. Eftersom den aktivitetsbaserade 

miljön är ett relativt nytt sätt att arbeta på, är det intressant att undersöka hur det är att arbeta i 

denna kontorsmiljö i realiteten. För att utforska detta tar denna uppsats utgångspunkt i 

Skellefteå Kommun och deras nya kontorsmiljö. Nedan presenteras syftet och 

frågeställningar samt en läsguide som anger uppsatsens struktur. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och 

chefer präglas av att arbeta i den här typen av kontorsmiljö. För att undersöka detta har en av 

Skellefteå Kommuns förvaltning undersökts som numera sitter i aktivitetsbaserat kontor. 

 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

- Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har chefer och medarbetare av att 

arbeta i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön? 

- Vilka utmaningar ställs chefer och medarbetare inför i den aktivitetsbaserade 

kontorsmiljön? 

Läsguide 

Härnäst kommer kapitel två som beskriver olika kontorskoncept. I kapitel tre följer en 

presentation av Skellefteå Kommuns specifika kontorslösning. Kapitel fyra, Teori och 

tidigare forskning, syftar till att ge en förståelse som är relevant för arbetets syfte. I kapitel 

fem redogörs den metod som använts i arbetet, följt av analys av empiri i kapitel sex, för att 

sedan avsluta med en diskussion av fynden i kapitel sju. 

2. Kontorsdesign 

Den fysiska utformningen av arbetsplatser förändras över tid och påverkas av arbetslivets 

utveckling. Redan 1985 skrev Stone och Luchetti (1985) om aktivitetsbaserade kontor, där 

innovativ kontorsarkitektur styrde riktningen för kommande decennier. Företag kan använda 

arkitektoniska artefakter för att åskådliggöra och befästa en viss organisationskultur samt 

presentera sig själv och sin framtidssyn (Berg och Kreiner, 1990; Bodin Danielsson et al., 

2013). Kaplan och Kaplan (1989) visar att utformningen av arbetsmiljö påverkar och 

kontrollerar de anställdas beteenden och handlingar. Det sociala samspelet påverkas i 

slutändan också av den fysiska utformningen, exempelvis medarbetarnas möjlighet till 

ögonkontakt med varandra (Davis, 1984). Seddigh et al. (2014: 3-8) menar att det är 

personliga egenskaper och vilken arbetsuppgift som utförs som styr hur kontorsmiljön 

påverkar individen. När anställdas personlighet passar in i den fysiska arbetsmiljön uppstår 

positiva effekter i form av trivsel, engagemang, prestation, anpassning och minskad stress. 
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Det visar att genomförandet av en kontorsmiljö kan innebära både positiva och negativa 

effekter för olika individer, vilket även tidigare forskning visat (Balthazard et al., 2004: 

Millward, Haslam och Postmes, 2007). 

  

Det finns många sätt att utforma ett kontor på och några typer har varit mer förekommande än 

andra. För att skapa tydlighet och visa kontrasten mellan olika kontorsformer kommer tre 

typer av kontor presenteras i denna uppsats: cellkontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat 

kontor. Det finns dock fler kontorskombinationer och hybridlösningar. I de tre 

kontorskoncept som presenteras nedan finns både likheter och faktorer som skiljer dem åt. 

Alla tre utformningar av kontor har gemensamt att vilja skapa trivsel och fokus på arbetet, 

däremot har de olika sätt att göra det på. 

Två typer av kontor 

I cellkontor sitter vanligtvis de anställda i varsitt kontorsrum med möjlighet till stängd dörr 

för avskildhet. Vilken typ av arbetsrum personer föredrar är individuellt och beror på 

arbetsuppgift, men ofta upplever personer mer avskildhet om de sitter i cellkontor då 

ljudmiljön är lägre jämfört med öppna kontorsmiljöer. Där kan de fokusera på 

arbetsuppgiften till skillnad från öppna ytor där de även måste tänka hur de uppfattas i miljön 

och sociala relationer till kollegor. Cellkontor kräver större yta per anställd jämfört med 

kontorslandskap. I dessa kontor kan kommunikation och samarbete försvåras av väggar som 

skiljer personerna åt (Prevent, 2017a). 

  

I ett kontorslandskap har den anställde oftast en egen fast arbetsplats i landskapet som 

antingen är öppet eller indelat av skärmväggar. Kontorslösningen är mer öppen än enskilda 

cellkontor vilket utvecklar den muntliga kommunikation, dock inte en djupare 

kommunikation då miljön inte tillåter samtal som innehåller känslig information. Det kan 

också upplevas svårt att hitta avskildhet. Närheten och öppenheten på denna kontorslösning 

gör också att risken för distraktioner och störningar ökar, vilket i sig påverkar 

arbetstillfredsställelsen och på sikt produktiviteten. Arbetsuppgiften kan styra vilket typ av 

ljud som stör anställda mest, men mänskligt tal är det ljud som stör mest (Prevent, 2017b). 

Brennan, Chugh och Kline (2002) jämförde i en studie övergången från ett cellkontor till 

öppet kontor (som kontorslandskap). Resultatet visade att flytten innebar negativa effekter för 
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de anställdas trivsel och upplevda produktivitet. Anledningarna var svårigheten var att arbeta 

avskilt och att höga ljudvolymer störde arbetet i de öppna kontorsytorna. 

Aktivitetsbaserat kontor 

Millward, Haslam och Postmes (2007) använder begreppet “Hot desking” för att förklara 

kontorslösningar där anställda inte är tilldelade ett eget skrivbord och ibland är fysiskt 

frånvarande från arbetsplatsen och förlitar sig på tekniska lösningar och digital 

kommunikation. Hot desking liknar det som Bodin Danielsson kallar aktivitetsbaserat kontor, 

där arbetsplatsen är indelad utifrån vilka aktiviteter som ska utföras (Bodin Danielsson, 2014: 

102). Här förväntas personalen vara flexibel och planera dagen utifrån arbetsuppgifter och 

välja den zon passar bäst genom att fråga sig vilka arbetsuppgifter som ska genomföras under 

dagen (Jones Lang Lasalle, 2012). De anställda bör vara självständiga och själva ta ansvar för 

när, var och hur arbetet genomförs genom att välja den zon på kontoret som är bäst lämpad 

för uppgiften. Det aktivitetsbaserade kontoret försöker kombinera öppenhet med möjligheten 

att anpassa plats efter arbetsuppgift och behov. Därmed går det aktivitetsbaserade kontoret 

bort från idén om stängda rum (cellkontor) och öppna kontorslandskap med fasta platser och 

förespråkar istället idén om individuella valmöjligheter. Det visar sig enligt Prevent (2017a) 

dock ställa vissa krav på både chefer och medarbetare gällande tillit, koncentration och 

fungerande IT-verktyg. I denna typ av kontor sitter medarbetarna tillsammans med sina 

chefer, där de tidigare skiljdes åt av kontorsväggar. När möjligheterna för materiella status- 

och gruppmarkörer försvinner kan det uppstå utmaningar kopplade till identitet i 

verksamheten (Elsbach, 2003), dock visar forskning att minskad hierarki också kan leda till 

ökad tillfredsställelse hos de anställda (Ruostela et al., 2014). Det är en av aspekterna som 

kommer lyftas vid undersökandet av Skellefteå Kommuns arbetsplats. 

Syftet med aktivitetsbaserat kontor 

Det aktivitetsbaserade kontoret syftar till att göra det enklare för anställda att arbeta på platser 

utanför kontoret och är ofta uppbyggt med färre arbetsplatser än antal anställda. Det 

förutsätter därmed mer rörelse än ett cellkontor där alla har varsin fast plats. 

Förvaringsutrymmen är också begränsade eftersom det aktivitetsbaserade kontoret strävar 

efter att vara papperslöst och ersätts istället av digitala forum för arbete (Bodin Danielsson, 

2014: 102). 
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Det grundläggande antagandet i det aktivitetsbaserade kontoret är ett arbetssätt som optimerar 

sättet att genomföra arbetet genom att arbetsplats byts när arbetsuppgift byts (Van Koetsveld 

och Kamperman, 2011). Argumentet som förespråkar konceptet är att interaktionen ökar 

genom rörelse och kommunikation vilket bidrar till ergonomiska fördelar. Dock är det viktigt 

att det finns fungerande IT-lösningar med säker arkivering och dokumenthantering då alla 

pappersdokument ska skannas in för digital hantering (Prevent, 2017c). 

Forskning kring kontorsformen 

Det finns forskning som tyder på att det trendiga aktivitetsbaserade kontoret inte alltid 

innebär positiva effekter för individen. Hoendervanger et al. (2016) målar upp två viktiga 

punkter som tidigare forskningen visat på kring kontorskonceptet. Den första är att anställdas 

tillfredställelse tenderar att vara lägre än förväntat på grund av avsaknaden av avskildhet, 

koncentration och sitt eget skrivbord (Van der Voordt, 2004; Bodin Danielsson och Bodin, 

2009; De Been och Beijer, 2014). Den andra poängen är att individer inte byter plats lika 

frekvent som det aktivitetsbaserade konceptet bygger på (Appel-Meulenbroek et al., 2011). 

 

Hoendervanger et al. (2016) forskning visar att endast fyra procent av den undersökta 

gruppen på cirka 3000 respondenter byter plats regelbundet under en arbetsdag. Den 

vanligaste orsaken till att personer byter plats var inte kopplade till aktiviteten som skulle 

utföras, utan hade att göra med den sociala aspekten “att sitta nära kollegor”. Den näst 

vanligaste orsaken var att personer hade utvalda favoritplatser och var den upptagen 

tvingades personen hitta en annan plats (ibid.: 58). Hoendervanger et al. (2016: 60) menar 

även att det aktivitetsbaserade konceptet inte passar alla individers behov där vissa föredrar 

att byta plats regelbundet, medan andra trivs med en tilldelad kontorsplats. Det är därför 

viktigt att chefer uppmärksammar individuella preferenser eftersom det inte finns ett koncept 

som passar alla. En studie av Seddigh et al. (2014) visar att i öppna kontorsmiljöer är det 

extra viktigt att fokusera på att sänka ljudvolymen då det leder till mindre kognitiv stress och 

minskar eventuella störningsmoment. Det ökar anställdas välmående och på så vis även 

organisationens effektivitet. Det är på så vis viktigt att den aktivitetsbaserade miljön ger 

individen möjlighet till avskildhet och inte bara består av öppna ytor där ljudvolymen kan 

tänkas vara högre. 
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Ledarskap i en aktivitetsbaserad miljö 

Gällande ledarskap har tidigare forskning visat att det aktivitetsbaserade kontoret ställer 

andra krav på ledningsfunktionen, jämfört med i traditionella kontor – det går inte att utföra 

kontroll på samma sätt som innan eftersom medarbetarna inte alltid är på plats på kontoret. 

Därför krävs större tillit mellan chefer och medarbetare där chefer i större utsträckning måste 

kunna lita på att deras medarbetare gör vad de ska under arbetstid (Toivanen, 2015: 20; 

Prevent, 2017c). Det är även viktigt att ledarna klarar av att samla gruppen och se till att alla 

blir sedda då behovet av detta blir större i en miljö där anställda sitter utspridda utan fasta 

platser. Det är viktigt att ledarna på kontoret förmedlar vilka fördelar som finns med varje 

zon då det aktivitetsbaserade kontoret bygger på att personal flyttar och varierar plats utifrån 

arbetsuppgift (Prevent, 2017c). I en aktivitetsbaserad kontorsmiljö är det lättare för 

medarbetare som mår tillfälligt dåligt att dra sig undan. Formen på kontoret gör att chefen 

inte lika lätt märker att personen mår dåligt. Det är svårare att dra sig undan på kontor med 

fasta platser (Prevent, 2017c). 

  

Det aktivitetsbaserade kontoret innebär att arbetet skall utföras i en ny kontext där kollegor 

och chefer inte nödvändigtvis är fysiskt på plats vilket ökar användandet av digitala redskap 

och ställer krav på fungerande kommunikationsteknologi (Bodin Danielsson, 2014; Prevent 

1, 2017). Denna typ av kommunikation och teorier om ledarskap utvecklas vidare i kapitel 

fyra, Teori och tidigare forskning. 

3. Skellefteå Kommun 

Eftersom föreliggande arbete är en studie om aktivitetsbaserad kontorslösning har arbetet 

genomförts i samarbete med Skellefteå Kommun. I december 2016 flyttade en av Skellefteå 

Kommuns åtta förvaltningar från traditionella cellkontor till ett aktivitetsbaserat kontor. 

Förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat sker i två etapper. Den första etappen 

omfattade 70 personer som flyttade till den första delen av de nya lokalerna. Etapp två 

beräknas bli klar i juni 2017 där ytterligare ca 70 personer ska flyttas. I samband med etapp 

två blir en större yta tillgänglig med en total personalkapacitet på 210 personer. Därmed är 

förändringen relativt ny när studien genomfördes och verksamheten är ännu inne i 

övergångsprocessen då inte hela kontoret är färdigt än. 
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Kontorsytan som har studerats är ca 2000 kvadratmeter stor och personer från sju avdelningar 

delar på ytorna. Det innebär att chefer och medarbetare från olika avdelningar och 

professioner sitter sida vid sida. Den nya kontorsmiljön kallas Framtidens arbetsplats och är 

ett pilotprojekt som initierats av nämnden för support och lokaler. Tanken med omvandlingen 

till aktivitetsbaserat är att förändringen ska minska hyreskostnader genom att frigöra yta, öka 

effektivitet i arbetssättet genom modern teknik, öka medarbetarnas arbetsglädje och göra 

kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare (Skellefteå Kommun, 2017). Kontoret beskrivs 

som att en “[...] palett av olika arbetsmiljöer skapas för att tillgodose behoven, exempelvis 

lugna miljöer, kreativa miljöer, miljöer för spontana möten och konferensmöten, 

telefonmöten och tvåpersonersmöten.” (Skellefteå Kommun, 2014: 3). Det framkommer även 

i projektplanen att det finns ekonomiska vinster vid förändringen genom en så kallad 

“lokaleffektivisering” (ibid). 

  

I förarbetet till förändringen framtogs dokument för att beskriva vilka syften och 

förväntningar den ansvariga projektgruppen hade på förändringsarbetet (Skellefteå Kommun, 

u.å). I dokumentet formulerades sex punkter som beskriver vad omställningen till 

aktivitetsbaserat förväntades leda till: 

  

1. Kommunikation och samarbete: Förväntningen på det aktivitetsbaserade kontoret 

var att det skulle öka graden av kommunikation och samarbete genom att nya 

mötesplatser skapas både digitalt och fysiskt. Det är dock oklart om det är samarbete 

mellan avdelningarna, chef – medarbetare eller externa parter som menas. 

2. Sammanhållning: Förändringen skulle också skapa en ökad “vi-känsla” eftersom de 

fysiska gränserna suddats ut vilket ger nya förutsättningar för samarbete. 

3. Nytt medarbetarskap och chefskap: Med en större flexibilitet förväntas en annan 

puls och variation på arbetsplatsen samt att “flexibiliteten utmanar och stimulerar och 

befrämjar kreativa förändringssugna medarbetare som är mer ‘moderna’”. 

4. Styrning genom mål: Man förväntas fokusera mer på det som levereras än att 

anställda endast sitter av tiden på jobbet. 

5. Högre tillgänglighet till kund: Kunderna skall få hjälp genom väl kartlagda 

processer och kundservice och de ska inte behöva leta upp specifika personer. Detta 

görs genom högre målfokusering. 

6. Gemensam nytta: Genom att införa IT-lösningar minskar pappersanvändningen och 

miljön belastas inte lika hårt. 
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För att helt greppa konceptet är det nödvändigt med en beskrivning av Skellefteå Kommuns 

fysiska kontorsmiljö. I mitten av kontorsytan finns ett par ovala rum, mindre bås och 

personliga skåp som delar kontorsytan i två lika delar. En sida mot älven och den andra sidan 

mot innergården på stadshuset. Det ena ovala rummet är ett konferensrum som rymmer cirka 

20 personer. Det andra rummet innehåller en skrivare och annan kontorsutrustning. De små 

båsen fungerar som mindre grupprum, dock utan dör så dessa rum går inte att stänga. Båsen 

har plats för cirka fyra personer. Skåpen i mitten av lokalen är till för personliga tillhörigheter 

som inte behövs under dagen. På de båda sidorna av kontoret finns ett antal färgkodade zoner 

i exempelvis grön, gul och röd. Funktionen med färgerna är att avgränsa zoner från varandra, 

där varje zon tillåter olika mycket interaktion och ljud. Till exempel är tanken med den gröna 

zonen, längst in i lokalen, att de som är i behov av koncentration skall sitta där. Vid 

intervjutillfället för detta arbete gränsade denna del mot ytan där etapp två byggdes, vilket 

bidrog till högre ljudnivåer. De andra zonerna är på olika sätt avsedda för samarbete och 

öppna möten, där ljudnivån oftast är högre än vid den gröna zonen. Några av zonerna 

innehåller fåtöljer, annars har de flesta zoner höj- och sänkbara skrivbord som är utrustade 

med eller utan datorskärm. Vissa skrivbord har dubbla datorskärmar. Runt om i lokalen finns 

också telefonrum och ett par mindre mötesrum som kan stängas.  

4. Teori och tidigare forskning 

Samhällsutvecklingen och dagens digitala tjänste- och informationssamhälle skapar nya 

förutsättningar för arbetslivet mer generellt och därav arbetsplatsens utformning mer 

specifikt. Även ledarskapet ställs inför andra typer av prövningar än i industrisamhället. 

Samhällets utveckling har format synen på ledarskap och vad som uppfattas som en bra 

ledare. För att fruktbart kunna diskutera ledarskap och dess utmaningar inom ramen för ett 

nytt arbetsliv och specifikt för aktivitetsbaserade kontor krävs överblick över hur 

arbetsplatser och ledarskap hänger ihop. Gränsen mellan teori och tidigare forskning är inte 

självklar och de två rubrikerna har därför förenats. Syftet med en fusionering av rubrikerna är 

att skapa en grundläggande kunskap och bred teoretisk förståelse för arbetets ämne. I 

analysen används inte alla teorier som analytiska verktyg utan vissa tillämpas mer än andra.  
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Ledarskap 

Ledarskapsteorier har förändrats över tid i takt med utvecklingen av arbetslivet och 

marknaden. Vad som utgör en bra ledare är ingen ny fråga och har lika många svar som det 

finns personer som påverkas av ledarskapet och en specifik definition finns inte (Stogdill, 

1974). Essensen av ledarskap sammanfattas som ett beteende för att kunna påverka 

människors tankar, värderingar och beteende. Inom ramen för en organisation utövas 

ledarskap oftast med syftet att påverka personers beteende för att uppfylla mål och få 

personerna att prestera mer (Northouse, 2016: 6; Jacobsen och Thorsvik, 2013: 416), vilket i 

slutändan leder till högre effektivitet och bättre måluppfyllning. En tidig tänkare kring temat 

som beskrev ledarskapet utan att skönmåla var Niccolò Machiavelli (1513) i boken Fursten. 

Machiavelli skriver att det endast är genom folkets stöd som kontroll kan uppnås, och om inte 

ledarskapet är medfött, så finns det olika tekniker och verktyg som kan användas för att nå 

sitt mål. 

  

När det gäller begreppen chef och ledare gör Aronsson et al. (2012) en differentiering mellan 

chef och ledare i den formella benämningen av beslutsmakt – en ledare behöver inte vara 

chef och en chef behöver nödvändigtvis inte betraktas som ledare. Dock är det vanskligt att 

skilja på dessa i praktiken och i många fall används de synonymt (Bolman och Deal, 2005; 

Alvesson och Svenningsson, 2007) vilket även kommer göras i föreliggande arbete. Tätt 

relaterade begrepp är följare och medarbetare. I avsnittet nedan använder vissa teorier 

begreppet följare medan andra använder medarbetare. Dock ligger det implicit i begreppet 

följare att de gör som de blir tillsagda, men i verkligheten tar medarbetarna aktiva beslut och 

därmed omfattar begreppet “följare” inte verkligheten. För att fånga medarbetarnas 

handlingsutrymme och upplevelser av Skellefteå Kommuns kontor kommer uppsatsen i 

fortsättningen använda begreppet medarbetare, undantaget i beskrivningar av teorierna nedan. 

Relationen mellan ledare och medarbetare 

För att kunna hantera en lönepress skapad av globaliseringen och högre konkurrens anser 

Tengblad, Velten och Heggen (2017) att dagens arbetsliv måste fokusera på ekonomisk 

effektivitet. Det ger speciella förutsättningar för samarbetet mellan chefer och medarbetare. 

Något som präglar denna relation mellan chefer och medarbetare är tillit. Tillit till 

medarbetaren ger ökad känsla av ansvar och förmågan att klara av sitt arbete. Därigenom 

menar Tengblad et al. (2017) att tillit kan ses leda till ökad effektivitet men då krävs det att 
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ledaren vågar lita på att medarbetarna gör sitt jobb. Motsatsen till tillit inom arbetslivet är 

kontroll där alltför hög kontroll kan antas leda till minskad arbetsglädje och villighet att göra 

bra ifrån sig, vilket står i motsättning till Skellefteå Kommuns mål med kontorsförändringen 

(se kapitel 3 för målbeskrivning). Det påverkar även hur gruppen utvecklas och samspelar då 

tillit är ömsesidigt där medarbetarna också ska kunna lita på sina ledare (Tengblad et al., 

2017). Då två av Skellefteå Kommuns (2014) mål med organisationsförändringen var att öka 

effektiviteten på arbetsplatsen och samtidigt ge utrymme för medarbetarnas utveckling, är det 

intressant att undersöka på vilket sätt ledarna klarar av att öka effektivitet och samtidigt inte 

kontrollera sina medarbetare för hårt och hämma deras utveckling. För att förstå hur 

kontorsmiljöer kan påverka relationen mellan ledare och medarbetare kommer därför teorier 

presenteras i nästa avsnitt som tar hänsyn till hur situationen och relationen ledare har till sina 

medarbetare kan påverka ledarskapet. 

LMX-teorin och målvägsteorin 

Två teorier som försöker förklara det utbyte som sker mellan ledare och följare är den så 

kallade path-goal teorin (målvägsteorin) och leader-member exchange teorin (LMX-teorin). 

Dessa står i kontrast till ledarskapsteorier som tog fart i början på 1900-talet som fokuserar på 

ledarens egenskaper på bekostnad av hur situationen påverkar ledarskapet (Eriksson-

Zetterquist, Kalling, och Styhre, 2015: 379; Northouse 2016: 40-41).  

 

Målvägsteorin menar att ledarens strategiska funktion är att förbättra följares prestation och 

produktivitet genom att öka följarnas motivation. Ledarskapets effektivitet är beroende av hur 

väl ledarens beteende kan anpassas och matchas med vad följarna och situationen kräver 

(House och Mitchell 2011: 201-202). Detta perspektiv har dock mycket fokus på ledare och 

misslyckas trots ambitioner till viss del med att inkludera följarens roll i ledarskapet 

(Northouse 2016: 135). LMX-teorin ser istället ledarskapet som en process som fokuserar på 

interaktionen och relationen mellan ledare och följare. I följarnas relation till ledaren uppstår 

in- och utgrupper, där utgruppens medlemmar baseras på ett mer formellt underlag medan 

ingruppens medlemmar har en närmare och mer personlig relation till ledaren. Ingruppen har 

oftast mer fördelar än utgruppen (Pierce och Newstrom, 2011: 27-28). Relationen mellan 

ledare och följare förändras och utvecklas främst genom daglig interaktion.  (Park et al., 

2015). Till skillnad från andra ledarskapsteorier är ledar-följarrelationen central i LMX-teorin 

(Northouse, 2016: 157-158) och kan på så vis fånga hur relationen mellan ledare och 
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medarbetare påverkas av arbetsplatsens möjligheter till daglig interaktion. Det blir en 

väsentlig poäng för att kunna undersöka hur ledarskapet ter sig i en ny typ av kontorsmiljö 

som tidigare ledarskapsteorier inte undersöks i. En central del av det aktivitetsbaserade 

kontoret är att medarbetarna inte har sina egna rum utan ska välja plats efter vad 

arbetsuppgiften kräver (Jones Lang Lasalle, 2012). Därför finns det anledning att tro att även 

ledarskapet ändras när både situation och medarbetarnas arbetssätt förändras. I nästa avsnitt 

utvecklas detta genom att titta på en virtuell kontext som framträder i den nya kontorsformen. 

 

Relationen mellan chef och medarbetare kan även belysas av andra teorier. Det 

transformativa ledarskapet är idag en ofta studerad och diskuterad ledarstil inom 

ledarskapsforskning och kombineras ofta med begreppet karisma (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling, och Styhre, 2015: 381). Transformativt ledarskap handlar om hur vissa ledare kan 

inspirera följare att uppnå mål genom ledarens förmåga att förstå och anpassa sig till följarnas 

behov och motiv (Northouse, 2016: 190) och beskrivs av James MacGregor Burns som 

“leaders and followers raise one another to higher levels of morality and motivation” (Burns, 

1978: 20). Ledaren kan motivera följarna med karisma men även med hjälp av ekonomiska 

incitament, vilket då kallas transaktionellt ledarskap (Eriksson-Zetterquist, Kalling, och 

Styhre, 2015: 382). Kritiken har dock riktats mot att ledaren ofta förhöjs i detta perspektiv 

och sätts på en pedestal. För att inte förminska medarbetarens roll inkluderar föreliggande 

arbete även medarbetarnas perspektiv och samspelet mellan chef och medarbetare. 

Ledarskap i en virtuell kontext 

Hambley, O’Neill och Kline (2005) skriver om informationsteknikens effekt på arbetslivet 

där mänsklig interaktion idag alltmer sker via internet.  Det har skapat nya idéer om ledarskap 

när arbete inte är bundet till ett fysiskt kontor utan kan ske var som helst i världen. Det skapar 

en virtuell kontext med dess varierade kommunikationsvägar i vilken ledaren förväntas leda 

sina anställda mot företagets mål. Likt det aktivitetsbaserade kontoret bygger en virtuell 

kontext på tanken att personer rör sig över ett större geografiskt område, som inte behöver 

vara kopplat till den fysiska arbetsplatsen. Eftersom denna uppsats undersöker en arbetsplats 

där personal inte längre har fasta kontorsrum är det intressant att undersöka om 

förutsättningar för ledarskapet förändras när idén om platsen för arbete blir mer flexibelt i den 

aktivitetsbaserade miljön. Eftersom det ofta byts plats i det aktivitetsbaserade kontoret, 

förväntas det också att chefer och medarbetare sitter bredvid varandra, oavsett befattning 
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(Balthazard et al., 2002). Därför kan formen för samarbete och hierarkiska dimensioner 

ändras vilket blir intressant att utforska i detta arbete. 

 

En av Skellefteå Kommuns (2014) förväntningar på det aktivitetsbaserade kontoret var att 

reducera användandet av papper. I det papperslösa aktivitetsbaserade kontoret förlitar sig de 

anställda i större utsträckning på teknik för att fullfölja sina uppgifter, kommunicera med 

varandra och hitta varandra i lokalerna (Bodin Danielsson, 2014; Prevent, 2017a). På så vis 

kan ledarskapet i en virtuell kontext bli mer komplex då gruppens interaktion i större 

utsträckning sker över elektroniska kommunikationskanaler där det kan vara svårare för 

ledaren att uppfatta emotionella och sociala förändringar i gruppen som kan vara viktigt att 

uppmärksamma (exempelvis konflikter, misstro, omotiverade anställda). Information richness 

theory (Daft och Lengel, 1986) menar att olika kommunikationsmedel kan berika eller 

reducera informationsöverföring mellan individer, vilket påverkar gruppens 

prestationsförmåga och interaktionsstilar. De tekniska verktyg som tillåter fysiska gester och 

ansiktsuttryck, som exempelvis videosamtal, kan bidra till rikare interaktion jämfört med 

exempelvis telefon eller textbaserade media. Teorin föreslår att ansikte-mot-ansikte 

kommunikation är det mest effektiva sättet för gruppinteraktion. Dock kan videomöten och 

andra kommunikationsmedel också fungera men innehåller mindre information i jämförelse 

med ansikte-mot-ansikte kommunikation (Hambley, O’Neill och Kline, 2005: 6). I Skellefteå 

Kommuns fall är tanken att medarbetarna ska välja vart de vill sitta, vilket kan göra det 

svårare för chefer och kollegor att hitta varandra. Digitala verktyg kan fungera både som 

kommunikationsmedel och ett sätt att underlätta navigeringen på kontoret för att lättare hitta 

personer de söker. Dock menar Information richness theory att kommunikationen inte endast 

får ske virtuellt utan bör kompletteras av ansikte-mot-ansikte kommunikation för att undvika 

missförstånd. 

Anställdas anknytning till organisationen 

När det fysiska kontoret i Skellefteå ändrade form, förändrades även arbetssätt och relationer. 

För att bibehålla effektivitet och produktivitet är det viktigt att de anställda kan identifiera sig 

med och känna anknytning till den nya miljön. Millward, Haslam och Postmes (2005) visar i 

sin studie att anställda som har blivit tilldelade ett individuellt skrivbord har lättare att 

identifiera sig med sin arbetsgrupp än med organisationen som helhet och föredrar ansikte-

mot-ansikte kommunikation. Anställda utan tilldelat skrivbord visade sig värdesätta den 
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elektroniska kommunikationen mer och har en större identifikation med organisationen som 

helhet, vilket innebär mindre identifikation med gruppen (Millward et al. 2005; se även 

Balthazard et al., 2002). Det betyder att i kontorsmiljöer där varje individ har eget fast 

skrivbord underlättas sammanhållningen i gruppen. I kontor där individer däremot inte har 

eget skrivbord tilldelat (som i det aktivitetsbaserade) är det svårare att identifiera sig med 

gruppen vilket betyder att sammanhållning utmanas när individerna blir mer rörliga i sitt 

arbete. En grupp utan tilldelat skrivbord är också i större behov av fungerande teknik, vilket 

är vad det aktivitetsbaserade kontoret bygger på (Bodin Danielsson, 2014: 204). Det visar att 

arbetsplatsens utformning påverkar och styr det sätt anställda kommunicerar och interagerar 

på – och därmed ändras också förutsättningar för sammanhållning och samarbete för 

arbetsplatsen. Det ställer krav på ledarskapet att stärka organisationen internt och förankra 

personalen till den nya organisationen.  

 

I förståelsen av relationen mellan ledare och medarbetare finns det även olika koncept för hur 

medarbetare skall känna större tillhörighet till organisationen. För att Skellefteå Kommun 

skall uppnå sitt mål om att bli en attraktivare arbetsgivare kan Employer Branding användas 

eftersom den både verkar externt och internt. Konceptet innefattar både hur väl anställda 

figurerar som ambassadörer för företaget och hur organisationen uppfattas av 

tidigare/nuvarande arbetstagare (Miles och Mangold, 2004) samt för att rekrytera rätt 

personer i framtiden (Foster, Punjaisri, och Cheng, 2010). Detta görs genom att etablera en 

uppsättning värderingar i organisationen som anställda kan identifiera sig med. 

Identifieringen med det aktivitetsbaserade kontoret kan leda till att de anställda känner större 

motivation att bidra till organisationen. Dock kan en för stark identifiering med 

organisationen leda till skapandet av ingrupper (ingroups) och utgrupper (outgroups), där 

ingrupper enligt LMX-teorin, som tidigare nämnts i uppsatsen, upplever mer förmåner än 

utgrupper (Hogg och Terry, 2012).  

Psykologiska kontrakt 

Något som också påverkar anställdas anknytning till arbetsplatsen är psykologiska kontrakt. 

När arbetsplatser genomgår förändringar kommer normer och spelregler som tidigare varit 

outtalade synliggöras. De kan utmanas och konflikter kan uppstå kring hur saker och ting 

skall se ut. Det kan skapa otydligheter om det nya kontoret på något sätt förändrar det 

arbetssätt som varit. De informella förståelserna kallas i andra sammanhang för psykologiska 
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kontrakt och syftar till en förståelse mellan arbetsgivare och arbetstagare (Argyris, 1960). 

Kontraktet, som är ömsesidigt mellan parterna, fångar in outtalade förväntningar relaterat till 

handfasta delar som lön, men även mer abstrakta delar som till exempel framtidsutsikter och 

befordran (Anderson och Schalk, 1998). Dessa psykologiska kontrakt kan brytas och då 

uppstår ett obehag och förvirring för vad som skall gälla på arbetsplatsen. Det kan till 

exempel uppstå, som tidigare nämnt, vid en omstrukturering av verksamheten där nya 

tankesätt och arbetsrutiner etableras. 

  

De delar av det psykologiska kontraktet som tidigare erhölls genom utbyte – 

anställningstrygghet och karriärmöjligheter mot lojalitet, tenderar i dagens arbetsliv att bytas 

ut mot kortsiktiga fördelar som flexibla arbetstider och arbetsuppgifter och mer 

individualiserade utbyten som att öka sin kompetens. Det innebär att ansvaret för karriären 

har blivit arbetstagarens eget ansvar (Isaksson och Bellaagh 2005: 4). De kortsiktiga, flexibla 

och individuella delarna i det psykologiska kontraktet ligger även i linje med utvecklingen av 

ett nytt arbetsliv (Allvin et al. 2006; Hoendervanger et al., 2016). Det psykologiska kontraktet 

kan också likna idéer kring det transformativa och transaktionella ledarskapet där relationen 

mellan chef och medarbetare sker genom ett utbyte, antingen av mer konkret karaktär eller 

mer abstrakta löften. 

5. Metod och epistemologi 

I detta avsnitt kommer urvalsprocessen presenteras för att sedan gå in på intervjuerna och den 

datagenerering som gjorts. Här diskuteras även etiska överväganden och den metod som 

använts för analysarbetet. 

  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö och undersöka hur relationen mellan medarbetare och chef präglas av 

kontorsmiljön. Ambitionen har inte varit att förhöra informanterna om verksamhetens mål 

och visioner med den nya utformningen av arbetsplatsen. Därmed är det inte en objektiv 

sanning som eftersträvas utan beskrivningar av informanternas åsikter och upplevelser. 

Genom syftet att undersöka upplevelser är en kvalitativ metod bäst lämpad för 

datagenerering. Härmed kommer begreppet generering att användas istället för insamling 

gällande alstring av empiri. Detta för att data inte enbart inhämtas, utan till stor del 

produceras i själva intervjusituationen mellan informant och forskare. Relationen mellan 
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forskare och informant förstärks uppfattningen av den socialt konstruerade 

världsuppfattningen som skapas av olika sociala faktorer (Berger och Luckmann, 1966). 

Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen inleddes med att vi kontaktade en person som kunde förmedla 

kontaktuppgifter till personal som arbetade i det nya kontoret i Skellefteå. Chefer kunde på så 

vis kontaktas via mail där fyra chefer ställde upp på intervju. Dessa chefer hjälpte sedan till 

att hitta ytterligare deltagare i studien som skulle bestå av medarbetare på kontoret. Med 

chefernas hjälp kontaktades fyra medarbetare som kunde delta i en gruppintervju och två 

personer till en mindre gruppintervju. Att samarbeta med cheferna och låta dem kontakta 

informanterna till gruppintervjuerna är inte oproblematiskt. Det kan ha bidragit till känsla av 

förpliktelse hos informanterna och förståelsen av frivillighet kan ha minskat. Det kan också 

vara så att personer med en viss inställning till kontoret och relation till cheferna har främjats 

i urvalet av medarbetare. Dock uppfattade vi det inte som att chefernas ambition var att 

kontrollera urvalet utan snarare att bistå oss med information och generera medarbetare som 

kunde bidra med varierande erfarenheter. Cheferna visade även intresse av att fånga upp 

missnöje på arbetsplatsen för att kunna förbättra den. Därmed skedde urvalsprocessen i 

dialog med cheferna för att uppnå viss grad av mångfald baserad på de anställdas 

anställningstid i organisationen. Vi efterfrågade att få tala med personer som hade arbetat i 

båda kontorsformerna.    

 

Antalet informanter blev totalt tio stycken: fyra chefer och sex medarbetare. Målet med att 

låta urvalet bestå av både chefer och medarbetare i organisationen var att skapa en större 

bredd i datamaterialet och därigenom besvara frågeställningarna från olika perspektiv. Det 

eftersträvades av samma anledning en jämn fördelning av kön, vilket resulterade i fem 

kvinnliga och fem manliga informanter. Två av chefernas intervjuer genomfördes på grund 

av praktiska skäl över telefon. Det är en risk att viktiga detaljer förloras vid telefonintervjuer. 

Kontoret besöktes tre gånger och vi fick ta del av kontexten, dock försvinner möjligheten för 

att fånga upp kroppsspråk och annan mimik. 

  

Gruppintervjun med fyra informanter kan ur vissa aspekter liknas det som beskrivs som 

fokusgrupp. Att intervjua personer i grupp är ett effektivt sätt för datagenerering och kan 

minska känslan av utsatthet för informanterna när uppfattningar och erfarenheter diskuteras 
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(Tjora, 2012: 123). Dock är det risk för att nyanser av data förloras i gruppintervjuer då 

informanterna påverkar varandra. I detta arbete eftersträvades ett öppet klimat där 

informanterna tillsammans kunde diskutera sina upplevelser av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad miljö. Dock argumenterar Tjora (2012) för att fokusgrupper skall bestå av 

6–12 personer, men att det även finns minifokusgrupper där antalet deltagare är mellan 3–4 

informanter. På grund av viss svårighet att få tag i deltagare till gruppintervjuerna bestod 

därför en gruppintervju av endast två informanter. Trots det låga antalet deltagare 

genererades fyllig data genom dialog mellan de två informanterna och betraktas därför som 

en mindre gruppintervju.  

Intervjuguide 

Då både individuella intervjuer med chefer och mindre gruppintervjuer med medarbetare 

genomfördes utformades två separata intervjuguider – en för ledare och en för medarbetare 

(se Bilaga 2). I skapandet av intervjuguiderna valdes semistrukturerade frågor för att ge 

intervjupersonerna chansen att reflektera och utveckla sina svar. Det ger också forskaren 

möjlighet att utforska intressanta ämnen informanten tar upp (Bryman, 2011). På så vis har 

frågorna som ställts i intervjuerna strävat efter att vara relativt öppna i sin karaktär. Samtidigt 

innehåller intervjufrågorna en viss struktur då de utformats efter ett antal teman som var 

intressanta att undersöka: den fysiska utformningen, kommunikation, ledarskap, hemarbete 

och organisation. De gemensamma temana för de båda intervjuguiderna gör också 

datamaterialet mer jämförbart med varandra (Trost, 2010: 71). Dessa teman har både hämtats 

från tidigare forskning på området samt skapats av egen nyfikenhet. På så vis har både ett 

deduktivt och induktivt perspektiv använts där syftet inte varit att pröva tidigare och 

existerande teorier, utan ambitionen har varit att generera erfarenheter och tankar, men där 

tidigare forskning legat i bakgrunden. Det är likt vad Tjora kallar en stegvis-

deduktiv/induktiv modell, som även kan liknas vid en abduktiv ansats (Tjora, 2012:174). 

Därför har också forskningsfrågorna medvetet hållits breda för att inta ett mer utforskande 

perspektiv och fånga hur upplevelsen är av att arbeta aktivitetsbaserat. 

Intervjuerna 

Chefer och medarbetare intervjuades separat för att fånga skillnader i upplevelsen av att 

jobba i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö beroende av befattning i verksamheten. 

Uppdelningen av individuella intervjuer med chefer och gruppintervjuer med medarbetare 
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grundas också på svårigheten att koordinera cheferna till en gruppintervju på grund av deras 

varierande arbetsdag. Det fanns också en risk att chefer tillsammans med medarbetare i 

intervjusituationen skulle influera samtalet och minska det öppna samtalsklimat som 

eftersträvades i intervjuerna. För att vidare skapa ett öppet samtalsklimat var det viktigt att ta 

hänsyn till att i det aktivitetsbaserade kontoret hålls möten både i allmänna ytor och i rum 

med stängd dörr.  I öppna ytor finns återigen risk att informanterna anpassar sina svar för att 

inte chefer eller medarbetare ska höra dem, vilket försökte undvikas. Därför bokades rum 

med stängd dörr så informanterna kände sig bekväma att uttrycka sina åsikter fritt. Tre av 

chefernas intervjuer varade i 60 minuter och en i 40 minuter. Båda gruppintervjuerna tog 60 

minuter att genomföra. Alla intervjuer spelades in efter informanternas medgivande, och 

transkriberades. 

  

I intervjusituation har ibland något naiva frågor ställts som strategi för att försöka komma åt 

det som informanten tar för givet och som ligger implicit (Kvale, 2007). Denna strategi har 

dock endast nyttjats i de individuella intervjuerna eftersom gruppintervjuerna syftade till en 

mer diskussionsbaserad generering av data. I de individuella intervjuer som gjorts ansikte 

mot ansikte har vi båda varit med och genomfört intervjuerna. Vi kunde på så vis fånga upp 

och ställa följdfrågor som den andre har missat. En av oss har haft huvudansvaret som 

moderator vid varje gruppintervjuerna och har ställt frågor för att rikta diskussionen mot 

aktuella teman medan den andra har tagit anteckningar och dokumenterat intervjuerna. 

Graden av hur hård och aktiv moderator som krävts för att hålla diskussionerna till temat har 

varierat beroende på tema och gruppdynamik. Dock uppstod sällan problem där personerna 

pratade i mun på varandra. 

  

Under intervjuernas gång ställdes följdfrågor för att fördjupa intressanta svar informanten 

gett. Vid tillfällen där ett tema var återkommande utforskades detta i nästkommande intervju 

som ett sätt att bredda och fördjupa innehållet i intervjuerna. Exempelvis när en chef 

benämnde telefonsamtal på kontoret som relativt oproblematiskt följdes det upp i intervjuerna 

med medarbetarna. Genom att informanter ibland pratade fritt och besvarade kommande 

frågor i samband med tidigare resonemang har förhållandet till intervjuguiden varit 

dynamiskt. 
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Etiska överväganden 

Arbetet har utgått ifrån de fyra forskningsetiska grundprinciperna: informations-, 

konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 7-14). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten om syftet med studien. 

Det gjordes redan vid första kontakt med verksamheten där syftet med arbetet förklarades via 

mail. I början av varje intervju informerades sedan informanterna återigen om 

informationskravet och konfidentialitetskravet. Här informerades de även om att det är 

frivilligt att delta och att de kan avbryta intervjun och dra tillbaka sin medverkan 

närsomhelst, vilket omfattar samtyckeskravet.  Det fjärde kravet kallas nyttjandekravet som 

innebär att data som genereras i intervjuerna endast kommer att användas i sammanhang för 

studiens syfte. 

 

I uppsatsen har särskild hänsyn getts till konfidentialitetskravet där det ansågs viktigt att 

informanterna kände att de kunde uttrycka sina åsikter utan att “hängas ut” i uppsatsen. De 

informerades om att de i största möjliga mån kommer hållas anonyma i uppsatsen. Därför 

kommer inte namn och kön på informanterna användas i uppsatsen utan har istället getts 

siffror för att skilja dem åt (som till exempel “medarbetare 4”). Informanterna har också 

delats in i “chef” eller “medarbetare” då det som tidigare nämnt kan vara relevant för 

upplevelsen av kontorsmiljön. Det är viktigt som forskare att vara medveten om att ens 

närvaro kan påverka arbetsplatsens klimat och relationer. Därför berättades inte för kollegor 

vilka som intervjuats på arbetsplatsen för att minska risken för konflikter mellan kollegor om 

vem som sagt vad. 

Kvalitet i kvalitativ forskning 

Det positivistiska idealet inom forskning är objektivitet och neutralitet, dock kan detta inte 

helt uppnås inom kvalitativ tradition. I all samhällsforskning kommer forskaren själv vara 

knuten till temat som forskningen angår (Tjora, 2012: 203). När det gäller studiens reliabilitet 

är det därför viktigare att reda ut forskarens position samt hur detta kan ha påverkat resultatet. 

Genom tidigare begreppsdefinition angående ”datagenerering” och förståelsen av socialt 

konstruerad verklighetsuppfattning tas det hänsyn till att vetenskap och samhälle i viss mån 

produceras samtidigt. Därmed är det möjligt att vara engagerad i temat utan att förlora sin 

vetenskaplighet. 
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I varje intervjusituation uppstår en social relation mellan forskaren och informanten. Här kan 

forskaren uppfattas som överlägsen och därmed påverka svaren från informanten. Forskaren 

ska sträva efter att minska denna – vilket Bourdieu menar görs genom reflexivitet (Bourdieu, 

2007). För att möta kravet om reflexivitet försökte vi innan och under arbetet reflektera kring 

vilka kunskaper vi hade om aktivitetsbaserat kontor och vilka eventuella förutfattade 

meningar vi hade om kontorsmiljön för att minska risken att påverka resultatet i någon 

riktning. För att minska distansen strävade vi efter ett öppet intervjuklimat i informanternas 

naturliga arbetsmiljö (på Skellefteå Kommuns kontor). Det är även av betydelse att reflektera 

över sina egna tolkningar av data eftersom kognitiva, politiska, kulturella och 

kunskapsmässiga möjligheter och omgivningar påverkar och formar förförståelsen (Tjora, 

2012: 217). Under arbetet har memos och anteckningar förts individuellt för att fånga 

spontana tankar relaterat till vår förförståelse. Det bidrog också till analysprocessen som skett 

fortlöpande och kontinuerligt under arbetets gång (Starks och Brown Trinidad 2007; Leseth 

och Tellmann 2014: 140) 

Generalisering 

I arbetet används begreppet generalisering och inte överförbarhet på grund av att det 

förstnämnda begreppet har ett mer vetenskapligt värde och inte missförstås i 

utomvetenskapliga sammanhang lika lätt. Enligt Leseth och Tellmann handlar generalisering 

i kvalitativ forskning om huruvida tolkningarna av genererad data kan överföras och bli 

gällande i andra liknande sammanhang (Leseth och Tellmann, 2014: 163). Syftet med arbetet 

är att belysa medarbetares och chefers erfarenheter samt vilka utmaningar miljön kan tänkas 

ställas på ledarskapet och medarbetarna. Även om informanterna upplever arbetsplatsens 

effekter utifrån deras subjektiva position fångas alla informanter in av samma fysiska ramar. 

Det går därmed att säga något om vilka krav den fysiska utformningen av den studerade 

arbetsplatsen kan tänkas ställa på både chefer och medarbetare. 

Kvalitativ innehållsanalys 

I detta arbete har kvalitativ innehållsanalys använts för att analysera och bearbeta 

datamaterialet. Analysmetoden går ut på systematiskt analysera och tolka intervjumaterialet 

tills teman skapas som sammanfattar vad materialet handlar om. Forskaren kan i kvalitativ 

innehållsanalys både ta ett induktivt och deduktivt perspektiv beroende på utgångspunkt för 
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analysen. I detta arbete har som tidigare nämnts ett induktivt/deduktivt angreppssätt används 

för att relativt förutsättningslöst kunna analysera materialet samtidigt som hänsyn tagits till 

tidigare forskning som finns på området. Inom kvalitativ innehållsanalys finns ett antagande 

om att meningsfullhet i texten skapas av läsaren och det är viktigt att läsaren är medveten om 

den kontext som informanten befinner sig i (Granheim och Lundman, 2003; 2012). Att vara 

två som analyserar ett textmaterial kan innebära svårigheter då olika perspektiv lyfts. Då 

texten i kvalitativ innehållsanalys kan innehålla flera olika meningar och betydelser är det 

viktigt att forskaren är medveten om detta. För att överkomma det under analysens gång 

diskuterades våra tankar då möjligheten fanns att vi tolkat materialet på olika sätt. På så vis 

kunde vi i dialog med varandra hitta vad som ansågs bäst spegla materialet. 

  

I kvalitativ innehållsanalys börjar forskaren analysen genom att göra texten mer 

lättöverskådlig genom att samla meningsenheter. Dessa meningsenheter är meningsbärande 

delar av texten som syftar till att lyfta och kondensera viktiga delar av texten och samtidigt 

sålla bort mindre viktiga delar av texten som inte anses relevanta för forskningssyftet 

(Granheim och Lundman, 2012). Detta gjordes i steg ett i detta arbete för att undersöka vad 

texten handlade om (se bilaga 1 för kodningschema). För att ytterligare kondensera texten ges 

dessa meningsenheter koder som är benämningar på betydelsen i meningsenheterna. De 

koder som liknar varandra samlas sedan i kategorier som syftar till att i ett senare skede 

abstrahera materialet, vilket innebär att forskaren försöka lyfta innehållet till en högre 

abstraktionsnivå. Dessa kontrolleras återigen mot meningsenheterna för att försäkra sig om 

att de är förankrade i textmaterialet. I denna fas skapades 9 kategorier som sedan ordnades in 

i tre övergripande teman. Ett tema har som ändamål att svara på frågan “vad handlar det här 

om?”. Dessa skapas enligt Granheim och Lundman (2012) för att hitta underliggande 

budskap som inte var tydliga i den inledande delen av analysen när meningsenheter skapades. 

De tre teman som bildades döptes till Organisatorisk tydlighet, Arbete obundet till plats och 

Gruppen i en aktivitetsbaserad miljö. Dessa kommer utvecklas i nästa analysavsnitt med sina 

tillhörande kategorier. I tabell 1 nedan visas exempel på hur kodningsprocessen sett ut från 

text till meningsenhet och slutgiltig kod. 
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Tabell 1. Exempel kodning 

Textutdrag Meningsenhet Kod 

(Medarbetare 2) Alla har ju inte 

börjat nyttja Skype fullt ut, det här 

med att skriva var man sitter 

någonstans. 

Folk använder inte tekniken, 

vet inte var de andra sitter 

Svårighet med kommunikation 

 

6. Analys 

Nedan kommer arbetets analys presenteras utifrån tre teman som framkommit i den 

kvalitativa innehållsanalysen: Organisatorisk tydlighet, Arbete obundet till plats och Gruppen 

i en aktivitetsbaserad miljö. För att förklara och analysera dessa teman presenteras tillhörande 

kategorier till varje tema. Eftersom en del av detta arbete syftar till att undersöka hur 

ledarskap ter sig i en aktivitetsbaserad miljö kommer ledarskap lyftas ur olika perspektiv i 

respektive tema. Dessa teman kommer belysas med hjälp av de teorier och tidigare forskning 

som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Organisatorisk tydlighet 

Under detta tema presenteras positiva och negativa aspekter kopplade till organisationens 

struktur och hur detta påverkar arbetet. Temat organisatorisk tydlighet är uppbyggt av 

kategorierna struktur och rutiner, individens ansvar samt öppet och slutet kontorsklimat. Det 

framgår av datamaterialet att informanterna upplever nya spelregler på arbetsplatsen som de 

måste förhålla sig till, både när det gäller tillgänglighet, möjligheter till samarbete och 

hemarbete. Varje individ blir mer tillgänglig, vilket gör att de både måste lära sig att visa när 

de inte vill bli störda, och själva kunna behärska sig när de vill avbryta någon i sitt arbete. Det 

blir också i allt större utsträckning upp till individen att se till att arbetsuppgifterna blir gjorda 

genom att välja rätt miljö för rätt uppgift. Blir individen störd av sina arbetskollegor är det 

upp till den personen att byta plats. Detta kan i många fall försvåras av att kontoret nu är en 

öppnare och mer social plats där umgänge ibland går före arbetssysslor. På så vis passar 

arbetsplatsen bättre för vissa personer jämfört med andra, där egenskaper som flexibel, 

impulskontroll, koncentration och förmågan att stänga ute ljud ansågs av informanterna vara 

väsentligt för att kunna arbeta i denna kontorsmiljö. Det bekräftar vad forskning menar är 

utmärkande upplevelser när det gäller öppna kontorsytor (Brennan, Chugh och Kline, 2002; 

Hoendervanger et al., 2016; Prevent, 2017b).  På så vis beskrivs kontorsklimatet som öppet, 



 22 

samtidigt som det är “stängt” och mindre anpassningsbart för vissa personer. Titeln på temat, 

organisatorisk tydlighet, beskriver vad som krävs för att ta itu med ovanstående utmaningar. 

Det blir en ledningsfråga att skapa ett kontor som passar alla, och visa vilka förhållningssätt 

och “spelregler” som skall gälla på arbetsplatsen, både internt och externt. 

Struktur och rutiner 

Tidigare oreflekterade normer och rutiner har genom kontorsförändringen kommit upp till 

ytan och de sociala sammanhang som tidigare format arbetet och den sociala samvaron har 

fått nya fysiska förutsättningar. Informanterna beskrev det som svårt att veta i vilka zoner 

man kunde säga till om någon pratade högt eller om man själv skulle flytta på sig. När 

kontoret har bytt form är det svårt för informanten att veta i vilka situationer de får säga till 

eller inte då förutsättningarna för spelreglerna ändrats. Det kan beskrivas som en konflikt 

mellan nya och gamla psykologiska kontrakt kring kontorets informella regler (Argyris, 

1960; Anderson och Schalk, 1998). Tidigare fanns outtalade regler kring gemensamma 

utrymmen som idag är förändrade då det aktivitetsbaserade kontoret tillåter samtal i de flesta 

öppna ytor vilket innebär att nya förhållningssätt krävs. 

  

Hur de anställda ska förhålla sig till det nya kontoret utmanas av den tillgänglighet som 

skapas i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Det öppna kontoret skapar tillgänglighet som 

inte enbart leder till ökat samarbete utan kan även innebära störningsmoment då personer kan 

agera mer impulsivt och slänga ut frågor de vill ha besvarade. På kontoret har därför så 

kallade spelregler diskuterats, vilka går att beskriva som trafikregler för hur man skall 

uppträda på kontoret för att undgå irritation och kollision. Det finns dock en otydlighet i hur 

många spelregler som skall finnas samt hur dessa skall användas. En informant önskade att 

det skulle finnas fler spelregler: ”[…] jag tycker att det skulle kunna vara lite mer spelregler.. 

inte spelregler så att det blir pekpinnar utan spelregler så att vi förhåller oss till någonting. 

Det skulle kännas bra för mig.” (Medarbetare 6). Informanten lägger här vikt vid att 

spelreglerna inte får bli en form av kontroll utan skall användas i situationer där det finns 

tvetydigheter. Chef 3 uttrycker liknande erfarenheter, att spelregler behövs, men inte någon 

tjock regelbok: ”Men sen vet jag inte därtill att ha en stor regelbok, vet jag inte om det 

behövs. Vi har haft diskussioner kring spelregler, ja. Och det måste man nog ha regelbundet”. 
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Liknande uttrycker chef 4, att mängden spelregler är tillfredsställande, men att det till stor del 

är sunt förnuft som skall gälla: ”[…] här har vi nog lämpligt mycket regler, och det handlar 

mångt och mycket om sunt förnuft.” (Chef 4). Att basera regler och förhållningssätt på sunt 

förnuft kan dock vara problematiskt eftersom sunt förnuft inte är allmänt och enhetligt för 

alla och kan därför upplevas som otydliga och med en individualisering av de psykologiska 

kontrakten så kan de variera mellan arbetstagare (Isaksson och Bellaagh, 2005). Det kan 

uttrycka ett behov av interna regler och genom att utveckla och motivera medarbetare kan 

denna otydlighet minskas. Det kan göras genom att chefer förankrar arbetsplatsens 

värderingar hos de anställda, i likhet med konceptet Employer Branding (Miles och Mangold, 

2004). 

  

Nyttan med att interna spelregler kan klargöra vilka zoner som var avsedda för specifika 

arbetsuppgifter. Dessa kan även stärka organisationen internt genom att anställda vet hur de 

skall agera mot externa parter som ambassadörer, likt Employer Branding, och hur anställda 

anammar organisationens värderingar (Miles och Mangold, 2004; Foster, Punjaisri och 

Cheng, 2010). 

  

Genom att ta bort de traditionella skiljeväggarna som tidigare separerade anställdas olika 

kontor från varandra öppnas det upp för en ny tillgänglighet – vilket skapar möjligheter, men 

även utmaningar. Chef 1 uttryckte tydligt denna konflikt. Det aktivitetsbaserade kontoret 

ger… 

  

[…] mer möjligheter att samarbeta och att samverka. Man kan hålla saker i huvudet, att man skall 

prata med olika personer, men det behöver inte bli så bråttom så att man behöver boka in ett möte 

med en gång, men tar det när man ser dem, så det är en fördel. (Chef 1) 

  

Här beskriver informanten att tillgängligheten ger möjligheter att samverka och samarbeta 

vilket kan ge en lugnare arbetsdag eftersom personerna som söks antagligen träffas senare, 

vilket upplevs som en fördel för chef 1. Informanten uttrycker senare att tillgängligheten kan 

skapa störningsmoment eftersom andra kommer och avbryter. 

  

[…] att man stör varandra. Man blir så tillgänglig. Om jag sitter och jobbar så kommer någon och 

frågar om man har tid, så är det klart man har det, även om man kanske skulle säga att det inte 

passar. Men är man redan avbruten så är det bara att köra. (Chef 1) 
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Genom att kontorsmiljön ständigt gör personerna synliga finns det begränsade sätt att arbeta 

helt ostört. Detta ligger i linje med tidigare forskning relaterat till bristen på möjligheter för 

koncentration i en aktivitetsbaserad miljö (Van der Voordt, 2004; Bodin Danielsson och 

Bodin, 2009; De Been och Beijer, 2014). Enligt chef 4 är risken att “man blir lite impulsiv 

och slänger ut frågor lite spontant när man träffar på folk som man behöver prata med” (Chef 

4). Det finns inte en klar skillnad mellan att chefer och medarbetare anser i hur 

tillgängligheten påverkar negativt eller positivt. Det som dock skiljer sig är att cheferna oftare 

visade till positiva effekter medan medarbetarna oftare lade fram eventuella problem med 

mer tillgänglighet. 

 

Nedan beskriver medarbetare 6 även en utmaning med hur den öppna miljön påverkar en på 

ett personligt plan: 

  

Men tidvis är det så att sitter jag i den gröna zonen, hur mycket… Hur kommer jag upplevas av 

andra? […] Kommer mitt arbetssätt förändras, kommer jag inte att prata så mycket i telefon, 

kommer jag maila mer? Då tycker jag det blir negativt. (Medarbetare 6) 

  

Medarbetaren beskriver i citatet ovan en osäkerhet kring hur kontorsmiljön kommer påverka 

hen som person. Spelreglerna i zonerna kan komma att påverka hur individer beter sig på 

kontoret. 

Individens ansvar 

Kategorin individens ansvar har genererats från data kopplat till individens ökade ansvar på 

arbetsplatsen. Många informanter beskrev att det är själva arbetssättet som har ändrats när 

kontorsmiljön ändrades. Där blir individen, medarbetare som chef, mer ansvarig över fler 

delar i arbetsdagen. För det första måste den anställde besluta och planera hur och var 

arbetsuppgifter skall utföras under arbetsdagen. Är arbetsuppgifternas karaktär inte förenliga 

med den aktivitetsbaserade kontorsmiljön beskrivs hemarbete som en lösning.  

  

Eftersom de aktivitetsbaserade lokalerna främjar aktiva val i förhållande till vilken zon som 

skall nyttjas, var det också viktigt att ha valet att kunna avböja social kontakt när en kollega 

ville prata. Både chefer och medarbetare fäste stor vikt vid att en sådan avböjning skulle 

bemötas respektfullt. Möjligheten till att avböja social kontakt beror dock på vilken zon som 

används: ”[…] men om man sitter i en social zon måste man helt enkelt räkna med någon 
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kanske kommer att störa – det kommer att surra lite grand och så… så att det är både och.” 

(Chef 3). Chef 2 menar de största skillnaderna är att de ökade valmöjligheterna bidrar till att 

informanten måste vara ännu mer strukturerad och sträng – både mot medarbetare och mot 

sig själv: ”Det som har ändrats det är att jag tänker att jag måste bli ännu mer strukturerad 

[…] så måste jag försöka vara lite strängare. Både med mig själva och andra.” (chef 2). 

  

Den aktivitetsbaserade kontorslösningen gör det möjligt att utföra arbetet på flera platser än 

på kontoret, exempelvis hemifrån. Detta kan göras genom att man digitalt gör sig tillgänglig 

genom Skype och andra kommunikationsmedel. Dock anser en chef att man är något 

begränsad hemma eftersom de tekniska möjligheterna på kontoret är bättre: ”Hemma är man 

lite mer begränsad, man kanske bara har sin laptop, långsammare uppkoppling. Det kan 

hindra många från att jobba hemma.” (Chef 1). Dock trodde vissa informanter att fler skulle 

jobba hemifrån längre fram i tiden då det aktivitetsbaserade kontoret inte är lika nytt längre. 

Då kan alla digitala hjälpmedel användas och vara på plats: ”När vi har våra digitala verktyg 

på plats och vi börjar bli bekväma i funktionerna” (Chef 4). Chef 4 uttryckte också 

svårigheter kring hemmajobb och beskrev det som att man måste lita på sina medarbetare att 

de utför arbetet som skall göras samtidigt som man förlorar en närhet: ”Jag måste ju lita på att 

mina anställda utför sitt jobb. Att man inte är inloggad och städar huset. Sen är det under 

längre... man behöver faktiskt prata med varandra, den här närheten” (Chef 4). Det chef 4 

beskriver kan liknas vid det Tengblad et al. (2017) beskriver angående behovet av ökad tillit.  

 

Huvudanledningen till att folk ville jobba hemifrån var för att jobba ostört. Det beskrevs som 

svårt att få vara ifred på jobbet och den enda möjligheten för att jobba ostört var hemifrån. 

Att anställda väljer att jobba hemifrån för att jobba ostört indikerar på att man på kontoret 

inte kan göra det, och att de anställda behöver alternativa zoner för att kunna utföra de 

arbetsuppgifter som kräver koncentration. 

Öppet och slutet kontorsklimat 

I denna kategori visas möjligheterna för att individuellt kunna anpassa arbetsplatsen och vilka 

individuella egenskaper som anses vara fördelaktiga, samt vilka utmaningar som följs av 

detta. 
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I den aktivitetsbaserade miljön minskar möjligheterna för att, likt tidigare, kunna anpassa 

kontoret efter personliga behov. Mellan chefer och anställda skiljer sig uppfattningar och 

åsikter kring detta åt. Chefernas var till stor del enade i åsikten att man skulle lägga mindre 

vikt på att möjliggöra individuella fysiska anpassningar: ”Man kan sitta i där man trivs bäst 

själv, men däremot har vi inte öppnat upp för allt för mycket speciallösningar kopplat till 

individer.” (Chef 3). Att inte anpassa arbetsmiljön efter individuella behov görs eftersom 

kontorsmiljön i sig skall vara anpassad: ”vi har ju varit ganska tydliga med att inte göra 

anpassningar utan tanken är ju att miljön i sig är anpassad.” (Chef 2). Medarbetarna däremot 

problematiserade de minskade möjligheterna för individuell anpassning av kontoret och 

beskrev konsekvenserna: 

  

[…] det är jättesynd för vi hade otroligt mycket sammanhållning, det försöker vi ju ha nu också 

men vi hade jättemycket koll på varandra och vi jobbade mycket tillsammans så det har ju skingrat 

oss ganska mycket faktiskt. (Medarbetare 1) 

  

Konsekvensen av att inte kunna anpassa arbetsmiljön var att kollegor som inte kunde arbeta i 

miljön blev tvingade att flytta, vilket resulterade i en splittrad grupp. Det fanns också en oro 

för hur man skulle bli uppfattad av sina kollegor. När skiljeväggar är borttagna blir kontoret 

öppet vilket betyder att individen exponeras mer mot det allmänna. Det skapar en oro att 

uppfattas annorlunda av sina kollegor om individuella anpassningar görs. En chef uttryckte 

det som “att det finns en rädsla att de andra kanske ser på mig på ett annorlunda sätt.” (Chef 

2). En konsekvens av minskade möjligheter att påverka är att personer som absolut inte kan 

jobba i en aktivitetsbaserad miljö får flytta vilket påverkar sammanhållningen på 

arbetsplatsen. Det bekräftar chef 4:  ”[…] dom personerna hamnar ju lite utanför… så är det 

ju tyvärr” (chef 4). House och Mitchell (2011) beskriver att effektivitet i ledarskapet enligt 

målvägsteorin skapas när ledarens beteende anpassas efter situation och medarbetare. Det 

aktivitetsbaserade kontoret beskrivs ovan som att den fysiska omgivningen har begränsade 

anpassningsmöjligheter. Detta kan tänkas påverka effektiviteten i ledarskapet genom 

målvägsteorins perspektiv eftersom ledarens möjligheter att bistå medarbetaren också 

begränsas. Därav är det kanske mer givande att fokusera på ett ledarskap som tar 

utgångspunkt i det transformativa ledarskapet där både ledare och medarbetare förhöjer 

varandra. 
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Begränsade anpassningsmöjligheter kan även skapa utmaningar för individen eftersom den 

fysiska utformningen kan påverka hur kommunikation och interaktion föregår (Millward et 

al., 2007). När det personliga försvinner från kontoren de-personifieras arbetsplatserna och 

standardiseras. Flexibiliteten i det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006) är beroende av en 

standardisering av arbetsplatserna där man arbetstagare snabbt kan bytas ut. 

  

För att kunna jobba i en aktivitetsbaserad miljö beskrivs vissa personlighetsdrag som mer 

eller mindre fördelaktiga, och för att hantera dessa egenskaper var det vissa individuella 

egenskaper som kunde bidra till en bättre anpassning till miljön, men även ledarskapet 

framhävs som en viktig punkt. Flera chefer framställde att vara nyfiken i en aktivitetsbaserad 

miljö ibland blev distraherande eftersom man valde plats efter hur nyfiken man var, inte 

beroende på arbetsuppgift eftersom vissa platser upplevdes som tråkiga: ”Fortfarande är det 

ju så att man kan sitta där då det är tyst. Men […] det var ju ingen som gjorde det, man var 

för nyfiken man tyckte inte att det var roligt” (Chef 2). För att kunna hantera denna 

nyfikenhet och koncentrera sig framhävdes det att individen bör kunna kopplat bort och 

stänga ute ljud för att arbeta i vissa zoner: 

  

Vissa är ju bättre på att koppla bort omgivningen än andra, och det är ju, därför är det ju viktigt. 

Nog känner man ibland att man vill koppla bort när man sitter men då kanske man framöver borde 

sitta i den där andra zonen. (Medarbetare 4) 

  

Det verkar ske ett val för individen i en aktivitetsbaserad miljö där de tvingas välja mellan att 

vara social i den öppna zonen och på bästa sätt genomföra arbetsuppgiften. Det blir speciellt 

märkbart för de individer som har svårt att skärma av sig från ljud och på så vis måste sitta i 

den tysta zonen. Att leda medarbetare i en miljö med många störningsmoment poängterades 

som en viktig egenskap: ”man måste verkligen kunna se olikheter hos medarbetare och kunna 

anpassa sig efter olikheter, det är en viktig egenskap” (Chef 2). Informanten beskriver att 

kunna se till individen och dess behov för anpassning ansågs som viktigt, vilket kan tyckas 

kontrasteras med möjligheterna för individuell anpassning. För att leda i miljön lade en chef 

vikt på att öppet sinne och en vilja till förändring, och genom detta hjälpa medarbetare till att 

vara aktiva i sina val av arbetsplatser så att inte samma plats användes endast på rutin – för då 

faller hela konceptet med det aktivitetsbaserade kontoret. 
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Som beskrivet så var en del av syftet med att förändra kontorsmiljön till aktivitetsbaserat att 

öka Skellefteå Kommuns attraktion på arbetsmarknaden. Om de personliga egenskaper som 

nämnts ovan framhävs som gynnsamma för att kunna arbeta i kontorsmiljön skulle det 

eventuellt kunna sålla och begränsa diversiteten bland framtida arbetstagare. Det skulle också 

påverkas av möjligheterna för individanpassning. Resultatet är ett arbetsklimat som gör sig 

mer lämplig för en viss typ av anställd som klarar av att hitta balansen mellan det sociala och 

koncentration som arbetsuppgiften kräver. Det leder till en arbetsplats som indirekt riktar sig 

till en specifik arbetstagare som besitter en viss uppsättning av specifika egenskaper vilket i 

framtiden kan leda till en arbetsplats med en inbyggd selektionsprocess. 

Arbetet som obundet till plats 

Tanken med det aktivitetsbaserade kontoret är att arbetsuppgiften bestämmer arbetsplats, 

vilket innebär att de anställda kan sitta var de vill på kontoret, men även i andra delar av 

byggnaden eller hemifrån. Informanterna på Skellefteå Kommun beskrev att de för det mesta 

är fysiskt på plats och de upplever sällan problem med att hitta varandra. Dock beskrivs ett 

ömsesidigt, konstant behov av tillit i relationen mellan chef och medarbetare. I den virtuella 

kontexten som Hambley, O’Neill och Kline (2005) beskriver förändras arbetssättet med 

förändrade kommunikationsvägar och placeringar i rummet. Där blir det viktigt att ledaren 

utövar ett ledarskap som kan samla gruppen och skapa tillit. I detta tema utforskas varför 

denna kontorsform visar sig kräva mer tillit än innan och försöker på så vis fånga vad det 

innebär för ledningen och medarbetarna att arbeta obundet till specifik plats. Det verkar också 

som att chefers kontroll på medarbetarna ändrar form när medarbetarna inte blir lika synliga 

som tidigare i cellkontor, samt att den hierarkiska ordningen som tidigare fanns förändras när 

alla sitter sida vid sida. I analysen presenteras tre kategorier som skapar detta tema: tillit, 

kontroll och hierarki.  

Tillit 

Något som uppmärksammats i datamaterialet är synen på arbete och det traditionella 

tankesättet på arbete som bundet till kontoret. En förutsättning för det traditionella arbetet har 

varit att de anställda skall vara på plats fysiskt. En av cheferna beskriver det som att man 

tidigare kunde titta snett på varandra om de satt hemma eftersom de inte visste vad personen 

gjorde: “Ja men det har ju varit lite så att sitter du inte på ditt kontor så jobbar du inte, lite 

den… Både från medarbetare och chef (…) Hon jobbar inte för hon är inte på plats” (Chef 2). 
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Detta är ett exempel på det psykologiska kontrakt som Argyris (1960) benämner som 

outtalade normer för hur något skall göras. I detta fall bryter individerna mot kontraktet om 

de inte är på plats för då finns ingen garanti att de utför det arbete som ska göras. 

Medarbetare 1 beskriver en situation i det gamla kontoret där en kollega ofta var borta från 

kontoret och inte meddelade vart hon var, vilket gjorde att hon blev misstänkt för att inte göra 

sitt jobb. I den aktivitetsbaserade kontorsmiljön är det svårare att veta vart alla är eftersom 

ingen är bunden till sitt kontorsrum. På så vis kan det bli viktigare att lita på att personer man 

inte ser ändå gör sitt jobb. Flera informanter beskriver att det inte ska spela roll var den 

anställde befinner sig utan det viktiga är vad personen åstadkommer. Synen på arbete har 

därmed förändrats och det psykologiska kontraktet har blivit mer rörligt. Tanken att anställda 

arbetar på kontoret och är ledig utanför kontoret luckras upp där möjlighet till arbete på andra 

platser än kontoret blir möjligt. Vilket beskrivs både av chef 2 och 4 i intervjuerna. 

 

Samtidigt så ställer det också högre krav på mig att efterfråga lite mera, vad är det medarbetarna 

skall leverera för något och kanske släppa garden lite grand och tänka på att jag litar på att dom ska 

göra jobbet oavsett om dom sitter här eller där eller hemma eller vart det nu är. (Chef 4) 

 

Chef 4 beskriver att handlar det mer om att ha hög tillit till varandra och att de anställda 

levererar trots att det inte alltid är tydligt var de befinner sig. Samtliga chefer understryker 

vikten av att som ledare kunna lita på medarbetarnas kompetens och att de gör det jobb som 

krävs. Det verkar som att inte kunna se personerna i det aktivitetsbaserade kontoret skapar ett 

behov av tillit att personen ändå gör sitt jobb vilket bekräftar Toivanen (2015) som beskriver 

att chefer i högre utsträckning måste lita på vad deras medarbetare gör under kontorstid. Det 

kan bero på att den traditionella synen på arbete fortfarande finns kvar och antar att om 

personen inte är på jobbet så gör hon/han inte sitt jobb. Det nya kontoret tvingar på så vis 

fram det psykologiska kontrakt (Anderson och Schalk, 1998; Argyris, 1960) som cheferna 

och deras medarbetare tidigare hade på kontoret där den outtalade överenskommelsen var 

närvaro för att visa att man gör sitt jobb. Idag utmanas det kontraktet eftersom de anställda i 

högsta grad kan utföra sina arbetsuppgifter trots att de inte syns lika tydligt. Det kan vara en 

förklaring till det stora behovet av tillit som idag genomsyrar kontoret. Det grundar sig också 

i den virtuella kontext som Hambley, O’Neill och Kline (2005) studerat där mänsklig 

interaktion idag sker mer via internet istället för att vara bundet till specifik plats. 

Informationstekniken möjliggör för de anställda att arbeta från andra platser än på kontoret.  
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Att vara synlig och tillgänglig för sina medarbetare beskrivs av vissa chefer som en utmaning 

då kontorsformen kräver att de anställda ska välja zon efter arbetsuppgift. En chef beskriver 

svårigheten med att vilja vara närvarande samtidigt som hen måste jobba med en 

arbetsuppgift som kräver avskildhet. Ofta brukar hen lösa det genom att sitta i öppna zonen, 

framåtböjd framför datorn så ingen annan ska se. På så vis blir det tydligt att inte bara 

arbetsuppgiften spelar in vart personer sätter sig utan det finns även en social aspekt av det. 

Fler informanter beskriver svårigheten i att sitta i tysta delen eller sitta hemma eftersom de 

helt enkelt är för ”nyfikna för att sitta hemma” och inte vill missa de samtalsämnen som tas 

upp i det öppna kontoret. Det kan bli problematiskt om anställda väljer den sociala biten före 

den zon som är avsedd för koncentration och avskildhet. Denna problematik kommer 

utvecklas i det tredje temat “gruppen i en aktivitetsbaserad miljö” eftersom detta får 

konsekvenser för hur sammanhållning och samarbete ser ut för de anställda på arbetsplatsen. 

Kontroll 

Att lita på att de anställda gör sitt jobb kräver vad chef 2 beskriver som en balans mellan 

kontroll och tillit. En ledare bör inte vara kontrollerande och peta för mycket i vad 

medarbetarna gör, samtidigt som kravet på leverans blir större med målstyrning som en viktig 

komponent i ledarskapet. Det går att dra paralleller till vad Tengblad et al. (2017) diskuterar 

om förhållandet mellan kontroll och tillit där ledaren måste våga lita på medarbetarna för att 

ge dem utrymme att utvecklas. Enligt Tengblad et al. (2017) är tillit ett sätt att öka 

effektiviteten då dagens arbetsliv blir mer och mer resultatorienterat. Intervjumaterialet visar 

att cheferna upplever en stress att inte leverera vad som är tänkt och det kan förklara varför 

de intervjuade cheferna själva diskuterar tillit och leverans i samma samtal: 

  

Det viktiga är ju att få gjort det man ska, det är ju inte vart man sitter: att man sitter 8 timmar på ett 

kontor, utan det är vad man levererar. Det tycker jag blir mer och mer, att vi kommer dithän att vi 

blir bättre på att se att det är leveransen som är den viktiga. (Chef 2) 

  

Chef 2 beskriver att det inte går att veta var de anställda befinner sig, samtidigt ställs krav på 

att ledaren ska visa medarbetarna vad som krävs av dem. Chef 4 säger också att det blir mer 

och mer fokus på vad som skall åstadkommas och mindre fokus på var varje individ utför sitt 

arbete. På så vis blir arbetsklimatet mer resultatorienterat där chefens kontroll yttrar sig i de 

anställdas förmåga att leverera en produkt. Det blir ett sätt för ledningen att fortsätta ha 

kontroll över verksamheten. I målvägsteorin (House och Mitchen, 2011: 201-202) är chefens 
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främsta roll att förbättra medarbetarnas prestation genom att öka motivationen. På Skellefteå 

Kommuns arbetsplats verkar ökad motivation ske genom vad Tengblad et al. (2017) kallar 

tillit. I målvägsteoretiskt perspektiv skulle då ledaren vara tvungen att anpassa sitt beteende 

till ett mer tillitsbaserat ledarskap som anpassas efter den aktivitetsbaserade miljön.   

Hierarki 

Chefer och medarbetare sitter i den aktivitetsbaserade miljön bredvid varandra och delar på 

samma platser. Många informanter beskriver det som att de hierarkiska skillnaderna har 

minskat och organisationen har blivit plattare. Dock finns hierarkin naturligt på arbetsplatsen 

eftersom hierarki är ett element i byråkratin, samt att det alltid finns en formell skillnad 

mellan chef och medarbetare. 

 

En chef beskriver att ledningsidentiteten förut satt i det fysiska kontoret som materiella 

markörer för ledarskapet. Nu finns inte dessa på samma sätt längre och cheferna måste hitta 

andra sätt att markera vem som är chef. Detta överensstämmer med vad Elsbach (2003) 

beskriver som statusmarkörer som påverkar individens position på arbetsplatsen. Många 

beskriver att det istället blir viktigt att skapa förtroende för varandra genom att inte vara dold 

på arbetsplatsen. Chef 2 beskriver situationer från det tidigare kontoret där ledningsgruppen 

uppfattats som ”hemliga gruppen” med slutna möten som delat upp medarbetare och chefer. 

Av en annan chef beskrivs samma sak där öppna möten har genomförts för att minska 

nyfikenheten som verkar uppstå kring chefers ”hemliga möten”. Chef 3 beskriver att genom 

att idag öppna upp möten skapas ett öppnare klimat som bygger tillit till varandra istället för 

att dela upp chefer och medarbetare. Det tyder på att trots att chefer nu sitter bredvid 

medarbetare finns fortfarande hierarkiska utmaningar att jobba med där ledare kan uppfattas 

som grupperade. Att blanda sig med varandra kan leda till positiva upplevelser av att komma 

närmare sin chef beskrivs av några medarbetare, vilket överensstämmer med Ruostelas et al. 

(2014) argument om att minskad hierarki kan leda till ökad tillfredställelse. Det går också att 

se likheter med LMX-teorin (Pierce och Newstrom, 2011: 27-28) där vissa personer kommer 

närmare sin chef och på så vis drar fördelar av detta (ingrupper). Som informanten ovan 

beskriver kan det vara viktigt att chefer och medarbetare blandar sig, vilket enligt LMX-

teorin kan innebära att gränsen mellan in- och utgrupper får mindre betydelse och 

tillfredsställelsen ökar hos medarbetarna.   
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Hur grupperingar uppstår och vilka det konsekvenser det får för individen kommer utvecklas 

i tredje temat “gruppen i en aktivitetsbaserad miljö”. Dock är det väsentligt att benämnas här 

då det verkar finnas en koppling mellan hierarki och hur anställda sätter sig på arbetsplatsen. 

Chef 4 beskriver att det är viktigt som chef att visa vägen om medarbetare sitter på samma 

plats hela dagen. På så vis kan ett aktivt ledarskap skapa möjligheter till daglig interaktion 

och förstärka relationen mellan chef och medarbetare (Park et al., 2015).  

  

Då tänker jag att man får utmana lite grand, det tror jag som chef att det är viktigt att (…) man 

försöker sprida ut sig och sätta sig, kanske med någon som man inte normalt brukar sitta med, och 

säg hej. (Chef 4) 

  

Detta beskriver också en medarbetare som viktigt och menar att cheferna är duktiga på att 

sprida ut sig då de är förändringsagenter i processen mot aktivitetsbaserat. Öppenheten som 

beskrivs kan också ses som en hierarkisk markör. Även om ledningsgruppen har “öppna 

möten” så finns det fortfarande saker som inte sägs öppet och hålls hemligt. Valmöjligheten 

att kunna välja vad som skall vara dolt eller öppet blir en fråga om makt. Chefen skall och har 

befogenhet att ständigt vara uppdaterad på medarbetarnas uppgifter och arbete. Medarbetarna 

däremot, har inte insikt i chefernas arbete eller befogenhet att kräva det. Därmed kan man 

säga att information och kunskap – möjligheten att kunna skapa en helhetsbild blir en 

hierarkisk symbol. På så vis kan det fortfarande finnas in- och utgrupper (se LMX-teorin, 

Pierce och Newstrom, 2011: 27-28) i den aktivitetsbaserade miljön som existerar för att 

chefer ska behålla viss maktposition i en miljö där hierarkin framstår som mindre synlig.  

Gruppen i en aktivitetsbaserad miljö 

Det visar sig att arbeta i en aktivitetsbaserad miljö kan leda till många positiva upplevelser 

där möjligheten till samarbete beskrivs öka. Kontorsmiljöerna beskrivs som fräscha och 

många menar det roligare att gå till jobbet. Samtidigt finns det också svårigheter med de 

digitala verktygen som är avsedda för kommunikation och en oro för hur det kommer bli när 

arbetsplatsen blir större när etapp två är klar. Mycket talar också för att den öppna miljön 

ökar samarbetet mellan avdelningarna (Skellefteå Kommun, 2014), samtidigt visar analysen 

att det ibland är otydligt hur de anställda ska använda de olika zonerna för samarbete då det 

aktivitetsbaserade konceptet grundar sig på att varje anställd ska välja plats efter 

arbetsuppgift. I analysen visar det sig att individen inte alltid väljer plats efter uppgift utan 

ibland styrs av vart kompisarna sätter sig och vad som är tillgängligt för stunden. Det 
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bekräftar Hoendervanger et al. (2016) forskning som menar att personer oftast inte väljer zon 

efter arbetsuppgift. Detta tema försöker därmed undersöka hur gruppen påverkas av nya 

kommunikationsvägar, och om samarbetet verkligen blir bättre i en aktivitetsbaserad miljö. 

Detta analyseras genom kategorierna; entusiasm, att sitta aktivitetsbaserat samt digitala 

verktyg. 

Entusiasm 

Många är positiva till förändringen och stolta över att “ligga i framkant” när det gäller 

kontorsutvecklingen. Denna stolthet verkar bidra till en ”vi-känsla” där de som sitter i 

kontoret glatt visar upp de nya miljöerna för nyfikna besökare. Det görs också jämförelser 

med cellkontoret, som beskrivs som instängt och innehålla minskade möjligheter till 

samarbete, något de menar öppnas upp i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Dock upplever 

vissa att det saknas rum för avskildhet och privata samtal, både när det gäller arbetsuppgifter 

som kräver avskildhet och vid medarbetarsamtal och lönesamtal. Medarbetare 2 beskriver 

svårigheten i att ta ett telefonsamtal, något hen gärna gör då hans arbetsuppgifter kräver att 

han har kontinuerlig dialog med externa personer: 

  

Jag skulle gå ut i korridoren om det var känsligt. Med tidvis är det så att sitter jag i den gröna 

zonen, hur mycket… Hur kommer jag upplevas av andra? Där jag inte kan säga så mycket… 

kommer mitt arbetssätt förändras, kommer jag inte att prata så mycket i telefon, kommer jag maila 

mer? (Medarbetare 2) 

  

Informanten uttrycker först och främst en brist i kontorsmiljön där hen inte anser det lämpligt 

att ta ett telefonsamtal på kontoret med risk att störa andra. Det uttrycks också en osäkerhet 

hur hen uppfattas av andra och om hen kommer förändra sitt beteende efter arbetsmiljöns 

krav. För att det aktivitetsbaserade kontoret ska fungera krävs det att individen har möjlighet 

att utföra de arbetsuppgifter som krävs och samtidigt känner sig bekväm med det arbetssätt 

som föreskrivs i den specifika zonen. Precis som (Hambley, O’Neill och Kline, 2005: 6) 

menar finns det fördelar med telefonsamtal jämfört med mailkontakt och därför bör ledningen 

tydliggöra vilken zon som är bäst lämpad för individer som trivs bäst med telefonkontakt. 

Tidigare forskning visar också att den aktivitetsbaserade miljön kräver platser för avskildhet 

för att individen inte ska bli stressad och störd i sitt arbete (Hoendervanger et al., 2016; 

Seddigh et al., 2014). Därför bör ledningen lägga extra fokus på att se till att individerna har 

möjlighet till avskilda rum, något som många informanter beskriver fattas på kontoret. 
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Det kan tänkas att de som upplever kontorsmiljön som positivt ingår i vad LMX-teorin kallar 

ingrupp och de som upplever kontoret negativt kan placeras i utgrupp (Pierce och Newstrom, 

2011; Hogg och Terry, 2012). Ofta upplever ingruppen en positiv vi-känsla och har en nära 

relation till chefen. I den aktivitetsbaserade miljön kan in och utgrupper blir tydligare då 

individer rör sig mer fritt i rummet, och uppstår då grupperingar kan vissa personer upprätta 

en närmare relation till chefen jämfört med andra. Att ingå i ingrupp eller utgrupp kan även 

tänkas bidra till vilken grad av identifikation anställda upplever till organisationen. Är vissa 

personer utanför kan de uppleva mindre association till både grupp och arbetsplats och känna 

sig mindre motiverade att bidra till verksamheten (Miles och Mangold, 2004). Genom att 

identifiera och uppmärksamma in- och utgrupper kan cheferna på Skellefteå Kommun arbeta 

för att anställda ska känna anknytning till arbetsplatsen.  

Att sitta aktivitetsbaserat 

Informanterna beskriver den aktivitetsbaserade miljön som ett sätt att minska gränserna 

mellan avdelningarna. Detta verkar fungera till viss del där de anställda genom att sitta 

närmare varandra utan väggar hör vad de runt om sig jobbar med. Samtidigt går det att 

urskilja av intervjumaterialet att det uppstått grupperingar på arbetsplatsen där avdelningar 

ändå väljer att sätta sig i samma zon. Det beskrivs av vissa informanter som en naturlig del av 

arbetet då olika avdelningar har olika arbetsuppgifter och mål, där samarbete med de närmsta 

underlättas om de sitter bredvid varandra. En informant har till och med en önskan om att 

kontoret istället borde ha organiserats utifrån de olika avdelningarna så varje avdelning hade 

sin fysiska del av kontoret. På så vis går det att undvika att vissa i avdelningen inte får plats 

och måste sitta utspridda, förklarar informanten. Denna beskrivning av grupperingar som 

bildas och önskan om att sitta avdelningar för sig är problematisk då det aktivitetsbaserade 

kontoret förutsätter att arbetsplats väljs efter arbetsuppgiften, inte utifrån sociala preferenser 

(Van Koetsveld och Kamperman, 2011). 

 

Att vara mer rörlig på arbetsplatsen påverkar således sammanhållningen inom gruppen 

(Millward, Haslam och Postmes, 2005), där det uppstår ett behov av att samla gruppen 

genom att välja platser bredvid varandra. Denna beskrivning av vad som styr individen att 

sätta sig i olika områden bekräftar också resultatet i Hoendervangers et al. (2016) forskning. 

Individerna sätter sig inte alltid baserat utifrån den aktivitet som skall utföras, utan en viktig 
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faktor är också var i rummet kollegorna sitter. Därmed har den sociala aspekten en stor 

påverkan på hur personer sätter sig på kontoret vilket kan skapa grupperingar. Av 

informanterna var det vissa som bytte plats ofta, medan andra föredrog att sitta med sin grupp 

och lät gruppens placering avgöra platsen för arbete. Det visar precis som Hoendervanger et 

al. (2016) säger att den aktivitetsbaserade miljön används olika av olika individer där den 

sociala aspekten i största mån styr vart på kontoret den anställde sätter sig. Det är också 

viktigt att cheferna kan uppmärksamma detta. En informant beskriver cheferna som 

förändringsaktörer där de ska visa hur användandet av de olika zonerna ska gå till och sprider 

ut sig bortom sin egen ledningsgrupp. En chef beskriver att hen gör detta genom att sätta sig 

med personer som hen vanligtvis inte sätter sig bredvid. Det är en viktig komponent för att 

luckra upp eventuella grupperingar som kan uppstå. Enligt Prevent bör ledarna förtydliga 

vilka som är fördelarna med de olika zonerna för att skapa rörelse istället för stagnering på 

kontoret (Prevent, 2017c). Hoendervanger et al. (2016) menar att det där blir extra viktigt att 

rikta uppmärksamheten till de avskilda zonerna där individer ska kunna sitta ostört och 

avskilt för privata och/eller sekretessärenden. Vidare gör en medarbetare en jämförelse 

mellan cellkontor och det aktivitetsbaserade kontoret där det beskrivs som svårare att hålla 

koll på varje kollega då de inte längre har personliga kontorsrum. 

  

[...] är ett kontor tomt då tänker man ”vars är den där?” men här är det ju lättare att man inte 

upptäcker att någon är borta så att det är klart på så vis den här omtanken om varandra är kanske 

viktigare att ha ett system för så att man inte tappar bort någon. Det kanske sitter och gråter 

någon… (Medarbetare 3) 

 

Det beskrivs av Prevent (2017c) som en större utmaning att alla blir sedda i en kontorsmiljö 

där fler kan ”gömma sig” och på så vis glömmas bort. Det blir lättare i en sådan miljö att dra 

sig undan och försvårar för kollegor att hålla koll på varandra, vilket är precis vad 

medarbetare 3 beskriver ovan. I kontrast till detta beskriver chef 3 att det är lättare att se alla 

medarbetare och hen slipper hamna i skuldläge för att en person fått för lite uppmärksamhet. 

Men avslutar med att säga ”men det är klart det är skillnad från hur det var förut, då såg man 

ju rummet, det gör man inte på samma sätt”. Detta skulle kunna tyda på att även chef 3 

beskriver en risk att missa personer, i jämförelse med hur det var i cellkontoret. Den fysiska 

utformningen verkar därmed kunna påverka möjligheten till samhörighet där individer som 

drar sig undan riskerar att falla mellan stolarna. Att inte se alla personer i denna kontorsform 
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gör sig också tydligt i kategorin ”digitala verktyg” där ett sätt att håll koll på varandra i en 

aktivitetsbaserad miljö skall vara via Skype och andra digitala medier, vilket utvecklas nedan. 

Digitala verktyg 

Trots att informanterna idag beskriver att de kommunicerar mycket ansikte mot ansikte är 

tanken att användningen av Skype ska öka när etapp två blir klar. Då blir det en större yta att 

jobba på med fler kollegor att hålla rätt på. Därmed kan teorin om ledarskap i en virtuell 

kontext (Hambley, O’Neill och Kline, 2005) göra sig mer aktuell när ytorna blir större. 

Informanten uttrycker att det gäller att lära sig nya förhållningssätt till de olika datasystemen 

för att inte drunkna. Blir då dessa system ännu mer centrala i juni krävs det att ledarna kan 

förankra och hjälpa personerna att använda Skype i större utsträckning än vad som 

rapporteras idag. Det upplevs en viss frustration hos några informanter att inte veta vart alla 

är och behöva springa runt och leta folk då inte alla använder Skype. Idag är nämligen tanken 

att Skype ska användas för att underlätta för anställda att hitta varandra då de inte har ett fast 

kontor att gå till. Detta bygger dock på att alla anställda använder tekniken på rätt sätt, något 

som visat sig inte alltid sker. 

 

Min upplevelse är att man inte riktigt att kommit igång med det här, utan att vill gärna ta det så här 

[ansikte-till-ansikte] men tanken är att vi ska skypa mer. För nu när vi öppnar upp etapp tv blir det 

större yta. (Medarbetare 1) 

  

Medarbetare uttrycker en problematik att arbeta i en virtuell kontext som bygger på hur 

personer använder tekniken för att bli nådd. Även fast många idag upplever att de hittar 

varandra så småningom blir det allt viktigare att uppmärksamma vikten av att fler använder 

Skype för att minska ledtider och skapa smidiga informationsöverföringar när ansikte-mot-

ansikte kommunikation inte är möjlig (Daft och Lengel, 1986). I det aktivitetsbaserade 

kontoret blir tekniken viktigare som ett verktyg att både kommunicera med varandra och hitta 

varandra när personer sitter utspridda (Bodin Danielsson, 2014; Prevent, 2017a). Fler 

medarbetare beskriver arbetsplatsen som beroende av tekniken för att fungera. Eftersom det 

är papperslöst måste datorn fungera för att de anställda ska kunna utföra sitt jobb. En 

informant beskriver en situation då hens dator slutade fungera och dagen gick åt att hitta en 

ny dator och springa till IT-support. Där uppstod både frustration och ilska. 
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Virtuell kommunikation som beskrivs av Daft och Lengal (1986) menar några informanter är 

bra eftersom det snabbt går att skriva till varandra. Dock menar chef 1 att viss information 

kan gå miste via Skype och mail och föredrar därför ansikte-mot-ansikte kommunikation. Det 

visar att information richness theory (Daft och Lengel, 1986) gör sig aktuell som beskriver 

hur olika kommunikationsverktyg kan skala av den information som ges där ansikte-mot-

ansikte istället möjliggör tydligare informationsöverföring. En annan informant menar också 

att det är viktigt att ledare inte bara använder Skype utan finns på plats fysiskt för nära 

kontakt. I samma spår menar Chef 3 att inbokade möten är viktiga att upprätthålla, samtidigt 

som hen menar att det nu sker färre möten då de spontana mötena ökar och till viss del 

ersätter inbokade möten. Dock menar en informant att den spontana kontakt och snabba 

avsättningar som sker mellan medarbetare och chefer kan bli otydlig och missförstådd. Hen 

understryker därför vikten av att ha uppbokade möten för avstämning. Det visar att även fast 

kontoret möjliggör snabba avstämningar är det viktigt med möten på ett mer strukturerat sätt 

för att undvika missförstånd och att information lämnas ute. Funktionen av möten kommer på 

samma sätt komplettera de missförstånd som kan uppstå via Skype. 

Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras från analysen för att därigenom besvara 

uppsatsens frågeställningar. Tidigare studier visar på variation i responsen på en ny 

kontorsmiljö och så är även fallet här. Nedan presenteras slutsatserna i form av de positiva 

respektive negativa aspekterna kopplade till aktivitetsbaserat kontor, som följs av utmaningar 

som kan uppträda i en aktivitetsbaserad miljö. De aspekterna som beskrivs nedan är både från 

chefer och medarbetare.  

Positiva och negativa erfarenheter 

Den aktivitetsbaserade miljön underlättar spontana kommunikation och många informanter 

beskrev att de blev mer synliga vilket upplevdes som positivt. Valfriheten i kontorsmiljön var 

också en positiv faktor som bidrog till att skapa en dynamisk och varierad arbetsdag. Den 

fysiska utformningen av kontoret angavs också bidra till positiva upplevelser – den beskrivs 

som fräsch, kreativ och ljus. En aspekt som majoriteten av informanterna framhöll som 

positivt var reduceringen av de materiella symbolerna som förut förstärkte hierarkin. 
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Majoriteten av informanterna beskrev kontoret som rörigare vilket upplevdes som negativt. 

Även om många informanter beskrev att synligheten var positivt, har kontorets vägglösa 

flexibilitet även negativa konsekvenser. Omsorgen för medarbetare och kollegor riskerar att 

förloras. Detta kan bero på att man oftare byter plats och inte får kontinuitet i den sociala 

arbetsmiljön. Det framkom också att när vissa individer inte klarar av att sitta 

aktivitetsbaserat och tvingas byta lokal splittras arbetsgruppen, vilket upplevs som negativt. 

Någon tydlig skillnad mellan könen framkom inte, dock har detta inte heller varit inom 

studiens fokusområde och skulle möjligen kräva en mer specifik studie med fokus på såväl 

ledarskap som medarbetarskap i relation till arbetssätt, arbetsuppgifter och arbetsmiljö i 

aktivitetsbaserade kontorsmiljöer.  

Utmaningar som ställs på ledare och medarbetare 

En av slutsatserna som kan dras från analysen är konflikten som uppstår mellan sociala 

preferenser och det aktivitetsbaserade konceptet. Analysen visar att det inte bara är 

aktiviteten som styr var i rummet individen sätter sig. För medarbetare uppstår det en konflikt 

när de måste välja mellan att vara sociala och sitta med sin grupp, enhet eller avdelning eller 

sitta i högkoncentrationsområden och därmed vara, eller upplevas som, osocial. Samarbete 

beskrivs som lättare på grund av den nya kontorsmiljön. Dock blir det viktigt att individen 

kan förhålla sig till den lättillgängliga sociala miljö och vilka gränser denne behöver sätta för 

sig själv och arbetsuppgiften. Det är viktigt att individen har integritet att säga nej om 

personen inte vill bli störd, oavsett vem som frågar. Det förutsätter också att det finns olika 

miljöer tillgängliga som är anpassade efter individens behov. I analysen framkom det att det i 

dagsläget inte finns tillräckligt med rum för privata samtal och avskildhet, något som 

forskning visar vara grundläggande för att anställda ska trivas och klara av 

högkoncentrationsuppgifter. 

  

För chefer är konflikten till den sociala miljön densamma, men är kopplad till ledarskapet och 

kravet på chefen som tillgänglig och närvarande. Trots att arbetsuppgiften kräver 

koncentration kan det vara svårare för en chef att välja den tysta zonen eller stänga in sig i ett 

rum då det finns högre förväntningar på en chef att vara synlig och finnas tillgänglig. En 

lösning på detta ska enligt informanterna vara digitala verktyg, exempelvis Skype eller ett 

digitalt, delat schema där cheferna kan välja när det passar att vara social – men det kräver att 

alla använder dessa. 
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Digitala verktyg är också en förutsättning för att kommunikationen skall föregå smidigt och 

effektivt. Möjligheterna till kommunikation kan nästan jämföras med livsnerven i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Dock kan några av de digitala verktygen också användas som protest 

för att visa missnöje. Genom att inte använda exempelvis Skype som skall underlätta 

vardagen och på så vis foga sig efter regler (informella eller formella), visas ett tyst motstånd 

som är effektivt och går ut över verksamhetens produktion. Detta uttrycktes dock inte explicit 

av informanterna, men skulle kunna tänkas vara en av förklaringarna till varför vissa väljer 

att inte använda kommunikationsredskapen. 

  

Den andra slutsatsen som kan dras från analysen är sättet tillit framträder som grundpelare för 

arbetsplatsen. I den aktivitetsbaserade miljön blir det mer flexibelt och det kan vara svårare 

att ha koll på vart alla är och vad de gör. Då behöver cheferna våga lita på medarbetarna att 

de gör sitt jobb, samtidigt som de måste vara tydlig med vad som ska levereras. På så vis blir 

gränsen mellan tillit och kontroll hårfin, vilket kräver ett medvetet förhållningssätt från både 

chefer och medarbetare. 

7. Diskussion 

I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och 

chefer präglas av kontorsmiljön.  För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer och 

gruppintervjuer genomförts med 10 informanter från Skellefteå Kommun som alla arbetar i 

ett aktivitetsbaserat kontor. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och bearbetats med 

kvalitativ innehållsanalys som vald metod. De teoretiska begrepp som analysen främst bygger 

på för att analysera empiri och besvara frågeställningarna är virtuell kontext, LMX-teori och 

psykologiska kontrakt. Förutom de utmaningar som den enskilda individen visas stå inför i 

det aktivitetsbaserade kontoret, kan kontorsformen också få konsekvenser i det som Allvin et 

al. (2006) benämner som det nya arbetslivet och eventuellt skapa ett ännu nyare arbetsliv. 

Nedan kommer det aktivitetsbaserade konceptet därför diskuteras på en högre 

abstraktionsnivå. 



 40 

Ringar på vattnet 

För att kunna klara av att arbeta i den aktivitetsbaserade miljön krävs det en viss uppsättning 

av individuella förmågor. En arbetstagare skall vara flexibel, social och besitta egenskapen att 

kunna “stänga ute ljud”. Genom begränsade individanpassningar hämmas även möjligheterna 

för nya anställningar av personer som inte har egenskaperna att kunna jobba på ett 

aktivitetsbaserat kontor. Utformningen av arbetsplatsen riktar sig indirekt mot en viss typ av 

arbetstagare som besitter en viss uppsättning av individuella egenskaper. Konsekvenserna av 

detta blir att arbetsplatsen får en selektiv funktion där vissa personer är mer eller mindre 

lämpade att arbeta i denna kontorsform. Att arbetsplatsen selektivt väljer ut arbetstagare kan 

även ge större ringar på vattnet. På grund av den ekonomiska vinning som går att göra på 

lokaleffektiviseringar kommer troligtvis utvecklingen av kontor ledas i det aktivitetsbaserade 

kontorets favör. Kombinerat med att kunskapsarbete är en stor del av arbetsmarknaden i 

Sverige minskar möjligheterna för anställning av personer som inte har ovanstående 

förmågor. I ett längre perspektiv kan detta skapa grupper som av arbetsgivare ses som mindre 

attraktiva eftersom de inte kan anpassa sig till den arbetsmiljö och arbetsmiljön inte heller 

anpassas efter deras behov. 

Förståelsen av arbete 

Den fysiska utformningen av arbetsplatsen kan ses som en bidragande faktor för hur 

förståelsen av arbete och arbetsliv formas. Analysen visar att det individuella ansvaret för 

resultat har ökat vilket förstärks av att arbetstagaren själv är ansvarig för att bestämma 

arbetsplats. Detta får konsekvenser för förståelsen av vad arbete är som bundet till plats. 

Förut när arbetet var handlingsorienterat och kunskapen som behövdes för att genomföra 

arbetet var förståelsen av en praktisk handling var det enklare att styra och kontrollera genom 

rutiner – likt taylorism/fordism. 

  

Eftersom det aktivitetsbaserade kontoret inte har fasta platser, innebär det i realiteten att 

kontoret blir mindre personligt då de anställda inte har en egen tilldelad plats och kan sägas 

genomgå en standardisering. Konsekvenserna blir en förändrad förståelse för de anställdas 

roll i arbetslivet och underbygger det ”nya arbetslivet” – från stabilt och kontinuerligt till 

flexibelt och utbytbart. Genom att styra individens valmöjligheter genom kontorets 

utformning och möblering styr man hur individen agerar och arbetar. Detta kan ses som en 
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disciplinerande effekt genom kroppsliga konsekvenser. Genom ovanstående processer 

sjösätts en ny förståelse för arbete, en ny arbetsideologi med mer individuellt ansvar över 

arbetet. 

Spontan övervakning 

Chefer och medarbetare sitter idag tillsammans i den öppna kontorsmiljön, där de tidigare 

skiljdes åt av kontorsväggar. Det beskrevs som positiv av både medarbetare och chefer men 

ur ett längre perspektiv kan det tänkas skapa en ny typ av övervakning – en spontan kontroll 

som ligger latent i vardagshandlingarna. Eftersom medarbetare och chefer inte skiljs åt och 

numera arbetar på samma yta innebär det att chefen och kollegor plötsligt kan stå bakom 

medarbetaren och se på datorskärmen vad som görs. Om medarbetaren till exempel utför 

personliga ärenden på datorn syns det tydligare eftersom möjligheterna till att utföra de 

aktiviteter som tidigare varit dolda har blivit mindre. Därmed kan hemarbete i framtiden 

fungera som en oövervakad zon, där individen upplever hemarbete som en plats för 

koncentrerat arbete och kreativa tankeprocesser utan att övervakning och kontroll 

underbygger arbetsdagen. 

Framtida forskning 

Då verksamheten befinner sig i ett tidigt skede av kontorsförändringen rekommenderas att 

framtida forskning genomföras när etapp två har blivit implementerad för att se hur 

upplevelsen av arbetsplatsen ser ut över tid. Här skulle även fler informanter kunna 

inkluderas för att få en bättre helhetsbild av hela kontorets upplevelser. Även 

observationsstudier kan vara aktuellt att använda i framtida forskning för att få en tydligare 

bild över hur kontoret används. Eftersom Skellefteå Kommun landar under kategorin 

offentlig sektor kan det vara gynnsamt att i framtida forskning jämföra offentlig och privat 

sektors olika förutsättningar kopplat till kontorsmiljöer och effektiviseringar. 
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Bilaga 1 – Kodningschema 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

- Regelbundna 

diskussioner om 

spelregler 

- Skulle kännas bra med 

förhållningssätt och lite 

spelregler 

 

 

Spelregler 

 

 

 

 

 

 

Struktur och rutin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisk 

tydlighet 

 

- Oro över vad andra ska 

tycka 

- Blir mer tillgänglig 

- Risk att vara impulsiv 

- Finns risk att bli störd 

 

 

 

Tillgänglighet på gott 

och ont 

   

- Att kunna säga nej är 

viktigt 

- Ett eget val vart man ska 

sitta 

- Vara strängare mot sig 

själv och andra 

 

 

Välja om man vill bli 

störd eller inte 

 

 

 

 

 

Individens ansvar 

- Tillgänglig på Skype 

hemifrån 

- Svårt att få vara ifred, 

enda möjligheten är 

hemma 

- Jobb hemifrån sker om 

man vill jobba ostört 

 

 

 

Hemarbete 

 

- Inga möjligheter att 

anpassa efter individuella 

behov 

- Inte så stor grej om man 

behöver en stol, bara att ta 

den nästa dag 

- Bristen på anpassning 

påverkar 

sammanhållningen  

 

 

 

Individuella 

anpassningar  

 

 

 

 

 

 

 

Öppet och stängt 

kontorsklimat 

- Nyfikenheten skapar 

störningsmoment 

- Kan stänga ute ljud och 

koncentrera sig 

- Nyfikenheten skapar 

störningsmoment 

 

 

Individuella egenskaper 
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Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

- Balansen mellan tillit 

och kontroll viktigt 

- En ledare bör inte vara 

kontrollerande och gå och 

peta i allt 

- Vi ska inte vara poliser 

 

 

Balans 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 

 

- Fokus på vad som skall 

åstadkommas 

- Det intressanta är vad vi 

åstadkommer, inte vart vi 

sitter 

- Närvaro räcker ej, det är 

vad du presterar 

 

 

 

Resultatorienterat  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet obundet till 

plats 

 - Cheferna är ofta på 

kontoret 

- Är du inte på kontoret så 

arbetar du inte 

- Förut var det viktigare 

att vara på plats 

 

 

 

Närvaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillit 

 

- Kan skapas misstankar 

om man inte är tillgänglig 

- Tillit att medarbetarna 

utför sitt jobb 

 

 

Tillgänglighet 

- Viktigt som chef att vara 

synlig i de olika miljöerna 

- Blir inte lika synlig på 

denna arbetsplats 

 

 

Synlighet 

- Ledningsidentitet 

kopplat till hörnrummet 

- Bygga förtroende genom 

att inte vara dold 

- Möten behöver inte vara 

bakom stängd dörr 

- Det blir inte “hemliga 

klubben” 

 

 

 

 

Materiella markörer 

 

 

 

 

 

 

Hierarki 

- Men man måste ju veta 

vem som är chef 

- Sitter nu sida vid sida 

 

Sida vid sida 
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Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

- Stolthet att vara en del 

av framtiden 

- Man ligger steget före 

- Vi är ganska stolta över 

kontoret 

 

 

Stolthet 

 

 

 

 

 

Entusiasm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen i en 

aktivitetsbaserad 

miljö 

 

- Roligare att gå till jobbet 

- Skulle vara tråkigt att gå 

tillbaka 

 

Roligt 

- I cellkontor blir man 

instängd, mer öppet nu 

- Inspirerande att arbeta i 

denna miljö 

 

Ljust och kreativt 

- Omtanken för varandra 

kan förloras 

Förlorad omsorg   

 

 

 

 

Att sitta 

aktivitetsbaserat 

- Synd om de som flyttar, 

det skingrar gruppen 

 

Skingrad grupp 

 

- Byter inte plats efter 

uppgift 

- Att vara tillgänglig 

krockar med att uppgift 

- Det blir grupperingar på 

arbetsplatsen 

 

 

 

Vill inte lämna grupp 

- Personer har kommit 

olika långt med tekniken 

- Fungerar olika beroende 

på vad man jobbar med 

 

 

Beroende på person och 

arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitala verktyg 

- Skype är ett verktyg om 

alla använder det 

- Folk använder inte 

tekniken, vet inte vart de 

andra sitter 

 

 

Svårighet med 

kommunikation 

 

- Kontoret sätter krav på 

tekniken, förlamad om 

den inte fungerar 

- Utan dator, arg och 

galen 

- Tekniken måste hänga 

med 

 

 

 

Förlamande teknik 
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Bilaga 2 – Intervjuguider 

Intervjuguide: anställda 

A: introduktion 

● Befattning? 

● Hur länge har du jobbat här?  

Vilken erfarenhet har ni av att jobba i aktivitetsbaserat kontor? 

 

B: Kontorets fysiska utformning - Stödjer lokalerna arbetssättet?  

● Kan ni beskriva er arbetsplats?  

● Hur är det att arbeta i denna miljö? 

● Om ni fick välja, hur skulle ni vilja sitta? 

● Om ni fick förbättra något, vad skulle det vara? 

● Har ni alla miljöer ni behöver för att utföra era arbetsuppgifter? 

● Upplever ni att någon miljö saknas? (tysta rum, IT, regler) 

● Hinner ni med era arbetsuppgifter idag?  

● Upplever ni att er koncentrationsförmåga har förändrats sedan det blev 

aktivitetsbaserat? Svårare/lättare att koncentrera sig… 

● Vad tycker ni om att inte ha ett tilldelat skrivbord som är eget?  

○ Möjligheten för att individualisera arbetsplatsen?  

● Vad tycker ni om att det är papperslöst på kontoret?  

 

Angående arbetet på kontoret…  

● Vad är det som styr var ni sätter er? (arbetsuppgift, kollegor, kontorets utformning). 

Är det grupperat hur folk sätter sig?  

 

C: Ledarskap 

Vad tycker ni är ett gott ledarskap? 

 

Vad tror ni krävs av ett ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö?  

● annorlunda ut jämfört med hur ni hade det tidigare?  

Hur upplever ni era chefer?  
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● Trivs de? (mer eller mindre stress) 

● Är de produktiva? 

  

Vilka egenskaper, kompetenser eller kunskaper behövs för att arbeta i en aktivitetsbaserad 

miljö som ni har?  

● Vad trodde skulle vara lätt men som visade sig svårt i det aktivitetsbaserade kontoret? 

○ Vad trodde ni skulle vara svårt men visade sig vara lätt? 

 

D: Kommunikation och kontakt 

● Hur ser kontakten i allmänhet ut mellan medarbetare/kollegor idag? 

○ Hur gör ni när ni ska kontakta chef eller kollegor?  

○ Vad tycker ni om de olika sätten att kommunicera på?  

■ Finns det andra sätt som skulle kunna passa bättre?  

● Hur kommunicerade ni innan?  

○ Förändrats sedan ni bytte till aktivitetsbaserat? (svårare/lättare att få tag i 

varandra?) 

 

● Vad föredrar ni för kommunikation? Varför?  

● Hur upplever du sammanhållningen/samhörigheten på arbetsplatsen?  

○ har kontorsmiljön förbättrat/försämrat sammanhållning på något sätt?  

 

● Har kontakten med er chef påverkats av denna kontorsmiljö eller ser den likadan ut 

som innan? 

● Hur gör ni om ni upplever problem med er kontorsmiljö? 

○ Upplever ni att det finns det möjlighet att prata med någon chef?  

 

E: Organisationen 

● Hur upplevde ni förändringen till aktivitetsbaserade kontor?  

○ Fanns det personer som var emot förändringen? 

○ Hur upplever ni att er chef och övrig ledning bemött det?  

● Har din inställning till företaget förändrats efter ändringen av kontorsmiljö?  

● Har det genomförts aktiviteter för att introducera den nya kontorsmiljön? 

(rundvandringar, tips på hur miljön kan användas, information) 
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F: Upplevelse av att arbeta hemma. 

● Finns möjlighet att arbeta hemifrån på ert arbete?  

● Gör ni det någon gång? Mer eller mindre än innan flytten? 

● Upplevs det som en förmån? 

● Vilka för och nackdelar finns med att arbeta hemifrån? 

● Finns det risk att hemarbetet tar över? (städ, pyssel, snickra etc.)  

● Jobbar chefer hemifrån?  

○ Vad anser ni om det?  

 

Avslutning 

● Är det något ni vill lägga till?  

● Är det något ni anser vi inte har pratat om?  
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Intervjuguide: Chefer 

Pre-information: Anonymisering, möjlighet att dra sig ur projektet. Är det okej att vi spelar 

in?  

 

A: introduktion 

● Befattning? 

○ Antal anställda under dig? 

● Hur länge har du jobbat för Skellefteå kommun?  

● Vilken erfarenhet har ni av att leda/arbeta i aktivitetsbaserat kontor? 

 

B: Kontorets fysiska utformning 

● Kan ni beskriva er arbetsplats idag?  

● Kan du beskriva hur såg det ut innan?  

● Hur är det att arbeta i denna miljö? 

● Om ni fick förbättra något, vad skulle det vara? 

● Har ni alla miljöer ni behöver för att utföra dina arbetsuppgifter?(Rum, zoner, ljud, 

regler, paus?) 

● Hinner du med dina arbetsuppgifter idag? Mer stressad nu? 

 

Angående arbetet på kontoret…  

● Vad brukar du sätta dig i miljön?  

○ Vad styr detta? (arbetsuppgift, kollegor, kontorets utformning)  

 

C: Ledarskap 

● Vad anser du vara bra ledarskap?  

● Hur är det att leda i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö?  

● Vad tror ni krävs av ett ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö?  

● Hur uppfattar du din ledarskapsroll? 

● Har din roll som chef förändrats jämfört med tidigare kontorslösning? 

○ Har du som chef fått nya arbetsuppgifter? 

● Vilka organisatoriska förutsättningar (hierarki, möteskultur, planering) finns för dig 

att utöva ett gott ledarskap? Hinder? Möjligheter? 

● Vilka strategier tar du till för att leda arbetsplatsen på bästa sätt? 
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○ Möten?  

● Vilka egenskaper, kompetenser och kunskaper behövs för att leda i företaget? 

● Fanns det något som du trodde skulle vara lätt men som visade sig svårt i det 

aktivitetsbaserade kontoret? 

● Tror du ledarskapet/chefskapet påverkas i ett längre perspektiv av det nya kontoret?  

 

D: Kommunikation och kontakt 

● Hur ser kontakten i allmänhet ut med medarbetare/kollegor idag? 

● Vad tycker du om de sättet att kommunicera på?  

○ vilket är det vanligaste sättet? 

● Hur kommunicerade ni innan?  

○ Har det förändrats sedan ni bytte till aktivitetsbaserat? (svårare/lättare att få 

tag i varandra?) 

● Hur upplever du sammanhållningen/samhörigheten mellan anställda/mellan chefer?  

○ Behövs någon speciell strategi i denna miljö för att hålla ihop gänget?  

○ Har kontorsmiljön förbättrat/försämrat sammanhållning på något sätt?  

○ Kräver medarbetarna mer eller mindre tid av dig nu jämfört med tidigare? 

● Vad lägger du som chef mest tid på när idag det gäller medarbetarna? 

 

E: Organisationen 

● Har det funnits motstånd hos personalen till att införa aktivitetsbaserade kontor?  

○ Om ja, hur har ni som ledare bemött det? 

● Har din inställning till arbetsplatsen förändrats efter ändringen av kontorsmiljö? 

● Har medarbetarnas inställning till arbetsplatsen förändrats efter ändringen av 

kontorsmiljö? 

 

● På vilket sätt har ni i ledarposition arbetat för att förankra den nya kontorsmiljön hos 

de anställda? (Att anställda kan förstå och förknippa arbetsplatsen med deras 

arbetsuppgifter och vad oranisationen står för) 

● Jobbar man mer i grupper över avdelningsgränserna nu än tidigare?  

● Har arbetssättet förändrats jämfört med innan?  

 

F: Arbetsmiljö 

● Går det att anpassa de olika områdena på kontoret efter individuella behov?  
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○ T.ex. behov av extra hjälpmedel, anpassning av ergonomin såsom 

stolar/bord/skärmar, behov av enskilda rum etc. 

 

● Hur ser möjligheterna ut att identifiera dessa behov och anpassa miljön därefter? 

● Hur gör du som ledare för att stödja anställda som kan ha det svårt att anpassa sig till 

den nya arbetsplatsen?  

○ Vad finns det för hinder? underlättande faktorer? 

 

F: Upplevelse av att arbeta hemma 

● Finns möjlighet att arbeta hemifrån på ert arbete?  

● Gör ni det någon gång? Mer eller mindre än innan flytten? 

● Upplevs det som en förmån? 

● Vilka för- och nackdelar finns med att arbeta hemifrån? 

● Finns det risk att hemarbetet tar över? (städ, pyssel, snickra etc.)  

● Hur leder man när de anställda jobbar hemifrån?  

○ Vilka utmaningar finns det när ni/anställda arbetar hemifrån? 

 

(Ifall de flesta idag väljer att stanna på kontoret - kan detta förändras i framtiden där fler 

väljer att jobba hemifrån, tror du? Vilka utmaningar tror du det ställer på ditt ledarskap?)  

 

Avslutning 

● Är det något du vill lägga till?  

● Är det något du anser vi inte har pratat om?  
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