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Sammanfattning
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring chefsrollen och hur ledarskapet ter

sig på det aktivitetsbaserade kontoret. De frågeställningar vi har berör är hur chefsrollen

framställs i det aktivitetsbaserade kontoret och kraven som ställs. Kontoret skapar

förändringar i sättet att styra på hos ledarskapet, vilket vi benar ut i denna studie. Detta görs i

förhållande till följande teman tillgänglighet, synlighet, kommunikation och självledarskap

har de undersökts de nya kraven. I studien tillämpas kvalitativ innehållsanalys där intervjuer

och textdokument används som insamlingsmetod. Vi har analyserat vårt material med hjälp

av Foucaults teori om disciplin, övervakning och rummet och normativa styrning och

självledarskapet. Resultatet visar att nya krav ställs på chefernas då de behöver visa vägen för

sina anställda eftersom självledarskapet ökar hos de anställda. Dessutom krävs det tillit och

mod i ledarskapet till de som leder sig själva.  Nya arbetssätt har applicerats i deras roll som

rör tillgängligheten, eftersom att alla sitter spritt i kontoret utvecklas nya arbetssätt för att öka

tillgängligheten. Chefsrollen effektiviseras i sitt arbete och sparar tid genom att

kommunikationen förändras i det aktivitetsbaserade kontoret genom de spontana

interaktionerna som kontoret främjar.

Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontor, Ledarskap, tillgänglighet, kommunikation, självledarskap, tillit,
digitalisering, övervakning, normativ styrning
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Kontoret som fenomen växte fram under industrialismen när urbaniseringen till städerna tog

fart, sedan dess har kontoret varit en plats till för organisationens medarbetare, där de kunnat

utföra sina arbetsuppgifter (Widell, 2019). Arbetaren har delvis haft sin bestämda plats i

lokalen, men i takt med samhällets teknologiutveckling har de så kallade kontoren likaså

förändrats till ett mer flexibelt kontorslandskap. Under 1990 talet blev Sverige influerad av

världens nya teknik och flexkontor blev allt vanligare i kontorsmiljön (Hufvudstaden, 2021).

En trend som växer bland företag idag är det aktivitetsbaserade kontoret (ABW). Trenden är

en ny kontorstyp som förespråkar den flexibilitet vi ser i samhället idag. Kontorstypen

kännetecknas av att arbetarna inte har en fast arbetsstation utan själv väljer arbetsplats efter

vad som passar arbetsuppgiften. Det aktivitetsbaserade kontoret är organiserat efter olika

zoner för olika aktiviteter, där möbleringen ger stöd i aktiviteterna (Prevent, u.å.). Exempelvis

finns det i regel tysta zoner avsedda för arbete som kräver fokus och koncentration, och andra

sociala zoner där man kan arbeta tillsammans och höra andras konversationer (Bäcklander

2019, s.34). Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön främjar spontana interaktioner,

kommunikation mellan avdelningar och en starkare företagskultur (Previa, u.å.). År 2013

introducerades det första aktivitetsbaserade kontoret i Sverige, det var på Vasakronans kontor

i Stockholm (Vasakronan, 2014), sedan dess har ABW vuxit sig i större inom Sveriges

företag. Som fenomen är därför det aktivitetsbaserade kontoret relativt nytt.

Den tidigare forskningen som berör vårt fenomen visar att det finns utmaningar i

kommunikation, stöd och ledarskap mellan chefer och anställda. Det berodde på att chefer i

ett aktivitetsbaserat kontor aktivt behöver söka upp var sina anställda sitter (Wohlers &

Hertel, 2018). ABW innebär ett nytt arbetssätt som ställer nya krav på chefers ledarskap

(Previa, 2021). När medarbetarna sitter spritt på kontoret krävs det nya arbetssätt för chefer

att hitta strukturer för att se till att alla känner sig sedda och för att hålla ihop teamet. Det blir

därför relevant för vår uppsats att undersöka hur arbetssätten för chefsrollen ser ut och vilka

krav som ställs på ledarskapet i ABW. Eftersom att det aktivitetsbaserade kontoret är ett

relativt nytt fenomen, syftar denna uppsats till belysa och skapa förståelse runt fenomenet

utifrån ett chef- och ledarskapsperspektiv.

5



1.2 Syfte och frågeställningar

Forskningens syfte är att skapa ökad förståelse för hur chefsrollen och ledarskapet ter sig på

det aktivitetsbaserade kontoret. Det undersökts hur nya krav ställs på ledarskapen och hur

arbetssätt formas för chefsrollen i de egenskaper som det aktivitetsbaserade kontoret

representerar. Detta gör i förhållande till olika centrala teman, vilka är tillgänglighet,

synlighet, kommunikation och självledarskap. Våra frågeställningar blir därför dessa:

● Hur ser arbetssätten ut för chefsrollen i det aktivitetsbaserade kontoret?

● Vilka krav ställs på ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor?

1.3 Uppsatsens disposition
I inledningen presenteras en problematisering av undersökningsområdet. Denna motiverar

varför ämnet är relevant att undersöka vilket förankras i studiens syfte. I det andra kapitlet

presenteras tidigare forskning som belyser olika relevanta teman för vår uppsats. Dessa blir

som stöd för att få en djupare förståelse över begreppen och fenomenet som vi kommer att

beröra i vår analys.  Det tredje kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska ramverk, där två

teorier är centrala. Först beskrivs Foucaults teori om disciplin med fokus mot övervakning

och rummet, därefter redovisas teorin om normativ styrning och självstyrning.

Efter att vi i tidigare kapitel framfört relevant information inför analysen, presenterar det

fjärde kapitlet vår metod för materialinsamling.. Resultatet från vårt insamlade material

redovisas i kapitel fem “Resultat & analys”, där materialet analyseras och kopplas till de

valda teorierna och vår tidigare forskning. I analysen jämförs och diskuteras resultatet med

det syfte och de frågeställningarna som framställts för uppsatsen. I sjätte kapitlet diskuterar vi

resultatet utifrån den analys som genomförts. Svar på de frågeställningar som ställts

sammanställs här och vi ställer oss kritiska till de svaren utifrån vår metod.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel redovisas den tidigare forskningen som vi bedömt relevant för vår uppsats och

hoppas kan bidra med kunskap till att besvara våra frågeställningar och syfte. För att hitta

tidigare forskning har vi använt oss av olika sökverktyg, såsom Uppsala universitets

bibliotekets söktjänst. Vi har läst flera studier om ABW och därigenom hittat återkommande

teman. Dessutom har vi granskat källförteckningen på respektive forskningsstudie, vilket

hjälpt oss att hitta olika källor om det aktivitetsbaserade kontoret.

Det första avsnittet behandlar ledarskapet generellt som begrepp för att ska en tydlig bild.

Därefter presenteras ett avsnitt om självledarskap och tillit, ett av de teman som varit

återkommande genom forsknings studierna vi har undersökt. Avsnitt tre redogör för en

forskningsstudie om rummet i förhållande till identitetsskapande. I avsnitt fyra presenteras

två forskningsstudier om synlighet och tillgänglighet, vilket också är teman som varit

återkommande genom den tidigare forskning vi läst.. Därefter kommer tre avsnitt som är nära

varandra, vilka är laget, kommunikation och digitalisering. De avsnittet är också baserade på

återkommande teman vi identifierat.

2.1 Ledarskap
Ledarskapet i ABW är en central del i uppsatsen och för att skapa mer förståelse har vi därför

tagit fram generell forskning om ledarskapet. I detta avsnitt presenteras en studie om

ledarskapets värde till anställda och deras innovation.

I en forskningsrapport genomförd av tre forskare vid Göteborgs Universitet (Hemlin, Denti &

Tengblad, 2014) utreds det i vilken grad ledare kan påverka, stimulera och underlätta

innovationer hos anställda i företag. Studien fokuserar på individnivå och gruppchefer i

industriella utvecklingsgrupper främst hos ingenjörer. Forskningsprojektet består av fyra

delstudier där vi bedömt att två av dem är relevanta för vår uppsats (Hemlin, Denti &

Tengblad, 2014, s.6).

Första intervjustudien baserades på stödjande och hindrande ledarbeteenden i ett svenskt

innovationsledande företag (Hemlin, Denti & Tengblad, 2014, s.6). Resultatet visar att ett

lyckat ledarskap förekommer när en ledare hjälper till med nya idéer och tillåter sina
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anställda att själv styra arbetet (Hemlin, Denti & Tengblad, 2014, s.9). De faktorer som

hindrade de anställdas innovationsförmåga var när ledare begränsade deras tid och frihet i

arbetet, inte gav stöd i de anställdas idéskapande och ägnade sig åt detaljstyrning (Hemlin,

Denti & Tengblad, 2014, s.9).

Den andra studien var en hypotesprövande studie som undersökte sambanden mellan ledare

och innovationen i utvecklingsavdelningar och genomfördes i fyra olika länder (Hemlin,

Denti & Tengblad, 2014, s.7). Resultatet visade att den anställdes innovativa förmåga ökade

när goda arbetsrelationer med chefen fanns på arbetsplatsen. Forskarna hävdar att ledarna har

möjlighet att inspirera, skapa förutsättningar och stimulera sina anställda för att främja deras

initiativ- och innovationsförmåga (Hemlin, Denti & Tengblad, 2014, s.9). Det bidrar i sin tur

till nya idéer i arbetet. Relationen mellan chef och anställd har en betydelse främjandet av

initiativtagandet hos sina anställda i sitt arbete. Detta blir av värde i analysen av chefernas

arbetsprocesser i det aktivitetsbaserade kontoret.

2.2 Självledarskap och tillit
I detta avsnitt presenteras två olika studier om självledarskapet i det aktivitetsbaserade

kontoret. Båda studierna redogör för  hur självledarskapet definieras och vilka krav som

ställs på cheferna.

Gisela Bäcklanders doktorsavhandling syftar till att skapa förståelse om självledarskapet i

tjänstearbeten, där en punkt i doktorsavhandlingen berör självledarskapet i det

aktivitetsbaserade kontoret  (Bäcklander, 2019, s.19). För att undersöka självledarskapet i ett

aktivitetsbaserat kontor använde Bäcklander en gammal enkätstudie från en av hennes

kollegor (Bäcklander, 2019, s.67-68). Självledarskap kan enligt Bäckländer definieras som

insikten att veta vad som behöver göras arbetsmässigt, varför det behövs göras och hur det

ska göras (Bäcklander, 2019, s.18).  Att leda sig själv mot prestation i riktlinje med

organisationen.  Bäcklander hävdar också att i det aktivitetsbaserade kontoret får den

anställde ett till ansvar i sitt  självledarskapet, när den anställde själv får välja arbetsplats för

dagen (Bäcklander, 2019, s.34-35).

I en forskarantologi om arbetsmiljö utmaningar i förhållande till gränslöst arbete, utreder

Susanna Toivanen i ett av kapitlen det aktivitetsbaserade kontoret (Toivanen, 2018). Toivanen
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hävdar att arbetaren förväntas styra sitt eget arbete och att det förutsätter kunnandet av

självledarskap. I kapitlet definieras självledarskap som “en process genom vilken man

motiverar och navigerar sig själv för att uppnå önskade beteenden och mål.” (Toivanen, 2018,

s.78).  Chefsrollen i ett aktivitetsbaserat kontor ska inte detaljstyra utan istället skapa

förutsättningar för innovation och tillit när de anställda styr sitt eget arbete. Dessutom betonar

Toivanen att chefsrollen i det aktivitetsbaserade kontoret behöver hjälp för hur de ska arbeta

med ledarskapet (Toivanen, 2018, s.78). Att förstå hur man leder självledande arbetare och

vilka krav som därmed ställs på ledarskapet.

2.3 Rummet
I detta avsnitt presenteras en forskningsstudie om rummet som vi bedömt användbar för vår

analys av det aktivitetsbaserade kontoret. Det kan hjälpa förstå hur rummets utformning kan

styra arbetarna.

Glasgow Caledonian universitets nykonstruerade bibliotek är det centrala studieobjektet i

Philip Hancocks och André Spicers forskningsartikel som undersöker förhållandet mellan

identitet och organisatorisk arkitektur (Hancock & Spicer, 2011). Författarna menar att

biblioteket på ett banbrytande sätt skiljer sig från de traditionella biblioteken som hittas hos

resterande universitet i Storbritannien. Materialet för studien bygger på olika delar från en

bredare undersökning om biblioteksutveckling (Hancock & Spicer, 2011). Arkitekturen av

det nya biblioteket formade den “image” som organisationen eftersträvar att visa utåt, vilket

formade sättet studenter ser på sig själva och deras upplevelse av byggnaden (Hancock &

Spicer, 2011). Hancock och Spicer argumenterar för att det nya biblioteket strävar efter att

forma elever in i rollen av “new model workers” som erhåller egenskaper som flexibilitet och

samarbete i grupparbeten (Hancock & Spicer, 2011). Karaktärsdragen som definierar ett rum

och dess arkitektur är styrande i formationen av identitet.

Arkitektur och makt är relaterade till varandra, exempelvis kan byggnadens fasad spegla

organisationens makt och visioner. Hancock och Spicer menar även att den organisatoriska

arkitekturen kan liknas vid en symbol som enar anställda runt gemensamma mål (Hancock &

Spicer, 2011). Det är inte bara utsidan av en byggnad som är relevant, utan även insidan är

relevant gällande identitetsskapandet. Design och rummets layout hjälper också till att forma

identiteten (Hancock & Spicer, 2011). Det är upplevelsen och användandet av rummet som

9



sedan påverkar hur individen uppfattar rummet och därifrån formas identiteten. Detta blir

intressant och värdefullt i förhållande till det aktivitetsbaserade kontoret som i själva

utformningen av kontoret förespråkar flexibilitet. Formas den anställdes identitet till att vara

mer flexibel, om rummet främjar flexibilitet.

2.4 Synlighet och tillgänglighet

Två forskningsstudier presenteras i detta avsnitt och båda redogör för synligheten och

tillgängligheten i ett aktivitetsbaserade kontor.

I en studie om det aktivitetsbaserade kontorets effekt på arbetet har Christina Wohlers och

Guido Hertel intervjuat ett tjugotal respondenter från ett institut som nyligen omorganiserat

till ett aktivitetsbaserat kontor (Wohlers & Hertel, 2018). Wohlers och Hertel hävdar att det

endast finns ett fåtal studier om hur ABW påverkar lagarbetet och ingen av de studierna har

lagt fokus på ledarskapet av laget (Wohlers & Hertel, 2018). Med lag menas den grupp

anställda som en chef ansvarar för.  Studien utfördes för att det fanns ett empiriskt behov att

utforska relationer och deras påverkan på lagarbetet i ABW (Wohlers & Hertel, 2018).  Det

centrala för detta avsnitt är hur studien lägger fokus på ledarskapet av ett lag i ABW, medan i

nästa avsnitt kommer själva “laget” i ABW att vidare utredas.

Resultatet från studien indikerade på utmaningar i kommunikation, stöd och ledning från

chefer till anställd (Wohlers & Hertel, 2018). Wohlers och Hertel förklarar att utmaningarna

berodde på att chefer aktivt behöver söka upp sina anställda i ett aktivitetsbaserat kontor för

att kunna kommunicera med dem (Wohlers & Hertel, 2018). I det aktivitetsbaserade kontoret

väljer alla sin egna plats och kontoret främjar rörelse mellan platser under dagen, därför blir

det svårare för chefer att veta var sina anställda befinner sig, men också för de anställda att

veta var chefen befinner sig. Synligheten för både anställda och chefer begränsas när alla

sitter spritt över kontoret, vilket kräver nya arbetssätt.

En annan utmaning som Wohlers och Hertel redogör för i resultatet är att chefer behöver dela

ut samma information upprepade gånger för att nå ut till alla sina anställda (Wohlers &

Hertel, 2018). Återigen berodde det på att de anställda satt spritt över kontoret och chefen

aktivt behövde leta upp varje anställd. Slutligen drar Wohlers och Hertel en övergripande

slutsats om att resultatet från intervjuerna indikerar på att chefer behöver anpassa sitt
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ledarskap efter de förhållanden som växer fram i ett aktivitetsbaserade kontoret (Wohlers &

Hertel, 2018).

I projektet Aktikon (Aktivitetsbaserat kontor) undersökte Slunga Järvholm et.al (2018)

förändringsprocessen i Örnsköldsvik kommun, där den ena delen av arbetarna flyttat till ett

aktivitetsbaserat kontor och den andra delen till ett nytt cellkontor. Cellkontorets utformning

består av flera cellkontor (privata kontor) som binds samman av en eller flera korridorer.

Utformningen skiljer sig från det aktivitetsbaserade kontoret, som har ett öppet landskap och

inga fasta arbetsplatser. För studien användes enkäter som material och syftade till att

undersöka det aktivitetsbaserade kontorets påverkan på arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och

produktivitet (Slunga Järvholm et.al, 2018). Från resultatet kunde jämförelser dras mellan de

arbetare som fortsatte att arbeta i cellkontor och de som förflyttades till det aktivitetsbaserade

kontoret. Vi har valt att fokusera på de delar i projektet Aktikon som berör chefsrollen och

ledarskap.

Studien visade ett varierande resultat, där en del av cheferna upplevde utmaningar med

tillgängligheten för sina anställda, medan andra chefer inte upplevde samma utmaningar

eftersom de utnyttjade de digitala verktyg som fanns tillgängliga (Slunga Järvholm et.al,

2018, s.28). Att vara tillgänglig för sina anställda är en essentiell del av chefsrollen,

exempelvis är tillgänglighet viktig för att de anställda ska kunna ställa frågor till chefen och

komma vidare i sitt arbete. Utmaningen med tillgänglighet i chefsrollen beror på att de

anställda sitter spritt över kontoret och att de byter plats från dag till dag. Om chefen inte vet

vart sina anställda sitter blir det en utmaning i chefsrollen att vara tillgängliga för dem. Dock

var det en del chefer som inte upplevde utmaningar med tillgänglighet för att de använde

digitala verktyg som fanns (Slunga Järvholm et.al., 2018, s.28). Dessa digitala verktyg kan

vara ett sätt för chefer att vara tillgängliga i det aktivitetsbaserade kontoret, vilket kan bli av

värde i vår analys av materialet. Det kan vara ett nytt arbetssätt för chefsrollen.

I resultatet från projektet skriver författarna “Arbetsplatser som är centrala, synliga och

lättillgängliga används medvetet av personalen, speciellt chefer, när man vill komma i

kontakt med kollegor.” (Slunga Järvholm, 2018, s.19). Att ta de arbetsplatser som är

lättillgängliga  och synliga är en strategi för chefer att göra sig mer tillgängliga och synliga

för sina anställda i kontoret. Dessutom i resultatet från studien hade chefer rapporterat om

olika strategier för att öka tillgängligheten i det aktivitetsbaserade kontoret (Slunga Järvholm

11



et.al, 2018, s.28-29).  Exempelvis genom att cheferna gick runt i kontoret för att möta sina

anställda eller så meddelade de sina anställda en bestämd tid och plats för var de befann sig

(Slunga Järvholm, 2018, s.28-29). För att sammanfatta kan det behövas nya strategier för att

visa tillgänglighet som chef i det aktivitetsbaserade kontoret och de chefer som inte upplevde

utmaningar med tillgänglighet använde digitala verktyg för att vara tillgängliga.

2.5 Laget
I detta avsnitt presenteras först en studie som vi har tagit upp i föregående avsnitt, men som i

detta avsnitt används för att skildra gemenskapen inom laget i ett aktivitetsbaserat kontor.

Därefter presenteras två olika studier med samma tema, som också är till för att bidra med

kunskap om laget i ett aktivitetsbaserat kontor när alla sitter spritt.

I föregående avsnitt nämndes en studie om det aktivitetsbaserade kontoret av Christina

Wohlers och Guido Hertel, en central del i studien är “Laget” och hur det påverkas i ABW,

vilket kommer utredas i detta avsnitt (Wohlers & Hertel, 2018). Resultaten från studien visar

att samarbete mellan olika avdelningar förbättrades i ABW, men svårigheter upptäcktes i

samarbete inom avdelningarna (Wohlers & Hertel, 2018). Laget definieras som den samlade

grupp anställda som en chef ansvarar för. De svårigheter som uppstod i ABW med lagets

samarbete och gemenskap berodde enligt resultatet till viss del på att lagets medlemmar var

utspridda över kontoret och inte satt nära varandra, vilket minskar synligheten och ökade

distansen (Wohlers & Hertel, 2018). Viktiga aspekter av lagsamarbete som kommunikationer

och interaktioner influerades negativt av var de förhållanden som uppstod i ett

aktivitetsbaserat kontor (Wohlers & Hertel, 2018). Wohlers och Hertel drar sedan en slutssats

om att  det aktivitetsbaserade kontorets funktioner och egenskaper hindrar kommunikationen

och samarbetet mellan medlemmar i laget främst på grund av distansen som finns mellan

medlemmarna (Wohlers & Hertel, 2018). I chefsrollen infaller ett ansvar för gemenskapen

mellan sina anställda och att se till att alla är inkluderade, därför blir det av värde att

analysera laget i ABW för vår uppsats.

I en studie av Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen från 2020 granskas arbetsmiljön på en

svensk universitet som 2012 påbörjade bytet till ett aktivitetsbaserat kontor (Muhonen &

Berthelsen, 2020). Totalt intervjuades ett tjugotal anställda från universitetet. Studiens
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resultat visade på att den sociala sammanhållningen försvagades i laget vid ABW (Muhonen

& Berthelsen, 2020). Exempelvis minskade gemensamma kaffe- och lunchpauser efter

omorganiseringen till ABW. (Muhonen & Berthelsen, 2020). Muhonen och Berthelsen påstår

i sin diskussion att kommunikation i laget blivit mer formell och att mejl ökat betydligt som

kommunikationsverktyg (Muhonen & Berthelsen, 2020). Annu Haapakangas, David M.

Hallman et.al genomförde en forskningsstudie om effekterna på kommunikation, relationer

och arbetskrav efter en flytt till ett aktivitetsbaserat kontor, (Haapakangas, Hallman, et.al,

2019). Det främsta resultatet i studien var att en flytt till ett aktivitetsbaserat kontor kan leda

till en negativ påverkan av tillfredsställelsen med kommunikation och känslan av gemenskap

(Haapakangas, Hallman, et.al, 2019). Haapakangas, Hallman, et.al menar att den negativa

påverkan på kommunikation och gemenskap kunde till viss del förklaras av svårigheter med

att lokalisera medarbetare i ABW.

2.6 Kommunikation
I detta avsnitt presenteras två forskningskällor om kommunikation, varav den första

behandlar kommunikationen i ett aktivitetsbaserat kontor.

Lena Lid Falkman, doktor vid Handelshögskolan och specialist på kommunikation, ledarskap

och det moderna aktivitetsbaserade arbetslivet. Under evenemanget “Arbetslivs Dagarna -

kontor, arbetssätt och ett hållbart arbetsliv” har Lid Falkman presenterat sitt

forskningsprojekt. Projektet genomfördes på Microsoft's aktivitetsbaserade kontor där en

enkät skickades ut till kontorets anställda (Lid Falkman, 2017). Frågorna berörde

kommunikationen mellan chefer och anställda i det aktivitetsbaserade kontoret samt vilka

oroligheter gällande ovissheten om vart chefen höll hus . Studiens resultat visade att 12 %

upplevde en negativ kommunikationen till chefen. 46 %  upplevde en positiv

kommunikationen med chefen. Resterande 42% tyckte att kommunikationen var oförändrad

(Lid Falkman, 2017). Ungefär hälften av deltagarna ansåg kommunikationen som positiv till

chefen i det aktivitetsbaserade kontoret. Lid Falkman påstår att många arbetare som flyttar in

i aktivitetsbaserat kontor upplever en ökning av både formella och informella möten (Lid

Falkman, 2017).
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Joep P Cornelissen, en professor i företags kommunikation och ledarskap förklarar i sin bok

hur kommunikationsteknologin har resulterat till många förändringar inom kommunikationen

på arbetsplatserna (Cornelissen, 2020). Cornelissen menar att kommunikationen mellan

chefer och anställd idag är mer effektivt, eftersom kontakten endast är ett mejl ifrån

(Cornelissen, 2020,  s.177). Ju mer en chef kommunicerar och involverar sina anställda till de

beslut som tas i organisationen känner de anställda mer tillhörighet till organisationen

(Cornelissen, 2020 s.175 - 176). Kommunikationen mellan chefer och anställda blir därför en

viktig del på arbetsplatsen.

2.7 Digitalisering

I detta avsnitt presenteras först en studie en generell studie om digitalisering och sedan en

video av en forskare med sammanfattning av digitalisering inom det aktivitetsbaserade

kontoret. Därefter presenteras ett underavsnitt benämnt “Virtuella möten” med en

forskningsstudie om digitalisering och möten.

Anita Bregenzer och Paulino Jimenez analyserar i sin studie på vilket sätt digitaliseringen har

förändrat ledarskapet i arbetet och vilka riskfaktorer som kan orsaka skada på anställdas

välbefinnande.(Bregenzer & Jimenez, 2021). Undersökningen genomfördes online med totalt

cirka 1400 deltagare från Österrike, Tyskland och Schweiz, alla deltagarna var anställda

(Bregenzer & Jimenez, 2021).

Bregenzer och Jimenez menar att den digitaliserade arbetsvärlden kräver nya lösningar för att

kunna skapa arbetsförhållanden som främjar de anställdas arbete och mående på arbetsplatsen

(Bregenzer & Jimenez, 2021). På grund av digitaliseringen menar forskarna att distansen

mellan chef och anställd blir allt större. Bregenzer och Jimenez förklarar följande i sin studie

“our results indicate that when employees have high mobile work and therefore are locally

distant from their leaders, leaders need more support to be able to lead in a health-promoting

way” (Bregenzer & Jimenez, 2021, s.13). Slutligen kommer forskarna fram till att

digitaliseringen har möjliggjort ett bärbart arbetssätt, vilket tillför att anställda och chefer inte

behöver sitta nära varandra. På grund av att distansen ökar mellan ledare och anställd påstår

forskarna att ledarna behöver mer stöd och kunskap för att kunna leda på ett hälsofrämjande

sätt till sina anställda (Bregenzer & Jimenez, 2021).
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Gisela Bäcklander är forskare vid Karolinska Institutet och forskat inom självledarskap,

aktivitetsbaserade kontor (Bäcklander, 2018). Under en föreläsning beskriver hon hur

samhällets digitala utveckling har satt spår inom kontorets flexibilitet och hur det

aktivitetsbaserade kontoret behöver en ständig uppkoppling för att fungera (Bäcklander,

2018). Arbetssättet bygger på att anställda ständigt är uppkopplad digitalt, vilket leder till att

den anställde kan arbeta när som helst. Arbetaren är med andra ord inte bunden till en

bestämd tid eller plats, om det inte ett möte är inbokat (Bäcklander, 2018). Detta resulterar i

att arbetarna är tillgänglig digitalt. Riskerna med detta är att konstant vara tillgänglig digitalt

för både chefer och anställda är att individens möjlighet till återhämtning i arbetet påverkas

(Bäcklander, 2018).

2.7.1 Virtuella möten

Forskarna Lena Lid Falkman och Tomas Lid Falkman (2014) lyfter upp en studie i sin bok

kopplade till digitalisering. Främst om hur digitaliseringen skapat förutsättningar för att

effektivisera kommunikation i möten. Exempelvis nämner forskarna att fysiska möten inte

alltid behöver vara det mest effektiva, utan virtuella möten också är en effektiv

kommunikationsväg (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.27). I boken redogörs för- och

nackdelar med respektive kommunikationsmedel som används i möten. Till exempel social

närvaro i möten, som uttrycks med “en videokonferens ger högre närvaro än

telefonkonferens” (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.27). Att få se varandras ansikten ger

en känsla av social närvaro, därför kan det vara avgörande att ha kamera på vid virtuella

möten för kommunikations effektiviteten. En annan fördel som forskarna lyfter fram är att

digitaliseringens virtuella möten lett till att arbetare inte behöver spendera tid på att springa

mellan mötena (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.53).

Forskarna Lid Falkman presenterar hur ledarskapet ter sig på distans och vissa

ledarskapskvaliteter ställer mer krav, exempelvis tydlighet i mål och uppmuntra till

engagemang  (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.58-60). I ledarskapet ställs samma krav

på kvaliteter att leda virtuellt som att leda fysiskt, men att leda virtuella kräver mer av dessa

kvaliteter. Utmaning med distansarbete är att leda anställda och skapa samhörighet mellan

dem utan fysiska möten.  Forskarna hävdar att ett bra ledarskap på distans kräver fokus på

kommunikation, förståelse, rolltydlighet och ledarskap attityd (Lid Falkman & Lid Falkman,

2014, s.58-59). Det aktivitetsbaserade kontoret är inte detsamma som distansarbetet, men kan
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till viss del liknas vid det eftersom att arbetarna sitter spritt över kontoret. Därför har vi valt

att applicera denna till vår studie.

Forskarna Lid Falkman lyfter fram det aktivitetsbaserade kontoret som ett exempel i sin bok

och beskriver att det aktivitetsbaserade kontoret som ett koncept som följer den digitala

utvecklingen (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.62). Det aktivitetsbaserade kontoret

skiljer sig från tidigare kontor på så sätt att det arbetet inte längre är bundet till plats och tid,

utan arbetet ses som olika aktiviteter som ska utföras. Möten är ett exempel på en aktivitetet i

arbetet. Tekniken har möjliggjort ett bärbart och flexibelt arbete, vilket har minskat behovet

av ett skrivbord (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.122). Det aktivitetsbaserade kontoret

grundar sig på konceptet att arbetaren inte är bunden till ett specifikt skrivbord.

Forskarna betonar att tekniken är en stor förutsättning för att det aktivitetsbaserade kontoret

ska fungera (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.124). Detta arbetssätt kräver även att alla

medarbetare har sitt arbete papperslöst och digitalt. Arbetaren är utrustad med den teknik som

krävs för att kunna förflytta sig mellan arbetsstationer. Dessutom skriver forskarna att

konceptet ABW kräver att kontoret är trådlöst och oavsett vart man befinner sig kan man

ansluta sig till möten digitalt (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.124). Arbetare kan därför

besluta själv att närvara på mötet fysiskt eller digitalt i ett aktivitetsbaserat kontor. De digitala

verktygen arbetaren har är en  förutsättning för god kommunikation. Till exempel kan

arbetaren chatta och fråga var en medarbetare befinner sig istället för att springa runt på

kontoret och leta efter medarbetaren (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.124). Dock är

viktigt för medarbetarna att de kan hantera denna typ av teknik eftersom denna kontorstyp är

mer beroende av tekniken så blir handledning och support extra viktig för de anställda (Lid

Falkman & Lid Falkman, 2014, s.64).

2.8 Sammanfattning

Den tidigare forskningen visar att ett lyckat ledarskap förekommer när en ledare hjälper till

med nya idéer och tillåter sina anställda att själv styra arbetet. När det rör självledarskapet  i

ABW behöver chefsrollen anpassa sitt ledarskap för att leda de som leder sig själva.

Synligheten och tillgängligheten var en utmaning för cheferna I ABW, eftersom att de inte vet

var sina anställda sitter i det spridda kontoret. Kommunikationen mellan chef och anställd är
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avgörande eftersom ju mer en chef involverar sina anställda till de beslut ju mer känner de

mer tillhörighet till organisationen.

Digitaliseringen är essentiellt för chefsrollen i ABW, då det är ett arbetssätt för chefer att vara

uppkopplade hela tiden och därigenom tillgängliga till sina anställda. Rummet och dess

layout kan även ha en viktig roll som hjälper till att forma identiteten. Att det är användandet

av rummet som påverkar hur individen uppfattar rummet och därifrån formas identiteten.

I nästa kapitel presenteras vilka teorier vi kommer använda för en senare analys.

3. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel redogör vi för de valda teorier för vår uppsats. Vi har valt Foucaults teori om

övervakning och disciplin eftersom vi undersöker ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor där

rummet är ledande för studien. Vi har valt Foucaults teori för att på ett djupare plan kunna

förstå hur övervakning och kontroll kan skapas utifrån ett rums arkitektur. Vi har även valt

teorin om normativ styrning. Eftersom det blir intressant att undersöka när alla på kontoret

sitter spritt  vilket tvingar fram ett annat styrningssätt och vi bedömer att den normativa

styrningen blir mer påtaglig i denna typen av kontor då alla på arbetsplatsen själva har mer

utrymme att både sitta vart de vill och med vem. Först beskrivs de teorierna vi har valt och

sedan motiveras de valen  i förhållande till fenomenet som valts att undersöka. Hur dessa

teorier belyser chefsrollens arbetssätt och ledarskapet i det aktivitetsbaserade kontoret för att

sedan tillämpas på det material som tagits fram från intervjuer med chefer.

3.1 Övervakning och rummet

En teori om övervakning och rummets makt är av relevans för att att det rör styrningen, vilket

påverkar chefsrollen och ledarskapet. Dessutom betonas rummets betydelse, vilket är

värdefullt i vår uppsats som berör det aktivitetsbaserade kontorets utformning.

Disciplin beskrivs av Foucault som ett tillvägagångssätt för att reglera, styra och utveckla

människokroppens i linje med vad som är ekonomisk rationellt (Foucault, 2017, s.173-180).

En viktig distansering som görs är att disciplin inte är detsamma som makt, utan disciplin är

en mekanism av makt, ett sätt att utöva makt. Ett annat väsentligt begrepp i Foucaults teori är

övervakning, då disciplin verkställs genom system av övervakning (Foucault, 2017,
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s.173-180). För att övervakning ska kunna ske blir rummet ledande. Målet för utformningen

av och placeringen i rummet är att kunna möjliggöra en konstant övervakning (Foucault,

2017, s.182-185). Foucault skriver “För varje individ finns en plats, för varje plats en individ”

gällande placeringen i rummet (Foucault, 2017, s.182).

Foucault kopplar ihop klassrummets utformning med arkitektur, funktioner och hierarki

(Foucault, 2017, s.188). Fasta placeringar binder fast rummet, men tillåter en mindre grad av

cirkulation. Foucault menar att fasta placeringar i klassrummet tvingar de anställda att lyda

och att detta sparar tid och minskar rörelser i rummet (Foucault, 2017, s.188-189).

Disciplinen underhålls när tekniska åtgärder möjliggör övervakning och makt. (Foucault,

2017, s.216). Genom att väva in en arkitektur som gynnar synligheten möjliggörs det “inre

rummet”, där Foucault hävdar att det finns en sammanlänkad och detaljerad kontroll. Makten

blir ett integrerat system i och med hierarkin, kontinuerliga system av övervakning och den

disciplinära makten.

I Foucaults teori är placeringen i rummet avgörande för övervakningen, nyttan och

möjligheten att avbryta effektlösa kommunikationen mellan arbetare (Foucault, 2017,

s.180-186). Det aktivitetsbaserade kontoret skiljer sig från de centrala aspekter till det

disciplinära rummet. Exempelvis väljer arbetarna sina arbetsplatser själva och målet med

kontoret är att främja spontana interaktioner. När rummets förutsättningar förändras i den

bemärkelsen blir det av värde att analysera vad som händer med styrningen och det i

förhållande till chefsrollen och ledarskapet. Dessutom grundades Foucaults teori 1975, sedan

dess har samhället och teknologin utvecklats, vilket även blir en fråga om teorin anpassas

med tiden.

3.2 Normativ styrning och självstyrning

Normativ Styrning är ett verktyg med syfte till att kontrollera och styra hur medarbetare

agerar och handlar utifrån organisationens vision (Kunda, 2006, s.8-12). Eftersom alla på

kontoret sitter spritt blir det intressant att undersöka om den normativa styrningen är ett mer

användbart verktyg. Därför att det resulterar i att arbetaren agerar i linje med organisationen,

vilket inte kräver att en chef detaljstyr.
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Kulturen i en organisation blir centralt för att styra de anställda att agera och handla i linje

med organisationen mål. Genom att  forma normer, inprägla värderingar och generera känslor

bidrar det till en starkare företagskultur. Kunda skriver  “Power plays don´t work. You can't

make ´em do anything. They have to want to. So you have to work through the culture.”

(Kunda, 2006, s.5)  Ändamålet är att forma den anställdes identitetet i överensstämmelse med

organisationens värderingar och organisationens “image” (Kunda, 2006, s.14). När identiteten

såsom värderingar och tankar är i  linje med organisationen, kommer den anställde agera och

handla utifrån det.  Kunda menar att det generellt sett är mer effektivt och förenklar

ledarskapet om den anställdes identitet formas (Kunda, 2006, s.14). Dessutom baseras de

starka kulturer i organisationen på en känslomässig tillhörighet, internaliserad hängivenhet

och en stark identifiering med organisationens mål (Kunda, 2006, s.8-12).

En annan faktor i Normativ styrning är emotionella relationer mellan chefer och medarbetare

vilket betyder att styrningen kan kontrollera anställdas egna känslor (Fleming & Sturdy,

2009). Följaktligen leder detta till att medarbetaren och företaget delar samma visioner om

vilka beslut som är bäst för företaget (Fleming & Sturdy, 2009).

Den traditionella styrningen bygger på ett ekonomiskt utbyte mellan organisation och

anställd, med andra ord “köper” organisationen medarbetarens arbetskraft i form av lön. På

liknande sätt grundar den normativa styrning  på hur organisationen  “köper” anställda med

hjälp av känslor, tankar och personligt utbyte  (Kunda, 2006, s.10). Detta visar på att den

anställde inte enbart styrs av ekonomiska faktorer. Dessutom innebär det att människan ger

mer av sig själv till organisationen. För att främja organisation kan den anställdes arbete och

initiativtagande utnyttjas (Kunda, 2006, s. 9-10). På så vis försäkrar sig organisationen att

medarbetaren presterar och agerar utifrån sitt bästa i sitt arbete för organisationen (Kunda,

2006, s.9-10). Kunda beskriver i sin text att “a benign and supportive work environment that

offers the opportunity for individual self-actualization”. (Kunda, 2006, s.10). Normativ

styrning utläses i texten som en lösning på att reducera de underprestationer och över

prestationer i organisation samhället (Kunda, 2006, s.10). Med hjälp av Normativ styrning

kan vi i materialet analysera styrningen från chefsrollen och den sammanfaller med de

centrala  mönster  i den normativa styrningen.

En annan central aspekt i den normativa styrningen är självstyrning. Det har tidigare i detta

avsnitt klargjorts att den normativa styrningen syftar till att forma den anställdes identitet i
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linje med organisationens “image” (Kunda, 2006, s.14). När den anställde styr sig själv

kommer det således överstämma med organisationen mål och värderingar. Dessutom menar

Kunda att det blir en utmaning för de anställda när de styr sitt arbete att kunna balansera både

organisationens krav och individens egna impulser (Kunda, 2006, s.167). Anställda får därför

utmaningar med att skilja på arbetet och den personliga identiteten.

Slutligen ger Kunda exempel på att arkitekturen hos en organisation kan hjälpa

organisationen forma den anställdes identitet (Kunda, 2006, s.192). Det personliga området i

ett kontor kan liknas vid en påminnelse till världen utanför arbetet och innebär en distinktion

mellan två världar (Kunda, 2006, s.193). Detta blir intressant i vår uppsats, eftersom att det

personliga området försvinner i det aktivitetsbaserade kontoret och den “gränsen” mellan två

världar suddas ut. Det kan leda till att det aktivitetsbaserade kontoret influerar det anställdes

mer. Förstärks känslan av att den anställde är en del av företaget.

4. Metod

I detta kapitel  presenteras vald metodansats  i riktlinje med uppsatsen syfte. Metoden är

indelad i fem olika avsnitt som belyser tillvägagångssättet. Inledningsvis behandlar första

avsnittet metodvalen och deras motivering, sedan följer ett avsnitt om urvalet för studien.

Därefter presenteras ett avsnitt om våra valda metoder, vilka är intervjuer som kompletteras

med textanalys av ett dokument från företaget. Dessutom redogörs för- och nackdelar för vald

metod. I det fjärde avsnittet redogörs etiska övervägandena som tillkommit med vårt

metodval. Avslutningsvis presenteras två sista avsnitt om kodning och analys av empirin, de

behandlar hur det framtagna materialet kodas och hur det sedan analyseras.

4.1 Metodval

Vi har valt en kvalitativ ansats för studien, eftersom att studiens syfte att undersöka och skapa

förståelse om chefsrollen och kunna besvara hur nya krav ställs på ledarskapet. En kvalitativ

forskningsstudie grundas på ord istället för siffror och har en induktiv relation mellan teori

och forskning (Bryman, 2018, s.454-455). Det betyder att teorier behandlas som att de

uppkommer ur materialet (Bryman, 2018, s. 462-463). Dessutom har en kvalitativ ansats ett
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tolknings synsätt (Bryman, 2018, s.476-477). Vi har bedömt att en kvalitativ ansats är mest

applicerbar på vår undersökning och våra frågeställningar.

Den kvalitativa metod som har valts för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Där vi

intervjuar chefer och deras arbetsroll i det aktivitetsbaserade kontoret. Genom kvalitativa

intervjuer ges möjlighet att fråga om chefers åsikter och uppfattningar av att arbeta i ett

aktivitetsbaserat kontor kopplat till våra frågeställningar (Bryman, 2018, s.594-600).

Dessutom är vi intresserade av att fråga chefer hur de har arbetat  i det aktivitetsbaserade

kontoret innan den rådande pandemin som lett till en stor mängd distansarbete. En fördel med

kvalitativa intervjuer är att vi som intervjuare kan fråga efter händelser som redan skett

(Bryman, 2018, s. 596). Vi hade varit intresserade av observation som metod för att direkt

observera det aktivitetsbaserade kontoret. Återigen på grund av pandemin används inte det

aktivitetsbaserade kontoret till fullo och tillgång till fältet försvåras (Bryman, 2018,

s.518-519). Detta har också väglett vårt beslut om intervjuer som metodval. För att säkra

validiteten och reliabiliteten i vår studie har vi både genomfört intervjuer och bearbetat

dokument för att resultatet ska vara så nära verkligheten som möjligt med syfte att styrka

studiens trovärdighet. Med hjälp av teoretiska begrepp har vi kunnat styrka och förstå

materialet så att den interna validiteten kan styrkas och bli mer gripbar. (Bryman, 2018,

s.465-467)

Den analysinriktning som har valts för materialet är en kvalitativ innehållsanalys, detta

tillvägagångssätt hjälper oss att beskriva ett fenomen, dels genom att skapa en förståelse och

dels för att skapa kunskap om fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). Drisko och Maschi

beskriver i sin bok om den kvalitativa innehållsanalysen, de menar att “Content analysis

usually maintain a more descriptive focus” (Drisko & Maschi, 2016) . Den kvalitativa

innehållsanalysen har ett mer beskrivande fokus av fenomenet, och sammanfaller med

uppsatsens mål. En kvalitativ innehållsanalys tar sin grund i olika egenskaper av språket med

vikt mot språkets innehåll och kontext (Hsieh, H-F & Shannon, S.E, 2005, s.2).

4.2 Urval

För metoden har vi gjort ett målstyrt urval och ett snöbollsurval. Ett målstyrt urval innebär att

analysenheten väljs ut beroende på de kriterier som behövs för att besvara uppsatsens
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frågeställningar (Bryman, 2018, s.498-499).  Till följd av pandemin som bröt ut 2020 blev det

relevant med ett kriterium om att den valda organisation måste ha praktiserat ABW innan.

Detta val gjordes för att ge tillräckligt med material för vår analys. En av oss har haft

kontakter via ett fastighetsbolag, detta hjälpte oss vidare med ytterligare kontakter inom den

branschen. I och med att denna bransch är relativt tillgänglig för oss blev branschen det

slutgilitga valet. Vi kontaktade HR-chefer på respektive företag som var av intresse inom

branschen och efter fem försök fick vi kontakt med ett företag som både var tillgängliga och

intresserade av att delta i studien.

Efter vi etablerat en kontakt fastighetsbolaget har vi därefter använt ett snöbollsurval för valet

av intervjupersoner. Snöbollsurval betyder att en forskare kontaktar en eller en grupp av

individer som är av relevans för studien och de rekommenderar sedan andra individer med

erfarenhet som är relevanta för studien (Bryman, 2018, s.504-505). Vi har valt ett

snöbollsurval eftersom vårt enda krav var att intervjua chefer som arbetat inom ABW,

oberoende av kön eller chefsnivå. I detta fall fick vi i första hand kontakt med HR-chefen på

företaget, som därefter kontaktade samtliga chefer på företaget med förfrågan om deltagande

i studien, varav fem  återkopplade med ett “Ja”. Totalt blev urvalet sex chefer för intervjuer

(inklusive HR-chef). Företaget har totalt 26 chefer.

För att täcka uppsatsens syfte valde vi att även analysera ett dokument vi fick ta del av från

HR chefen på fastighetsbolaget via mejl, även fick vi ta del av en ritning över kontoret som vi

även granskat. Det dokumentet vi analyserar är företagets handbok i ledarskap “Hjärta och

hjärna”. Detta presenterar fastighetsbolagets vision och värdegrund för chefsrollen och

ledarskapet. Det är en ledarhandbok för cheferna i företag.

4.3 Intervju

För att undersöka chefsrollen och ledarskapet i det aktivitetsbaserade kontoret har vi

genomfört sex semistrukturerade intervjuer. Varje intervju pågick i cirka 45 minuter. Varför

semistrukturerade intervjuer ansetts vara relevant som metod beror på att intervjuformen

tillåter en flexibel intervju (Bryman, 2018, s.562-563). Vi har arbetat fram en intervjuguide

bestående av frågor enligt uppsatsens tema (se bilaga 1), men med semistrukturerade

intervjuer är vi inte bundna till att följa intervjuguiden till punkt och pricka, detta har vi ansett

som en fördel för oss eftersom det ger respondenterna möjlighet att prata mer fritt om
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fenomenet, vilket bidrar med en djupare förståelse för oss (Bryman, 2018, s.563) . Dessutom

har flexibiliteten av semistrukturerade intervjuer tillåtit uppföljningsfrågor baserat  på

respondentens svar, vilket bidrar med mer kunskap till oss (Bryman  2018, s.569).

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att få relevant information om samtliga

respondenter, exempelvis chefsroll och antal anställda i chefens personalgrupp. Med hjälp av

bakgrundsfrågor kan de olika respondenternas svar sättas in i sammanhang (Bryman, 2018,

s.566). Intervjuguiden formades efter olika faser, med inledande öppna frågor,

mellanliggande frågor och avslutande frågor (Bryman, 2018, s.570).

På grund av pandemin har vi genomfört intervjuerna via det digitala verktyget “microsoft

teams”. Vi har valt att ha kameran på under varje intervju, för att kunna observera

respondentens ansiktsuttryck och minspel. Detta hjälper till att bidra till analysen av

intervjuerna (Bryman, 2018, s.582-584).  I en artikel av Sally Seitz skriver hon att intervjuer

över skype kan begränsa intimiteten, vilket påverkar öppenheten hos respondenten (Seitz,

2015).  Vi har använt ett annat digitalt verktyg än Skype, men de liknar varandra i

utformningen och funktionen, därför blir de utmaningarna Seitz nämner också applicerbara.

Om respondenterna begränsats i sina svar på grund att intervjuerna skett digitalt kan det

påverka hur täckande materialet är för uppsatsens syfte och frågeställningar.

Tekniska problem är också en konsekvens av digitala intervjuer, exempelvis när

internetuppkopplingen krånglar (Seitz, 2015). Vi har haft en del tekniska problem, där

internetuppkoppling inte fungerat eller så har det kommit pipande ljud mitt under intervjun.

De gånger när internet inte fungerat så har det endast påverkat den ena av oss och intervjun

har kunnat fortlöpa utan problem. När ett pipande ljud uppkommit under intervjuns gång har

det påverkat respondentens svar då den avbrytits mitt i meningen och vi inte fått ett så

utvecklat svar som vi hade kunnat fått.

4.4 Kodning och analysmetod

För att koda det insamlade materialet användes en konventionell innehållsanalys, som är en

variant av kvalitativ innehållsanalys. I detta tillvägagångssätt användes inga förbestämda

koder, istället hämtade vi koder efter intervjuerna (Hsieh & Shannon, 2005). Denna inriktning
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är mest applicerbar på vårt ämne, eftersom informationen kring ABW är i det begränsade

laget och vi vill få ut så mycket information som möjligt i intervjuerna och dokumentet.

Konventionell innehållsanalys tar sin grund i en induktiv ansats och är nära materialet, vilket

är något vi försökt eftersträva. Först lästes materialet i form av transkribering. Under tiden

markerade vi i texten våra initiala reflektioner och intryck, ord och meningar vi ansåg det låg

värde i markerades även i texten.

Därefter skapade vi en lista över de koder som vi ansåg vara återkommande och som var

värdeladdade. Och valde vi ut de centrala koder för materialet och tillhörande underkoder till

dem. Nackdelen med denna metod är att inte vara för selektiv i de första omgångarna av

materialet, därför studerades materialet ett upprepade gånger just för att hitta så många koder

och kopplingar som möjligt i materialet (David & Sutton, 2016). Därefter läste vi igenom

hela materialet ett flertal gånger för att få en ökad förståelse  och för att säkerställa att inga

koder vi anser vara relevanta omedvetet utelämnats. Allt eftersom vi gick igenom materialet

la vi till fler koder på listan (Lindgren, 2014). Tack vare detta sätt att koda på kunde vi samla

ihop mönster och koder vi såg utmärktes i empirin och kunde enkelt därefter kategorisera de

kodningar som var lika varandra och kunde samlas under en gemensamt tema. (David &

sutton, 2016).  Listan har omformulerats till ett nätverksdiagram, detta diagram presenteras i

nästkommande avsnitt “resultat och analys”.

4.5 Etiska riktlinjer
Vid hanteringen av respondenternas deltagande har vi enligt “god forskningssed” tagit hänsyn

till de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017). Anonymitet innebär att kopplingen mellan

respondenterna och deras svar elimineras helt (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). Vi kunde inte

utlova anonymitet till fullo för respondenterna eftersom att det finns ett begränsat antal

fastighetsbolag i Sverige med aktivitetsbaserat kontor. Det finns alltså fortfarande en

sannolikhet att en utomstående person kan identifiera företaget, detta bevisar varför vi inte

kan utlova anonymitet fullt ut till våra respondenter. Däremot har vi eftersträvat ett anonymt

material genom att anonymisera företagets namn och undvikit exakta uppgifter om företaget

exempelvis året de flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor samt namn. En anonymiserad

planritning över kontoret kommer finnas med i analysen. För att ingen ska ha möjlighet att
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koppla respondenterna till deras svar har vi ersatt deras namn med intervjuperson 1 (IP1) och

intervjuperson 2 (IP2) och så vidare.

Konfidentialitet bygger på att vi som intervjuare i förtroende till respondenterna inte sprider

vidare uppgifter till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). Personuppgifterna bevaras på

ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). Enligt

nyttjandekravet kommer de uppgifter som samlas endast att användas i forskningens

ändamål. Efter att uppsatsen är klar kommer ljudfilerna från intervjuerna och det

transkriberade materialet att raderas.

Enligt samtyckeskravet har alla intervjudeltagare själva fått bestämma över sitt deltagande

(Bryman, 2018, s.170). Vi har skickat ut informationsbrev (Se bilaga 1) till HR-chefen på

företaget, som därefter vidarebefordrat informationen till de chefer som ville delta. I linje

med informationskravet fick cheferna information om undersökningens ämne och syfte,

upplägg och etiska aspekter. Det förklarades i informationsbrevet att intervjuerna kommer att

spelas in och att respondenterna har rätt till att avsluta intervjun när som helst utan anledning

(Bryman, 2018, s.170).

5. Resultat och Analys

I detta kapitel kommer resultatet från kodning av det insamlade materialet presenteras och

därefter analyseras med hjälp av de teorier som beskrev i kapitel tre, vilka är disciplin och

normativ styrning. Uppsatsen syftar till att skapa mer förståelse om chefsrollen och de krav

som ställs på ledarskapets i ett aktivitetsbaserat kontor. Eftersom att alla i det

aktivitetsbaserade kontoret väljer sin egna arbetsstation skapas det rörelse mellan platserna,

vilket resulterar i att chefer inte vet var sin arbetsgrupp befinner sig. I den aspekten blir det

intressant att analysera och utreda vilka arbetssätt och strategier chefer använder sig av i det

aktivitetsbaserade kontoret och hur det kan kopplas till våra teorier om styrning. För att

återknyta till uppsatsens inledning, är de frågeställningar vi ska besvara i analysen följande:

● Hur framställs chefsrollen i det aktivitetsbaserade kontoret?

● Vilka krav ställs på ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor?
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I det första avsnittet (5.1) presenteras de koder som vi tagit fram genom en kvalitativ

innehållsanalys och ett nätverksdiagram som visar förhållandet mellan samtliga koder. Där

redogör vi för centrala koder i materialet och deras underkoder. Därefter (5.2) kommer vi

redovisa kontorets utformning vilket ger en uppfattning om kontorets utformning och vikten

av rummet och centraliseringen av organisationen. Sedan (5.3) kommer vi att diskutera

synligheten och tillgängligheten på kontoret och på vilket sätt det aktivitetsbaserade kontoret

skapar nya krav på ledarskapet kopplat till övervakning.

Därefter (5.4) kommer självledarskap och tillit som berör hur aktivitetsbaserade kontoret

främjar självstyrning och kopplat till tillit. I avsnitt (5.5) kommer kommunikationen och

digitaliseringen att analyseras och hur delarna har påverkat ledarskapet när alla sitter på

öppna ytor i kontoret.  Det sista avsnittet (5.6) berör laget där vi analyserar hur gemenskapen

har förändrats beroende på aktivitetsbaserade kontoret

5.1 Koder och teman

Vi har bearbetat det insamlade materialet enligt den kvalitativ innehållsanalys som beskrivits

i föregående kapitel. Utifrån metoden har vi tagit fram koder och teman som är textnära

materialet. Nedanför presenteras de koder och teman som vi utarbetat i ett nätverksdiagram

(Se fig.1). Som redovisningsverktyg är nätverksdiagram användbart för att relationer och

sekvenser mellan olika koder redogörs, dessa representeras av pilarn (David & Sutton, 2016).
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Figur 1. Ett nätverksdiagram som visar koderna från materialet och relationerna mellan koderna. De i

färg är våra huvudkoder som har linjer till respektive underkod som de är relaterade till.

Information
Här presenterar vi beteckningarna för respektive respondent som kommer citeras i analysen.

De respondenter som har intervjuats har anonymiserats och framställs i uppsatsen som

“intervjuperson och förkortas “IP1”, “IP2” och så vidare.

IP1 är Miljöchef och har sex medarbetare under sig.

IP2 är Avdelningschef och har ansvar för ett tjugotal medarbetare.

IP3 är Boendeförvaltare och har ansvar för ett tiotal medarbetare.

IP4 är HR - chef och har mindre än fem underställda.

IP5 är Projektchef och har ansvar för ett femtontal medarbetare

IP6 är Förvaltningschef och har ansvar över ett nittiotal medarbetare på olika nivåer.

5.2 Kontoret

Kontoret har ett våningsplan med en yta på cirka 1000 - 1500 kvadratmeter och är formad på

ett sätt att ju längre in i kontoret du går desto mindre rörelse och tystare blir miljön. Vi har

nedanför finns en planritning över kontoret för att öka förståelsen i vår analys. Kontoret är

uppdelat i olika delar som ger stöd för olika aktiviteter. Det finns bokningsbara rum,
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mötesrum och öppna ytor. De öppna ytorna delas in i tre zoner, en livlig zon, en zon med en

jämnare ljudnivå och en zon för tyst arbete. Kontoret har ett tjugotal bokningsbara rum som

endast får utnyttjas upptill en halv arbetsdag, därför att alla arbetare ska få ta del av rummen

och för att öka rörelsen i kontoret. Resterande arbetsytan är tillgänglig för alla anställda på

arbetsplatsen och behöver inte bokas i förväg.

Fig. 2, Planritning över kontoret (Planritning har redigerats för anonymisering)

Det aktivitetsbaserade kontoret hos det fastighetsbolag (se fig.2) som har undersökts skiljer

från det disciplinära rummet som Foucault benämner. Disciplin är ett verktyg för att styra

och reglera arbetarens kropp i linje med vad som är ekonomiskt gynnsamt (Foucault, 2017,

s.173-180). Det disciplinära rummet är en grundläggande del av teorin, där det betonas att

varje individ har en bestämd plats i rummet (Foucault, 2017, s.182) . Bestämda platser är

essentiellt för att övervakning ska kunna ske, vilket i sin tur verkställer disciplinen. Dessutom

formas rummet för att underlätta övervakning (Foucault, 2017, s.182-185). Det

aktivitetsbaserade kontoret grundas istället på att arbetarna själva bestämmer sina

arbetsplatser. Resultatet blir att arbetarna sitter spritt i kontoret vilket ökar rörelsen. Det

aktivitetsbaserade kontoret följer inte  Foucaults teori om disciplin gällande utformningen av

rummet. Istället skapar kontoret utmaningar för övervakningen eftersom att cheferna inte vet

var sina anställda befinner sig.

Foucaults teori om disciplin utformades år 1975 (Foucault, 2017, s.8-9), vilket innebär att

sedan dess har samhället utvecklats och nya kontorstyper tillkommit. Eftersom teorin är äldre

blir det en fråga om i vilken grad den är relevant och applicerbar. Samhället har utvecklats

och idag eftersträvas den flexibilitet som det aktivitetsbaserade kontoret speglar. Disciplin är
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som tidigare nämnt ett styrningsmedel som verkställs genom övervakning, om då

övervakningen minskar så minskar disciplinen. Där Foucaults teori i detta anseende minskar,

kanske teorin om normativ styrning tar vid.  Dessutom blir det intressant om chefsrollen och

ledarskapet får andra arbetssätt i fastighetsbolaget när övervakningen minskar, vilket vi berör

i följande avsnitt.

Teorin om Normativ styrning formas arbetarens identitet efter organisationens mål och

värderingar. Arbetaren står som mellan två identiteter, där den ena är den personliga

identiteten och den andra är den organisatoriska identiteten. Arkitekturen av ett rum påverkar

också identitetsskapandet.  Vanligtvis har arbetaren ett personligt område i kontoret,

exempelvis ett skrivbord. Detta personliga område kan liknas vid en påminnelse om

arbetarens personliga identitet. I det aktivitetsbaserade kontoret  har arbetaren inga fasta

platser utan förflyttar sig mellan olika skrivbord dagligen. Påminnelsen om den personliga

identiteten försvinner och arbetaren är ett steg närmare den organisatoriska identiteten.

Dessutom för att lätt kunna förflytta sig mellan skrivbord krävs det av arbetaren att inte ha

med för mycket prylar. Detta går att se i följande citat.

“Men jag tyckte det vart jobbigare och jobbigare att släpa runt en massa /../ tillslut blev det

bara att jag har min telefon, en penna och ett anteckningsblock ifall att jag vill skriva upp

snabba saker. Det är så jag rör mig i kontoret. Och då är det lätt att byta plats.”  - IP4

IP4 anpassade sitt arbetssätt efter kontoret för att underlätta rörelsen. Den normativa

styrningen skulle kunna stärkas av arkitekturen i denna bemärkelse, eftersom arbetarens

identitet formas mer efter organisationen. Vi kan se att utformningen av det aktivitetsbaserade

kontoret ger mer stöd till den normativa styrningen än disciplin som styrningsmedel.

5.3 Synlighet och tillgänglighet

I intervjuerna med respektive chef framgick det att tillgängligheten är en viktig del i

chefsrollen och ledarskapet. Att finnas där och vara tillgänglig för sina anställda. Vid frågor

om cheferna upplevde utmaningar med att vara tillgängliga för sina anställda i det

aktivitetsbaserade kontoret svarade alla att de inte upplevde några utmaningar.
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Nä precis, jag har aldrig upplevt det som ett problem. Genom att jag alltid har de här

avstämningarna varje fredag, med hela min avdelning /.../ Sen så rör jag mig. Jag informerar

alltid hela min grupp om jag inte är på plats. - IP2

I föregående avsnitt redogjorde vi för att fastighetsbolagets kontor inte delar samma

egenskaper som det disciplinära rummet. Placeringarna i det disciplinära rummet syftar till att

vara synliga för chefer och möjliggöra en övervakning . De fria placeringarna i det

aktivitetsbaserade kontoret avviker därför från Foucaults teori om disciplin och övervakning.

Om placeringarna i kontoret inte är ämnade för att chefen ska kunna se sina anställda och

veta var de befinner sig, kan det resultera i att chefen får utmaningar i tillgänglighet till sina

anställda. Dock upplevde inga chefer i intervjuerna utmaningar med tillgängligheten.

Fastighetsbolagets kontor har endast ett våningsplan, vilket hälften av cheferna har ansett

varit avgörande för ett lyckat aktivitetsbaserat kontor. Tillgängligheten i det

aktivitetsbaserade kontoret kan underlättas av det inte är flera våning och trappor. Efter att

alla befinner sig på ett och samma plan.  Om exempelvis en chef ska söka upp en anställd kan

det försvåras av flera våningsplan. Detta går att se i följande citat.

“Jag tror att en trappa skulle göra ett motstånd faktiskt.” - IP4

Cheferna har också beskrivit hur de arbetar för att öka tillgängligheten, exempelvis genom att

ta en promenad genom kontoret. På det sättet visar de sig tillgängliga och kan även hitta sina

anställda. Dessutom sa HR-chefen att det är av värde att kunna ta en promenad genom

kontoret för att få en helhetsbild för verksamheten. Detta visas i följande citat.

“Och jag i min funktion kan tycka att det är rätt bra att se hur funkar det, hur ser det ut.” -
IP4

Arbetarna har skapat vanor för var de brukar sitta i kontoret och dessa identifieras av

cheferna. Majoriteten av cheferna berättade att de ungefär vet var sina anställda brukar sitta.

Detta underlättar för cheferna att komma i kontakt med sina anställda. Istället för att de ska

leta efter sin anställda kan de lätt ta en promenad dit de brukar sitta, vilket är ett sätt att arbeta

med tillgängligheten. I följande två citat visas detta.

Jag brukar veta vart mina anställda sitter, men jag brukar inte veta var på vilken stol de

brukar sitta - IP1
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Man sveper igenom det och har en ganska bra känsla för hur man rör sig och så blir det ju

att jag kollar i teams appen om de är röda eller gröna, vilket betyder om de är tillgängliga

eller inte. Och är de tillgängliga så frågar jag var sitter du?- IP6

I ovanstående citat går det även att se att cheferna använder sig av digitala verktyg för att

hitta sina anställda och vara tillgängliga för dem. Alla chefer har under intervjuerna nämnt att

de är tillgängliga digitalt, både via telefonsamtal, mejl eller chattfunktionen på teams appen.

Detta framgår också i följande citat.

Jaa precis, alltså mig kan de ringa när som helst. Dygnet runt. - IP3

I beslutet av vart man ska sitta i det aktivitetsbaserade kontoret, brukar IP5 välja platser som

är synliga. Chefen kan också sitta i tysta rum, men max en halvdag för att sedan kunna visa

sig synlig. Om man är synlig blir man också tillgänglig på ett annat sätt. Citatet nedanför

visar detta.

Sen sitter jag ofta på den ytan där man får prata, så då syns jag ju. Så det försöker jag tänka

på. Det är inte så att jag sätter och låser in mig i ett tyst rum en hel vecka, inte ens en hel

dag. Jag brukar försöka sitta i den ytan där jag är mer tillgänglig, så kanske jag sitter halva

dagen i den tysta eller något sånt. Satt man blir lite synliggör sig själv så. -IP5

Hittills har vi redogjort för olika sätt cheferna arbetar med tillgänglighet i det

aktivitetsbaserade kontoret. Cheferna upplevde inga utmaningar med tillgängligheten i det

aktivitetsbaserade kontoret, men detta kanske beror på att de har anpassat sina arbetssätt för

att vara mer tillgängliga.

Samtidigt framgick det i två av intervjuerna att cheferna generellt brukade sitta nära sina

anställda.  Om man sitter nära sina anställda så påverkas inte tillgängligheten till dem. Dock

är det inte syftet med det aktivitetsbaserade kontoret att sitta nära sin personalgrupp.

Intressant här är om de skulle upplevt utmaningar med tillgänglighet om de suttit mer spritt i

kontoret.Om personalgruppen och chefen inte suttit nära varandra hade det kanske varit

svårare att få ihop vardagen och andra arbetssätt hade behövts för att skapa tillgänglighet. I

följande citat visas detta.

De flesta sitter ju ungefär på samma plats på kontoret i alla fall. Man byter ju liksom något

liten fyrkant bara. Men man sätter sig ju så att det är så smidigt som möjligt. Vardagen ska
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fungera och det ska bli lätt att hitta och prata med sin personal då. Så att vi sitter ju liksom

inom ett 10-12 meters kvadrat då, de flesta oss hela tiden. Så det är jättelätt och fråga eller

stämma av. - IP3

Intervjupersonerna ansåg att det generellt sett fanns en ökad tillgänglighet och synlighet för

båda parter i det aktivitetsbaserade kontoret. Detta kan förklaras av att de i samband med

bytet till ett aktivitetsbaserat kontor också genomgick en centralisering. Från att ha ett

huvudkontor med flera områdeskontor övergick hela företaget till ett nytt gemensamt

aktivitetsbaserat kontor bestående av ett plan, vilket gör alla synliga och därför mer

tillgängliga.

När alla är synliga för varandra, kan det ske en annan sorts övervakning än den Foucault

beskriver i sin teori om disciplin. Foucaults teori kopplat till övervakning och rum blir här

centralt, eftersom rummet blir ledande och skapar förutsättningar för övervakningen, fast på

ett nytt sätt.Alla sitter öppet och alla är synliga. Det leder exempelvis till att arbetarna inte

använder hemsidor som rör annat än arbetet eller pratar om ämnen som inte rör arbetet,

eftersom man är synlig på ett nytt sätt. Detta framgår även hos cheferna i intervjuerna,

exempel kommer nedanför.

Det är individens egna känsla om det. Sen vill ju vi att en den största delen av din tid ska du

ju  arbeta såklart.  Men jag tror det har och göra med att det är individen själv som  känner

att det känns obekvämt att om jag ska gå in och beställa prylar på nätet. Förr drog jag igen

dörren och beställde grej på nätet liksom, så ja det kan vara en skillnad. - IP6

När cheferna sitter öppet på kontoret ökas tillgängligheten och övervakningen kan ske på ett

annat sätt. Det aktivitetsbaserade kontoret ger upphov till en ny form av övervakning då alla

sitter synliga och cheferna kan hålla koll på sina anställda, trots att det inte finns några

bestämda platser som Foucaults teori menar på. I det här fallet behövs inte bestämda platser i

kontoret för att övervakning ska kunna ske, utan det aktivitetsbaserade kontoret skapar en

självövervakning när alla är synliga. När cheferna sitter öppet på kontoret ökas

tillgängligheten och övervakningen kan ske på ett annat sätt.

Placeringen av anställda och chefer kan man se spegling in i den normativa styrningen när

kontoret tillåter sina arbetare att sitta fritt på kontoret det tillåter en frihetskänsla dem.

Arbetsmiljön bidrar till en mer familjär stämning och tillåter de anställda att sitta vart de vill

på kontorets ytor och själva kunna bestämma, var de placerar sig under deras arbetsdag.
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Resultatet från projektet Aktikon som vi berörde i kapitel 3 om tidigare forskning visade att

en del chefer upplevde utmaningar med tillgängligheten för sina anställda, medan andra

chefer inte upplevde samma utmaningar eftersom de använda digitala verktyg ( Slunga

Järvholm et.al,2018, s.28). Våra resultat skiljer sig, eftersom att cheferna menar på att de inte

upplever utmaningar med tillgänglighet. Däremot hade det aktivitetsbaserade kontoret tre

våningsplan  i projektetet Akitkon. Vi redogjorde tidigare för att fastighetsbolaget vi valt att

undersöka har endast en våning, vilket ökar synligheten och tillgängligheten, eftersom att alla

sitter på ett och samma plan. En anledning till varför resultaten kan vara skiftande mellan vår

studie och projektet Aktikon kan vara antalet plan. Dessutom sa chefer i vår studie att det var

ett avgörande val att ha ett våningsplan för deras lyckade aktivitetsbaserade kontor.

En likhet mellan vår studie och Aktikon var att det valdes ut olika strategier för hur cheferna

skulle öka tillgängligheten i det aktivitetsbaserade kontoret. Därav de hade som en rutin att

cheferna gick runt i kontoret för att möta sina anställda och visa sig synlig, det är något våra

chefer även gjorde på kontoret vi undersökte. Vi har identifierat samma spår av arbetssätt för

att öka tillgängligheten i våra intervjuer, därför kan det vara ett arbetssätt som växt fram ur

det aktivitetsbaserade kontoret.

5.4 Självledarskap och tillit

Två centrala koder som kan utläsas i figur 1 är självledarskap och tillit. Dessa är

sammanlänkade i figuren eftersom de är beroende av varandra. Tillit krävs mellan chef och

anställd för att självledarskapet ska kunna fungera. I alla intervjuer nämnde cheferna att deras

anställda arbetar självständigt och att de inte har behov av checka konstant. Detta går att se i

följande citat:

De är ju så självgående. Alltså jag sitter inte och övervakar dem och vad de gör om dagarna,

utan skulle inte de göra sitt jobb så syns det ganska fort. Så jag menar jag har ju full tillit till

dem, de sköter sig själva till största delarna. - IP3

Som tidigare beskrivet ger det aktivitetsbaserade kontorets utformning inte stöd för Foucaults

teori om disciplin. Om de anställda arbetar väldigt självständigt, kan det vara en följd av att

övervakningen och disciplinen minskar. Att det ger utrymme för en ny form av styrning,

vilket finns med i teorien om normativ styrning. Arbetarens identitet formas efter
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organisationens “Image”, värderingar och mål i normativ styrning ( Kunda, 2006 s 14). Det

leder till att arbetaren sedan handlar och tar beslut i linje med organisationen. När arbetarens

identitet formas, medför det att arbetarens självledarskap följer organisationen och  arbetaren

vet vad som ska prioriteras och hur det ska göras. I följande citat av IP6 beskriver

Förvaltningschefen att chefsrollen ska visa vägen för arbetaren i självledarskapet.

De som arbetar närmast verksamheten vet oftast vad som behöver göras. Min uppgift som

chef är att vara arbetsgivare eller att visa vägen “Vart ska företaget någonstans?”.

Strukturer, ramar, uppföljning, kontroll i form av leverans om det ska vara rapporter eller

olika avstämningar. - IP6

Att visa vägen för arbetarna kan också identifieras vid kommande citat från IP1:

Idag blir det mer att gruppen har ett problem som ska lösas och chefen visar vägen, att detta

är det hållet vi ska gå,  se till att vi landar där och hur ni gör det bryr jag mig inte om utan se

till att vi landar där vid ett visst klockslag.  Så det är mer peka och dra sen får personalen

själva bestämma utifrån de ramarna - IP1

I citatet kan spår av normativ styrning urskiljas, chefsrollen formar den anställda genom att

visa vart företaget vill någonstans. Arbetaren ges utrymme att handla och ta beslut själv, men

när chefen visar vart någonstans företaget vill leder det till att arbetaren handlar och tar beslut

efter det. Detta för att den anställde ska styra sitt arbete i riktning med företaget. Chefsrollens

uppdrag blir här att visa vägen för sina arbetare när de arbetar självständigt i kontoret. Att ge

bekräftelse till sina anställda när de arbetar självständigt har varit ett återkommande mönster

Genom att ge bekräftelse till sina anställda, förstärker det att de handlar i linje med

organisationen men också att relationen mellan chef och anställd stärks. Om det finns en

stödjande relation mellan chef och anställd kan det skapas en familjär känsla på arbetsplatsen,

vilket i normativ styrning också bidrar till att forma identiteten. Följande citat gäller

bekräftelsen till anställda.

“Så det handlar ju mycket om att lyssna, vara lyhörd, se varandra, bekräfta, ge feedback. /.../

ställa rätt frågor tillbaka så medarbetaren känner att man kan gå vidare. Oftast är det de

som sitter på svaren själv. Ledarskapet handlar mycket om coachning skulle jag vilja säga,

chefsrollen är mycket mer styrning.” - IP6
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I citatet ovan kan vi även här urskilja att när anställda känner en stödjande relation gentemot

chefen och arbetet tillåter ett självförverkligande om egna tankar och åsikter. Eftersom de

själva får utrymme att genomföra sina arbetsuppgifter. Detta blir även ett sätt att binda starka

relationer till sina anställda och på så vis skapa tillit. Alla chefer uppgav att tillit är en

essentiellt i ledarskapet till sina anställda.

“Det bygger väldigt mycket på tillit mitt typ av ledarskap då. Jag räknar och litar på att dom

gör det som ska.” -IP5

“Att bygga tillit till  sina medarbetare, det bygger ju också på ett ansvar. Att man litar på det

de gör.  Och en chef måste ju lyfta sina medarbetare, ge dem möjligheten till utveckling.” -

IP2

Vi har tidigare redogjort att det aktivitetsbaserade kontoret i utformningen inte stödjer teorin

om disciplin, eftersom övervakningen minskas när chefer inte vet var sina anställda sitter.

Därmed minskas också kontrollen, eftersom övervakning är en form av kontroll, ett sätt att

styra arbetaren. I och med att kontrollen minskas krävs det av chefen att lita på att sina

anställda arbetar. Därför anser vi att tillit blir en central del av ledarskapet och chefsrollen i

det aktivitetsbaserade kontoret. Dessutom är behovet av tilliten från chefen stor för att de

anställda ska kunna styra sitt egna arbete.

Samtidigt har vi skrivit tidigare att det kan uppstå en sorts självbevakning i det

aktivitetsbaserade kontoret, som kan på ett sätt ersätta den direkta övervakningen från chefer i

teorin om disciplin. Detta uppkom till viss del i intervjuerna, då cheferna menade att en

anpassning efter andras sker i det aktivitetsbaserade kontoret då man behöver via respekt. Det

är ett öppet kontor och alla sitter där, vilket leder till att alla blir synliga och man anpassar sig

efter andra. Det kan ses i följande citat.

“Du blir synlig på ett annat sätt. Det är klart att man, man kan inte tänka att jag och Anna, vi
går och sätter oss en timme varje dag och pratar med varandra /.../  Precis, självbevakning
liksom”. - IP4
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När en självbevakning uppstår betyder det att att Foucaults teori om disciplin fortfarande i

viss grad är applicerbar. Det kan leda till att arbetarna i sitt självledarskap har självdisciplin

på grund av sin egna bevakning. I den bemärkelsen försvinner inte teorin om disciplin i det

aktivitetsbaserade kontoret. Eftersom teorin om disciplin är relativt äldre kan detta innebära

en anpassning till den flexibilitet som speglar samhället idag. Teorierna disciplin och

normativ styrningen kan i viss mån också samspela.

I dokumentet som vi fått av HR-chefen beskriver fastighetsbolaget deras vision och

värdegrund för chefsrollen och ledarskapet. Det är en ledarhandbok för cheferna i företag.

Mod och tillit nämns som grunden till ledarskapet. Chefsrollen i fastighetsbolaget ska ha

modet till att ge de anställda eget ansvar och tillit så att de fullföljer det ansvaret. Detta kan

liknas vid det vi beskrivit ovanför och sett återkommande mönster genom alla intervjuerna.

Att cheferna tillåter de anställda arbeta väldigt självständigt och har tillit till sina anställda.

Dessutom betonas också ramar i ledarhandboken. Istället för att ha regler som styr arbetaren

har fastighetsbolaget satt upp ramar som man ska förhålla sig inom. Där har chefsrollen och

ledarskapet ett ansvar att uppehålla dessa ramar för deras anställda. Här kan det knytas

tillbaka till det vi tidigare skrev om den normativa styrningen. Dessa ramar som sätts upp

formar arbetarna identitet och de handlar sedan utefter ramarna.

5.5 Kommunikation

När tillgängligheten på kontoret ökar, ökar även möjligheterna till en effektivare

kommunikation mellan chef och anställd. Innan centraliseringen var mötena inplanerade

veckor i förväg, och pågick upp mot 2 timmar. I mötena ingick konversationer som inte rörde

arbetet,vilket resulterade i att mötena blev mindre effektiva.  Möten i det aktivitetsbaserade

kontor är färre och mer effektiva. Detta uttrycks i flera av respondenternas svar och alla

intervjupersoner var överens om att den effektiva kommunikationen är den största fördelen  i

det aktivitetsbaserat kontor. Ett exempel nedan beskriver hur effektiv kommunikationen blivit

och minskningen i antal möten.

Förr blev det en mötesinbjudan på en timme på någonting som just nu vi kan lösa på en kvart

liksom bara för att vi har en lucka och ser varann. - IP6
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Och en annan responden uttryckte sig att kommunikationen blir effektivare och spontan.

Det blir mycket mer spontanträffar. Förr så kanske man kunde lägga in ett möte som ”vi tar

det i slutet av veckan eller något sånt” så jag tycker att kommunikationen blir snabbare och

den blir enklare och den blir mer informell egentligen. - IP1

Som tidigare nämnt blir kommunikationen mer effektiv när alla arbetar på samma ytor. Även

kommunikationen mellan alla avdelningar i organisationen blir mer effektiva eftersom alla

sitter på samma yta och inte i olika byggnader. Detta möjliggör en ökning av spontana möten,

vilket bidrar till att snabbare beslut kan tas mellan anställd och chef och problem kan lösas

direkt när de stöter på varandra under arbetsdagen. Man behöver alltså inte vänta till nästa

uppbokade möte. IP2 väljer att lyfta detta och uttrycker sig såhär:

Det som är fördelen med det här är att man kan få saker lösta väldigt snabbt ifall andra

avdelningar är inblandade. Tidigare så fick man ringa , skicka mejl eller så fick man vänta

någon dag. Nu kan man lösa genom att bara knata iväg till ett annat rum och så har man löst

problemet. - IP2

Just nu löser jag ju mycket mer ärenden genom att röra mig i kontoret och dom dyker upp

och “vad var det med det här eller har du fem minuter”/.../ Så förr blev det mer

mötesinbjudan på en timme på någonting som just nu vi kan lösa på en kvart liksom bara för

att vi har en lucka och ser varann. - IP6

Foucault menar att bestämda placeringar i rummet är syftar till att spara tid, hindra effektlösa

kommunikationer och reglera arbetarna. Dock kan vi genom dessa citat anta fasta placeringar

inte är det enda kravet för att uppfylla Foucaults mål. Många chefer uttrycker att de sparar tid

genom att inte ha fasta platserna på kontoret, eftersom att det skapar spontana möten och

cheferna kan snabbare checka av med andra medarbetare. Här kan vi se att Foucaults teori

inte får stöd i materialet i och med att de spontana interaktionerna han vill hindra, istället ökar

effektiviteten.

Målet i Foucault teori är att minska på de effektlösa kommunikationerna mellan arbetare

genom att ha bestämda placeringar (Foucault, 2017, s.180-186). Däremot behöver de fasta

platserna inte vara ett krav för att målet ska uppfyllas som tidigare nämnt. I det här fallet

uppfylls ändå Foucaults mål med att ha effektiva kommunikationer och är tidsbesparande

utan att ha de bestämda platserna på kontoret. Det personliga snacket i det aktivitetsbaserade
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kontoret har minskat enligt samtliga intervjupersoner. När alla chefer hade egna rum blev det

mer utrymme för det personliga snacket.

Det här sociala snacket som inte handlar om arbetet har minskat väldigt mycket, förr var det

alltid någon som stod på min tröskel liksom “ du, såg du hockeymatchen igår?” men så är ju

inte så nu att någon knackar mig på axeln nu “jaaa såg du hockeymatchen?” /.../ Jag

upplever iallafalla att det sociala grejen om väder och vind har minskat kraftigt. - IP6

När alla både chefer och anställda sitter tillsammans och kommunikationen flödas på kontoret

kan det uppstå en form av självbevakning. Ingen har sin egna plats och kan stänga in sig på

samma sätt som man förut kunnat göra i ett cellkontor. Självbevakning identifierar vi som en

form av övervakning av sig själv. Eftersom alla på kontoret både anställda och chefer kan se

varandras skärmar det vill säga vad alla arbetar med. Vi menar därför att det uppstår en

självbevakning. Arbetsplatsen blir en fristad avsett för endast arbete och det personliga

snacket tas upp under fikarasten och inte i kontoret eftersom där pågår arbetet. IP6 uttrycker

sig såhär.

Största delen av din tid ska du arbeta såklart men jag tror det har och göra med att det är

individen själv som känner att det känns obekvämt att om jag ska gå in och beställa prylar på

nätet, förr drog jag igen dörren och beställde grej på nätet liksom, så det kan vara en

skillnad. - IP6

För att återknyta till de spontana mötena på kontoret kan vi förstå att när de informella

mötena ökar och de formella mötena minskar finns det utmaningar för cheferna att hinna med

sitt egna arbete under dagen då de ständigt blir avbrutna av sina anställda av frågor och

funderingar. Detta är något som lyfts fram av många av intervjupersonerna.

En av cheferna menar att innebörden av en chefsroll är att vara tillgänglig för sina anställda

och att bli avbruten i sitt arbete det är en del av rollen att vara chef och svara på frågor och

funderingar vid spontana möten. Däremot håller chefen själv med om att det kan vara en

störningsfaktor och en negativ del med aktivitetsbaserade kontoret och därför en fördel med

att ha cellkontor då man lättare kan säga ifrån när det inte passar. Chefen förklarar att

skillnaden mellan cellkontor och aktivitetsbaserat kontor blir tydligt då man alltid syns och

speciellt när man måste sitta med en uppgift ostört där man helst vill sitta i ett eget rum.
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När jag hade ett cellkontor när min dörr var stängd då gick inte min personal in där utan då

fick de knacka öppna och fråga “Du, har du tid?” och då kunde jag säga “nä, inte just nu”.

Men är dörren öppen på mitt kontor då kliver de gärna in. Här har man liksom ingen sfär,

utan man sitter där man sitter och det blir väldigt påpassligt liksom. - IP5

En annan chef håller med om att det finns utmaningar i att alltid bli avbruten i sina

arbetsuppgifter beskriver det såhär:

Eh då är det här klassiska att de kommer och säger “Du, har du en minut?”  “Jag har bara

en fråga, har du en minut?” och så säger man “Ja”. Men får man 20-30 st sånna frågor

varje dag, då blir man väldigt störd i sitt egna arbete. -  IP2

Genom att ha bestämda platser kan detta kopplas ihop med Foucaults teori om att platser

sparar tid och ger möjlighet till vilket kan bevisa att Foucaults teori är applicerbar i just denna

aspekten. Då speciellt cellkontor ger möjlighet att visa att man som chef kan visa sig

upptagen under vissa tillfällen och inte vill bli störd. Detta kan möjligen kunna få chefen att

hinna med sina uppgifter men samtidigt underlättar det för chefernas anställda att kunna

kommunicera med chefen när de behöver snabbt lösa en fråga eller problem. Detta kan i sin

tur skapa mindre stress för kontorets anställda eftersom de kan få frågor lösta snabbare och

inte behöva invänta chefens tillgänglighet.

De digitala lösningarna har möjliggjort att det aktivitetsbaserade kontoret har fungerat så bra

som det har gjort, när cheferna inte hittar sina anställd är de bara ett mejl eller en chatt

funktion bort. Den tidigare forskningen kan här även finna sig relevant för vår analys då

forskarna Lid tar upp just detta i sin forskning. Då hon menar att “tekniken är en stor

förutsättning för att det aktivitetsbaserade kontoret ska fungera” (Lid Falkman & Lid

Falkman, 2014 ). Det aktivitetsbaserat kontor inte detsamma som distansarbete, men kan i

viss mån liknas vid distansarbetet, eftersom alla anställda sitter spritt på kontoret mellan olika

avdelningar, därför kan vi applicera denna till vår studie.

Lid lyfter även att digitaliseringen lett till att arbetare inte behöver springa mellan möten.

(Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.53). Lid presenterar hur ledarskapet ter sig på distans

och vissa ledarskapskvaliteter ställer mer krav, exempelvis tydlighet i mål och uppmuntra till

engagemang  Lid hävdar att ett bra ledarskap på distans kräver fokus på kommunikation,

förståelse, rolltydlighet och ledarskap attityd (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.58-59)
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5.6 Laget

I chefsrollen infaller ett ansvar för gemenskapen mellan sina anställda och att se till att alla är

inkluderade, därför blir det av värde att analysera laget i ABW för vår uppsats.

En central del i det aktivitetsbaserade kontoret vi kan se är hur gemenskapen förändras i

kontoret när alla sitter på samma yta. När alla avdelningar arbetar på samma plan blir det

lättare att samarbeta i gemensamma frågor. Alla anställda oavsett avdelning blir mer

sammanhållna och arbetar som en organisation. De känner gemenskap av att alla arbetar mot

samma mål men även arbetare som ett team. Vårt resultat indikerar på det finns delade

perspektiv på gemenskapen, där gemenskapen mellan avdelningarna blir större och lättare att

samarbeta avdelningar emellan, medan gemenskapen i sitt närmaste arbetsteam får

utmaningar att hålla ihop.

En av cheferna menar att de förutsättningar som finns för att en uppgift ska genomföras är det

viktigaste att ens eget team är samlat för att lösa uppgiften. Chefen fortsätter:

Det finns ju ingenting som säger att den organisatoriska strukturen är den som löser de
moment som ska fixas, oftast sker ju ett ärende eller en arbetsuppgift i en process som
spänner över flera organisatoriska gränser, oftast är det blandningen bättre jag tror man får
säga så - IP6

Även fast arbets relationerna styrks över själva avdelningarna kan det även gynna de privata

relationerna också detta är något som styrks av en av cheferna:

Man ser människor som kanske aldrig skulle ha umgåtts förut för att de tillhör olika enheter,
det var så pass avdelat i korridorerna. /.../ Som min HR - kollega och dens bästa kompis är
en fastighetsskötare, en person som jobbar där. Så att de skulle nog aldrig ha träffats annars
om det inte var för att vi hade det här kontoret, att hitta en vän också. - IP4

För att ta stöd från ovanstående citat kan vi bekräfta att arbetsplatsen blir en miljö för att

främja nya relationer till sina arbetskollegor på andra avdelningar, i utbyte av nya relationer

blir även stämningen på kontoret mer familjär. Den normativa styrningen blir framförallt

påtaglig i ett aktivitetsbaserat kontor eftersom det frigör utrymme för ett mer personligt

utbyte än om alla hade suttit i egna kontorsrum.

40



En av cheferna uttrycker sig att ledarskapet inte bara handlar om att leda utan även att få

mötena lättsamma och inleder sina möten med att gå laget runt och ha en avcheckning hur

alla mår innan mötet startas, frågor som exempelvis “hur har helgen varit?”. Chefen

uttrycker att det är av intresse att veta vilka människorna är och inte vad de jobbar med

egentligen. Detta tycker chefen är viktigt och uttrycker sig såhär:

för mig är det ganska viktigt att ha koll på vad heter sambos och familj vad har man för
intressen”  - ip6

Däremot nämner chefen att de är något som hen alltid har gjort och inte har något med det
aktivitetsbaserade kontoret att göra.

Däremot upplever en av cheferna att det aktivitetsbaserade kontoret har orsakat en ökad

distans mellan sig själv och sina anställda. Däremot kan det skilja från vilken chefsroll man

har, denna chefen har arbetare som arbetar mer självständigt vilket resulterar i att de

inplanerade mötet inte behövs. Det kan vara en anledning till att för vissa chefer blir det

motstånd i gemenskapen för vissa och andra inte.

Dessutom har vi i intervjuerna efterfrågat hur chefer arbetar när de ska välkomna en ny

anställd in i ett aktivitetsbaserat kontor. I samtliga intervjuer framgick det att

fastighetsbolaget utarbetat en process för välkomnandet av nyanställda, där de under en

bestämd tid på samma plats med en från laget (Personalgruppen). Detta för att den ny

anställde ska komma in i laget, känna gemenskap och veta vilka den arbetar med. Chefsrollen

får ett större ansvar i välkomnandet av nyanställda, för att se till att de kommer in i gruppen.

Dessutom framgick det i flera intervjuer att de nyanställda är väldigt nöjda med ett

aktivitetsbaserat kontor. I kommande citat framgår detta.

Man får en mentor som man följer hela tiden så att man blir rätt introducerad i grupperna
och vet vart man tillhör. Så jag har inte sett det som något problem så. - IP2

I vårt kapitel om tidigare forskning kapitel om Wohlers och Hertel (Wohlers & Hertel, 2018).

drar de en slutsats om att det aktivitets baserades kontorets funktioner och egenskaper hindrar

kommunikationen och samarbetet mellan medlemmarna på grund av den ökade distansen

mellan arbetarna. Chefen uttrycker sig ungefär på samma sätt:
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Man glider ifrån varandra lite mer och mer. Vi har varit en rätt tight grupp tidigare, /.../

skulle någon gå och fika då tog man en vända i korridoren “ska vi gå och fika?” Då gick

hela gruppen och fikade. Men så är det inte riktigt nu någon fikar kvart i nio och någon fikar

kvart över nio, sen behöver inte det vara dåligt så men man behöver jobba lite på

grupptillhörigheten då - IP5

Detta är även något som forskarna Muhonen och Berthelsen även hade som resultat i sin

studie då de gemensamma fikarasterna hade minskat. (Muhonen & Berthelsen, 2020).  De

menade även att kommunikation och gemenskapen blev problematisk då det kunde förklaras

av svårigheter med att lokalisera medarbetare i ABW.

6. Diskussion

Vår uppsats syftar till att undersöka chefsrollen och ledarskapet i det aktivitetsbaserade

kontoret. Vi vill skapa förståelse om chefsrollens arbetssätt i ett aktivitetsbaserat kontor och

vilka krav som ställs på ledarskapet. Från analysen i föregående kapitel har vi jämfört vårt

insamlade material med teorierna disciplin och normativ styrning i relation till chefsrollen

och ledarskapet. De centrala delar som uppkommit ur analysen är att kontorets utformning

inte ger stöd till disciplin i Foucaults bemärkelse, men att kontoret resulterat i en annan form

av övervakning. Eftersom att alla sitter synliga i det aktivitetsbaserade kontoret har det lett till

självövervakning. Alla chefer och arbetare på kontoret blir synliga, därför när man handlar

görs det i respekt till andra.

Målbilden för ledarskapet enligt fastighetsbolaget att ha mod att tillåta de anställda att arbeta

självständigt och tillit att de gör sitt arbete. För att återknyta till vår frågeställning om vilka

krav som ställs på ledarskapet i ABW, kan vi här se krav på egenskaper som mod och tillit till

sina anställda. Dessutom ställs det nya krav på ett ledarskap för att kunna leda de som leder

sig själva. Det är som att arkitekturen också tvingar cheferna att ha tillit till sina anställda när

de sitter spritt i kontoret.  Alla arbetar självständigt i det aktivitetsbaserade kontoret och här

spelar själv övervakningen in. Eftersom att en självövervakning skapas ger det en tillit till

chefsrollen att de anställda arbetar och inte gör något annat.
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I ledarskapet infaller även ett krav av att visa vägen för sina anställda. Återigen visar

fastighetsbolagets ledarskapshandbok att chefen ska visa sina anställda vart företaget vill

någonstans och visa vilka ramar som gäller för den anställdes självarbete. Här knyts det i

analysen till den normativa styrningen, eftersom att det får den anställda att handla, ta beslut

och agera i linje med företagets mål och visioner. Chefsrollen behöver därför inte direkt styra

de anställda, utan den normativa styrningen möjliggör att den anställde fortfarande arbetar

utifrån vad som gynnar företaget.

En annan central del i analysen är tillgängligheten och synligheten och hur chefsrollen arbetar

med dessa i ett aktivitetsbaserat kontor. I våra intervjuer upplevde inga chefer utmaning med

tillgänglighet till sina anställda. Däremot har vi identifierat arbetssätt som de använder som

rör tillgängligheten i kontoret som också återspeglar hos andra studier av det

aktivitetsbaserade kontoret, som vi benämnt i tidigare forskning. Exempelvis tar många

chefer en promenad genom kontoret för att visa sig tillgänglig och hitta sina anställda, vilket

var en av strategierna som benämns i resultatet av projektet Aktikon.

Ett annat sätt att arbeta med tillgänglighet, var genom de digitala verktygen. Alla chefer var

tillgängliga via telefon, mejl eller chatten på teams. En digital tillgänglighet är oberoende av

platsen i rummet, vilket är användbart i ett aktivitetsbaserat kontor där alla sitter spritt. I

tidigare forskning nämns Gisela Bäcklander som menar på att det aktivitetsbaserade kontoret

främjar en konstant uppkoppling för att fungera. Cheferna på fastighetsbolaget använder sig

av denna konstanta uppkoppling för att vara tillgängliga till sina anställda. Här kan vi se att

arbetssätt i chefsrollen bygger på att ständigt vara uppkopplade.

De digitala verktygen är en förutsättning för att det aktivitetsbaserade kontoret. Som

forskarna Lid Falkman beskriver  “tekniken är en stor förutsättning för att det

aktivitetsbaserade kontoret ska fungera” (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014, s.124) Vi kan

även med våra resultat stödja detta då många chefer använder det digitala verktygen för att nå

fram till sina anställda. Även är det en förutsättning för det bärbara arbetet i kontoret.

Kommunikationen i aktivitetsbaserade kontoret har förändrats till det bättre på grund av att

inga har bestämda sittplatser, alla får röra sig fritt och placera sig var dem vill, till skillnad

från när alla satt i cell kontoret, detta är något som styrks av alla chefer. När alla sitter på

samma ytor tillåter det fler spontana möten och bidrar till ett mer effektivt arbete i
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organisationen. De spontana mötena har därför blivit en central del för att främja

effektiviteten i kontoret.

Foucaults teori som tidigare nämnt bygger på att de fasta placeringarna är krav som måste

finnas för att minska på de effektlösa kommunikationerna och kunna vara tidsbesparande.

Tidsbesparingar har ökat eftersom alla frågor och problem besvaras under spontana mötena

och inga planerade möten behöver planeras in. Chefsrollen effektiviseras genom att de sparar

tid genom små interaktioner. I chefens förhållningssätt anser de att de inte längre behöver

boka in lika många två timmars möten utan funderingar kan lösas spontant under en kvart

bara av att de träffas spontant vid kaffemaskinen eller stöter på varandras i kontoret.

Självbevakningen för både anställda och chefer har ökat då de inte längre står och pratar med

varandra under längre perioder just för att man har mer respekt gentemot varandra i kontoret.

Som tidigare nämnt bidrar aktivitetsbaserat kontor till en ökad kommunikation mellan

anställda och chefer. Däremot blir det utmaningar för chefsrollen då kommunikationen och

tillgängligheten ökar och kan bli en ineffektivt för chefen att hinna med sina uppgifter när de

ständigt blir avbrutna, detta är även något som styrks av många chefer. Chefen menar att det

samtidigt är en del att vara chef att vara kommunikation med sina anställda och finnas där när

funderingar uppstår.

Vi kan sammanställa att de krav som ställs på ledarskapet är tillit och mod till att låta sina

anställda arbeta självständig och tillit att de gör sitt jobb, men samtidigt visa vägen och de

ramar som finns i deras självständiga arbete. Chefsrollen effektiviseras i sitt arbete och sparar

tid genom att kommunikationen förändras i det aktivitetsbaserade kontoret genom de

spontana interaktionerna som kontoret främjar. Dessutom har vi identifierat olika arbetssätt i

chefsrollen för att öka tillgängligheten till sina anställda, exempelvis via en digital

tillgänglighet eller promenader genom kontoret.

Vårt material för uppsatsen är 6 intervjuer med chefer, vilket kan vara för lite material för att

täcka våra frågeställningar och ge ett trovärdigt svar. Vi har identifierat återkommande

mönster och teman i samtliga intervjuer, men ett antal fler intervjuer hade förstärkt detta.

Som komplettering till intervjuerna användes även dokument från fastighetsbolaget, där de

centrala delar vi observerat i intervjuer också återkommer i dokumentet. Detta bygger

trovärdigheten för uppsatsens resultat.
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Eftersom vår undersökning endast baseras på en organisation skulle det vara intressant att

vidare undersöka ena annan organisation som jobbar med aktivitetsbaserat kontor. För att dra

jämförelser mellan dem och undersöka om samma resultat finns eller om de det skulle skilja

sig.
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8. Bilagor

Bilaga 1 - Informationsbrev till intervjudeltagare

En förfrågan om deltagande i studie

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur
chefsrollen gestaltas i det aktivitetsbaserade kontoret. Vi vill undersöka hur chefsrollen
formas när arbetarna får sitta spritt på kontoret samt vilka utmaningar i form av styrning som
uppstår för chefsrollen. De kunskaper vi hoppas kunna utveckla med studien är hur
produktiviteten, hälsan och trivseln ter sig.

Du tillfrågas därför, i din egenskap som HR-chef att få genomföra intervjuer och undersöka
hur du arbetar som chef i det aktivitetsbaserade kontoret, samt om du kan hjälpa oss få
kontakt till andra chefer på  fastighetsbolaget som vi kan intervjua för vårt examensarbete.
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Data samlas in genom intervjuer under mars/april 2021. Vi har planerat 6-8 intervjuer på
cirka 45 minuter, där frågor kring chefsrollen och hur den gestaltas i det aktivitetsbaserade
kontoret kommer vara i  fokus. Vi har tänk använda oss av digitala system som teams eller
zoom för att göra intervjuerna över webbkameran. Intervjuerna kommer spelas in och den
som intervjuas har när som helst rätt att avsluta intervjun och inspelningen. Deltagandet är
naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade
materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till det under
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras.

Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att
endast vi och handledare har tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och
publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.

Med vänliga hälsningar

Tace Mumford och Hanna Tisäter

Bilaga 2 - Intervjuguide

Bakgrundsfrågor:

● Hur länge har du arbetat som chef på fastighetsbolaget?

● Var du med i övergången till ett aktivitetsbaserat kontor, eller började du arbeta

efteråt?

● Har du arbetat med aktivitetsbaserat kontor på tidigare arbetsplatser?

● I din roll som chef, hur många medarbetare har du ansvar för? Arbetar de på kontoret

och sitter aktivitetsbaserat?

● Sitter du som chef också aktivitetsbaserat? Eller har du ett eget kontor?

● Är det någon/några på organisationen som har eget kontor? Dvs inte sitter

aktivitetsbaserat.

Djupgående:

● Vad har du för arbetsuppgifter i din arbetsroll?

● Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig innan covid-19?
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● Vilken plats brukar du välja att sitta på under dina arbetsdagar?  Är du mer

strukturerad eller mer “going with the flow”?

● Vart brukar dina anställda sitta? Sitter ni spritt på kontoret? Eller brukar ni sitta nära

det team som ni arbetar med?

● Vet du från dag till dag vart dina anställda sitter?

● Hur kommunicerar du för att veta vart dina anställda sitter? Använder ni olika

plattformar?

● Hur ofta träffas du och dina underställda/medarbetare? Är det dagligen eller har ni

olika möten för kommunikation?

● Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina anställda? Följdfråga:  Har ni

fler möten/avstämningar? Hur många per vecka ungefär?

● Tror du att det aktivitetsbaserade kontoret påverkar er kommunikation? I så fall hur?

● Hur strukturerar ni upp dagarna med arbetarna när de anställda sitter spritt över

kontoret?

● Ser du dina medarbetare varje dag? Eller upplevde du utmaningar med att “hålla

uppsikt” på dina medarbetare/anställda?

● Arbetar dina anställda självständigt i det aktivitetsbaserade kontoret när de sitter

utspritt?

● Känner du tillit till dina anställda när de arbetar självständigt.

● Hur arbetar du för att skapa tillit till dina anställda?

● På vilket sätt arbetar du för att vara tillgänglig för dina medarbetare? Hur arbetar du

för att hålla ihop ditt “team” i ett aktivitetsbaserat kontor?

● Finns det utmaningar med gemenskapen i det aktivitetsbaserade kontoret?
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● Hur är maktbalansen på det aktivitetsbaserade kontoret? Anser du att maktbalansen på

kontoret har förändrats om du ser till skillnad från förr när ni satt i cellkontor? Hur

arbetar du som chef för välkomna en ny anställd till det aktivitetsbaserade kontoret?

● Vad anser du är den främsta fördelen med att vara chef och arbeta på ett

aktivitetsbaserat arbetssätt?

● Vad anser du är den största utmaningar med att vara chef och arbeta med ett

aktivitetsbaserat arbetssätt?

● Vad är viktigt för dig i ledarskapet till dina anställda? Vilka egenskaper i en chefsroll

är viktiga?

● Följdfråga: Hur arbetar du för att uppnå det i det aktivitetsbaserade kontoret?

Avslutande:

● Vad tycker du att du kan förbättra i ditt arbete i ett aktivitetsbaserat kontor? Har du

möjligheterna att uppfylla det?

● Är det någonting du vill tillägga?
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