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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur chefers ledarskap praktiseras och karaktäriseras i en 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Genom att intervjua chefer som övergått till att arbeta i 
aktivitetsbaserade kontor visade resultatet att kontorets utformning ställer nya krav på chefer att 
leda medarbetarna jämfört med tidigare kontorslösning. Kontorets design har lett till att 
medarbetarnas synlighet i relation till chefen minskat medan medarbetarnas individuella 
ansvarstagande ökat. Cheferna upplever en minskad kontroll i relation till medarbetarna som lett till 
att cheferna behövt anpassa sitt ledarskap för att minska distansen och bidra till ökad interaktion. 
Lyhördhet och tillgänglighet visade sig vara viktiga egenskaper för att bidra till ett gott ledarskap 
för medarbetarna. Samtidigt visade sig nya interaktiva strukturer vara nödvändiga för en fungerande 
dialog på grund av medarbetarnas minskade synlighet. Det ökade ansvarstagandet hos medarbetarna 
menar cheferna har bidragit till en tydligare målfokusering och en ökad efterfrågan om coachning 
och ett mer engagerat ledarskap. Utöver det ansåg även cheferna att tillit gentemot medarbetarna 
var en av de viktigaste ledarkompetenserna i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Resultatet av 
studien kan vara behjälplig för de chefer om arbetar eller skall övergå till att arbeta i en 
aktivitetsbaserad kontorsmiljö för att hantera kontorets implikationer på beteende och på så vis öka 
chanserna för ett gott ledarskap anpassat till medarbetarnas behov. 
 

Nyckelord: Aktivitetsbaserade kontor, ledarskap, chefers ledarskap, ledarstilar  
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Inledning 
Det pågår just nu en revolution på våra svenska arbetsplatser gällande kontorets utformning. 

Stora företag och organisationer prioriterar kontorets design i sin strategiska planering och 

förändrar den fysiska arbetsmiljön för att skapa produktiva arbetssätt som främjar effektivitet 

och hälsa bland medarbetarna, vilket i sin tur ska gynna organisatorisk framgång (Bodin 

Danielsson, 2010). Dagens informations- och kommunikationsteknologi möjliggör ett flexib-

elt och mobilt arbetssätt. Trots den flexibilitet och mobilitet som präglar dagens arbetsliv är 

kontoret en viktig plats för interaktion eftersom det sägs främja kreativitet och nytänk inom 

organisationer (Tyrstrup, 2013). Kontoret används allt mer som ett strategiskt verktyg vilket 

uppmärksammats inte minst i media. Senast i maj månad skrev Dagens Nyheter i en 

artikelserie om de nya aktivitetsbaserade kontoren som både privata och offentliga 

organisationer anammat, och fler tros följa deras fotsteg (Letmark, 2014a). 

 

I det aktivitetsbaserade kontoret saknar medarbetarna fasta platser. Istället matchar 

medarbetarna valet av plats utifrån arbetssyssla, aktivitet och behov i kontorets olika delar 

(Danielsson Bodin et al., 2013). Ytorna i kontoret är anpassade efter graden av interaktion och 

sträcker sig från tysta till aktiva ytor. För de kontorslandskap som saknar väggar kan 

lokalkostnaderna sänkas eftersom fler medarbetare kan rymmas på en och samma yta 

samtidigt som arbetsmiljön, i sin tur, ska bidra till ökad interaktion mellan enheterna och 

inspirera och motivera medarbetare till att tycka arbetet är både roligt och givande (Bodin 

Danielsson, 2010). Då medarbetarna saknar fasta platser luckras hierarkier upp och skapar 

platta organisationer och företag som förespråkar ansvarsdelegering och medbestämmande. 

 

Forskning har visat på skillnader i både hälsa och arbetstillfredsställelse bland medarbetare 

beroende på den specifika kontorsmiljön där arbetet utförs (Bodin Danielsson, 2010). 

Forskningen säger att den typ av kontor där medarbetare saknar fasta platser, som i det 

aktivitetsbaserade kontorets fall, bidrar till både god hälsa och hög arbetstillfredsställelse 

bland medarbetarna i jämförelse med andra kontorslösningar (ibid.). Samtidigt uttrycker 

medarbetare, som arbetar i aktivitetsbaserade kontor, sitt missnöje då förhöjda ljudnivåer och 

andra störningsmoment lett till koncentrationssvårigheter och sociala rubbningar (Dahlin, 

2014). Enligt forskarna Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) har vi mycket kvar 

att lära när det gäller det verkliga användandet av kontoret. Att kontoret skall öka produk-

tivitet, bidra till nöjda medarbetare och sänka dyra lokalkostnader blir inte alltid verklighet för 

de organisationer som valt att förvandla verksamheten till en aktivitetsbaserad sådan. Om 
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kontoret används på fel sätt kan de fördelar som kontoret från en början syftade till, 

förvandlas till dess nackdelar. En nyligen publicerad studie visade att medarbetare som vistats 

i aktivitetsbaserade lösningar upplever sämre förutsättningar för ett gott ledarskap från chefen 

jämfört med de i cell-kontor och öppna kontorslandskap (Bodin Danielsson et al. 2013). Fors-

karna Kelley och Kelloway (2012) hävdar samtidigt att en flexibel arbetsmiljö ställer nya krav 

på ledarskap på grund av att man som chef inte ser medarbetarna i lika stor utsträckning. 

Chefen har inte lika stor inblick i medarbetarnas vardag, vilket kan påverka ledarskapet.  

 

Att det råder delade meningar om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på medarbetares 

hälsa och arbetstillfredsställelse skulle kunna ha sin förklaring sett ur ett ledarskapsperspek-

tiv. I en intervju med Dagens Nyheter beskriver ledarskapsforskaren Mats Tyrstrup hur ledar-

skapet kan vara orsaken till att arbetet fungerar eller inte i den aktivitetsbaserade kontors-

miljön (Letmark, 2014b). Chefer som idag arbetar i kontorslösningen utmanas i sitt ledarskap 

och prövar sig fram för att hitta alternativa lösningar som ska tillfredsställa både medar-

betarnas och organisationens behov på bästa sätt. Hur upplever och praktiserar chefer som 

arbetar i kontorsmiljön ledarskapet? Finns det motiv som driver chefer till att behöva anpassa 

ledarskapet till medarbetarnas behov och vad karaktäriserar i så fall ett gott ledarskap i det 

aktivitetsbaserade kontoret? Då ingen tidigare undersökt hur chefers ledarskap uttrycker sig i 

den aktivitetsbaserade kontorsmiljön, har denna studie för avsikt att genom kvalitativa 

intervjuer med chefer på fem olika företag i Stockholmsregionen ta reda på hur ledarskap 

upplevs och praktiseras. På så vis kan chefernas uppfattningar öka förståelsen för hur ledar-

skap tillämpas för att tillfredsställa medarbetarnas behov i den aktivitetsbaserade kontors-

miljön och förhoppningsvis hjälpa de chefer som kommer in som nya eller redan arbetar i 

kontorslösningen.  

 



 

3 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur chefer upplever och praktiserar ledarskap i en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö samt om kontorets utformning påverkat ledarskapets karaktär. 

Målet med studien är att kunna bidra till kunskap för hur chefer utövar ledarskap för att 

tillfredsställa medarbetares behov i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. För att kunna besvara 

studiens syfte har jag med utgångspunkt valt att studera följande frågeställningar: 

 
• Vad ser cheferna som eventuella motiv till ett förändrat ledarskap i det aktivitetsbaserade 

kontoret? 
 
• Hur karaktäriserar cheferna ett aktivitetsbaserat ledarskap i sin profession?  
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Begreppsdefinitioner 

För att lättare förstå innebörden av de kontorslösningar som de chefer som deltagit i studien 

arbetar eller har arbetat i ges nedan en kortfattat begreppsdefinition. 

 
Aktivitetsbaserat kontor:  En arbetsplats där medarbetarna väljer sittplats  
     utefter aktivitet och behov i kontorets   
     aktivitetsanpassade delar. 
 

Flex-kontor:    En arbetsplats som blandar egna rum och öppna  
     lösningar där medarbetarna saknar fasta platser. 
 

Öppet kontorslandskap:  En arbetsplats där medarbetarna sitter tillsammans på 
     fasta platser utan varken dörrar eller väggar. 
 

Cell-kontor:    En arbetsplats där en eller några medarbetare sitter  
     tillsammans på fasta platser i ett rum med tillhörande 
     dörr.  
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Teori och tidigare forskning   

I följande stycke sammanfattas den teori och tidigare forskning som anses relevant för 

studien. Inledningsvis ges en historisk inblick i arbetslivets utveckling, dess arbetsmiljö och 

de kontorsmiljöer som bidragit till det aktivitetsbaserade kontorets uppkomst. Därefter ges 

både medarbetares och ledares perspektiv på några av dagens moderna kontorslösningar. 

Eftersom studien studerar chefers ledarskap ges en förklaring för vad som avser ledarskap och 

chefskap följt av en definition för olika typer av ledarstilar. Slutligen ges en större inblick i 

dagens flexibla arbetsliv i form av både organisationsstruktur och organisationskultur. För en 

ökad förståelse för hur samtlig teori och tidigare forskning hänger samman avslutas avsnittet 

med en teoretisk sammanfattning. 

Arbetslivets utveckling 
För att få en större inblick i det aktivitetsbaserade kontorets uppkomst kan det vara bra att 

redogöra vägen dit ur ett historiskt perspektiv. Företag strävar hela tiden efter att hitta sätt 

som effektiviserar personal eftersom det gynnar organisatorisk framgång och det aktivitets-

baserade kontoret är inget undantag. På industrialismens tid, som kom att förknippas med 

löpande band och centrala styrningar, ersattes människor med maskiner och kapitalet kom att 

stå i fokus. Genom kapital kunde nämligen fler maskiner införskaffas vilket innebar ökad 

produktion i snabbare takt (Tyrstrup, 2013). Under denna era kom Taylorismen att bli den 

starkaste influensen för kontorsdesign. Genom Frederik W. Taylors ”Scientific Management” 

teori som innebar att arbetarna kontrollerades genom centraliserade styrningar, användes 

vetenskapliga metoder som effektiviserade arbetssätten för att öka produktionen. Taylor ansåg 

att den centrala ledningen var de som hade bäst kännedom om arbetsprocessen och arbetarnas 

åsikter på förbättringar åsidosattes (Bodin Danielsson, 2010).  

Arbetsmiljö 
Arbetsförhållandena i fabrikerna under tidiga 1900- talet var ofta dåliga och inte minst farliga 

för arbetstagarna. 1905 bildades därför ”Föreningen för Arbetsskydd” för att skydda arbetare 

mot just fysisk fara i arbetet (Arbetsmiljö, 2008). Sett ur ett ledarperspektiv kom de två 

industripsykologerna Elton Mayo och Fritz Roethlisberger på 1920-talet att forska i hur den 

fysiska miljön påverkade arbetstagares produktivitet vilket senare formade den så kallade 

Human Relations rörelsen (Tyrstrup, 2013). Under denna tidsepok uppmärksammades den 

psykosociala arbetsmiljön vilket kom att inkludera exempelvis motivation, ledarskap och 

självstyrande team (Tyrstrup, 2013). Det var alltså inte längre bara frågan om den fysiska 
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miljön i sig utan även hur denna påverkade de anställda till att arbeta bättre och effektivare. 

Den fysiska miljön, i form av kontorsdesign, kom att uppmärksammas allt mer för att till-

fredsställa medarbetarnas både psykiska och psykosociala behov.  

Kontorsdesign 
Arbetslivets utveckling har satt prägel på de kontorslösningar som företag anammat genom 

åren. Flera olika kontorsmodeller har används under det senaste århundradet och förändrats 

beroende på omvärldens utveckling och organisationers behov. Historiskt sett har utveck-

lingen gått från så kallade ”trälhav” till cell-kontor, öppna kontorslandskap, combi-kontor, 

flex-kontor och dagens trendiga aktivitetsbaserade kontor. Nedan följer en kort beskrivning 

för respektive kontorslösning. 

 

De så kallade ”trälhaven” var det tidiga 1900-talets kontorslandskap. Kontorsanställda 

arbetade i kontorslandskapet medan tjänstemännen satt i inglasade rum runt om. På så vis 

kunde tjänstemännen övervaka kontoristerna vilket också speglade kontorets hierarkiska upp-

byggnad under denna era (Christiansson. C & Eiserman. M., 1998).  

 

I samband med industrialismen och maskinernas tid på 1930-talet införskaffades enmans-

kontoren. Kontoren kom att kännetecknas genom koncentrerat och självständigt arbete i egna 

rum där möjligheten att stänga dörren om sig kunde utesluta eventuella ljudstörningar. 

Enpersonskontoret har vanligen ett eget fönster och kontorsmaterial förvaras i rummet (Bodin 

Danielsson, 2010). 

 

På 1960-talet stod informationsflöde i fokus. Det tidigare cellkontoret som visserligen främjat 

koncentration av det egna arbetet försvårade dock interaktion och samspel på arbetsplatsen. 

Det öppna kontorslandskapet syftade till att öka effektivitet och öka kunskapsnivån hos de 

anställda genom att främja kommunikationsflöden (Christiansson. C & Eiserman. M., 1998). 

Kontoret kan uttryckas genom ett antal olika storlekar trots att dess ergonomiska 

förutsättningar är desamma. Små öppna kontorslandskap omfattar 4-9 människor per rum, 

mellanstora med 10-24 medarbetare och stora med 24 eller fler personer på en och samma yta 

(Bodin Danielsson, 2010). Gemensamt för de öppna kontorslösningarna är att medarbetarna 

saknar egna kontor men har sina egna fasta platser. Istället sitter majoriteten av medarbetarna 

tillsammans i ett landskap utan fasta väggar. Bodin Danielsson (2010) menar att kontoret 

kännetecknas av ett rutinmässigt arbetssätt med lite interaktion medarbetarna emellan. Alltså 
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tvärt emot det som kontoret, vid första införandet på det tidiga 1900-talet, syftade till. 

Fördelen med öppna kontor är däremot att de är både flexibla och anpassningsvänliga vid 

organisatoriska förändringar. 

 

Genom att kombinera kontorsdesign från både cell- kontoren och de öppna kontorslandskapen 

formades på 1980- talet de så kallade combi- kontoren. Kontoret ville dra nytta av fördelarna 

från de båda kontorslösningarna och genom att kombinera dem två, eliminera dess nackdelar. 

Enmanskontor placerades längst med kanterna i kontoret medan kontorets mittersta del kom 

att fungera som en öppen mötesplats (Christiansson. C & Eiserman. M., 1998). På så vis 

kunde koncentrerat arbete kombineras med interaktiva mötesplatser.  

 

På 1990- talet hade den teknologiska utvecklingen möjliggjort ett mobilt och flexibelt arbete.  

Flex- kontoret föddes och anställda skulle genom IT- lösningar nu kunna arbeta så smidigt 

och effektivt som möjligt. Anställda var inte längre knutna till den egna fasta platsen utan 

kunde matcha plats beroende på behov i kontoret som bestod av både öppna planlösningar 

och platser för mer avskilt arbete (Christiansson. C & Eiserman. M., 1998). Ofta sker arbetet 

helt papperslöst. Istället förutsätter kontoret ett lätthanterligt internt nätverk med gemensam 

dokumenthantering. Kontoret är mycket anpassningsvänligt vid förändringar. Till exempel 

eftersom de enda väggar som finns inuti kontoret är flyttbara. Flex- kontoret synonymiseras 

ofta med nästkommande kontor även om en viktig faktor skiljer dem åt.  

 

Den aktuella forskning som definierat det aktivitetsbaserade kontorets fysiska förutsättningar 

beskriver en kontorsmiljö där medarbetarna saknar egna rum och fasta platser (Bodin 

Danielsson et al., 2013). Det som skiljer ett aktivitetsbaserat kontor från ett flex-kontor är att 

det förstnämnda syftar till att förutse medarbetarnas behov genom att aktivitetsanpassa olika 

delar i kontoret (Seddigh, 2013). Valet av sittplats matchas utefter den miljö som lämpar sig 

bäst för arbetsuppgiften i sig för att medarbetarna skall kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 

så tillfredställande sätt som möjligt. Kontorets utformning har även designats för att främja 

kommunikation och interaktion mellan företagets olika enheter. Det finns tysta ytor avsedda 

för arbetsuppgifter med hög koncentration, traditionella arbetsytor, aktiva ytor med ett högre 

tempo, konferensrum, samtalsrum och andra kreativa ytor. Kontorsmodellen har slopat 

användandet av papper. Istället förutsätter kontoret ett väl fungerande IT- system för att 

anställda skall kunna logga in på vilken dator som helst i eller utanför kontoret (ibid.). Den 
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aktivitetsbaserade kontorsmiljön är också anpassningsvänlig vid organisatoriska förändringar 

då en ökad eller minskad personalstyrka sällan påverkar kontorsytan i sig.  

Kontorsmiljöer ur ett medarbetarperspektiv  
På senare tid har intresset för kontorets utformning kommit att uppmärksammats eftersom det 

visat sig ha en viss påverkan på de anställdas beteende (Appel-Meulenbroek et al., 2010; 

Davis, 1984; de Croon et al., 2005). Studier visar att olika typer av kontorsmiljöer spelar in 

när det kommer till medarbetares hälsa och arbetstillfredsställelse. Davis (1984) och Appel-

Meulenbroek (2010) hävdar att utformandet av den fysiska miljön kan påverka beteenden på 

olika sätt. Om man kan påverka beteende genom fysisk miljö blir det också intressant ur en 

organisatorisk synvinkel. Alltså, vilka fördelar kan företag dra av att designa arbetsplatsen på 

ett sätt som främjar önskvärda beteenden hos de anställda? Forskarna som i en studie studerat 

sambandet mellan öppna kontorslandskap och anställdas arbetsprestationer menar att både 

anställdas hälsa och arbetsförhållanden påverkas negativt, vilket bidrar till att organisationers 

lönsamhet försämras i det långa loppet (de Croon et al., 2005). För att inte begränsas till 

endast en typ av kontorsmiljö har Bodin Danielsson (2010) i en studie granskat 491 

medarbetares arbetstillfredsställelse och hälsa hos 26 företag med olika kontorslösningar. 

Syftet med studien var att försöka urskilja vilken kontorsdesign som gynnade organisationer 

och medarbetare mest i det långa loppet genom att mäta arbetstillfredsställelse och hälsa 

bland medarbetarna. Studien visade att medarbetare i aktivitetsbaserade kontorslösningar 

upplevde högre arbetstillfredsställelse och bättre hälsa i förhållande till de som arbetade i 

både cell- kontor och öppna kontorslandskap.  

 

Nutidens aktivitetsbaserade kontorslösning syftar till att erbjuda anställda mer än vad samtliga 

tidigare kontorslösningar kunnat göra. Genom att aktivitetsanpassa kontorslandskapet skall 

samtliga individers behov tillfredsställas, vilket i sin tur skall bidra till effektivitet och främja 

hälsa och trivsel. På grund av kontorets relativt korta livslängd på den svenska arbets-

marknaden har endast ett få antal studier granskat kontorets effekter på medarbetare i prak-

tiken. Några forskare som faktiskt har studerat hur kontoret påverkar de anställda är Appel-

Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011). Genom observation, surveyenkäter och teori 

granska medarbetare en tid efter implementeringen av kontorslösningen har de kunnat påvisa 

att människorna som vistas i kontorslösningens preferenser inte alltid tillgodoses genom det 

som det aktivitetsbaserade kontoret har att erbjuda. Kontoret används i många fall på fel sätt 

vilket kan vända kontorets förväntade fördelar till dess nackdelar. Produktivitetsminskning, 
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ohälsa och missnöje visade sig vara följder för vissa av de individer som deltagit i studien. 

Hur medarbetare väljer att använda en kontorslösning går i de flesta fall inte att förutsäga, 

varför kontoret inte alla gånger lever upp till företag och organisationers förväntningar.  

Kontorsmiljöer ur ett ledarperspektiv  
Kelley och Kelloway (2012) hävdar att flexibla arbetsmiljöer kräver ett annat typ av 

ledarskap, ett som anpassats efter det virtuella mötet kontra det fysiska eftersom chefer i 

flexibla kontorsmiljöer ser medarbetarna i mindre utsträckning. Christina Bodin Danielsson et 

al. (2013) har i en studie studerat olika kontorstypers inverkan på de anställdas uppfattning av 

chefers ledarskap. Resultatet visade att beroende på den typ kontorsmiljö som medarbetarna 

befann sig i, påverkade deras uppfattningar av chefens sätt att leda (ibid.). De som arbetade i 

flex- kontor, som beskrivs synonymt med aktivitetsbaserade kontor i studien, upplevde sämre 

förutsättningar för ett gott ledarskap från chefen än de som satt i cell- kontor och öppna 

kontorslandskap (ibid.). För att kunna dra nytta av kontorsmiljön bör därför ledarskapet 

anpassas därefter (Bodin Danielsson et al., 2013). Trots detta menar Bodin Danielsson et al. 

(2013) att företag i dagsläget inte inkluderar ledarskapsfrågan i den strategiska planeringen 

vid förändringar i kontorsdesign. Detta kan i sin tur ha förödande konsekvenser för de företag 

som väljer att övergå till att arbeta i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer på grund av den 

okunskap som rör ledarskap och aktivitetsbaserade kontor. Även om den forskning som i 

dagsläget finns är begränsad när det gäller ledarskap i aktivitetsbaserade kontorslösningar har 

följande stycke för avsikt att presentera ledarskap ur ett historiskt perspektiv även om det inte 

är specifikt kopplat till någon fysisk miljö.  

Ledarbegreppet  
För att lättare förstå vad chefers ledarskap som studien syftar till, ges nedan en förklaring av 

ledarskap som sådant. Vidare beskrivs skillnaden mellan chef och ledare även om det i 

studien inte görs någon distinktion på de båda begreppen då chefskap och ledarskap i många 

fall kompletterar varandra.  

Ledarskap 
Vad ledarskap egentligen innebär råder det delade meningar om. En förklaring till det menar 

Yukl (1989) kan bero på att människor definierar begreppet utefter sina egna erfarenheter och 

preferenser, vilket varierar från person till person. Stogdill (1974) uttryckte det genom citatet: 

 



 

10 

”Det finns lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt 
identifiera konceptet.” 
– Stogdill (1974) 
 

Ledarskap kan också definieras utifrån ett antal olika synvinklar, exempelvis individuella 

egenskaper, beteende, interaktionsmönster eller organisationsinflytande (Yukl, 1989). Ledar-

skap är med andra ord ett komplext begrepp som utvecklats genom åren. Jacobsen och Thor-

svik (2008) menar dock att ledarskap är en process mellan människor där ledarens huvud-

sakliga uppgift är att influera andra. Även Yukl (1989) beskriver hur influens utgör anled-

ningen till varför vissa chefer bidrar till ett gott ledarskap jämfört med de som inte gör det. 

Chef kontra ledare  
Aronsson et al. (2012) menar att chefer oftast innehar en formell ledarroll men nödvändigtvis 

inte behöver ha det. Likaså behöver inte ledare inneha en formell chefsbefattning. Alvesson 

och Lundholm (2014) hävdar däremot att en chef kan inneha en informell ledarroll till 

skillnad från ledaren som inte kan ha en informell chefsroll eftersom den innefattar formella 

åtaganden. Aaronsson et al. (2012) beskriver chefskap som en formell position där regler och 

juridiskt ansvar präglar rollen. Chefsrollen innefattar till exempel ett arbetsmiljöansvar där ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete skall bidra till medarbetares hälsa på arbetsplatsen (AFS 

2001:1). Likaså beskriver Döös, Wilhelmsson och Hemborg (2003) chefen som en person 

som blivit utnämnd till att inta rollen av en högre nivå i organisationen. Chefen skall ansvara 

för transaktioner, förvaltning och forma system och strukturer för verksamheten och 

medarbetarna. Ledaren däremot skall stå för transformationen och se till att vägleda 

medarbetarna och i förändring mot uppsatta mål. Även om skillnader tros föreligga är 

chefsrollen och ledarrollen snarlika och kan vara svåra att göra någon större skillnad på i 

praktiken (Alvesson och Svenningsson, 2007). Likaså menar Bolman och Deal (2005) att de 

teorier som försökt särskilja ledarskap från chefskap inte kunnat göra det utan ser ledarskap 

som synonymt i relationen mellan chef och medarbetare. 

Ledarstilar   
Nedan sammanfattas de ledarstilar som främst kommit att uppmärksammas genom åren. 

Genom att redogöra för hur olika ledarstilar definieras och används nedan, skildras också, om 

än indirekt, de stilar som lämpar sig mer eller mindre bra i dagens arbetsliv och verksamheter. 

Vad som kännetecknar en ledare innefattar sällan enbart en av dessa ledarstilar (Larsson & 

Kallenberg (2003). Hur chefers ledarstil uttrycker sig är till stor del individuellt och uttrycker 

sig olika från person till person. 
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Transaktionellt och transformativt ledarskap  
Burns (1978) identifierade två typer av ledarskap; transaktionellt och transformativt och te-

orin har haft stort genomslag i ledarskapsforskningen. Det transaktionella ledarskapet innebär 

att ledaren och den anställdes relation bygger på utbyte. Ledaren utövar ett ledarskap som gör 

att medarbetarens arbete kan få positiva eller negativa konsekvenser beroende på arbets-

prestation. Ledaren kan till exempel belöna medarbetare med lön och anställningstrygghet 

mot utfört arbete (Svenningsson & Alvesson, 2010). Enligt Svenningsson och Alvesson 

(2014) handlar det transaktionella ledarskapet om traditionell administration och kan närmast 

liknas med chefskap. Transformativt ledarskap kännetecknas däremot av en ledare som för-

medlar visioner, skapar engagemang och bidrar till en tillgivenhet hos medarbetarna (Huges, 

Ginnet & Curphy, 2006). En transformativ ledare beskrivs ofta som karismatisk på grund av 

dennes influerande och inspirerande förmåga (ibid.). För att ledarskapet skall inkluderas i 

chefsrollen karaktäriseras det transformativa ledarskapet som karismatiskt då ledaren 

inspirerar och motiverar medarbetarna till att vilja arbeta mot uppsatta företagsvisioner (ibid.). 

 

Kelley och Kelloway (2012) menar att chefer som leder sina medarbetare på avstånd utan att 

fysiskt se dem kan applicera ett transformativ ledarstil eftersom det bevisats ge goda resultat. 

Dock menar författarna att det transformativa ledarskapet är tidskrävande. Att applicera en 

transformativ ledarstil kräver två typer av interaktion som både är planerad och oplanerad 

(ibid.). Chefernas kommunikation beskrivs som adhocoratisk i relation till medarbetarna för 

att kunna synliggöra samtliga individer, även de av tystare natur, för att på så vis främja en 

känsla av trygghet. 

Situationsbaserat ledarskap 
Bolman och Deal (2005) menar att bristen på en universell definition av effektivt ledarskap 

kan förklaras utifrån den situationsbaserade ledarskapsteorin. Det situationsanpassade 

ledarskapet begränsas inte enbart utifrån den enskilda ledaren och dess egenskaper utan beror 

även på situation och kontext vilket ledaren anpassar sitt ledarhandlande efter. Det 

situationsbaserade ledarskapsstilen utvecklades av Paul Hersey och Kenneth H. Blanchard på 

1960- talet och innefattar uppgiftsrelaterat- och relationsorienterat ledarbeteende samtidigt 

som ledaren tar hänsyn till medarbetarnas förmåga till att utföra arbetet (Hersey, Blanchard 

och Johnson, 2001). Ledaren anpassar sitt ledarskap utefter kontext och den anställdes 

individuella behov för att individen i sin tur ska klara av sina arbetsuppgifter. Hersey och 

Blachards modell kom att identifiera två ledarskapsdimensioner med både relationsinriktning 
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och uppgiftsinriktning (Bolman & Deal, 2003). Hersey (1984) menar att ett uppgiftsinriktat 

ledarskap innefattar en ledare som ritar upp medarbetares ansvarsområden och individuella 

åtaganden. Den relationsinriktade ledarskapet fokuserar istället på att motivera, lyssna och 

erbjuda stöd genom kommunikation och dialog med medarbetarna (ibid.). Relationen mellan 

över- och underordnad har i det situationsbaserade ledarskapet en större betydelse 

(Svenningsson & Alvesson 2010). Daniel Katz och Robert Kahn (1952, 1978) kom också att 

namnge begreppsparen den relationsinriktade och uppgiftsinriktade ledarskapsorienteringen. 

De menar att den förstnämnda innefattar en ledare som tar hänsyn till medarbetares behov och 

därigenom möjliggör arbetstillfredsställelse medan den senare fokuserade ledarskapet genom 

strukturella arbetsuppgifter, arbetsscheman och produktionscentrering (ibid.). Zimmerman et 

al. (2008) som studerat 30 olika ledarbeteenden i mobila arbetsmiljöer där det fysiska mötet 

inte är en förutsättning, menar att både det relationsinriktade och uppgiftsinriktade ledar-

beteendet har en avgörande betydelse för att skapa delaktighet och trygghet bland medar-

betarna.  

Ledarskap för självorganisering 
Backström, Döös och Wilhelmsson (2006) beskriver chefer som vill bidra till själv-

organisering genom sitt ledarskap. Det vill säga ett ledarskap där chefen delegerar ansvaret till 

medarbetarna som själva får ta ansvar för uppgiften med chefens stöd. Ett stöttande ledarskap 

kan vidare beskrivas genom ett vänskapligt förhållande där chefen har ett genuint intresse för 

medarbetarnas välbefinnande samtidigt som ledaren förmedlar en öppenhet i relation till 

medarbetarna (Huges, Ginnet & Curphy, 2006). Genom att skapa förutsättningar för medar-

betare som arbetar i en miljö som präglas av medbestämmande och delaktighet skall det själv-

organiserande ledarskapet infrias. Chefen likas med en ”regissör” som arbetar i bakgrunden 

av sina medarbetare eller ”skådespelare” som i sin tur tar ansvar för arbetet eller ”pjäsens” 

utfall (Backström et al., 2006). Det självorganiserande ledarskapet karaktäriseras genom att 

medarbetarna inte styrs av ett ledarskap som innefattar ”peka-med-hela-handen”-metoden i 

byråkratisk anda. För att medarbetarna skall kunna handla självständigt fördelas ansvaret och 

chefens uppgift blir istället att förmedla övergripande mål och bidra med de resurser som 

medarbetarna behöver. Ett självorganiserat ledarskap bygger i stora drag på att ansvaret 

fördelas när det gäller verksamhetens övergripande målsättningar. Chefen skall genom sitt 

ledarskap få medarbetarna att själva ta beslut och välja vilka de vill interagera med för att 

kunna leverera en färdig produkt. Vidare menar Backström et al. (2006) att självorganisering 

bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan både chef och medarbetare samt medarbetarna 

sinsemellan för att verksamheten skall fungera på ett effektivt sätt (Ibid.). Figur 1 nedan 
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illustrerar hur ledarskapets evolution infriat ett ledarskap för självorganisering. Ledare som 

bidrar till självorganisering delegerar uppgifter och ansvar till medarbetarna som i sin tur skall 

leda till medarbetarutveckling och organisatoriska resultat.   

 

Figur 1. Beskrivning av ledarstilar med utgångspunkt i Larsson och Kallenberg (2003) samt 

Backström et al. (2006). 

Medarbetarbegreppet 
Då man talar om ledarskap i relation till medarbetare följer det naturligt att inkludera 

begreppet medarbetarskap. Enligt Tengblad et al. (2007) kompletterar de båda begreppen 

varandra eftersom relationen mellan chef/ledare och medarbetare, vare sig det är positivt eller 

negativt, alltid finns där. För en chef ingår det i ledarrollen att främja ett positivt 

medarbetarskap så att varje enskild individ kan hitta en balans mellan arbetstid och ledig tid 

samt vad som motiverar dem till att vilja göra ett gott arbete. Vidare är det förmågan att kunna 

”leda sig själv” som visar på hur nära de båda begreppen ledarskap och medarbetarskap är 

besläktade med varandra. När det gäller medarbetarskap i platta organisationer, alltså en 

organisation med horisontell snarare än vertikal styrning, krävs ett ledarskap som tillåter 

frigörelse. Enligt Tengblad et al. (2007) visar undersökningar på olika egenskaper som 

medarbetare jämställer med ett gott chefskap. Till exempel så bör chefen kunna hålla sig 

uppdaterad om vad som händer i verksamheten, hantera tekniken, inneha nödvändig 

kompetens för arbetet i sig samt att kunna hantera de medarbetare med en benägenhet att 

”smita undan”. I platta organisationer där medarbetarna har ett stort eget ansvar, uppstår inte 

alltför sällan brister i kommunikation mellan chef och medarbetare, gruppsammanhållning 

och negativt informellt ledarskap eftersom glappet mellan chef och medarbetare blir större. 
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Chefen har mer sällan daglig kontakt med medarbetarna och den personliga relationen kan på 

så vis bli lidande (Tengblad et al., 2007). 

Flexibla organisationer  
Den teknologiska utvecklingen har lett fram till ett informations- och kunskapssamhälle med 

IT-lösningar som möjliggjort att arbetet idag kan utföras oberoende av både tid och rum. 

Dagens arbetsliv anses därför vara både flexibelt och mobilt. Nedan följer en kortfattad 

beskrivning om hur struktur och kultur kan se ut i moderna och flexibla organisationer idag.  

Organisationsstruktur  
Dagens tjänstesamhälle uttrycker sig allt mer genom decentraliserade styrningar och gränslösa 

arbeten. I samma takt som hierarkiska organisationer plattas ut trycks ansvaret ner i leden till 

medarbetarna. Döös et. al. (2003) menar att när förutsättningarna för en verksamhet förändras 

som leder till ett nytänk hos chef och medarbetare, bör även chefs- och ledarskapet ändras och 

inte hållas kvar i samma mönster som tidigare. Till skillnad från byråkratiska organisationer 

som lämpar sig bra i en standardiserad och oföränderlig miljö, är de platta organisationerna 

förändringbenägna och adhocratiska. I en föränderlig och kunskapsintensiv omvärld anses de 

platta organisationerna vara att föredra då medarbetarnas kompetens kan utvecklas och har 

därmed en större benägenhet att hantera en föränderlig miljö, menar Bolin och Höckertin 

(2010).  

 

Platta organisationer kännetecknas också genom att stor vikt läggs på innebörden av relationer 

och social styrning (ibid.). Till skillnad från organisationer med byråkratisk styrning 

symboliseras platta organisationer av ett decentraliserat ledarskap som i allt högre grad är 

beroende av fungerande interaktion och dialog. För ett fungerande arbetssätt krävs det att 

verksamheterna interagerar med varandra. Bolin och Höckertin (2010) menar exempelvis att 

organisationer med låg grad av formell struktur kännetecknas av värderingar, möten och 

grupporganisering till skillnad från de med hög grad av formell struktur då styrning sker 

genom hård reglering av ansvar, prestation och regler. 

 

Chefer i organisationer som genomgått en förändring har ett övergripande ansvar för att 

interaktionen skall fungera (Backström et al. 2006). Om en verksamhet haft en fungerande 

struktur för interaktion tidigare kan den vid en förändring riskera att fragmenteras och ta flera 

år att bygga upp igen. Vidare menar Backström et al. (2006) att chefens ledarskap innebär att 

skapa förutsättningar för en interaktionsstruktur utifrån den kontext man befinner sig i. I 
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flexibla organisationer ställs också ett högre krav på medarbetarna som självmant måste 

interagera över gränserna i den mån som arbetsuppgiften kräver (Allvin et al. 2006). 

Organisationskultur 
Organisationskultur avser den kultur som symboliserar en organisation. Begreppet kultur 

innefattar socialt konstruerade fenomen som uttrycker sig specifikt för ett en viss yrkesgrupp, 

företag eller arbetsplats (Alvesson och Svenningsson, 2012). Det som kännetecknar ett 

företag eller organisations kultur kan uttrycka sig via gemensamma idéer, värderingar och 

tankesätt. Kultur kan även visa sig genom den fysiska miljön. Alvesson och Svenningsson 

(2012) beskriver hur den fysiska materian inte bara är av funktionell karaktär utan även av 

kulturell sådan. Genom den fysiska miljön kan kulturell kommunikation förmedlas, uppfattas 

och tolkas. Företag och organisationer kan, med andra ord, framställa sig själva på ett sätt som 

attraherar kunder och klienter. Beroende på hur den fysiska miljön förmedlar kulturell 

kommunikation, kan företag och organisationer dra ekonomiska vinningar i det långa loppet. 

 

Organisationskultur som kännetecknar dagens flexibla organisationer inkluderar också de 

sociala relationerna. Allvin et al. (2006) menar att dagens flexibla organisationer symboliseras 

genom en minskad synlighet i relationerna. Eftersom synligheten minskar beskrivs vidare 

innebörden av tillit för att kunna hantera det sociala livets osäkerhet. För att som individ 

kunna ha ett fungerande arbetsliv förutsätter det en viss tilltro till de individer vars handlingar 

man är beroende av (ibid.). Tillit beskrivs som ömsesidigt mellan arbetsgivare och anställd. 

För arbetsgivarna är tillit ett sätt att kunna hantera ett ökat medarbetaransvar samtidigt som 

medarbetarna måste hantera arbetsgivarens krav på flexibla arbetssätt. Till skillnad från 

byråkratiska organisationer med kontrollerad styrning förutsätter ett modernt och flexibelt 

arbetsliv att medarbetarna är förutsägbara i sitt handlande eftersom kontroll i traditionell 

bemärkelse ej är möjlig (ibid.). Hagström och Hanson (2003) menar att dagens flexibla 

arbetsliv även ställer nya krav på både tillgänglighet, prestation och ett ständigt lärande. 
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Teoretisk sammanfattning 
Den teknologiska utvecklingen har format ett flexibelt och mobilt arbetsliv. Samtidigt som 

arbetssätten blir allt mer mobila förstår moderna organisationer vikten av interaktion i arbetet, 

varför kontoret är en viktig del i ett fungerande arbetsliv. Utvecklingen drivs hela tiden framåt 

och kontor har sett olika ut det senaste århundradet. Det aktivitetsbaserade kontoret som fler 

och fler företag anammar skall matcha dagens flexibla arbetssätt och tillfredsställa medar-

betares hälsa och arbetstillfredsställelse. Fler och fler organisationer väljer att genomgå en 

omfattande förändring och implementera den aktivitetsbaserade kontorslösningen som ett 

strategiskt verktyg mot framgång. Det aktivitetsbaserade kontoret skall inte enbart se till de 

anställdas trygghet på arbetsplatsen, kontoret har designats med en aningen djupare tanke än 

så. Med hjälp av fysisk design skall kontoret främja de anställdas hälsa och arbetstill-

fredsställelse och skapa konkurrenskraft vilket ska gynna verksamheter. Trots det trendiga 

aktivitetsbaserade kontoret som skapats för att tillgodose så många behov som möjligt genom 

att aktivitet- och behovanpassa kontorets olika delar, har det mött delade meningar från de 

som arbetar i den sedan sin uppkomst i Sverige för ett par år sedan. Aktuell forskning som 

studerat kontoret ur ett medarbetarperspektiv har visat på både positiva och negativa följder 

sedan implementeringen. Ur ett ledarperspektiv anser forskare att chefer i ledande positioner 

bör anpassa ledarskapet till kontorsmiljön, dock så verkar så inte vara fallet. En studie som 

studerat ledarskap i olika kontorsmiljöer visade att medarbetare i aktivitetsbaserade kontors-

miljöer upplevde sämre förutsättningar för ett gott ledarskap i jämförelse med andra kontors-

typer. Vilket ledarskap som lämpar sig bäst i det aktivitetsbaserade kontoret går inte att uttala 

sig om i dagsläget men olika ledarstilar har anammats genom åren för att bidra till ett gott 

ledarskap för medarbetarna. Transaktionellt-, transformativt- och situationsbaserat ledarskap 

är några av de stilar som kommit att uppmärksammas genom åren. Idag pratar man om ett 

ledarskap anpassat för självorganisering. Alltså, att ledaren skapar förutsättningar för medar-

betarna som arbetar självständigt vilket skall bidra till utveckling både på individ- och 

organisationsnivå. Ett flexibelt och mobilt arbetsliv idag sätter också sin prägel på organis-

ationers strukturella- och kulturella uppbyggnad. Vertikala styrningar, större fokusering på 

interaktion och kommunikation, ökat medarbetaransvar, minskad synlighet i relationer och ett 

ökat prestationsfokus har kommit att känneteckna moderna organisationer. Med denna 

teoretiska kunskap i bakgrunden har kommande fallstudie för avsikt att ta reda på hur chefer 

praktiserar och karaktäriserar ledarskap i den flexibla aktivitetsbaserade kontorsmiljön för att 

tillgodose medarbetarnas behov på bästa sätt.  
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Metod 

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt innehållandes förarbete, genomförande, 

efterarbete och de etiska riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning att redogöras för. 

Studien baseras på både induktiv och deduktiv metodansats då en viss teoretisk bakgrund 

kompletterats efter genomförda kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes på fem för-

etag som arbetar aktivitetsbaserat med totalt 11 informanter.  

Urval 
Idén till studien samt företagsurval utformades i samråd med kontaktperson på det företag 

som benämnts fastighetsbranschen i studien. Urvalsmetoden kan liknas med ett målinriktat 

urval eftersom samtliga informanter var relevanta för det studerade fenomenet och ansågs 

kunna bidra till information för att ge svar på studiens övergripande syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2008). I vissa fall förmedlade de tilltänkta företagen informanter från ytterligare 

företag vilket kan liknas med ett snöbollsurval (Kvale, 1997). Samtliga chefer hade erfarenhet 

av den tidigare kontorslösningen även om den kom att variera företagen emellan gällande 

kontorstyp, storlek och antalet anställda. Totalt utsågs fem företag för att minimera den 

subjektiva uppfattningen av det studerade fenomenet. Av de fem deltagande företagen tackade 

fem informanter från fastighetsbranschen, två informanter från försäkringsbranschen, två 

informanter från IT- branschen, en informant från byggbranschen samt en informant från en 

statlig myndighet ja till att medverka i studien. Deltagarkriterierna för studiens informanter 

var att de skulle arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret, ha erfarenhet från den tidigare 

kontorslösningen, ha ett minimum av fyra anställda under sig och inneha chefsposition inom 

affärsstöd. Kriterierna upprättades för att kunna svara upp till studiens övergripande 

frågeställningar som kom att innefatta chefer i en ledande roll i en aktivitetsbaserad 

kontorslösning. Genom att intervjua chefer med personalansvar på samma chefnivå var 

avsikten att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

I första hand skedde kontakten med informanterna via telefon och i andra hand via e-post. 

Samtliga informanter informerades om studiens syfte, intervjuns förutsättningar och deras 

anonymitet i studien i samband med e-postutskick vid deltagarförfrågandet. Därefter bokades 

intervjuerna in för att hållas under en tvåveckors period. 
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Förarbete 
I samband med studiens planering utformades ett frågeschema (se bilaga 1) som kom att 

fungera som stöd under kommande intervjuer. Som komplement till frågeschemat form-

ulerades även stödord för respektive fråga för att underlätta vid intervjutillfället. Syftet med 

frågeschemat var att genom väl genomtänkta och bearbetade teman och frågor svara upp till 

studiens övergripande frågeställningar. De teman och frågor som ställdes svarade direkt eller 

indirekt till studiens syfte. Den intervjuform som ansågs mest lämplig för den valda metoden 

var den semi-strukturerade formen eftersom intervjuaren då ges möjlighet att ställa följdfrågor 

på svar som anses viktiga (Bryman, 2008). En annan fördel med att genomföra kvalitativa 

intervjuer är att frågorna kan anpassas efter varje intervjusituation och behöver nödvändigtvis 

inte inneha samma ordningsföljd (Ahrne & Svensson, 2013). Tanken var att frågeschemat 

skulle fungera som stöd men att frågornas ordningsföljd kunde anpassas under 

intervjutillfället utan att ändra frågornas innebörd. På så vis var tanken att samtalet skulle 

flyta på lättare och kännas avslappnat.  

Genomförande 
I god tid innan intervjutillfället skickades frågeschemat ut till informanterna. På så vis kunde 

de sätta sig in i det studerade fenomenet och reflektera över intervjumaterialet och de frågor 

som kom att ställas. Totalt genomfördes 11 intervjuer. Nio av dem genomfördes i den kont-

orsmiljö studien berör medan två hölls via telefon. Intervjuerna varierade i tid och var mellan 

30-50 minuter långa. I början av varje intervju redogjordes intervjuns förutsättningar, 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer och frågan om rätten till inspelning ställdes. Intervjun bestod 

av två delar varav den första delen fokuserade på ledarskapet i praktiken. Den senare hade för 

avseende att fånga upp det som cheferna uppfattade som särskiljande i sitt ledarskap efter 

flytten till det aktivitetsbaserade kontoret. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

i sin helhet för att underlätta sammanställning och analys på ett mer nyanserat sätt. Genom att 

spela in intervjuerna kunde, förutom vad som sades, även fånga upp hur informanterna 

svarade (Bryman, 2008).  

Analysmetod 
Bearbetning och analys av det insamlade materialet är inspirerat av den hermeneutiska 

metodansatsen. Hermeneutiken syftar till att få det obegripliga begripligt genom att försöka 

förstå och tolka informanternas upplevelser (Fejes & Thornberg, 2009). Det ansågs vara en 
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lämplig metod eftersom studiens syfte efterfrågade chefernas subjektiva upplevelser av 

ledarskapet i det aktivitetsbaserade kontoret.  

 

Efter sammanställning av rådata i form av de transkriberade intervjuerna genomlästes 

samtliga intervjuer för att skapa ett helhetsintryck. Därefter analyserades rådata i enlighet med 

studiens övergripande frågeställningar. Steg ett blev att leta motiv till varför ledarskapet 

eventuellt behövt anpassas till den aktivitetsbaserade kontorslösningen. Motiven formade i sin 

tur kategorier som kom att underlätta vidare analys. För att kunna urskilja chefernas hantering 

av de motiv som framkommit, kunde chefernas karaktärisering av ledarskapet i kontoret 

identifieras genom att ta ut egenskaper och kompetenser. Genom att föra samman de egen-

skaper och kompetenser som påminde om varandra kunde sedan de mest konstanta och 

vanligast förekommande identifieras och föras in under respektive motivkategori. Likt Kvale 

(1997) hölls förutfattade meningar i beaktning vid analysering för att kunna ifrågasätta valet 

av kategorier, egenskaper och kompetenser och undvika direkta antaganden.  

Etiska riktlinjer  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär forskningskravet att forskning skall bedrivas genom att 

utveckla och fördjupa redan befintliga kunskaper så att metoder kan förbättras. Eftersom 

samhällsvetenskaplig forskning är offentlig handling finns det också skydd mot de individer 

som deltar i studier. Kravet som skyddar individer i samhällsvetenskaplig forskning kallas 

individsskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravets fyra allmänna huvud-

krav beskrivs som; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet (ibid.). Genom att informera informanterna om studiens syfte, process och rätten 

till att avbryta både under den inledande mailkontakten och i början av varje intervju, 

uppfylldes informationsskyddskravet. Samtyckeskravet innebär att informanterna görs inför-

stådda med deras frivilliga medverkan. Alltså, att ett godkännande mottagits till att delta i 

studien från samtliga informanter. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som infor-

manten lämnat förvaras på ett sätt som gör den otillgänglig för andra. Det fjärde och sista 

kriteriet innebär att allt insamlat material endast får användas i den aktuella studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att följa dessa krav efterföljdes de forskningsetiska principer 

som krävs för att genomföra denna samhällsvetenskapliga studie på ett etiskt korrekt sätt. 
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Förförståelse 
Min förförståelse har spelat en roll under arbetets gång då jag har en viss erfarenhet av att det 

aktivitetsbaserade kontoret. Under en två månaders period genomförde en praktik hos det 

företag som benämnts fastighetsbranschen i studien. Under denna praktikperiod var jag även i 

kontakt med ledarskapsforskaren Mats Tyrstrup på Handelshögskolan i Stockholm som för-

djupade mig i ämnet fysisk miljö och ledarskap. Mina personliga upplevelser och reflektioner 

av kontorets för- och nackdelar i relation till ledarskap har i största möjliga mån lagts åt sidan 

för att undvika direkta antaganden av chefers ledarskap som sådant. Fördelen med att ha en 

viss förförståelse är dock att jag lättare kunna urskilja de gemensamma nämnare som cheferna 

skildrat i deras upplevda ledarskap. Min subjektiva syn har förhoppningsvis objektiverats 

genom att inte begränsa mig till att endast studera det företag där jag gjorde min praktik. De 

totalt fem utvalda företagen ger tillsammans en förstärkt bild av premisser och konsekvenser 

av ledarskapet i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. 
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Material 
I följande stycke presenteras de aktivitetsbaserade kontorslösningarna för de företag som 

medverkat i studien. Samtliga företag arbetar aktivitetsbaserat men skiljer sig främst åt när det 

gäller startpunkten för övergången till det aktivitetsbaserade kontoret, kontorets storlek, ant-

alet medarbetare och tidigare kontorslösning. I följande stycke ges därför en kort beskrivning 

av varje kontor. Företagspresentationen har till syfte att beskriva de förutsättningar och varia-

tioner som förkommer mellan de olika kontoren.  

Fastighetsbranschen 
Företaget flyttade in i de nya aktivitetsbaserade lokalerna december 2012. I kontoret på 2500 

kvadratmeter arbetar ca 120 medarbetare. Lokalen kännetecknas av liv och glädje genom dess 

modiga och färgglada inredning. Kontorsmöbler har till största delen inhandlats på second-

hand för att ge kontoret sin egna specifika karaktär och spegla det som företaget är och vill 

vara, nämligen öppet, modigt och icke-hierarkiskt. Kontoret består av olika zoner och rum 

som anpassats efter olika typer av arbetsaktiviteter. Allt från aktiva zoner med ståplatser för 

dagar med högre puls eller mötesplatser med kreativa namn som till exempel Växthuset eller 

Cirkustältet som utmärker kontorets design. Pappersanvändandet har slopats och ersatts av IT-

lösningar med gemensamma dokumenthanterare. Den tidigare kontorslösningen bestod av 

både egna kontor, även så kallade cell-kontor, samt öppna kontorslandskap där medarbetarna 

hade sina egna fasta platser.  

Försäkringsbranschen 
Det våningsplan där cheferna som intervjuats vistas var först ut vid ombyggnationen till de 

aktivitetsbaserade kontorslokalerna. Kontorsplanet har fungerat som en pilot i det 

förändringsprojekt som pågår. Tanken är att hela fastigheten skall bestå av aktivitetsbaserade 

kontor och våningsplanen byggs allt eftersom om till aktivitetsbaserade kontorslösningar. 

Syftet med förändringsprojektet är att sänka lokalkostnaderna samt att få en effektivare 

arbetsorganisation. Allt från konferensrum och mellan-zoner till telefonkiosker och samtals-

rum ska ge medarbetarna valfrihet att matcha dagens aktivitet efter behov. I våningsplanet på 

550 kvadratmeter arbetar 67 medarbetare. I den aktivitetsbaserade lösningen har de arbetat 

sedan oktober 2012 och i den tidigare kontorslösningen hade medarbetarna egna rum och 

platser i ett så kallat cell-kontor.  
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IT- branschen 
I mars 2013 stod det nya aktivitetsbaserade kontoret klart. I de 8600 kvadratmetrarna arbetar 

ca 650 medarbetare. Kontoret är designat som en stad där medarbetarna kan välja att arbeta i 

olika delar med namn som Akvariet där man ges tid att tänka i lugn och ro, eller Sportbaren 

där det är mycket liv och rörelse. Den aktivitetsbaserade kontorslösningen har till syfte att 

spegla företagets vision, identitet, värderingar och varumärke. Företagets egna IT-lösningar 

skall tillsammans med kontorets fysiska utformning tillfredsställa medarbetarnas behov för 

ökad trivsel och vara ett förstahandsval när det gäller plats för utfört arbete. Tidigare bestod 

kontoret av ett öppet kontorslandskap där medarbetarna hade sina egna fasta platser. Hela 75 

procent av alla skrivbord uppmättes då stå tomma vilket var en av anledningarna till att 

kontorsförändringen genomfördes.  

Byggbranschen 
Januari 2014 flyttade de 1100 medarbetarna in i de nya aktivitetsbaserade lokalerna. Total yta 

består utav hela 26,000 kvadratmeter. Tanken med kontoret är att skapa en kreativ miljö och 

öka både samarbete och samverkan enheterna emellan. Vid en mätning som genomförts 

visade det sig att endast 40 % av alla skrivbord var ockuperade under en vanlig arbetsdag 

medan mötesrummen visade sig vara mycket populära och nästan alltid upptagna. Genom att 

ta bort majoriteten av skrivborden och skapa kreativa ytor med en fräsch och inbjudande 

design var målet att medarbetarna skulle kunna använda ytorna på ett helt nytt och spännande 

sätt. De gamla lokalerna innefattade både cellkontor och öppna kontorslandskap där medar-

betarna hade sina fasta platser.  

Statlig myndighet 
Våren 2013 flyttade de 1200 medarbetarna in i de nya aktivitetsbaserade lokalerna på 24000 

kvadratmeter. Kontoret kom då att bli ett av Sveriges största aktivitetsbaserade kontor.  Kon-

toret är uppdelat i olika zoner försedda för olika typer av behov som till exempel aktivt eller 

koncentrerat arbete. Eftersom byggnaden är såpass stor till ytan består den av olika vingar 

vilket inneburit att vissa av kontoren är avgränsade från varandra. Ett av kontoren utmärks av 

långa korridorer längst sidorna avsedda för exempelvis gående möten. En annan alternativ 

mötesform inkluderar löpband då medarbetare kan kombinera arbete och motion. Tidigare satt 

medarbetarna i egna rum och kunde stänga dörren om sig, men även i öppna kontorslösningar 

med fasta platser.  
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Resultat  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet redovisas i två delar i enlighet med 

studiens övergripande frågeställningar. I första hand ges en beskrivning av chefernas upp-

levda motiv till ledarskapsförändring, det vill säga de anledningar som lett till anpassningar i 

ledarskapet. Därefter följer chefernas karakterisering av ledarskapet i sin profession. Här 

beskrivs hur chefernas ledarskap har anpassats och uttrycker sig idag vilket inkluderar både 

personliga egenskaper och kompetenser hos cheferna. De chefer som deltagit i studien presen-

teras enligt bransch eller myndighet, det vill säga fastighetsbranschen, försäkringsbranschen, 

IT- branschen, byggbranschen och statlig myndighet. När chefernas svar citeras i texten 

kursiveras efterföljande bransch eller myndighet. 

Motiv till ledarskapsförändring  
Samtliga chefer uttrycker direkt eller indirekt ett behov av ett anpassat ledarskap efter att de 

börjat arbeta i den aktivitetsbaserade kontorslösningen. Samtliga kontor utmärker sig genom 

anti-hierarktiska arbets- och rollstrukturer, digitalisering och valfrihet då chefer och medar-

betare fått möjligheten att arbeta var och hur de vill eftersom de saknar fasta arbetsplatser. 

Majoriteten av cheferna menar att kontorets gränslösa arbetssätt skapat nya förutsättningar att 

leda medarbetarna och beskriver en rad olika motiv till att ledarskapet har behövts anpassas 

till den nya kontorsmiljön för att matcha medarbetarnas behov i vardagen. Nedan följer de 

motiv som cheferna anser haft en avgörande roll för ett ledarskap anpassat till det 

aktivitetsbaserade kontoret.  

Medarbetarnas minskade synlighet  
På grund av det aktivitetsbaserade kontorets fria sittning menar alla utom en av cheferna i 

försäkringsbranschen att det kan vara svårt att hålla reda på medarbetarna i kontoret. Var 

medarbetarna befinner sig, vad de gör och hur de mår går inte att kontrollera på samma sätt 

som tidigare. En av cheferna i fastighetsbranschen säger att medarbetarnas minskade syn-

lighet utmanar chefen i dennes ledarskap på ett helt nytt sätt, särskilt om medarbetarnas arb-

etsmoral sviker. Då chefen inte ser medarbetarna i lika stor utsträckning som innan kontors-

förändringen kan det nu vara lättare för de som vill smyga undan att göra det eftersom man i 

det aktivitetsbaserade kontoret har den möjligheten. Utmaningen ligger i att man som chef 

inte har hundra procentig kontroll över medarbetarnas arbetsdag eller egentliga arbetstid 

vilket i sin tur försvårar sättet chefen utövar ledarskap på för respektive medarbetare. Nedan 

beskriver en annan chef i fastighetsbranschen hur medarbetarnas minskade synlighet i 
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relation till chefen kräver nya insatser från chefer eftersom ett kontrollerande ledarskap 

försvåras då man arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.  

 
 Jag tror att man kanske måste vara ganska trygg i sig själv som chef och att man inte 
 är en så kontrollerande chef. För är man en kontrollerande chef så får man det nog 
 jättejobbigt här om man inte kan kontrollera sina medarbetare. Det kan man inte här 
 utan man måste bygga det på tillit och förtroende och eget ansvar. Om man som chef 
 inte riktigt litar på sina medarbetare så har man nog en jobbig resa här.  
 – Fastighetsbranschen, informant 7 
 
Hälften av cheferna beskriver uttryckligen hur möjligheten till feedback och återkoppling 

försvåras i och med medarbetarnas synlighet i förhållande till chefen minskat. Cheferna 

menar att det var enklare komma med feedback och spontana synpunkter i de tidigare 

kontorslösningarna då de anställda satt tillsammans och hade sina fasta platser på grund av det 

dagliga fysiska mötet. Enligt cheferna ligger utmaningen nu i att kunna hålla sig uppdaterad 

om vad medarbetarna gör om dagarna eftersom det spontana mötet sker i mindre utsträckning. 

Möjligheten till kontroll som cheferna upplevt i de tidigare kontorslösningarna då 

medarbetare och chef satt tillsammans och hade sin egna plats, finns inte kvar på samma sätt. 

För att hantera den fria arbetsgången i kontoret är det viktigt att hitta nya strukturer för att 

uppfylla medarbetarnas behov, menar en av cheferna i fastighetsbranschen.    

 
Det är ju min utmaning […] att försöka hålla mig a jour med vad medarbetarna gör om 
dagarna så att de kan få den feedbacken som de vill ha. 

 – Fastighetsbranschen, informant 7 
 

Samtliga chefer som intervjuats höll med om att det kan vara svårt att uppmärksamma alla 

medarbetare då de som hörs och är mer utåtriktade är lättare att hålla reda på än de som är av 

en tystare karaktär eftersom de lättare kan försvinna in i mängden. Då man i det 

aktivitetsbaserade kontoret har en valfrihet att välja var man vill sitta kan det bidra till att de 

medarbetare som har en benägenhet att smyga undan lättare kan göra det och därför 

osynliggörs i större utsträckning. Den minskade dagliga kontakten mellan chef och medar-

betare kan därför medföra en hälsorisk eftersom signaler på ohälsa från medarbetare lättare 

kan undgå chefen. En av cheferna i fastighetsbranschen beskriver det på följande sätt: 

 
[…] utmaningen är ju att hela tiden stämma av och se möjligheterna för det finns ju 
de som är tystare och blygare. Alltså, de som hörs och säger ifrån de märks ju alltid 
men de som är tysta och lite lugna sådär […] att kunna se dem också. 

 – Fastighetsbranschen, informant 4 
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Alla utom en chef menar att medarbetarnas faktiska hälsa kan vara svårare att uppmärksamma 

när man inte sitter tillsammans varje dag. En av cheferna i fastighetsbranschen beskriver hur 

medarbetare lättare kan dölja ohälsa eftersom interaktionen mellan chef och medarbetare inte 

sker på samma spontana sätt som tidigare. En annan chef i byggbranschen menar att det 

spontana mötet mellan chef och medarbetare inte sker på samma sätt i det aktivitetsbaserade 

kontoret som när man tidigare hade sin fasta plats vilket kan ha en negativ inverkan på 

chefernas ledarskap i relation till medarbetarna. Förutsättningarna för chefers ledarskap har 

förändrats och cheferna får hitta nya strukturer för att stärka kontakten med medarbetarna för 

att på så vis kunna uppmärksamma medarbetarnas signaler. En av cheferna i fastig-

hetsbranschen beskriver det på följande sätt:  

 

Utmaningen är att man inte ser alla samtidigt och att man då kan glömma bort någon. 
Man kanske inte ser om någon mår dåligt eller så […] att det kan bli lättare för 
medarbetarna att dölja sånt. Sitter man bredvid varandra varje dag då blir det ju svårt 
att dölja det. 

 – Fastighetsbranschen, informant 3 
 
En av cheferna i försäkringsbranschen håller inte med om att medarbetarnas hälsa blir svårare 

att avläsa i det aktivitetsbaserade kontoret. Chefen beskriver istället hur medarbetarnas humör 

märks av tydligare trots att avdelningarna nu sitter utspritt i kontoret. Vidare beskriver chefen 

den hälsorisk som infinner sig då man som medarbetare blir mer synlig och därmed mer 

utsatt, vilket på sikt kan slita på människorna som arbetar där. Ur ett ledarperspektiv får 

chefen en utmaning i att hantera de hälsorisker som den fria sittningen medför, vilket chefen 

menar kan uttrycka sig genom till exempel stress eller vantrivsel då tryggheten i att ha en fast 

plats inte längre är en möjlighet. 

 

 När man pratar om ledarskapet så blir man ju väldigt synlig och det gäller medarbetare 
 också. Att om man inte mår så bra som person så blir man ju väldigt synlig. Eller om 
 man har dåligt humör eller om man är väldigt känslig. På sikt kan det ju slita på  
 människor mer.  
 – Försäkringsbranschen, informant 9 
 
Cheferna som tidigare arbetat i antingen cell-kontor eller öppna kontorslandskap menar att det 

aktivitetsbaserade kontorets förutsättningar för ett gott ledarskap skiljer sig från de tidigare. 

Trots att chefer och medarbetare blivit synligare för organisationen som sådan har synligheten 

och det fysiska mötet med den avdelning man tillhör minskat. Tio av elva chefer beskriver  att 

medarbetarnas minskade synlighet i relation till chefen lett till en minskad kontroll och 

förmåga att kunna läsa av varje individ och deras individuella behov i vardagen. Det fysiska 
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mötets avsaknad har lett till att det blivit svårare för cheferna att anpassa ledarskapet och 

menar att nya strukturer fått upprättas för att stärka interaktionen till medarbetarna. Att 

uppmärksamma signaler på ohälsa anses även försvåras då avdelningarna sitter utspritt i 

kontoret även om en av cheferna inte höll med om denna iakttagelse. För att kunna bidra med 

ett gott ledarskap och stöd till varje medarbetare i form av feedback och återkoppling 

beskriver cheferna att de fått hitta andra vägar för att kunna hålla sig uppdaterade om varje 

medarbetares behov i vardagen.  

Ett ökat medarbetaransvar  
Alla utom en chef anser att ledarskapet behövts anpassas till det aktivitetsbaserade kontoret på 

grund av att medarbetarna tagit ett större eget ansvar. Cheferna menar att medarbetare lättare 

kunde lokalisera chefen i den tidigare kontorslösningen då alla hade egna fasta platser, något 

som medarbetarna inte längre ges möjlighet till i lika stor utsträckning. Cheferna berättar att 

kontoret framkallat ett självständigt arbete skilt från andra medarbetare och chefer vilket 

automatiskt gör att medarbetarna tar ett större ansvar för uppgiften. Medarbetarnas 

ansvarstagande beskrivs vidare som ett resultat av den slutprodukt som presterats vilket också 

blir mer synligt i slutändan, menar chefen i byggbranschen. Chefen berättar hur det blir 

synligare vem som klarar av att genomföra arbetet självständigt med de resurser som finns till 

hands i det aktivitetsbaserade kontoret medan de medarbetare som inte tar det ansvaret blir än 

mer uppmärksammade. Med andra ord hävdar chefen att kontoret fungerar som en sorterings-

mekanism och ”förstoringsglas” för medarbetarnas prestationer. Chefen i byggbranschen utt-

rycker det på följande sätt.  

 

Det kräver en mycket större insats från en ledare att hantera det i den här miljön. Och 
då kommer det till ytan. Och det finns ju alltid människor som har fel position. Som 
egentligen kanske borde göra någonting annat. Har man då inte adresserat det innan, ja 
då blir det tydligare när man flyttar hit. 

 – Byggbranschen, informant 11  
 

Chefen som mellanhand är inte längre en förutsättning för att medarbetarna ska klara av 

arbetsuppgifterna menar en av cheferna i fastighetsbranschen. Vidare beskriver chefen att 

medarbetare tidigare kunde slänga ur sig frågor spontant för att få den hjälp han eller hon 

behövde eftersom de då visste vart chefen befann sig genom den egna fasta platsen. Detta ges 

man inte möjlighet till i samma utsträckning som innan, menar chefen. Ansvaret läggs över på 

medarbetarna som själva får tillämpa de resurser som krävs för ett gott resultat och en 

slutprodukt som håller måttet. Om medarbetarna behöver bolla frågor menar chefen att det i 
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allt större utsträckning sker genom bokad eller planerad tid. Nedan förklarar chefen i fastig-

hetsbranschen hur medarbetarna tagit ett större eget ansvar.  

 

[…] sitter man mitt i gruppen så är det ju lätt att man bollar idéer, slänger ur sig frågor 
titt som tätt och sitter chefen mitt i gruppen, då blir det ju väldigt lätt att man frågar 
chefen  istället för att tänka själv. Jag som chef här märker ju att medarbetarna tar 
mycket större ansvar och försöker att lösa saker och ting innan de springer till mig. 

 – Fastighetsbranschen, informant 4 
 

Kontorets utformning har lett till att medarbetarnas initiativförmåga stärkts vilket underlättat 

möjligheterna till interaktion utanför avdelningens gränser. Eftersom chefen inte längre går att 

lokalisera på samma sätt som tidigare tvingas medarbetare ta fler egna beslut och själva 

interagera med andra avdelningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Två av cheferna 

menar att saker som tidigare krävt deras involvering löser sig allt mer utan deras hjälp. 

Medarbetarnas självständighet blir mer tydlig för chefen som tidigare upplevt en större 

involvering i deras vardag. En av cheferna i fastighetsbranschen beskriver det på följande 

sätt. 

 

Jag tror att det är viktigt för folk att inse att de måste lösa det själva. Det fanns mer 
förväntningar på att chefen skulle lösa mer saker i den tidigare lösningen eftersom den 
hängde mer ihop och enheter satt tillsammans. 

 – Fastighetsbranschen, informant 5  

 

Genom att rotera sittplats i kontorets olika delar och splittras från den avdelning chef och 

medarbetarna tidigare suttit tillsammans i, bidrar till ett förändrat interaktionsmönster. Det 

samspel som chefen tidigare erfarit med sina medarbetare ser enligt cheferna annorlunda ut. 

En av cheferna i fastighetsbranschen beskriver hur man som chef måste ”släppa på tyglarna” 

och våga låta medarbetarna ta ett större eget ansvar, även om det ibland kan innebära att fel 

uppstår. Chefen beskriver sig vidare som en servicefunktion som finns där när det behövs 

men att det märks att medarbetarna tar ett större eget ansvar när man väl ger dem möjligheten 

till det.  

Ledarskapets karaktär 
Nedan ges en förklaring till chefernas hantering av de motiv som beskrivits ovan. Chefernas 

karaktärisering av ett ledarskap anpassat till medarbetarnas behov i det aktivitetsbaserade 

kontoret kommer vidare att redogöras i två delar vilket innefattar både egenskaper och kom-

petenser. Del ett sammanfattar chefernas svar på anpassning och hantering av medarbetarnas 
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minskade synlighet och del två beskriver chefernas hantering av medarbetarnas ökade själv-

ständighet i kontoret. 

Hantera osynlighet   
Cheferna beskriver ledarskapet i kontoret med en stark betoning på interaktionen mellan varje 

chef och medarbetare. Alla utom en chef upplever att medarbetarnas synlighet minskat 

eftersom ingen har sin fasta plats utan sitter utspritt i kontoret. Cheferna uttrycker svårigheten 

i att kunna se och uppmärksamma varje enskild individ och dennes individuella behov. För att 

synliggöra och bekräfta medarbetarna och inte glömma bort någon i kontorslandskapet 

uttrycker majoriteten av cheferna att lyhördhet och tillgänglighet präglar deras vardag. Nya 

strukturer för dialog och mötesformer anses också nödvändiga i chefernas dagliga ledarskap. 

Lyhördhet 
Att vara uppmärksam på medarbetarnas signaler menar cheferna kräver en viss typ av 

lyhördhet. Cheferna uttrycker behovet av att kunna läsa av medarbetarnas välmående på 

daglig basis. Ledarskapet handlar i mångt och mycket om en finkänslighet eller finger-

toppskänsla för att upptäcka eventuella fall av ohälsa, menar cheferna. En av cheferna i 

försäkringsbranschen uttrycker den distinktion som råder mellan extroverta och introverta 

medarbetare. Att hitta en balans för att kunna tolka olika individers behov är en del av 

ledarskapet och än tydligare i det aktivitetsbaserade kontoret, menar chefen. Medarbetarnas 

osynlighet har lett till att man som chef fått skapa strukturer för att mer aktivt söka upp 

medarbetarna för att undvika att någon glöms bort. Den spontana interaktionen sker inte av 

sig självt utan som chef måste man nu se till att det händer. Chefen i byggbranschen beskriver 

hur lyhördhet i relation till medarbetarna förstärks genom att gå en morgonrunda i kontoret 

och säga hej till varje medarbetare eller ringa till dem på vägen in till jobbet. På så vis menar 

chefen att medarbetarna känner sig uppmärksammade och att chefen lättare kan fånga upp 

signaler på medarbetarnas välbefinnande.  

Tillgänglighet  
En annan viktig aspekt för att cheferna ska kunna hantera medarbetarnas osynlighet är att 

finnas tillgänglig vid behov. En av cheferna fastighetsbranschen menar att medarbetarna 

behöver en annan form av interaktionsstruktur i det aktivitetsbaserade kontoret och att man 

som chef måste finnas till hands för att medarbetarna ska känns sig trygga. Medarbetarnas 

känsla av trygghet förstärks om man som chef finns tillgänglig när medarbetarna behöver det. 
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Även om man inte är på plats hela tiden eller syns hela tiden är det viktigt att de får en 
känsla av att de kan nå sin chef hela tiden. Det är jätteviktigt. 

 – Fastighetsbranschen, informant 4 
 
Trots att chefers tillgänglighet anses vara en viktig ledaregenskap i det aktivitetsbaserade 

kontoret är det inte alla chefer som kan leva upp till medarbetarnas behov. Ett problem som 

kan uppstå när man sitter skilt från sin avdelning är att beblandas med kollegor från andra 

avdelningar som man istället blir synlig och tillgänglig inför. En av cheferna i fastighets-

branschen berättar hur det kan bli svårt att hinna med de egna medarbetarnas krav på till-

gänglighet eftersom övriga kollegor på företaget också tar upp en stor del av tiden.  

 

 […] däremot tycker jag att mitt eget arbete blir lidande […] folk kommer fram hela 
 tiden och frågar saker… jag har väldigt svårt att stå i tysta. Jag är väldigt mycket på 
 telefon. Jag känner att om jag står i tysta så är jag inte tillgänglig för mina medarbetare 
 […] I en annan miljö kan du välja lite när du vill ta saker med andra men den  
 möjligheten finns ju inte här. Man är väldigt ”displayed” liksom.  
 – Fastighetsbranschen, informant 7 

 

Med andra ord så är cheferna medvetna om vad som behövs anpassas i deras ledarskap men 

att verkligheten inte alltid tillåter de resurser som behövs. Tillgänglighet kräver också indirekt 

mer tid av chefer som inte alla gånger upplever att de har den möjligheten.  

Dialog 
I praktiken beskriver de flesta av cheferna att ledarskapet, till stor del, handlar om att bygga 

upp strukturer för att minska distans och bidra till interaktion. Cheferna beskriver två typer av 

dialog. Den första handlar om att skapa strukturer för dialog med varje enskild individ efter-

som det främjar interaktion och minskar osynligheten mellan chef och medarbetare. För det 

andra uttrycker cheferna behovet av en fungerande dialog med den avdelning man tillhör, 

vilket främjar känslan av samhörighet som lätt kan försvinna då man arbetar aktivitetsbaserat. 

Två av cheferna uttrycker det på följande sätt.  

  
[…] det tror jag är en styrka i den här miljön. Att man verkligen gör sig kontaktbar 
och öppnar upp för dialog med sina medarbetare […] dialogen måste fungera för 
fungerar den inte så tror jag att man får en utmaning. 

 – IT-branschen, informant 2 
 

Samhörigheten får man nog jobba med och hitta andra strukturer för annars kan det 
vara lätt att man försvinner i mängden. Och du som chef eller medarbetare måste hitta 
strukturer för det. 

 – Statlig myndighet, informant 10 
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Cheferna menar att en fungerande dialog bidrar till medarbetarnas känsla av trygghet vilket 

kan bli lidande då man inte ser varandra dagligen. Kommunikation blir därför ett viktigt 

verktyg för att bidra till medarbetarna hälsa och arbetstillfredsställelse, enligt cheferna. 

Möten 
Cheferna uttrycker en variation av olika typer av mötesformer i det aktivitetsbaserade 

kontoret. Samtliga hävdar att tätare samtal underlättar kontakten med medarbetarna. De 

traditionella mötesformerna i form av medarbetarsamtal och utvecklingssamtal lever fort-

farande kvar medan ett flertal nya mötesformer har lagts till. De traditionella mötesformerna 

kompletteras enligt sju av cheferna med tätare träffar. Det uttrycker sig genom möten av både 

det informella och formella slaget. De informella mötena kan uppstå då man springer på 

varandra vid till exempel kaffemaskinen och stämmer av saker spontant medan de formella 

mötena uttrycker sig genom täta vecko- eller månadssamtal där man som chef får möjlighet 

att följa upp och ge återkoppling. Genom att ha tätare avstämningar med medarbetarna ges 

också möjlighet för chefen att uppmärksamma de signaler som kan vara svåra att avläsa då 

man sitter utspritt.   

 

 […] man får ha samtal oftare. Eller att man träffas oftare. Jag tror att den här  
 kontorslösningen har blivit så att man kanske har lite mera kvalitativa träffar. 
 – Fastighetsbranschen, informant 3 
 
 Det kan ju faktiskt gå perioder som man inte träffas jättemycket. Men vi jobbar ju  med 
 regelbundna avstämningar. Det är väl mitt mesta jobb. 
 – Försäkringsbranschen, informant 8 
 
Sju av cheferna har infört tätare träffar med sina medarbetare i form av korta ”kvartsamtal” 

eller avstämningar utöver de regelbundna medarbetarsamtalen som hålls en eller två gånger 

per år. Tre av cheferna fast vid enbart de tidigare mötesformerna som innan kontors-

förändringen, det vill säga de vanliga medarbetarsamtalen. En av cheferna i fastighets-

branschen har slopat samtliga mötesformer och använder istället snabba avstämningar vid 

behov. Något som medarbetarna kritiserat eftersom de saknat traditionell återkoppling och 

arbetsledning likt det ledarskap som praktiserats innan flytten till det aktivitetsbaserade 

kontoret. Chefen menar att det aktivitetsbaserade kontoret har öppnat upp dörren för ett 

ledarskap som främjar nytänk och medarbetarutveckling vid behov genom att som chef ta bort 

svårigheter i gränssnitt, stötta och skapa förutsättningar för varje individ att uppnå verksam-

hetens övergripande målsättningar.  
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Hantera självständighet   
Det aktivitetsbaserade kontoret påbjuder en ökad självständighet bland medarbetarna vilket 

gör att cheferna får anpassa sitt ledarskap. Majoriteten av cheferna uttrycker ett ökat behov av 

stöd och caochning, arbetsuppgiftsrelaterad tillgänglighet, tydligare målstyrning samt prestat-

ionsmätning, det vill säga output. I samband med att ett större ansvar lagts över på medar-

betarna beskriver cheferna vikten att kunna lita på sina medarbetare och känna tillit till sitt 

team eftersom medarbetarnas synlighet och därmed chefernas kontroll minskat. Chefens eng-

agemang och inspirerade förmåga anses också ingå i det ledarskap som medarbetarna efter-

frågar i det aktivitetsbaserade kontoret.  

Stöd och coachning  
Sex av cheferna beskriver uttryckligen ledarskapet som stöttade och coachande i och med att 

ett större ansvar lagts över på medarbetarna när det gäller arbetssätt och arbetsgång. Då 

chefen ser medarbetarna i mindre utsträckning innefattar chefens vardag ett stöttande 

ledarskap vid behov. En av cheferna beskriver ledarskapet som stöttande då chefens uppgift 

blir att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta självständigt. Eftersom 

omvärldens utveckling ständigt drivs framåt och förändras beskriver en av cheferna i för-

säkringsbranschen ledarskapet som framåtblickande och utvecklingsinriktat. Det gäller att 

hitta sätt och skapa förutsättningar för varje individ för att kunna leverera och prestera i en 

ständigt föränderlig omvärld. Den gränslöshet som präglar det aktivitetsbaserade kontoret 

leder till nya möjligheter och öppnar upp för interaktion enheterna emellan. En av cheferna i 

IT-branschen menar att den tidigare rollen som ”mellanhand” inte längre blir nödvändig 

eftersom medarbetarna kan kommunicera på ett lättare och friare sätt i det gränslösa kontoret 

utan chefens hjälp. Istället blir chefens roll att ta bort hinder i verksamheten vid behov för att 

medarbetarna ska kunna nå uppsatta deadlines och matcha verksamhetens övergripande mål. 

 

[…] skapa rätt förutsättningar för varje individ och det är ju mitt ansvar som chef att 
säkerhetsställa att ha högpresterande individer och högpresterande team. Då måste jag 
tillsammans med mina medarbetare kunna identifiera- vad är det du behöver för att jag 
skall kunna stötta dig på bästa sätt? För att du skall växa och utvecklas och tycka att 
det du  gör är väldigt roligt? 
– IT-branschen, informant 1 

 

Att ta bort hinder i medarbetarnas vardag och finnas till för att bolla idéer och ge input menar 

cheferna har blivit än mer tydligt och coachande jämfört med tidigare. En av cheferna i 

fastighetsbranschen beskriver hur medarbetarna fått större möjligheter i och med den gräns-
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löshet som speglar kontoret. Medarbetarna har större möjligheter att ta ut svängarna och ta 

egna initiativ för att slutprodukten ska bli bra. En av cheferna beskriver det på följande sätt:  

 

[…] min uppgift blir att hela tiden vara i verksamheten, ta bort svårigheter i gränssnitt 
eller göra saker som kanske är av lite större dignitet […] jag stöttar dem hela tiden och 
ser till att de har de förutsättningar de behöver för att göra det de vill göra. 

 – Fastighetsbranschen, informant 6 
 

En annan chef uttrycker hur medarbetarnas självständighet lett till att det per automatik blir att 

man delegerar mer uppgifter och ansvar eftersom det märks av att medarbetarna blivit mer 

initiativtagande och hanterar uppgifter självmant i allt större utsträckning.  

 
Det blir tydligare för var och en att man har det ansvaret själv. Så jag tycker att folk 
blir mer initiativrika faktisk och mer ansvarstagande. Per automatik så blir det mer att 
man delegerar mer här tycker jag. 

 – Fastighetsbranschen, informant 5 
 

Som en följd av ansvarsdelegering och osynlighet beskriver cheferna att de tvingats släppa 

kontrollen till sina medarbetare. Den frihet under ansvar som kontoret bidrar till minskar chef-

ens insyn i medarbetarnas vardag. Detaljstyrning är inte längre en förutsättning till gott ledar-

skap, menar två av cheferna i fastighetsbranschen.   

 

 Det finns en massa saker som händer i mitt ansvarsområde som jag inte har någon 
 aning om och dessutom så vet jag ju inte vad alla mina medarbetare gör. Dom kan 
 inte heller förvänta sig att jag uppmärksammar allt de gör. Jag kan ju bara se till  
 helheten, att organisationen är lycklig och resultaten blir bra. 

– Fastighetsbranschen, informant 6 
 

[…] man får som chef inte ha värsta kontrollbehovet. Man måste lita på medarbetarnas 
förmågor att kunna arbeta självständigt utan detaljstyrning. 
– Fastighetsbranschen informant 3 

Tydligare målstyrning   
I det aktivitetsbaserade kontoret beskriver cheferna hur behovet av tydligare målfokusering 

och mätbara mål kommit att öka. Två av cheferna menar dock att vägen mot målet inte 

involverar chefen i lika stor utsträckning som innan. Att man som chef inte ser medarbetarna 

på daglig basis leder till en utmaning för chefen att veta vart i processen medarbetarna 

befinner sig och uttrycker vikten av tydlighet i samband med målfokusering. Genom att 

förtydliga verksamhetens och avdelningens målsättning menar en av cheferna i fastighets-

branschen leder till både ökad produktivitet och effektivitet i arbetsgång. Två av cheferna 
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menar att ett tydligt ledarskap underlättar arbetsgången och möjligheterna till att nå goda 

resultat i det aktivitetsbaserade kontoret.   

 

Man måste ju vara tydlig med vad man skall uppnå. Så jag skulle väl vilja säga att 
ledarskapet karaktäriseras väl av att man är ännu mer fokuserad på att sätta tydliga 
mål. Mål som går att följa upp och som inte bara är ett framtida tillstånd som är lång 
borta utan man måste sätta lite uppföljnings- och mätbara delmål också. 

 – Fastighetsbranschen, informant 5 
  

Jag tror att många mer traditionella chefer styr mer utifrån kontroll om man ska 
använda ett fult ord, möjligheten till kontroll är mycket mindre i en sån här typ av 
miljö. Man måste ju styra mer via mål och så istället för den här dagliga närvaron. För 
gamla skolan tror jag det är svårt. 

 – Byggbranschen, informant 11 
 
En annan chef menar att tydligheten skall genomsyra hela verksamheten. Att införa scheman 

över olika personers ansvarsområden underlättar arbetsgången i den gränslösa arbetsmiljön, 

menar en av cheferna i IT- branschen. För att medarbetarna skall kunna arbeta i den största 

möjliga självständiga mån behövs det tydligt informeras om vem som gör vad i verk-

samhetskedjan, menar chefen.  

 
Jag kan säga såhär att när man har en sån här lösning så måste man vara väldigt tydlig 
med vem som gör vad, olika roller och ansvar och ha scheman över det. Det krävs en 
viss typ av dokumentation. 

 – IT- branschen, informant 2 

Prestation och output 
Samtliga chefer hävdar att det handlar om att kunna leverera i den flexibla kontorsmiljön. 

Kontoret bidrar till en variation i arbetsgång för medarbetarna vilket cheferna inte har lika stor 

inblick i. Vart man befinner sig och hur man arbetar tycks spela mindre roll om slutprodukten 

blir bra. Flera av cheferna beskriver output som den prestation som slutprodukten visar. 

Cheferna menar att medarbetarnas faktiska kompetens sätts på prov då det är slutprodukten 

eller resultatet som spelar roll i det långa loppet. Tid spelar mindre roll om medarbetaren 

klarar av att nå uppsatta mål och förväntningar enligt chefen.  

 

 […] det handlar mer om att se vilka resultat du har presterat än att man är på en viss 
 plats vid en viss tid. 
 – IT- branschen, informant 1 

Tillit 
I och med att chefens möjlighet till att kontrollera medarbetarna har försvårats genom att 

medarbetarnas synlighet minskat, håller samtliga chefer med om att tilltro präglar deras 
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vardag. Att känna tillit till medarbetarna och deras förmågor att leverera anses vara en förut-

sättning för att kunna leda i det aktivitetsbaserade kontoret. En av cheferna i IT- branschen 

menar att de chefer som efterfrågar en viss typ av kontroll kan få det svårt i kontorsmiljön.  

 

[…] om man inte har chefen bredvid sig så måste chefen förvänta sig att alla gör sitt 
 och det handlar om tillit väldigt mycket. 
 – IT- branschen, informant 2 

Engagemang och motivation  
Chefens engagemang och motivation anses också utgöra viktiga faktorer för medarbetarnas 

lärande och utveckling. Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön leder till att medarbetarna 

provar sig fram och vågar mer i allt större utsträckning. En av cheferna i försäkrings-

branschen beskriver ledarskapet som prestigelöst eftersom vägen till ett effektivt arbetssätt 

inte alltid är spikrak och fel uppstår måste hanteras utan någon form av bestraffning.  Chefen 

beskriver vidare hur ledarskapet måste tillåta mer och att det måste få gå fel ibland eftersom 

konkurrensen är så pass hård idag. Det skall istället ses som en del i ett ständigt lärande.  

Resultatsammanfattning  
Inledningsvis i denna redovisning kunde det konstateras att chefens ledarskap har behövts 

anpassas till den aktivitetsbaserade kontorsmiljön för att tillfredsställa medarbetarnas behov i 

vardagen. Motiven till ett förändrat ledarskap anses vara ett ökat medarbetaransvar i 

kombination med att deras synlighet minskat i relation till chefen. För att hantera både ett ökat 

medarbetaransvar och minskad synlighet måste cheferna anpassa ledarskapet och därmed sin 

ledarstil. De egenskaper och kompetenser som förespråkas för ett väl fungerande ledarskap 

innefattar lyhördhet, tillgänglighet, engagemang, tillit samt stöttande och coachande. Nya 

strukturer för olika typer av interaktion och dialog samt alternativa mötesformer har inför-

skaffats för att medarbetarna skall känna sig trygga och kunna leverera mot uppsatta mål i den 

till synes gränslösa arbetsmiljön. Cheferna föredrar ett tydligt ledarskap för att tydliggöra 

förväntningar och minska eventuella missuppfattningar i åtaganden. Ett allt större fokus har 

lagts på medarbetarnas prestationer och output kontra arbetstid. De ovannämnda egenskaper 

och kompetenser som skildrar chefers ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret skall minska 

riskerna för ohälsa bland medarbetarna samtidigt som det ska bidra till ökad arbetstill-

fredsställelse i den fria kontorsmiljön med effektiva, högt presterande och konkurrenskraftiga 

individer.  
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Analys 
I följande stycke kopplas teori och tidigare forskning till chefernas upplevelser om ledar-

skapet i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Analysen kommer att redovisas i likhet med 

studiens övergripande frågeställningar. I första hand analyseras de motiv som lett till 

ledarskapsförändring för att avslutas med ledarskapets karaktärisering.   

Motiv till ledarskapsförändring 
Datamaterialet kunde påvisa att samtliga chefer, på ett eller annat sätt, behövt anpassa 

ledarskapet för att tillfredsställa medarbetarnas behov i det aktivitetsbaserade kontoret. Det 

tycks alltså finnas en koppling mellan det som Appel-Meulenbroek et al. (2010), Davis (1985) 

och De Croon et al. (2005) beskrivit gällande kontorsmiljöers påverkan på anställdas beteende 

och chefernas upplevelser. Även Kelley och Kelloway (2012) som menar att flexibla arbets-

miljöer kräver ett annat typ av ledarskap på grund av det fysiska mötets avsaknad, kan styrkas 

via chefernas uppfattningar. För att ta reda på hur cheferna upplever och praktiserar ledarskap 

i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön kan det i första hand vara relevant att redovisa de motiv 

som lett till ledarskapsförändringen.  

 

Kontoret som syftar till att öka interaktion och samverkan mellan enheter bidrar enligt 

cheferna till en minskad synlighet i de relationer som man tidigare varit närmast. Likt Bodin 

Danielssons et al. (2013) studie som visat att medarbetare i aktivitetsbaserade kontor upplevt 

sämre förutsättningar för ett gott ledarskap från chefen än andra kontorsmiljöer skulle kunna 

ha sin förklaring i den osynlighet som präglar relationen mellan chef och medarbetare. Nya 

medarbetarbehov i form av förändrade interaktionsmönster till följd av kontorets utformning 

utmanar chefer som arbetar på detta sätt. Förändras interaktionsstrukturen kan det ta flera år 

att bygga upp den igen vilket Backström et al. (2006) menar är chefens övergripande ansvar. 

Precis som det situationsbaserade ledarskapet som anpassas till individuella behov och 

kontext skall likaså interaktionsstrukturer anpassas till specifik arbetsmiljön (Backström et al., 

2006; Hersey, Blanchard & Johnson, 2001). Även Bodin Danielsson et al. (2013) menar att 

ledarskapet bör anpassas till den kontorsmiljö som arbetet utförs i för att på så vis kunna dra 

nytta av dess fördelar. Samtliga chefer som intervjuats uttryckte direkt eller indirekt att 

ledarskapet bör anpassas till medarbetarnas behov i den nya kontorslösningen. Samtidigt råder 

det stor okunskap kring ledarskapsutövning i det aktivitetsbaserade kontoret eftersom chef-

erna som övergått till att arbeta både flexibelt och gränslöst fått pröva sig fram för att hitta ett 

ledarskap som fungerar i praktiken.  
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Kontorets valfria sittning har också lett till ett ökat medarbetaransvar som därmed bidragit till 

en ökad självständighet bland medarbetarna. Implikationen av det har lett till att cheferna 

behövt anpassa sin ledarstil eftersom medarbetarna påvisat förändrade ledarskapskrav. Det 

aktivitetsbaserade kontoret som syftar till ökad interaktion mellan tidigare separerade enheter 

skall stärka företag inifrån men beskrivs av cheferna som delvis utmanande. Precis som de 

Croon et al. (2005) beskrev i sin studie om innovativa kontors risker och påverkan på ans-

tälldas hälsa och arbetsförhållanden kan chefernas upplevelser införlivas med denna slutsats. 

Medarbetarnas ökade ansvarstagande och minskade synlighet i förhållande till chefen är en 

följd av en decentraliserad och gränslös arbetsmiljö i kontoret. Döös et al. (2003) menar att 

både chefs- och ledarskap bör förändras i samma takt som verksamheter förändras och inte 

hållas kvar i samma mönster som tidigare, någonting som cheferna uttryckligen påvisat i 

samband med sina ledarerfarenheter. 

 

Cheferna menade att den minskade synligheten och det ökade medarbetaransvaret lett till 

sämre kontrollmöjligheter i relation till medarbetarna. I likhet med Allvin et al. (2006) som 

menar att osynligheten i relationerna är en följd av det allt mer flexibla arbetslivet, anser även 

cheferna vara fallet i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Precis som chefen i bygg-

branschen som beskrev hur traditionell styrning i form av kontroll blir svår då man arbetar i 

en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, överensstämmer med det som beskrivits i litteraturen 

gällande platta och flexibla organisationer. Att möjligheten till kontroll minskat indikerar 

istället ett ledarskap som tillåter en friare arbetsgång utan detaljstyrning, något som också 

cheferna i studien beskrivit. Tengblad et al. (2007) hävdar samtidigt att platta organisationer 

som förespråkar ett ökat medarbetaransvar kan leda till brister i kommunikation mellan chef 

och medarbetare. Tengblads et al. (2007) observationer bekräftar därmed innebörden av en 

väl fungerande interaktionsstruktur då synligheten i relationerna minskar i och med den 

flexibla arbetsgången. 

Ledarskapets karaktär för osynliga medarbetare  
Enligt cheferna är de främsta motiven till ledarskapsförändring minskad synlighet i relationen 

mellan chef och medarbetare samt ett ökat medarbetaransvar. Implikationen av dessa motiv 

har i sin tur lett till minskad kontroll för cheferna när det gäller medarbetarnas vardag. För att 

kunna hantera kontorets effekter på medarbetarna angav cheferna under intervjutillfället både 
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personliga egenskaper och kompetenser som tillsammans kommit att symbolisera chefers 

ledarskap och stil i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. 

 

I samband med att medarbetarna syns i allt mindre utsträckning behöver chefer i ledande 

befattningar vara både lyhörda på medarbetarnas signaler och än mer tillgängliga vid behov. 

Även en fungerande dialog och tätare träffar menade cheferna underlättade kontakten med 

medarbetarna. Det situationsbaserade ledarskapet som enligt Hersey (1969) innefattar en 

individ- och kontextanpassad ledarstil kan likas med chefernas ledarskap i vardagen. Även 

Svenningsson och Alvesson (2010) beskriver att relationen mellan chef och medarbetare 

synliggörs och blir mer uppenbar i ett situationsbaserat ledarskap, något som cheferna 

påtryckningen kämpar med på grund av den distans som kontoret medför. För att kunna 

tillhandahålla medarbetarnas individuella behov krävs det en insats från cheferna så att ingen 

individ kommer i skymundan eller glöms bort. Det relationsinriktade ledarbeteendet som 

fokuserar på motivation, lyhördhet och stöttning påvisar också en tydlig koppling till det 

ledarskap som efterfrågas i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön (Hersey, 1984). Zimmerman 

et al. (2008) menar att det relationsinriktade ledarskapet underlättar kontakten med medar-

betarna i en miljö där fysiska möten inte möjliggörs i lika stor utsträckning till skillnad från de 

kontor där man har sin fasta plats. Eftersom cheferna inte ser medarbetarna i lika stor 

utsträckning som innan kan det relationsinriktade ledarbeteendet kopplas till cheferna i det 

aktivitetsbaserade kontoret vilket i sin tur skulle kunna öka chanserna för ett gott ledarskap.  

 

Forskning hävdar att en transformativ ledarstil underlättar ett gott ledarskap i miljöer där 

relationerna präglas av osynlighet. Genom att införa både formella och informella träffar kan 

distansen i relationerna minska (Kelley & Kelloway, 2012). Cheferna i det aktivitetsbaserade 

kontoret upplevde ett ökat behov av både oplanerade och planerade träffar varför deras 

hantering av osynlighet kan kopplas till Kelley och Kelloways (2012) slutsatser. Även Bolin 

och Höckertin (2010) beskriver hur platta organisationer utmärker sig genom sociala 

relationer och dialog. Även om de olika enheterna beblandas med varandra och synliggör 

medarbetare från andra avdelningar menar cheferna att interaktionen med den egna avd-

elningen försämras. Majoriteten av cheferna menade att mer tid gått åt till att hitta fung-

erande strukturer för individuella möten med medarbetarna vilket Kelly och Kelloway (2012) 

beskriver när det gäller appliceringen av det transformativa ledarskapet. I likhet med 

chefernas agerande menar också Backström et al. (2006) att det är chefens ansvar att skapa 

förutsättningar för en interaktionsstruktur utifrån den kontext man befinner sig i, vilket i sin 



 

38 

tur kan liknas med det situationsbaserade ledarskapet som Hersey (1984) beskrivit. Cheferna 

har alltså ett ökat ansvar när det gäller hanteringen av en fungerande dialog för att synliggöra 

medarbetarna i det den flexibla kontorslöningen. Ser man till Burns (1978) definition av det 

transaktionella ledarskapet går det inte att koppla till chefernas upplevelser i kontoret i lika 

stor utsträckning eftersom det innebär en ledarstil som efterfrågar kontroll. Det är till största 

delen det transformativa ledarskapet som lyser igenom via chefernas berättelser. 

Ledarskapets karaktär för självständiga medarbetare  
Det aktivitetsbaserade kontoret har enligt cheferna lett till ett ökat medarbetaransvar genom 

kontorets fria sittning. På grund av medarbetarnas ändrade beteende menar cheferna att deras 

ledarskap ser annorlunda ut jämfört med tiden innan kontorsförändringen. Cheferna beskrev 

ett stöttande och coachande ledarskap för att förse varje enskild medarbetares behov. Det går 

även här att dra en parallell till det situationsanpassade ledarskapet eftersom ledarstilen är 

beroende av kontext (Hersey, 1989). Genom att tillämpa en situationsbaserad ledarstil tar ch-

eferna även hänsyn till medarbetarnas potential och förmåga att utföra arbetsuppgifterna.  

 

Majoriteten av cheferna berättade att de delegerar mer uppgifter vilket inneburit ett ökat 

behov av uppgiftsrelaterat stöd och coachande. Hersey (1989) samt Katz och Kahn (1952, 

1978) menar att en uppgiftsrelaterad ledare målar upp medarbetares ansvarsområden för att 

tydliggöra arbetets riktning. En stöttande ledare kan i sin tur förknippas med en relations-

inriktat ledare (Hersey, 1984). Det aktivitetsbaserade kontorets fria sittning har även lett till 

ett ökat behov av ett tydligt ledarskap för att medarbetarna i sin tur skall kunna arbeta 

självständigt. Cheferna i de aktivitetsbaserade kontoren beskriver också hur deras förväntn-

ingar på medarbetarna har behövt förtydligas på grund av det självständiga arbete som 

kontoret frambringar. I likhet med det uppgiftsrelaterade ledarskapet beskriver Backström, 

Döös och Wilhelmsson (2006) hur chefer delegerar ansvar till medarbetarna som själva tar 

ansvar för slutresultatet.  

 

Ledarstilen som skall bidra till självorganisering likas väl med chefernas hantering av ett ökat 

medarbetaransvar vilket ska skall hjälpa medarbetare att arbeta självständigt medan chefen 

finns till som stöd när behov väl uppstår. Ett självorganiserat ledarskap i kombination med 

medarbetare som lyckas leda sig själva likt Tengblads et al. (2007) beskrivning av begreppet 

medarbetarskap verkar, enligt chefernas svar att tyda, vara en oslagbar kombination för att 

lyckas i det aktivitetsbaserade kontoret. I platta organisationer förespråkas ett ledarskap som 
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tillåter frigörelse (Tengblad et al., 2007). Att medarbetare tvingas ta ett större eget ansvar 

kräver också en chef som tillåter denna frihet som det egna ansvaret innebär. 

 

Allvin et al. (2006) beskriver hur det sociala livets osäkerhet frambringar tilltro i relationerna 

eftersom man som anställd är beroende av andras handlingar. Chefernas uttrycker just tillit i 

och med den kontroll som i relation till medarbetarna minskat. Cheferna måste förlita sig på 

att medarbetarna utför sitt arbete vilket också sätter medarbetare på prov att prestera. 

Cheferna beskriver det självständiga arbetet som prestigelöst då fel som uppstår skall ses som 

en del i ett ständigt lärande, i likhet med Hagström och Hansson (Wilhelmsson, 2003) som 

menar att flexibla organisationer med prestation i fokus strävar efter ett just lärande. Detta kan 

i sin tur förknippas med Bolin och Höckertins (2010) tankar om platta organisationer med 

medarbetare som ständigt utvecklas vilket stärker organisationers förändringspotential. 

Cheferna menar att medarbetarna får pröva sig fram eftersom chefen inte alltid är fysisk 

närvarande för att fatta snabba beslut.  

 

En transformativ ledare som inspirerar medarbetare att jobba mot gemensamma visioner 

framhävs också under intervjuerna. Det självständiga arbetet kräver en ledare som engagerar 

sig i medarbetarnas vardag trots det fysiska mötets frånvaro. I enlighet med Kelley och 

Kelloways (2012) samt Burns (1978) teorier om den transformativa ledaren som visionär och 

förebild, kan chefernas syn på engagemang och motivation liknas med deras teser. Att arbeta 

mot uppsatta mål kräver en ledare som kan förmedla dessa på ett lyckosamt sätt för att det i 

sin tur ska kunna bidra till organisatoriska vinningar.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att få en vidgad uppfattning om hur chefer upplever och praktiserar 

ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö samt om kontorsmiljön påverkat ledarskapets 

karaktär. Genom att efterfråga både motiven till en eventuell ledarskapsförändring samt vad 

som karaktäriserar ledarskapet i kontoret, var tanken att syftet skulle besvaras. Implik-

ationerna av det aktivitetsbaserade kontoret med dess flexibla arbetssätt visade sig ha påverkat 

medarbetarnas beteende och därmed sättet cheferna utövar ledarskap på. Chefernas syn på ett 

ledarskap anpassat till medarbetarnas behov i det aktivitetsbaserade kontoret överensstämmer 

med tidigare forskning som menar att kontorsmiljön har en effekt på chefers ledarskap i 

praktiken. Cheferna beskrev hur de ser medarbetarna i mindre utsträckning än innan 

kontorsförändringen samt att medarbetarna tvingats ta ett större eget ansvar på grund av det. 

Flera av cheferna menade att de behövt släppa kontrollen till medarbetarna vilket tyder på att 

ledarskap i aktivitetsbaserade kontorslösningar inte lämpar sig bra för ledare med kontroll-

behov. Denna slutsats kan därför kopplas till det självorganiserande ledarskapet då det kan 

beskrivas som det kontrollerande ledarskapets motsats. Ledarskapsstilen som går ut på att 

chefer ger medarbetare de rätta förutsättningarna för att utföra arbetet på, stämmer väl överens 

med några av chefernas berättelser. ”Fria tyglar” kräver samtidigt att chefen sätter tydliga mål 

för varje medarbetare. Medarbetare bör med andra ord vara på det klara med vad som 

förväntas av dem för att cheferna, i sin tur, skall kunna uppmärksamma och mäta prestationer.  

 

Enligt några av cheferna handlar ledarskapet mer om prestationsmätningar än innan 

kontorsförändringen. Eftersom cheferna inte har lika stor inblick i medarbetarnas vardag 

jämfört med tidigare avgör slutprodukten vem som klarar av arbetet i sig. Var, när och hur 

arbetet utförs verkar spela mindre roll för de chefer som leder medarbetare i aktivitets-

baserade kontorslösningar. Användandet av prestationsmätningar i Sverige idag skulle even-

tuellt komma att få en ökad betydelse i framtiden om fler företag väljer att arbeta i en 

aktivitetsbaserad kontorslösning. Chefers ledarskap i kontoret har genom studien påvisat en 

ökat komplexitet i och med den förändrade efterfrågan för ett gott ledarskap. Innebörden av 

det skulle i sin tur kunna leda till förödande konsekvenser för de företag och organisationer 

som inte anpassar ledarskapet efter förändrade medarbetarbeteenden på grund av den 

aktivitetsbaserade kontorsutformningen.    

 

Frågan är om det flexibla kontoret skulle kunna medföra en slags utsållningseffekt respektive 

insållningseffekt eftersom vissa egenskaper och kompetenser anses mer lämpade än andra? 
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Lyhördhet, tillgänglighet, dialog och möten som ansågs främja interaktion och hälsa i relation 

till medarbetarna som efterfrågar en flexibel ledarstil anpassad utefter behov. Chefen måste 

anpassa ledarskapet efter olika individer eftersom vissa, till exempel, har en större benägenhet 

att synas och höras än andra. Chefen skall anpassa ledarstilen till medarbetare av både 

extroverta och introverta slag. Samtidigt skall chefen känna tillit, stötta och coacha och visa 

engagemang för att skapa effektiva medarbetare som självmant skall arbeta mot uppsatta mål 

och företagsvisioner. Vad händer med de chefer som inte lever upp till de egenskaper och 

kompetenser som efterfrågas? Samma gäller även för medarbetare som inte kan anpassa sig 

till den flexibla arbetsmiljön med ökade krav på prestation. Vilka blir då kvar och vad skapar 

det för organisation? Den ut- och insållningseffekt som kontoret kan framkalla skulle på sikt 

kunna försvåra organisatorisk mångfald och skapa homogena organisationer. Kanske bör 

detta uppmärksammas redan i rekryteringsstadiet?  

 

Det går heller inte att undgå den paradox som det aktivitetsbaserade kontoret frambringar 

genom chefernas upplevelser. Kontoret som skall bidra till ökad interaktion minskar den 

istället sett till relationen mellan chef och medarbetare. I teorin beskrivs det hur flexibla 

organisationer framkallar just en osynlighet i relationerna. Beskrivningen kan liknas med de 

aktivitetsbaserade kontoren där medarbetarna blivit mer självständiga då arbetet sker allt mer 

individuellt utan chefens fysiska närvaro. Kanske är det just på grund av den ovisshet som 

råder bland de chefer som börjar arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som leder till att 

medarbetare upplever sämre förutsättningar för ett gott ledarskap än de i andra kontors-

lösningar? Kanske ligger förklaringen i de motiv som framkallat ledarskapsanpassningen på 

grund av förändrade medarbetarbeteenden?    

 

Chefer som arbetar eller skall börja arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö bör göras 

uppmärksamma på det aktivitetsbaserade kontorets implikationer på beteende samt vilka 

egenskaper och kompetenser som efterfrågas för att öka chanserna för ett gott ledarskap och 

en långsiktigt lyckad organisationsförändring. När det gäller de redan erkända ledarstilarna 

verkar ett självorganiserat-, situationsbaserat-, transformativt-, uppgiftsorienterat- och relato-

nsinriktat ledarskap fungera i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Om ledarskapet fungerar 

ökar även chanserna för att medarbetarskapet gör det eftersom de båda begreppen går hand-i-

hand. Detta kan i sin tur leda till att chef och medarbetare lättare kan anpassa sig till kontoret 

och använda det på ett sätt som bidrar till god hälsa och arbetstillfredsställelse vilket i sin tur 

leder till framgång för verksamheten. 
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Studiens kvalité 
I följande avsnitt kommer studiens metod- och urval att diskuteras för att se hur de kan ha 

påverkat dess trovärdighet. Totalt deltog elva informanter från fem olika företag i studien. 

Cheferna från de olika företagen kom dock att variera i antal vilket kan ha påverkat resultatet. 

I vissa fall var det bara en informant och i vissa fall fem från ett och samma företag. Anled-

ningen till att antalet informanter kom att variera mellan de olika företagen berodde i första 

hand på numerären informanter prioriterats framför ett jämt antal. Att få flertalet företag och 

informanters syn på ledarskap skulle minska subjektiviteten i frågan och ansågs därför väga 

tyngre än ett mindre deltagande. För det andra så hade givetvis ett jämt antal varit att föredra, 

dock kunde inte alla tillfrågade informanter delta vilket resulterade i det slutgiltiga urvalet.  

 

Även tiden i det aktivitetsbaserade kontoret skilde sig åt mellan företagen. Att vissa arbetat i 

kontorslösningen i ett och ett halvt år medan andra arbetat i några få månader kan ha inneburit 

en ojämn syn på ledarskapet. Några hade kommit längre än andra i processen och kan därmed 

ha uppmärksammat fler områden där ledarskapet har behövts anpassas till medarbetarnas 

behov. En reflektion är om chefernas uppfattningar skulle sett annorlunda ut om man igen, 

några år senare, genomförde samma studie. Denna undersökning visar ett resultat som speglar 

chefernas ledarskap i dagsläget efter att ha arbetat i kontorsmiljön under en relativt kort 

period. Kanske finns det också en risk för berusande försköning bland cheferna i och med att 

allt är nytt och spännande som tillfälligt förblindat verkligheten.  

 

Forskning och inslag i media som definierat och karaktäriserat det aktivitetsbaserade kontoret 

likställer kontorslösningen med det så kallade flex-kontoret. Andra källor menar att de båda 

kontorslösningarna skiljer sig åt. Det aktivitetsbaserade kontoret har till skillnad från flex-

kontoret anpassat ytorna efter olika aktiviteter och behov även om de båda kontorslösningarna 

är har fri sittning. Distinktionen som i viss forskning och media inte går att urskilja kan i sin 

tur ha kunnat påverka resultatet i denna studie.  
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Slutsats och vidare forskning 
I denna studie kunde chefers motiv och karaktärisering av ett ledarskap anpassat till 

medarbetarnas behov i det aktivitetsbaserade kontoret urskiljas med hjälp av kvalitativa semi- 

strukturerade intervjuer. Studien visade att chefer som arbetar i kontorsmiljön behövt anpassa 

sitt ledarskap på grund av förändrade medarbetarbehov.  

 

Den karaktärisering i form av egenskaper och kompetenser som visat sig passa bra för ett gott 

ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret kunde kopplas till flertalet redan befintliga och 

erkända ledarstilar. Eftersom ledarkapets karaktärisering i dagsläget är såpass komplex kan-

ske det i framtiden kommer formas en helt ny ledarstil på grund av sättet man arbetar på i 

flexibla kontorsmiljöer idag, precis som i det aktivitetsbaserade kontoret. Ett ledarskap som 

tagit hänsyn till både osynliga relationer och ett ökat medarbetaransvar.   

 

Givetvis behövs mer forskning inom området för att ge en tydligare bild av vilket ledarskap 

som lämpar sig bäst i denna typ av kontorsmiljö. För att få vidare objektifierad kunskap om 

chefernas ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret skulle en observationsstudie kunna 

frambringa ytterligare aspekter och empiriska insikter. Genom att följa chefer i deras dagliga 

arbete skulle chefernas subjektiva uppfattningar kunna kompletteras i förhållande till denna 

studie om hur deras ledarskap uttrycker sig i praktiken. En ytterligare vinkel skulle även vara 

att jämföra chefers ledarskap i olika branscher separat för att i sin tur kunna urskilja hur 

ledarstilarna skiljer sig åt samt överensstämmer med varandra.  

 

Den forskning som hittills identifierat chefers ledarskap i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer är 

mycket begränsad. Forskning pekar dock på att ledarskapsfrågan bör inkluderas i den 

strategiska planeringen och inte hållas kvar i samma mönster som innan en kontorsförändring 

(Bodin Danielsson et al., 2013). Verksamheter skulle tjäna på att inkludera ledarskapsfrågan i 

samband med planering och implementering av den aktivitetsbaserade kontorslösningen. 

Denna studie har förhoppningsvis väckt nyfikenheten genom att ge ett smakprov på hur ett 

aktivitetsbaserat ledarskap uttrycker sig för chefer som idag arbetar i en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö.   
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Bilaga 1 
FRÅGESCHEMA 
 
Agenda 
 

• Studiens syfte 
• Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
• Frivilliga medverkan, materialet förvaras konfidentiellt, materialet används endast i studiens 

syfte, godkännande av inspelning, kan när som helst avbryta, samtliga deltagare står som 
anonyma i studien.  

• Befattning, antal år i företaget samt antal år i det aktivitetsbaserade kontoret, antalet anställda 
under sig. 

 
1. Hur karaktäriseras ledarskapet i det aktivitetsbaserade kontoret…? 
 
Egna chefsrollen 

• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap idag? 
• Hur tycker du att det är att arbeta som chef i denna typ av kontorsmiljö? 
• Vad skulle du säga är dina styrkor som chef i det aktivtetsbaserade kontoret? 
• Finns det några särskilda utmaningar då man arbetar som chef i det aktivitetsbaserade 

kontoret? 
• Som du ser det, finns det några fördelar med det aktivitetsbaserade kontoret? 
• Som du ser det, finns det några nackdelar med det aktivitetsbaserade kontoret? 

 
Attityd mot andra chefer 

• Finns det några egenskaper som generellt utmärker en bra chef? 
• Vilka egenskaper bör man som chef besitta för att lyckas leda sina medarbetare i det 

aktivitetsbaserade kontoret? 
• Hur vill du själv att din chef skall vara? 
• Hur skulle du definiera ledarskap? 

 
Synen på medarbetarna 

• Hur upplever du kontakten med dina anställda idag?  
• Vad lägger du som chef mest tid på när idag det gäller medarbetarna?  

 
2. Vad är särskiljande…?  
 
Egna chefsrollen 

• Har din roll som chef förändrats jämfört med tidigare kontorslösning? 
• Har du som chef fått nya arbetsuppgifter? 
• Upplever du att ditt ledarskap har behövts förändras under tiden i det aktivitetsbaserade 

kontoret? 
• Fanns det något som du trodde skulle vara lätt men som visade sig svårt i det 

aktivitetsbaserade kontoret? 
• Fanns det något som du trodde skulle vara svårt men visade sig vara lätt? 
• Upplever du att du har mer eller mindre ansvar nu jämfört med tidigare? 
• Tar du som chef mer eller mindre beslut jämfört med tidigare? 

 
Attityd mot andra chefer 

• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och dina chefskollegor? 
• Ser den annorlunda ut idag jämfört med tidigare kontorslösning? 
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Synen på medarbetarna 
• Kräver medarbetarna mer eller mindre tid av dig nu jämfört med tidigare? 
• När det gäller konflikter, missuppfattningar och missförstånd, sker mer eller mindre jämfört 

med tidigare? 
• När det gäller medarbetarnas krav på dig, har det förändrats jämfört med tidigare? 

 
3. Om framtiden… 

• Tror du att det ledarskap/chefskap du använder idag, i framtiden, kommer se annorlunda ut? 
• Vad tror du man som chef i framtiden behöver lägga mer eller mindre fokus på då man 

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

A. Resultatorienterad, snabb och handlingskraftig.  
B. Organiserad, punktlig och noggrann. 
C. Nytänkande, initiativtagande och entusiastisk.  
D. Samordnar, motiverar och bygger sociala relationer 

 

 

 

 

 

 
 


