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Ledarskap för aktivitetsbaserade miljöer och 

arbetssätt 

 
Annelie Carlberg 

 
I syfte att undersöka vad övergången till en aktivitetsbaserat 

kontorsmiljö (ABW) innebär för synen på det egna ledarskapet i 

relation till medarbetarna samt hur chefer hanterat övergången i 

förhållande till sin chefsidentitet har sex kvinnliga och tre manliga 

chefer från fyra olika organisationer intervjuats. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av IPA-metoden utifrån teorier om chef-/ 

ledarskap i förhållande till medarbetarskap och identitetsarbete. 

Resultatet visar att en övergång till ABW kan innebära en 

ansvarsförskjutning mot ökat medarbetaransvar och ett mer strategiskt 

chef-/ledarskap som är baserat på målstyrning, tillit och ett större ansvar 

för sociala strukturer. Ett individuellt, tjänande ledarskap underlättar för 

ett hållbart ledarskap i ABW. Deltagande chefer har uppskattat 

utvecklingen av chef-/ledarskapet i övergången till ABW och det har 

inte påvisats några konfliktfyllda identitetsarbeten. Studien ger exempel 

på vad en förändringsprocess mot ABW kan innehålla. Ytterligare 

forskning behövs för att undersöka hur ABW fungerar för olika typer 

av organisationer och medarbetare. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsbaserat arbetssätt, 

gränslöst arbetsliv, identitetsarbete, ledarskap, medarbetarskap, 

självledarskap, socialt stöd, tillit. 

 

 

Inledning 

 

Arbetslivet håller på att förändras, till stor del på grund av den tekniska utvecklingen som 

möjliggör nya sätt att utföra arbete på (Allvin, Aronsson, Häggström, Johansson & Lundberg, 

2006; Romeike, Wohlers, Hertel & Schewe, 2016). I dess kölvatten växer, med betydande fart, 

en ny typ av kontor fram i Sverige, det aktivitetsbaserade kontoret eller ”activity based 

workplace” (ABW) (Lidström, 2016; Toivanen, 2015; Danielsson Bodin, 2014). I det 

aktivitetsbaserade kontoret finns inga egna arbetsplatser utan medarbetarna väljer bland olika 

varianter den arbetsplats som passar bäst för den arbetsuppgift som för närvarande ska 

genomföras. En övergång till ett aktivitetsbaserat kontor är inte bara ett lokalprojekt utan är lika 

mycket en långsiktig organisationsförändring som kommer att påverka såväl arbetssätt som 

kultur på arbetsplatsen (Chefstidningen, 2016). När medarbetarna själva väljer var och när de 

ska utföra sina arbetsuppgifter påverkar det ledarskapets möjligheter att kunna styra och följa 

upp verksamheten (Romeike et al., 2016). Ett ledarskap i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet behöver bygga på tillit i stället för kontroll, och målstyrning i stället för 

instruktioner (Aronsson et al., 2012; Costa & Bijlsma-Frankenma, 2007; Lidström, 2016; 

Tiovanen, 2015). Ett större ansvar läggs på individen vilket påverkar medarbetarskapet 

(Hällsten & Tengblad, 2006) och ställer krav på ett självledarskap (Steward, Courtright & 

Manz, 2011; Hansson 2004). Ledarskapsstilar som bygger på tillit och uppmuntrar 

självförverkligande är bland andra det transformativa och det tjänande ledarskapet (Dellve & 

Eriksson, 2016; Bass, 1990; Spears, 1998).  
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Forskning pågår inom ABW men det finns ännu få publicerade artiklar då det är ett nytt 

forskningsområde. Därför är det intressant att studera fenomen till följd av det nya sättet att se 

på arbete. En fråga som kan ställas i denna kontext är vad det betyder för synen på det egna 

ledarskapet när medarbetarna förväntas ta över en stor del av ansvaret för var, när och hur 

arbetet ska genomföras. Fokus i denna studie är att undersöka hur övergången till ett ledarskap 

i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap med ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar upplevelsen 

och synen på det egna ledarskapet.  

 

 

Gränslöst arbetsliv 

 
Framväxten av de aktivitetsbaserade kontorslösningarna har sin grund i att arbetslivets 

traditionella gränser har förändrats och för många har arbetet blivit mer oberoende av var, när 

och hur det ska utföras. Aronsson et al. (2012) förklarar gränslöst arbete som förändringar i 

regleringen av arbete avseende tid, rum, organisation och anställningsvillkor. Arbetstiden och 

arbetsplatsen har sedan industrialismen varit betydande styrmekanismer för arbete, verksamhet 

och anställda och har en stark koppling till löne- och arbetsvillkor. Men då förändringar i 

omvärlden kräver en större flexibilitet så förändras styrmekanismerna mot ett större ansvar för 

individen att planera, organisera och utföra sitt arbete. I det gränslösa arbetet får arbetstiden 

mindre betydelse där i stället arbetsuppgifterna blir det viktiga och den detaljerade tidstyrningen 

ersätts av överenskommelser om när arbetet ska vara klart samt att ansvaret läggs över på den 

enskilde individen att utföra arbetet på ett sätt så att överenskommelsen följs (Allvin et al., 

2006). Det gränslösa arbetet kräver ett stort mått av självgående och förmåga att leda sig själv 

för att kunna dra fördelar av friheten i det gränslösa arbetslivet (Hansson, 2004). Individen får 

utökade möjligheter att påverka sitt arbetsliv och kunna kombinera detta med en fritid utanför 

arbetet. Men måste samtidigt ta ett ansvar för att utföra arbetet på ett sådant sätt att det inte 

riskerar hälsan.  

När individen själv ansvarar för att lägga upp arbetet ger det också i många fall möjlighet att 

frigöra sig från var arbetet ska utföras. Den nya informationsteknologin spelar en avgörande 

roll för att kunna bli flexibel vad gäller arbetsplats (Romeike et al., 2016). Men arbetsplatsen 

utgör också en funktion i arbetet kopplat till relationer, stöd, kultur och normer. I den flexibla 

och gränslösa organisationen, utan individuella arbetsplatser, är det av större vikt att individerna 

själva tar ansvaret för kontakt och samarbeten för att få verksamheten att fungera. En risk med 

sociala gemenskaper som utifrån detta blir självgenererade är att de blir konservativa och 

utvecklar egna norm- och värdesystem (Allvin et al., 2006). Arbetsplatsen har traditionellt haft 

en funktion av att tydliggöra och visualisera organisatoriska gränser. Ett företags organisation 

innehåller gränser för arbetets innehåll och definierar samarbeten med kollegor och tydliggör 

vad som förväntas och vad som betalas för. När arbetslivets krav på snabba förändringar ökar 

utmanas dessa gränser och kräver en flexibilitet för att tillräckligt snabbt kunna anpassa 

verksamheten till nya krav. I dagens slimmade organisationer ställs krav på att individer ska 

kunna hantera flera olika uppgifter vilket gör att arbetsinnehållet för en individ förändras. 

Organisatorisk gränslöshet leder till mindre formella strukturer och relationer. Sociala 

relationer blir viktigare än formella organisationsstrukturer (Allvin et al., 2006). Arbetsplatsen 

är en viktig arena för samarbete och kreativt arbete men måste då vara tillräckligt attraktiv för 

att medarbetaren ska välja att utföra sina arbetsuppgifter där. 

Slutligen påverkar det gränslösa arbetslivet även anställningsvillkoren. De ökade kraven på 

flexibilitet gör att tidsbegränsade anställningar blir vanligare och anställningsbarheten blir för 

individen en viktig faktor (Allvin et al., 2006). Baksidan av detta kan för företagen bli en 

minskad lojalitet med arbetsgivaren (Rousseau, 1995). Det gäller då att vara en attraktiv 

arbetsgivare för att kunna behålla sin personal. Beskrivningen av det gränslösa arbetet har stora 
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likheter med beskrivningar av det aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet, som presenteras 

nedan. 

 

 

Nya kontorslösningar och nya arbetssätt  

 
Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen (2010) beskriver hur nya kontorslösningar växer fram 

som ett resultat av den nya teknologin som tillåter medarbetare att vara flexibla avseende när 

och var de ska jobba. Aktivitetsbaserade kontor är exempel på en sådan ny kontorslösning. De 

består av olika arbetsstationer eller zoner som är anpassade till olika typer av arbetsaktiviteter. 

De aktivitetsbaserade kontoren är enligt Bodin-Danielsson (2014) ett paraplybegrepp för olika 

typer av kontor där man utgår från aktiviteten som ska utföras. I ett aktivitetsbaserat kontor har 

medarbetarna ingen egen arbetsplats utan väljer arbetsplats utifrån den arbetsuppgift som ska 

utföras och där det finns olika typer av arbetsplatser att välja mellan. 

Som en följd av dessa nya kontorslösningar uppstår ett behov av en annan typ av 

arbetsfilosofi som bygger på att medarbetarna är fria att själva bestämma var och när de vill 

arbeta utifrån principerna tillit, ansvar och prestation och där samarbete underlättas av 

informations- och kommunikationsteknologi (Romeike et al., 2016). Detta nya synsätt benämns 

New Ways of Work (NWW). Enligt Romeike et al. (2016) är drivkrafterna till NWW 

förändringar i kontorsarbetets natur, organisationernas önskan om att minska kostnader samt 

ändrade attityder till arbete hos de nya generationerna arbetskraft. Appel-Meulenbroek et al. 

(2010) menar att det i implementeringen av ABW bör ingå utbildning i NWW, detta för att 

minska risken för att det nya kontoret inte används som det var tänkt vilket skulle kunna leda 

till lägre produktivitet, ohälsa och otillfredsställelse. 

Det finns en del forskning kring hur olika typer av kontorsmiljöer påverkar till exempel 

hälsa, välmående och arbetstillfredsställelse. Vad gäller välmående har flexkontor och egna 

kontor bäst resultat medan man mår sämst i små och mellanstora kontor (Danielsson Bodin & 

Bodin, 2008). Högkoncentrationsarbete är lättare att utföra i små kontorslandskap än vad det är 

i stora men eget rum var heller inte så fördelaktigt gällande prestation som man tidigare trott 

(Seddigh et al., 2014). Tidigare studier har gjort jämförelser mellan följande kontorstyper: cell-

kontor, delade kontorsrum, små, medium och stora öppna planlösningar, flexkontor och 

kombinationslösningar mellan dessa. Skillnaden mellan dessa kontorstyper och ABW är att 

medarbetarna inte har samma valmöjligheter att bestämma arbetsplats utifrån arbetsuppgift utan 

är anvisad en plats eller inte har fler olika alternativ att välja mellan. Utifrån ett 

ledarskapsperspektiv har Danielsson Bodin, Wulff och Westerlund (2013) påvisat att 

medarbetares uppfattning av ledarskapet påverkas av kontorsmiljön där ledarskapet fick sämre 

betyg i mellanstora öppna kontorslandskap och att små kontorslandskap. Ledarskapsstil bör 

därför vara en faktor att ta hänsyn till vid val av kontorsdesign. När det gäller aktivitetsbaserade 

kontor finns ännu ingen specifik forskning publicerad. 

 

 

Tillit- och ansvarsrelationer  
 

Flera vittnar om att en övergång till ABW inte är begränsat till en lokalfråga utan förväntas 

påverka arbetssätt och organisation i grunden (Appel-Meulenbroek et al., 2010; Toivanen, 

2015; Lidström, 2016; Romeike et al., 2016). Ylander (2008) har intresserat sig för 

organisationsförändringar och påpekar att en av utmaningarna för en organisation i förändring 

är att tydliggöra hur roller, relationer och arbetssätt ska se ut när förändringen är genomförd. 

Om detta inte görs kan det uppstå oro och osäkerhet om vart man ska och hur man ska ta sig 

dit. Ylander menar att det kan vara svårt för medarbetarna att se hur och var förutsättningarna 
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för det framtida arbetet ska skapas och att de därför efterfrågar stöd och inflytande. I en 

övergång till ABW är det inte alltid lätt att i förväg ge tydliga besked om hur det kommer att se 

ut i framtiden då det ännu inte finns så många exempel att titta på och att fenomenet är relativt 

nytt. 

Ylander (2008) anser att det är viktigt att genom hela förändringsprocessen upprätthålla 

relationer kopplade till tillit och ansvar. Han ser tillit som både ett förhållningssätt och en känsla 

av att andra kommer att bete sig så som jag väntar mig att de ska bete sig. Detta förhållningssätt 

leder till en känsla av kontroll. Ansvarsrelationer handlar enligt Ylander om att tydliggöra vilka 

krav och förväntningar chefer och medarbetare kan ha på varandra, vilket har en förebyggande 

roll i att skapa ordning och reda. När nya arbetssätt ska införas uppstår lätt oklarheter kring vem 

som ansvarar för vad och det kan enligt Ylander påverka tilliten negativt. 

Enligt Aronsson och Karlsson (2001) har tillit inte bara konsekvenser på individuell nivå. 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv påverkar tillit även de sociala relationerna på en 

arbetsplats genom att det sociala samspelet blir mer förutsägbart och pålitligt. Bristande tillit 

riskerar att minska viljan att ta risker och det försvårar ett målinriktat beteende och får på så vis 

betydelse för om medarbetarna ska ta ett större eget ansvar för arbetsuppgifternas utförande. 

Jones och George (1998) delar in tillit i villkorlig och ovillkorlig tillit. Den villkorliga tilliten 

bygger på att den andra personen gör som förväntat och tilliten upphör när så inte blir fallet. 

Den ovillkorliga tilliten bygger snarare på att personerna delar värderingar och att detta har 

befästs genom tidigare handlingar. Den ovillkorliga tilliten är mer motståndskraftig mot ett 

agerande som inte ligger i linje med förväntningarna. Författarna anser att den ovillkorliga 

tilliten är något att eftersträva i viktiga sociala relationer. En sådan relation är den mellan chef 

och medarbetare. Wettergren (2001) ställer sig dock kritiskt till att ovillkorlig tillit är förenlig 

med arbetsgivarens uppdrag att verka för en lönsam verksamhet och att detta lämnar 

medarbetaren ensam med ansvaret för tilliten. 

 

 

Relationen mellan tillit och kontroll 
 

Tillit framhålls vara en viktig faktor i det aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet (Appel-

Meulenbroek et al., 2010; Toivanen, 2015; Lidström, 2016; Romeike et al., 2016). Tillit är en 

förutsättning när medarbetarna själva tar över ansvaret för hur, var och när arbetet ska utföras. 

Tillit ersätter i viss mån ett traditionellt sätt att styra verksamheten genom kontroll men 

kombineras med andra former av kontroll. Biljsma-Frankenma och Costa (2005) beskriver tillit 

som ett psykologiskt tillstånd som baseras på förväntningar om hur andra ska agera och att det 

i sin tur leder till att det blir verklighet. Kontroll beskrivs som en process för att få medarbetare 

att arbeta mot organisationens mål och kan delas in i formell och informell kontroll. De menar 

vidare att forskning har visat att tillit och kontroll både kan vara varandras motsatser och 

samtidigt kan komplettera varandra. 

Den formella kontrollen som består av regler, rutiner och policies för att övervaka och belöna 

önskvärt utförande blir enligt Costa och Biljsma-Frankema (2007) ett hinder för medarbetarens 

självständighet i utförandet av sina arbetsuppgifter. Styrning baserad på kontroll är svår när 

arbete till stor del består av samarbete, ständig kompetensutveckling och utveckling av nya 

arbetssätt. Formell kontroll är också svår att applicera på kunskapsintensiv verksamhet där 

kompetensen hos medarbetarna är den viktiga resursen. Här blir enligt Bijlsma-Frankenma och 

Costa (2005) tillit ett bättre alternativ till att styra verksamheten. Formell kontroll däremot som 

syftar till att underlätta självbestämmande, ge konstruktiv feedback och utveckla medarbetarna 

är lättare att acceptera och kan då vara en faktor som leder till tillit och underlättar för chefer 

att delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna. Den informella kontrollen i form av 

social kontroll skapar gemensamma mål och värderingar vilket leder till ömsesidig förstående 
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som främjar tillit och är ett exempel på när tillit och kontroll kompletterar varandra (Costa & 

Biljsma-Frankema, 2007). 

Romeike et al. (2016) har tagit fasta på att möjligheterna i NWW till att träffas ansikte mot 

ansikte minskar och att det traditionella sättet att kontrollera utfört arbete försvåras. De 

konstaterar att chefer i större utsträckning behöver förlita sig på kontroll med hjälp av den nya 

tekniken alternativt att hitta andra sätt att utföra kontroll på. De anser att de minskade 

möjligheterna till att träffas personligen ökar behovet av en ömsesidig tillit samtidigt som nya 

sätt att utöva kontroll hotar tilliten. Romeike et al. (2016) har därför utarbetat ett antal strategier 

för chefer för att utöva en effektiv kontroll av arbete och samtidigt bevara en ömsesidig tillit 

mellan chef och medarbetare. Dessa strategier går ut på att ta hänsyn till medarbetares 

subjektiva åsikter om kontroll- och övervakningssystem samt deras uppfattning om rättvisa och 

transparens. Då finns möjligheten till att få kontroll och tillit att stödja varandra genom att få 

medarbetare att acceptera den kontroll som utövas. Framförallt fyra faktorer lyfts fram för att 

detta ska ske. För det första att de tekniker för kontroll som används accepteras av medarbetarna 

och att dessa uppfattas som ett verktyg för att förbättra kompetens och som feedback till 

medarbetarna. För det andra, att medarbetarna involveras i hur kontrollen ska se ut och utföras. 

För det tredje bör medarbetarna garanteras någon form av självständighet genom att tydliggöra 

vad som kontrolleras och vad som inte kontrolleras. Slutligen är det av vikt att kontrollsystemet 

uppfattas som rättvis såtillvida att det är oberoende av vem som kontrolleras och när kontroll 

sker. 

Relationen mellan kontroll och tillit är också intressant utifrån ett hälsoperspektiv. Enligt 

Karasek och Teorells (1990) teori om krav och kontroll innebär höga krav och låg kontroll 

hälsorisker. Ett ökat medarbetareinflytande kan öka kontrollen över det egna arbetet samtidigt 

som den ökade medarbetaransvaret också höjer kraven. Målstyrning som styrmekanism innebär 

ett behov av att följa upp resultat på individnivå och alltför detaljerade styr- och kontrollsystem 

riskerar att minska individens möjlighet till kontroll med misstroende och brist på tillit som 

följd (Aronsson & Karlsson, 2001).  

 

 

Självledarskap och medarbetarskap 
 

Det nya arbetssättet i aktivitetsbaserade kontor bygger på att medarbetarna tar ett större ansvar 

för utförandet av sina arbetsuppgifter. Ett sätt att göra detta är genom ett ökat självledarskap 

(Lidström, 2016). Självledarskap handlar enligt Manz (1986) om att leda sig själv mot 

prestationer och beteenden vare sig de är naturligt motiverade eller ej. Han utvecklar sedan 

detta till att självledarskap kan betraktas som en flytande skala mellan yttre ledarskap via 

självstyrning till självledarskap (Manz, 1992). Vad som bestämmer var på skalan man befinner 

sig är omfattningen av påverkansmöjligheterna till vad, hur och varför ett arbete ska utföras 

samt om motivation och incitament för arbetet kommer utifrån eller inifrån. Det är således inte 

bara medarbetarna som behöver ta ett större ansvar utan cheferna behöver också delegera en 

del av ledarskapet. Enligt Stewart, Courtright och Manz (2011) är självledarskapet beroende av 

det externa ledarskapet såtillvida att cheferna behöver tillhandahålla resurser och stöd för att 

medarbetarna ska kunna ta sig an ett ansvar för verksamheten. Vidare anser de inte 

självledarskap vara en ersättning för externt ledarskap men att det externa ledarskapet som leder 

till självledarskap skiljer sig från ett traditionellt ledarskap som bygger på styrning och kontroll. 

Det består snarare av ett ledarskap baserat på coaching och stöd. 

Hansson (2004) talar i stället om självförvaltning som en kompetens som behövs när de yttre 

styrmekanismerna ändras i det flexibla och gränslösa arbetslivet. Hon menar att självförvaltning 

snarare handlar om ett självgående än en självständighet. Detta självgående handlar om en insikt 

om sin egen funktion i sammanhanget och en förmåga att kunna reglera sitt eget handlande. 
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Självförvaltandets kompetens utgörs av attityder såväl som personlighet men är också beroende 

av sociala kontaktnät. Att kunna hantera det nya flexibla arbetslivet omfattar dels ett ansvar för 

arbetet men också för den egna personen och hela den egna livssituationen, att helt enkelt kunna 

strukturera sin egen tillvaro och forma sina egna arbetsvillkor. Hansson lyfter problem som 

uppstår när individer inte innehar den kompetens som krävs för att leva upp till det gränslösa 

arbetets krav och att detta riskerar att förstärka ojämlikheter och klasskillnader. En annan risk 

uppstår även då individer kompenserar bristande kompetens kring självförvaltning med att 

jobba mer och hårdare. För att förebygga detta krävs en medvetenhet och ett fokus i organisation 

och ledarskap på att skapa förutsättningar och stöd för lärande och utveckling inom 

självförvaltandets kompetenser. 

Hällsten och Tengblad (2006) har beskrivit den nya relation som växer fram mellan chef och 

medarbetare när cheferna behöver delegera ledarskapet till medarbetarna. De har benämnt detta 

ett myndigt medarbetarskap. Ett myndigt medarbetarskap menar de bygger på en balans mellan 

rättigheter/befogenheter och skyldigheter/ansvar. Det myndiga medarbetarskapet sätter värde 

på den goda relationen mellan chef och medarbetare som leder till att medarbetaren stärks i sitt 

ansvarstagande vilket leder till utvecklingen av positiva beteenden. Det myndiga 

medarbetarskapet karakteriseras av: 1) förtroende och öppenhet, 2) gemenskap och samarbete, 

3) engagemang och meningsfullhet samt 4) ansvarstagande och initiativförmåga. Vidare menar 

de att ett myndigt medarbetarskap inte får resultera i att arbetsgivaren drar sig undan ansvar och 

lämnar till medarbetaren att anpassa sig till arbetssituationen, eller att mångfald och integritet 

inte får utrymme, då blir medarbetarskapet kontraproduktivt (Hällsten & Tengblad, 2006). De 

ser också risker med att flytta ansvar och ledarskap från cheferna till medarbetarna. En är att 

cheferna inte helt och fullt släpper ledarskapet utan i handlandet behåller kontrollen genom att 

lägga sig i och ändra beslut som medarbetarna tar. En annan risk är om förmågan eller viljan 

att överta ansvaret brister hos medarbetarna som förväntar sig att cheferna tar ansvaret för 

ledarskapet. En förklaring till dessa situationer kan enligt Hällsten och Tengblad (2006) vara 

brist i tillit och förtroende mellan chef och medarbetare.  

 

 

Behov av ett ”aktivitetsbaserat ledarskap”? 
 

Enligt Toivanen (2015) ställer ABW krav på ett annat ledarskap än i traditionella 

kontorslandskap. Eftersom chefen inte kan kontrollera medarbetarna innebär det att ledarskapet 

i högre grad måste bygga på tillit. Helene Lidström ledde arbetet då Microsoft i Akalla gick 

över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i aktivitetsbaserade lokaler. Enligt Lidström (2016) valde 

Microsoft att lyfta upp tillit som ett grund för den nya kulturen och ansåg att ledarskapet för att 

skapa tillit och förtroende bygger på inflytande, engagemang och återkoppling. De såg behovet 

av ett närvarande ledarskap där fokus skulle ligga på styrning mot mål och resultat. Detta krävde 

i sin tur behov av täta avstämningar med varje medarbetare. Då det nya arbetssättet ändrade 

förutsättningarna för kommunikation och relationer behövde ledarskapet bli mer 

individanpassat utifrån varje medarbetares individuella mål och behov. Lidström (2016) 

påpekar att ansvaret som förflyttats till medarbetarna kräver ett stort självledarskap hos varje 

individ.  

Några av utmaningarna i ett ledarskap för aktivitetsbaserade kontorsmiljöer verkar således 

handla om hur tillit används för att styra verksamheten samt hur man bygger relationer och 

skapar närhet när man inte vet var medarbetarna befinner sig. Det handlar också om att våga 

dela med sig av ledarskapet så att varje medarbetare tar ett eget ansvar för sin verksamhet. Två 

ledarstilar som bland andra har dessa faktorer som grund är det transformativa ledarskapet och 

det tjänande ledarskapet.  
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Det transformativa ledarskapet fokuserar på medarbetarnas egen medvetenhet och acceptans 

för mål och mening, bortom det egna intresset och för gruppens bästa (Bass, 1990). Detta 

åstadkoms genom att inspirera, möta individuella behov och intellektuellt stimulera varje 

medarbetare. Det transformativa ledarskapet går ut på att tillhandahålla mål och visioner för att 

skapa respekt och tillit för uppdraget, att förmedla höga förväntningar och uttrycka viktiga mål 

på ett enkelt sätt, att belöna intelligens, rationalitet och problemlösning samt att se varje individ, 

ge personlig uppmärksamhet och att coacha och rådgöra i syfte att stötta i det egna 

problemlösandet.  

Närbesläktat med transformellt ledarskap är det tjänande ledarskapet som myntades av 

Robert K. Greenleaf 1970. I ett tjänande ledarskap sätts tjänandet först och ur detta ska 

ledarskapet födas. Genom det tjänande ledarskapet förväntas människor växa och de som blir 

tjänade ska i och med detta bli klokare, mer välmående och självständiga och i sin tur motiveras 

till att börja tjäna andra. Larry Spears (1998) karaktäriserar det tjänande ledarskapet med tio 

egenskaper: 1) Lyssnande, i syfte att ta reda på intentionen hos en individ 2) Empati, att kunna 

känna igen och respektera människors unika egenskaper, att se de goda intentionerna även 

bakom beteenden som inte alltid är så lätta att acceptera. 3) Helande, en styrka hos en tjänande 

ledare är att kunna skapa goda relationer även i svåra lägen. 4) Insikt, generell insikt men 

framförallt självinsikt stärker en tjänande ledare. 5) Övertygande, en tjänande ledare vill 

övertyga snarare än övertala och är bra på att skapa konsensus i en grupp. 6) Konceptualisering, 

förmågan att kunna tänka långsiktigt och sätta visionära mål och inte förirra sig i dagliga 

problem och verksamheter. 7) Framsynthet, en förståelse för hur tidigare lärdomar, nutid och 

konsekvenser av beslut påverkar framtiden. 8) Förvaltarskap, att arbeta för det allmännas bästa. 

9) Engagemang i andras utveckling, en tjänande ledare tror på människors inbyggda förmåga 

och är djupt engagerad i att få varje individ att växa. 10) Bygga gemenskap, tro på 

sammanhållningen i en grupp och verka för denna genom att visa en obegränsad tillit till den 

egna gruppen.   

Dellve och Eriksson (2016) menar att ledarskap bygger på förtroende och relationer och att 

detta är viktiga delar i chefsrollen. En teori som fokuserar på relationen mellan ledare och 

medarbetare är LMX-teorin, leader-member-exchange, (Graen & Uhl-Bien, 1995). LMX-

modellen har en relationsbaserad syn på ledarskap och innebär att ett effektivt ledarskap skapas 

när ledaren och medarbetaren utvecklar en kvalitativ relation i form av ett dubbelriktat 

partnerskap. Denna relationsinriktade ledarskapsmodell utgår från att varje chef-

medarbetarrelation är unik och trycker därför på vikten av ett individuellt anpassat ledarskap. 

De tre beskrivna ledarskapsstilarna, transformativt och tjänande ledarskap samt ledarskap enligt 

LMX-modellen, har Dellve & Eriksson (2016) tagit upp som exempel på hållbart ledarskap då 

de alla visar positiva resultat i förhållande till välbefinnande och arbetsengagemang hos 

medarbetarna. 

 

 

Socialt stöd 
 

Cohen (1988) delar in socialt stöd i en strukturell och en funktionell del. Det strukturella stödet 

refererar till det sociala nätverkets kvaliteter, vilket har visat sig ha en direkt effekt på hälsa och 

välmående. Det funktionella stödet utgörs av vad de sociala nätverken och relationerna erbjuder 

för resurser. Det funktionella stödet har en buffrande effekt och skyddar mot negativa 

konsekvenser av stressande situationer. Det är upplevelsen av att det finns ett stöd som minskar 

stresspåslaget och leder till att man hanterar stressande situationer bättre (Cohen & Wills, 

1985). Det finns även relationer som orsakar stress och ohälsa, till exempel pågående konflikter. 

De behöver få ett särskilt fokus för att skapa välmående arbetsplatser (Cohen, 2004). 
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Ett annat sätt att dela in socialt stöd är i fyra olika typer av stöd: Emotionellt, informativt, 

värderande och instrumentellt stöd (House, 1981). Emotionellt stöd handlar om att ha någon att 

prata med när det känns svårt, någon som står för trygghet och gemenskap och som kan visa 

uppskattning. Informativt stöd är att få råd, information och direktiv för att hantera uppgifter. I 

värderande stöd ingår att få feedback och återkoppling på utfört arbete. Det instrumentella 

stödet består av hjälp och avlastning när man till exempel inte hinner med själv eller när något 

är svårt. 

Enligt Waldenström (2010) är det en brist i ledning och organisation att inte få 

förutsättningar för stöd i arbetet av arbetskamrater och chefer, vilket kan orsaka psykisk ohälsa. 

Hon menar att genom att förbättra de sociala stödstrukturerna på arbetsplatserna skapas både 

friskare och mer produktiva verksamheter och exempel på faktorer som kan bidra till bättre stöd 

är dialog om mål, innehåll och avgränsningar samt kollektiva strukturer bland medarbetare. 

Bolin och Höckertin (2010) anser att organisationer med låg grad av formell struktur främjar 

sociala relationer då detta tvingar fram dialog för att få verksamheten att fungera. Samtidigt 

visar deras  forskning att anställda upplever ett sämre socialt stöd och fler konflikter på starkt 

individualiserade arbetsplatser, där individen tar stort eget ansvar. Enligt Härenstam (2010) är 

sociala relationer och dess samordning en allt viktigare komponent i att forma arbetslivets nya 

organisationer, inte minst för att säkerställa kunskapsöverföring och aktiviteter mot 

gemensamma mål. 

Socialt stöd kan komma från olika håll, till exempel mellan kollegor, från chef till 

medarbetare och från människor i privatlivet. Socialt stöd från privatlivet har visat sig ha 

särskild betydelse för chefer för ett hållbart ledarskap, ett hållbart ledarskap i betydelsen att 

man som chef inte riskerar sin hälsa utan har kraft och energi över till fritidsaktiviteter och att 

man är motiverad att stanna kvar i sin chefsposition. För chefer med kortare chefserfarenheter 

eller med många underställda har även stöd från ledning, chefskollegor och externt stöd 

betydelse (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013), vilket kan vara aktuellt då alla chefer till 

viss del är oerfarna ledare vid införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

 

Chefsidentitet 

 
Om ABW ställer krav på en speciell typ av ledarskap kan den process, som en övergång till en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö innebär, även kräva förändringar i chefernas eget ledarskap 

samtidigt som det ställs krav på cheferna att leda en förändringsprocess mot ett nytt arbetssätt. 

Svenningson och Alvesson (2014) menar att det är vanligt att chefer gärna beskriver sitt 

ledarskap i personliga termer och att ledarskapet utgår från den egna personligheten och de egna 

egenskaperna vilket innebär att ledarskapet blir nära sammankopplat med personlighet och den 

egna identiteten. Vidare beskriver de identitet som ett försök att förstå oss själva, vad vi vill och 

vilka vi egentligen är samt vad vi har för värderingar. De menar att det finns idealbilder om hur 

vi förväntas vara och detta gäller inte minst för chefer vars idealbilder förändras i takt med 

förändringarna i arbetslivet. Enligt Clarke, Brown och Hailey (2009) är en identitet kopplad till 

arbetet, något som är tillfälligt och under ständig process. De menar att i organisationer som är 

under förändring är människor ständigt i identitetsarbete. Enligt Watson (2008) är 

chefsidentiteten en av många sociala identiteter som chefer behöver relatera till i sitt 

identitetsarbete genom att blicka både utåt och inåt. Zambrell (2016)  anser att en stor anledning 

till att någon upplever sitt arbete som viktigt kan vara just kopplingen mellan arbetet och 

identiteten. 

En övergång till ABW är exempel på en sådan förändring där identiteten som chef riskerar 

att bli utmanad beroende på chefens tidigare ledarstil i förhållande till de nya krav som ställs 

på ledarskapet i den nya miljön. Enligt Svenningsson och Alvesson (2014) utvecklas 
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chefsidentiteten av de relationer man har med andra människor i sin omgivning och som har 

inflytande på hur man ser sig själv som chef. Om relationerna mellan chef och medarbetare 

förändras genom en övergång till ABW kan detta således också påverka chefsidentiteten. Med 

ständiga förändringar i arbetslivet blir identitetsarbetet något av ett ständigt utvecklingsprojekt 

i chef- och ledarskapet. 

Enligt Svenningsson och Alvesson (2014) är det främst tre teman som lockar i ambitionen 

att bli chef. Det första handlar om att leda personal, allt ifrån att motivera, stötta och engagera 

andra människor. Det andra är det strategiskt övergripande arbetet och möjlighet till inflytande 

på helheten i verksamheten. Det sista temat handlar om förändringsledning och att verka som 

kulturskapare genom värderingsarbete. Vad som däremot sällan är eftertraktansvärt i 

chefsrollen är det traditionella administrativa och byråkratiska arbetet i form av exempelvis 

detaljstyrning. 

Behovet av att forma och revidera identiteten till förändrade krav och förväntningar kallar 

Sveningsson och Alvesson (2014) identitetsarbete. De lyfter fram speciellt två anledningar till 

att inleda ett identitetsarbete. Det ena är när situationen och omständigheterna förändras som 

vid byte av jobb eller tjänst. Den andra handlar om när självbilden utmanas vilket kan vara ett 

resultat av negativ eller utebliven återkoppling, konflikter och motsägelsefulla krav men även 

positiva utmaningar i form av nya arbetsuppgifter. De delar in identitetsarbetet i fem olika 

identitetsprocesser: 1) identitetsjustering handlar om anpassning och utgörs av smärre 

kompromisser och relativt marginell friktion och utgör en hanterbar konflikt, 2) 

identitetsuttryckande handlar snarare om att förstärka identiteten och försöka färga situationen 

utan att anpassa den egna identiteten, 3) identitetsjonglering är den mildaste formen av 

identitetskamp, friktioner och konflikter som finns är hanterbara, 4) identitetsbrottning är när 

den egna identiteten inte bekräftas och leder till att man måste agera för att antingen upprätthålla 

eller revidera den egna självbilden, denna kamp leder till en osäker och instabil 

identitetspositionering och kräver en del kompromissvillighet, 5) identitetskrasch uppstår när 

de egna idealen och värderingarna inte alls går ihop med de yttre kraven och där flykt av något 

slag kan vara den enda lösningen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Det sägs att det aktivitetsbaserade arbetssättet ställer nya krav på ledarskapet när medarbetarnas 

ansvar för utförandet av arbetet ökar. Denna studie syftar till att utifrån teorier om chef- och 

ledarskap i förhållande till medarbetarskap och självledarskap undersöka hur det 

aktivitetsbaserade arbetssättet har påverkat chefernas syn på sig själva som ledare, synen på 

medarbetarna och relationen mellan chef och medarbetare. Om de yttre kraven på ledarskapet 

dessutom har förändrats är det också intressant att utifrån teorier om chefsidentitet undersöka 

om övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt lett till någon form av identitetsarbete i rollen 

som chef och ledare. Studiens frågeställningar är således: 

- Vad innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet för chefernas syn på sig själva som chef 

och ledare i relation till medarbetarna? 

- Hur har cheferna hanterat övergången till aktivitetsbaserade arbetssätt i förhållande till 

sin identitet som chef och ledare? 

 

 

Metod 
 
För att besvara studiens frågeställningar har en induktiv intervjustudie genomförts med IPA-

metoden (Interpretative Phenomenological Analysis) som grund. Smith, Flowers och Larkin 
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(2009) beskriver IPA som en relativt ny men växande kvalitativ forskningsmetod för att 

undersöka hur människor skapar mening av sina livserfarenheter och upplevelser.  Enligt 

författarna grundar sig IPA på tre filosofiska områden för skapandet av kunskap: fenomenologi, 

hermeneutik och idiografi.  

Fenomenologi utgår från att kunskap går att hämta ur människans egna levda erfarenheter. 

Det är en epistemologisk ansats vilket innebär att det vi upplever och hur vi uppfattar det ger 

oss en kunskap om hur världen förhåller sig. Fenomenologin är i grunden intresserad av att hitta 

fenomenens sanna väsen genom att hitta det som är gemensamt i människors levda upplevelser. 

IPA har dock ett större fokus på den enskilda individens meningsskapande utifrån sina egna 

upplevelser. 

Hermeneutik är själva teorin bakom att tolka texter och berättelser och utgör den tolkande 

delen i IPA – Interpretative. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att i ett cykliskt 

tillvägagångssätt gå från helheten till delarna och sedan tillbaka till helheten igen. Enligt Smith 

et al. (2009) är det vanligaste utförandet av IPA att genomföra och analysera intervjuer. I dessa 

intervjuer berättar respondenten om sina upplevelser och intervjuaren hjälper respondenten att 

reflektera över vad händelserna haft för mening för respondenten. På så vis uppstår en dubbel 

hermeneutisk cirkel där intervjuaren försöker skapa mening av det som respondenten försöker 

skapa mening kring.  

Till skillnad från ren fenomenologi fokuserar IPA på det enskilda fallet snarare än 

generaliseringar av fenomenet och anses därför idiografisk. Varje persons enskilda upplevelse 

är unik och kan sedan jämföras med andras för att hitta likheter och olikheter. En IPA-studie 

har enligt Smith et al. (2009) oftast endast ett fåtal respondenter och går på djupet i varje fall 

för att sedan göra jämförelser. Man vill gärna ha ett så homogent underlag som möjligt. Större 

urval kan hanteras men då utifrån att varje fall analyserats i detalj och generaliseringar görs på 

en teoretisk nivå.  

Smith et al. (2009) beskriver IPA som en i grunden icke teoristyrd metod där ingen initial 

insyn krävs i området som ska undersökas. Däremot kan en initial litteraturgenomgång 

tydliggöra var forskning saknas och skapa en ökad förståelse för respondenterna. Den 

förförståelse som finns i ämnet bör få ett särskilt fokus utifrån hur det eventuellt kan påverka 

inställningen till respondenterna och deras berättelser. Teoridrivna frågeställningar bör enligt 

författarna hanteras i andra hand då det inte är säkert att det kommer upp några svar kring dessa 

i datainsamlingen. Dessutom bör de då införlivas som ett perspektiv i den senare tolkande delen 

av analysen och inte ses som hypoteser som ska testas. 

Enligt Smith et al. (2009) är IPA lämplig att använda för psykologisk forskning där tankar, 

känslor och meningsskapande är i fokus, sådant som ofta är svårt att direkt observera. I stället 

används människors upplevelser för att ta reda på hur de skapar mening av vad som händer dem 

och utifrån ett epistemologiskt perspektiv ger detta oss kunskap om hur människor fungerar i 

världen. En typisk frågeställning som passar IPA-metoden är hur en person tänker kring, 

upplever och skapar mening av en händelse i livet. IPA har också blivit vanligt i studier med 

koppling till frågor om identitet. 

IPA-metoden fokuserar på den enskilda individens upplevelse och genom en cirkulär analys 

mellan helhet och delar skapas en beskrivning av fenomenet som ska undersökas. Både 

förhållningssätt vid större urval och hur teoridrivna frågeställningar ska hanteras finns förklarat 

i metoden. Utifrån detta, och med ett fokus på den tolkande hermeneutiska delen av metoden, 

ansågs IPA-metoden vara ett bra metodalternativ för denna studie.  
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Deltagare 

I studien har nio chefer från fyra olika företag/organisationer i mellersta Sverige, som har 

aktivitetsbaserade kontorslösningar, deltagit. Av deltagarna var sex kvinnor och tre män i 

åldrarna 39-58 år. Erfarenhet som chef varierade mellan 4 och 17 år och de hade varit chefer i 

ABW allt ifrån 8 månader till 4,5 år. Cheferna hade mellan 2 och 28 medarbetare under sig och 

var chefer inom verksamheter som HR, ekonomi, IT, juridik samt försäljning. 

Företagen/organisationerna befann sig inom branscherna försäkring/finans, fastigheter och 

statlig myndighet. Valet av deltagare är ett ändamålsenligt urval då att de utifrån sina 

erfarenheter anses kunna ge utförliga svar på frågeställningarna (Smith el al., 2009). 

 

 

Material 

Ett antal frågor hade förberetts som användes som stöd i en halvstrukturerad intervju. Efter 

några inledande bakgrundsfrågor ombads deltagarna berätta om hur det var att vara chef i en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Beroende på deltagarnas svar fortsatte intervjun sedan med 

frågor om förväntningar och utmaningar inför övergången till ABW, hur förberedelser sett ut, 

hur relationen till medarbetarna såg ut i ABW och om det fanns några skillnader mot tidigare 

erfarenheter innan övergången till ABW. Deltagarna fick också frågan vad som utmärker en 

bra respektive dålig chef i ABW och om det fanns något som överraskat dem i övergången till 

ABW. En första intervju genomfördes varefter smärre justeringar genomfördes av 

intervjuguiden. Intervjuerna varade mellan 35 - 55 minuter. De spelades in och transkriberades 

ordagrant för att sedan analyseras enligt IPA-metoden. De transkriberade intervjuerna 

omfattade totalt 108 A4-sidor utskriven text. 

 

 

Procedur 

Internet och tips från konsulter som arbetar med införande av ABW användes för att hitta 

lämpliga företag/organisationer att kontakta för att få deltagare för intervjuer. 

Företagen/organisationerna kontaktades i första hand via telefon men också via mail. Frågan 

som ställdes var om de hade en till två chefer med minst ett års chefserfarenhet, varav minst 

sex månader som chef inom ABW, som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju på 1-1,5 

timme. Vanligast var att det var företagens HR-avdelningar som bidrog med namn på deltagare. 

Några deltagare kontaktades också direkt efter tips från redan intervjuade chefer. Fyra av totalt 

åtta företag/organisationer som kontaktades lämnade förslag på chefer. Två till tre chefer per 

företag/organisation blev inbokade på intervjuer. Innan intervjuerna skickades ett 

bekräftelsemail med bifogat brev som beskrev syftet med studien och tidsåtgång för intervjun. 

I missivbrevet fanns också information om att studien genomfördes enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) vilket innebär att deltagandet var frivilligt 

och närsomhelst kunde avbrytas samt att all data skulle hanteras konfidentiellt. Vidare 

informerades deltagarna om ett samarbete med en annan forskare och att resultatet, förutom till 

denna magisteruppsats, kunde komma att användas för andra vetenskapliga rapporter. 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas egna arbetsplatser, en intervju genomfördes via 

Skype. 
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Databearbetning 

Analys enligt IPA-metoden sker i 6 steg: 1) Genomläsning, 2) Initiala noteringar, 3) Utveckling 

av framväxande teman, 4) Kopplingar mellan teman, 5) Nästa fall och 6) Mönster mellan fallen 

(Smith et al., 2009). Totalt analyserades 108 sidor transkriberad text. Efter transkribering av en 

intervju lyssnades och lästes intervjun igenom en extra gång och kontrollerades mot varandra. 

I nästa steg av analysen lästes varje enskild intervju igenom och varje stycke numrerades. 

Noteringar gjordes kring det som var intressant utifrån studiens frågeställningar. Noteringarna 

bestod av beskrivande eller sammanfattande kommentarer, till exempel ”hantera oro bland 

medarbetare” och ”svårt att få syn på ohälsa eller om medarbetare inte mår bra”. Noteringarna 

kunde också handla om förslag på övergripande teman som ”ökat ansvar för medarbetarna”. 

Om det i texten fanns motstridigheter noterades även detta. Efter genomläsningen delades 

noteringarna in utifrån frågeställningarna och skrevs därefter ner i en tabell. En första 

tematisering genomfördes av den enskilda intervjun med hjälp av noteringarna. Till exempel 

”Måste ha medvetenhet kring vilka som man har kontakt med” och ”Utmaning i att se och 

synas” samlades under temat Tillgänglighet. Samma procedur upprepades för varje intervju.  

När noteringarna efter alla intervjuer var samlade gjordes en genomgång av samtliga 

individuella teman i varje intervju och gemensamma teman identifierades. En ny kodning av 

samtliga noteringar gjordes utifrån de gemensamma temana och stämdes av mot respektive 

frågeställning. Materialet bestod efter detta av ca 30 gemensamma teman. Utifrån dessa teman 

fortsatte analysen med strukturering av teman för hela materialet och kopplingar mellan teman 

undersöktes. Steg nummer fyra och fem i IPA-metoden har således bytt plats då koppling 

mellan temana gjordes först efter att alla intervjuer tematiserats individuellt och gemensamma 

teman identifierats. 

Tre huvudkategorier växte fram gällande den första frågeställningen om synen på chef- och 

ledarskapet i relation till medarbetarna. Varje huvudkategori utgjordes av subkategorier där de 

gemensamma temana sorterades in. Här användes den hermeneutiska cirkeln för att växla 

mellan helheten i det totala materialet och detaljerna i varje enskild intervju för att hitta en 

övergripande struktur som representerade materialet som helhet. Den andra frågeställningen 

om hur övergången till ABW hanterats och om det pågått något identitetsarbete resulterade i 

två huvudkategorier. Här fick den idiografiska principen i IPA-metoden större vikt där varje 

deltagares berättelse utgjorde unika bidrag till beskrivningen av vad förändringarna bestått av 

och hur de hanterats. Se Tabell 1 för en översikt över hur gemensamma teman strukturerats i 

huvudkategorier och subkategorier för respektive frågeställning. Slutligen sammanställdes 

resultatet i en övergripande modell (se Figur 1) vilken stämdes av mot varje intervju för sig.  
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Tabell 1 

Frågeställningarna med huvudkategori och underliggande subkategorier och gemensamma 

teman. 

Frågeställning Huvudkategorier Subkategorier Gemensamma teman 

Chef i relation till 

medarbetare i 

ABW 

Ansvarsförskjutning Ökat 

medarbetaransvar 

Självledning 

  Strategiskt ledarskap Avvägning innan 

kontakt 

Strategiskt ledarskap 

 Nytt sätt att styra 

och leda 

Målstyrning  Ramar och målstyrning 

Avstämning och 

uppföljning 

  Tillit Tillit och kontroll  

  Socialt stöd Struktur för social 

gemenskap  

Chef/Chef 

Över gränserna 

  Synlighet och 

tillgänglighet 

Aktiv chef 

Ansvar för kontakt 

Närhet till medarbetare 

Teknik 

Egen tid  

  Leda förändring Förändringsledning 

 Hållbart ledarskap Individuellt och 

tjänande ledarskap 

Individuellt ledarskap 

Tjänande ledarskap  

Hälsa 

Känsliga samtal  

Hantera egen 

omställning till 

ABW – 

eventuellt 

identitetsarbete 

Hitta målbilden Inställning Förväntan 

Positiv 

Oro 

Ovisshet 

Skepticism 

Påverkan  

Målbild 

  Stöd i förändring Stöd 

 Uppskattad 

ledarskapsutveckling 

Inre och yttre 

förändringar 

Förändring  

 

  Utveckling och 

identitetsarbete 

Egen ambition 

Utveckling 
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Resultat 
 

Resultatet bygger på fem huvudkategorier, tre kopplade till frågeställningen om synen på sig 

själv som chef i relation till medarbetarna, och två kopplade till frågeställningen om hur 

cheferna hanterat övergången i relation till sin identitet som chef. Figur 1 visar hur 

huvudkategorierna förhåller sig till varandra där ett hållbart ledarskap, ett nytt sätt att styra och 

leda och chefens egen målbild med förändringen skapar förutsättningar för en 

ansvarsförskjutning mellan chefer och medarbetare, något som var en uppskattad utveckling 

för cheferna som gått över till ABW. För att illustrera resultaten presenteras ett urval av citat. 

För att öka läsbarheten har dessa redigerats något, dock utan att ändra meningen i det sagda. 
 

 

Figur 1. Chef-/ledarskap och relationer vid övergång till ABW  

 
 

Ansvarsförskjutning 

I flera intervjuer uttrycktes att en ”traditionell” chef inte fungerar i ABW och när de intervjuade 

ombads förklara vad en sådan chef var så handlade det om en chef som styr i detalj och är djupt 

involverad i den operativa verksamheten. Det såg lite olika ut hos de olika cheferna hur långt 

man redan innan övergången till ABW kommit i att flytta över ansvaret för de egna 

arbetsuppgifterna till medarbetarna. I några fall handlade det om medarbetare som redan var 

mycket självständiga i sitt arbete. I andra fall hade det tydligt skett en förskjutning av ansvar 

från chef till medarbetare som en följd av att det inte längre var lika lätt att följa medarbetarnas 

arbete i detalj. 

 

Jag tror att hela den här miljön gör att man måste låta medarbetaren jobba med sina egna 

arbetsuppgifter. De chefer som har lett sina medarbetare med det största rummet och de 

blankaste möblerna, den tiden är förbi…och det är klart att om folk ska kunna sitta och 

jobba var som helst så måste det finnas en tillit och då blir det ännu viktigare att alla 

människorna som jobbar i den här organisationen, som ska leda sitt eget jobb, ta sina egna 
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beslut, få jobbet att rulla framåt, att de kan leda sig själva. Det har blivit en ganska naturlig 

utveckling. (R1) 

 

Ökat medarbetaransvar. Cheferna upplevde att det i ABW inte var lika lätt att hitta 

medarbetarna och att det inte heller var lätt för medarbetarna att alltid veta var chefen var. En 

effekt detta hade fått var att medarbetarna tog mer egna initiativ och ett större ansvar för 

situationen och i större utsträckning själva löste enklare problem och frågeställningar. Den 

tidigare ständiga tillgängligheten hos chefen ansågs i vissa fall ha hämmat medarbetarna att ta 

ett ökat ansvar för sina arbetsuppgifter och att de nya förutsättningarna nu hjälpte till att 

underlätta för medarbetarna att ta ett större ansvar.  

Jag tycker att man får väldigt mycket mer självgående medarbetare. I en vanlig 

traditionell kontorslösning när man satt tillsammans… då var det så himla lätt för mig att 

lägga mig i, för jag hade lösningen. Det gör jag inte här. Så här får medarbetarna mer 

frihet att lösa uppgifter själva och sen när de inte kommer längre, då frågar de mig. Så det 

blir mer att man leder sig själv, som medarbetare. (R5) 

En viktig uppgift för cheferna, i övergången till ABW, blev att stärka medarbetarna och skapa 

trygghet så att medarbetarna vågade ta ett större ansvar. Det visade sig inte vara lika lätt för alla 

medarbetare att axla det ökade ansvaret och ett sätt var att träna, testa och att pröva sig fram då 

det inte fanns någon instruktionsbok till självledarskap. Involverade medarbetare beskrevs ta 

mer ansvar och det i sin tur skapade motivation och engagemang i arbetet och om medarbetarna 

var delaktiga i vilket ansvar de skulle ta så underlättade det för ett ökat ansvarstagande. En 

viktig del i att lämna över ansvaret ansågs vara att våga släppa taget om den operativa kontrollen 

av arbetet och för detta krävdes tillit. 

Strategiskt ledarskap. Att medarbetarna tog ett större ansvar för sina egna arbetsuppgifter, 

och att det inte alltid var så lätt att få tag på chefen, hade enligt vissa chefer lett till att det som 

medarbetarna valde att ta upp med chefen handlade om mer komplexa frågeställningar. På det 

sättet hade ledarskapet fått en annan karaktär. Det operativa ansvaret hade i större grad lämnats 

över till medarbetarna och skapade förutsättning för ett mer strategiskt och övergripande 

ledarskap och ansvar där cheferna inte lade sig i hur arbetet styrdes i detalj utan hade större 

fokus på resultatet och helheten.   

 

Det går inte att förvänta sig att jag har svaren. I det gamla sättet så kanske jag hade ett 

svar, nu får jag ha en metod… så vrider och vänder vi på det tillsammans och så hittar vi 

kanske ett sätt att lösa det och så går vi vidare. Så jag får hitta metoder för att lösa de här 

mer komplicerade frågorna… så det är ett annat sätt att jobba på, helt klart. (R1) 

 

Jag gick mer på möten med dem förr… nu går de på möten själva lite mer och jag behöver 

se till att hålla mig informerad om vad som hänt…det är en väldigt strategiskt inriktning  

kan man säga, så på så sätt blir man mer chef än bara personalledare. Förut kanske det 

var mycket mer personalledning. (R6)  

 

När medarbetarna tog ett större ansvar för den operativa verksamheten frigjorde det i vissa fall 

tid för cheferna så att de aktivt kunde göra sig mer tillgängliga som chefer för sina medarbetare, 

något som cheferna i studien lyfte som en utmaning för ledarskapet i ABW. 
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Nytt sätt att styra och leda medarbetare och verksamhet i ABW 

Samtliga deltagare vittnade om ett förändrat arbetssätt när man som chef inte visste var 

medarbetarna fanns någonstans vilket inte minst påverkade en av chefskapets huvuduppgifter 

att leda och styra medarbetare och verksamhet. Detaljstyrning där chefen har koll på exakt vad 

och hur medarbetarna utför sina arbetsuppgifter var enligt deltagarna i studien inte möjligt. 

Detta ledde till andra former för att leda och styra verksamhet och medarbetare. Medarbetarna 

förväntades ta ett stort ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter och chefens roll var att sätta 

upp mål och ramar för vad som förväntades i form av leverans. När detaljstyrning inte var 

möjlig var det en fråga om tillit att medarbetarna levde upp till överenskommelser och 

förväntningar på leverans. Avstämningar och uppföljning av verksamhet blev mer individuell 

och syftet blev snarare att från chefens håll få en övergripande blick av verksamheten för att 

kunna styra och leda åt rätt håll, och för att kunna sätta och justera ramar för en effektiv 

verksamhet. 

 

Jag låter mina medarbetare lösa arbetsuppgiften på ett helt annat sätt, jag har ett ramverk, 

men sen hur du löser det, det får du avgöra. En stor frihet. Man kan känna en liten krock 

med det gamla och det nya men det är bara att släppa. Sen märker man att medarbetarna 

klarar det ju, så det går, man behöver inte vara med och styra och kontrollera med 

uppföljande i varenda liten detalj…. Att man höjer sitt ledarskap från det här detaljerade 

till en högre nivå, där du ser ett större perspektiv. Och inte vet alla detaljer, för jag behöver 

inte veta dem. (R5) 

Målstyrning. Då medarbetarna tog ett större ansvar för sina arbetsuppgifter var chefens 

ansvar att sätta tydliga mål. Med tydliga mål skapades en frihet för medarbetarna att ansvara 

för utförandet där resultaten var viktigare än hur arbetsuppgiften utfördes. Det tydliggjorde 

också förväntningar och var på så vis en förutsättning för den tillit som behövdes för att som 

chef våga släppa kontrollen över det operativa arbetet.  

Jag skulle kunna tänka att kontrollen ersätts med förtroende, nånstans, och jag tror det 

handlar mycket om dialogen med medarbetarna och uttrycka det. Vad som förväntas av 

dem och vara tydlig i det. Det har nog varit en grundförutsättning för att kunna släppa 

kontrollen. (R7) 

Till målstyrning hör uppföljning som kan anses vara en form av kontroll. En utmaning kunde 

vara att som chef skaffa sig tillräckligt med information, utan att uppfattas som kontrollerande, 

för att snarare kunna svara på frågor om verksamheten. 

Om jag ska hålla mig lite informerad, om jag får frågor från min chef, då måste jag veta 

och berätta vissa saker. Det gäller att få till sig den informationen från sina medarbetare. 

Så det blir en utmaning ur det perspektivet. Att hitta formerna för att delge varandra vad 

som händer och vad som sker. (R1) 

Att hitta former för uppföljningar och avstämningar upplevdes som en utmaning i övergången 

till ABW och hade ofta stort fokus i förberedelserna. Det fanns chefer som upplevde både en 

större utmaning än tidigare att få till uppföljningar och avstämningar, medan andra upplevde 

att det blivit lättare då de nu med en större medvetenhet höll kontakt med medarbetarna. 

Uppföljningssamtal upplevdes både intressantare och viktigare än tidigare och som en deltagare 

uttryckte det: ”De kvartalsvisa avstämningarna, det blir mer tryck i dem idag. De är viktigare 

idag än vad de var förut” (R9). 
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Tillit. De flesta deltagarna var tydliga med att tillit var en förutsättning i det 

aktivitetsbaserade kontoret och en förutsättning för det självledarskap som krävdes av 

medarbetarna. Tillit ansågs vara att kunna lita på att jobbet blev gjort och med bra kvalitét men 

också att fokus låg på resultat och inte på hur arbetsuppgiften hade utförts. Tillit ansågs minska 

behovet av kontroll men samtidigt fanns det i deltagarnas berättelser flera exempel på att 

kontroll fortfarande utövades men med ett annat syfte och i en annan form, t ex: ”om det är så 

att vi ger oss i kast med en ny uppgift och jag inte blir riktigt trygg, då känns ju det. Då vill jag 

ha lite mer återkoppling” (R1) och ”Jag får kolla lite scheman ibland och se ”funkar det?”... det 

gjorde jag förut också men ur en annan aspekt.” (R2).  

Behovet av tillit ansågs vara dubbelriktat, inte bara chefen behövde visa tillit för 

medarbetaren utan cheferna ville också att medarbetarna skulle känna tillit för dem, att cheferna 

fanns tillhands när det behövdes och att de såg till att skapa bra förutsättningar för 

medarbetarna. Det var t ex viktigt för att medarbetare skulle våga lyfta frågeställningar när det 

blivit fel eller när problem uppstod som de kanske inte kunde eller skulle hantera själva.  

 

Det måste ske från båda håll, det är såhär att om man bygger upp en relation över tid. Om 

jag litar på att du gör ditt jobb och du verkligen gör ditt jobb, då litar du på att jag finns 

där när du verkligen behöver, då behöver jag inte kontrollera, då känns det tryggt i magen 

för jag vet att när de snubblar så kommer de och frågar. (R1) 

 

Ett hot som togs upp var att om tilliten missbrukades, då skapades ett behov av tydligare 

kontroll och detta ansågs vara en utmaning i ABW. 

Aktivitetsbaserat, då är det lite lättare att försvinna, att inte synas. Så då får man lite 

svårare att få koll på sina medarbetare som försvinner. Däremot när man ser sånt, då är 

det en annan fråga kring kontroll och förtroende. Då kanske medarbetaren behöver ha 

hårdare kontroll. (R7) 

Men jag kan tänka mig att vissa personer som man behöver styra mer blir svårare 

naturligtvis. Jobbar man i avdelningar där det finns människor som går dit och inte tycker 

att det är så roligt, så kan jag tänka mig att det blir större utmaningar. Om du helt plötsligt 

upplever att de slutar vara så att man kan lita på dem. Då kanske det är svårare. Alla 

verksamheter går ju att följa upp men det finns mer eller mindre lätta verksamheter. (R3) 

Ansvar för socialt stöd. En ny uppgift i chefsrollen var ansvaret för att få en struktur över 

hur arbetsgruppen träffades och möttes. Som chef var det enligt deltagarna viktigt att förstå 

vikten av det sociala samspelet och att det var chefens roll att få det att fungera. Behovet av 

fysiska träffar hade ökat när den dagliga kontakten mellan medarbetarna inte längre fanns 

naturligt. En utmaning i detta var att få in nya medarbetare i den sociala gemenskapen i gruppen 

när det inte fanns en naturlig fysisk samlingsplats. Några deltagare uttryckte det som: ”Det som 

faller naturligt om man sitter tillsammans i en lokal, det måste man försöka återskapa i det här 

aktivitetsbaserade.” (R9) 

Utmaningarna blir att hitta mötesformer som passar min grupp, där man fångar upp den 

som är lite mer introvert och vill ha sällskap, och vill ha hjälp med det. Och också de 

andra som söker sin frihet. Det gäller som chef att balansera det för jag behöver alla i min 

grupp. Chefens viktigaste arbetsuppgifter är erfarenhetsutbyte, tydliga hållpunkter, social 

samvaro och kommunikation. (R1) 

Man måste kommunicera mycket, mycket mer när man sitter såhär. Du har ingen 

samlingspunkt att kommunicera kring, utan måste samla ihop allting. Så 

kommunikationsförmågan är inte bara hur man kommunicerar, utan också var man 



21 
 

kommunicerar och när man kommunicerar. Det har varit stora kliv som man har tagit. 

Ingenting kommer gratis när man sitter såhär. Så upplever jag det i alla fall. (R8) 

Den sociala gemenskapen och vikten av att hålla samman arbetsgruppen hade flera syften. 

Förutom att få medarbetarna att känna en tillhörighet och ett sammanhang var det också viktigt 

för att få samarbeten att fungera och få effektivitet i verksamheten. De sociala aktiviteterna 

användes för avstämningar och information och var därför av vikt för både chefer och 

medarbetare. 

För om du har tre som jobbar med samma sak som inte sitter bredvid varandra längre, då 

måste du som chef ta ansvar för att de här kommer samman, att de pratar med varandra, 

att de berättar om sitt jobb. För att det kan ju vara så att de har saker som de behöver delge 

varandra. (R1) 

Det behövs dialog, det behövs samarbete, det behövs team och där kan det vara svårt 

ibland i den här miljön, för att man sitter inte alltid tillsammans. Man tappar bort varandra, 

vi borde öppna upp för möjligheten att hålla ihop grupperingar som behöver en daglig 

dialog, ett informationsutbyte. (R9) 

Samtidigt som det upplevdes som en utmaning att upprätthålla kontakten inom och med den 

egna arbetsgruppen hade det uppstått nya relationer med andra medarbetare från andra delar av 

organisationen. Detta hade ökat känsla av samhörighet och en större tillhörighet med hela 

organisationen eller företaget. Några ansåg att det nu var lättare att få till nätverkande och att 

det var lättare att dela och överföra kunskap mellan olika verksamheter. 

 

Men det som händer är att man rör sig mycket mer bland andra människor och man hejar 

liksom på andra avdelningar som man egentligen inte har nåt jobbutbyte med. Men när 

den dagen kommer då man ska ha det där jobbutbytet, då upplever man att vi är på samma 

företag. Den här företagskänslan är mycket starkare. Det går mycket snabbare att sätta 

ihop ett funktionsöverskridande team då. (R9) 

 

En annan viktig relation var den med andra chefskollegor. Här hade inte samma fokus funnits 

i förberedelserna varför dessa relationer i vissa fall blivit svåra att upprätthålla då man inte 

träffades lika ofta som tidigare medan andra tyckte att det blivit lättare nu när de organisatoriska 

gränserna suddats ut rent fysiskt och att man träffade på varandra oftare än tidigare. Oavsett om 

man upplevde att kontakten blivit lättare eller svårare betonades vikten av ett bra samarbete 

chefer emellan, dels för att ansvarsgränserna mellan cheferna blivit förändrade i ABW där alla 

chefer i större utsträckning hade kontakt med varandras medarbetare. Men också för det stöd 

som chefer kan ge varandra i ledarskapet. 

 

Chef-chef-relationerna är mycket svårare att ha koll på än chef-medarbetare. Chef-chef-

relationerna är lika stor del, nästan, i chefskapet som chef-medarbetare-relationen. För du 

är alla medarbetares kontakt mot alla chefer på sätt och vis, och resten av organisationen. 

Så den tycker jag är svårare i det här landskapet. (R6) 

 

Det är kanske något som har svetsat oss samman mer som ledare på kontoret… att vi har 

kommit lite närmare varandra och att vi faktiskt får jobba lite med våra gränser ibland, 

och ta ansvar för varandras personal och så. Det är faktiskt lite nytt. (R2) 

 

Synlighet och tillgänglighet. Samtliga deltagare berättade om hur de hade en större 

medvetenhet kring hur kontakten med sina medarbetare skulle gå till och hur de var tvungna att 
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aktivt jobba för att upprätthålla en regelbunden kontakt. Det var tydligt att detta medvetna 

kontaktsökande var en ny uppgift och utmaning för ledarskapet i ABW och lyftes fram som 

extra viktigt. Några exempel på hur deltagarna lyfte fram vikten av tillgänglighet: ”Jag tycker 

att arbetet med att vara kontaktskaparen, att se medarbetarna, att bli sedd av medarbetarna, det 

tar mer tid på det sättet att man måste vara aktiv för att bli det” (R6). 

 

Det viktigaste tror jag är tillgängligheten och närvaron, den blir ännu viktigare som chef. 

Att du visar var du finns, att du finns tillgänglig, att det går att hitta några minuter för en 

avstämning under en dag för medarbetarna, att de känner att det är enkelt att kunna få 

tillgång till en kort avstämning, att det inte blir en stor dramatik i det där man måste boka 

möten i förväg. (R4) 

 

Flera av deltagarna ansåg att relationen till medarbetarna förbättrats till följd av ett mer 

medvetet arbete med att ta kontakt och stämma av arbetet med medarbetarna. Vissa upplevde 

en djupare relation med medarbetarna och att gränser suddats ut och de som chef var mer ”en i 

gänget”. Men det var också någon som tyckte att relationerna formaliserats och att distansen 

till medarbetarna ökat när de som chef inte visste exakt var medarbetarna befann sig.  

Tillgänglighet och kontakt skapades dels genom regelbundna promenader i 

kontorslandskapet samt att som chef sätta sig synligt och inte välja någon undanskymt 

arbetsplats. Just oron kring att hitta varandra och själv bli sedd var en av de mest 

uppmärksammade utmaningarna inför att gå över till ABW och fokus i förberedelserna 

handlade många gånger om just detta.  

 

Att personalen inte är lika lättillgänglig att hitta, det är inte lika enkelt med dialog, det är 

inte lika enkelt att ses. Så jag försöker till exempel att sitta mer på våra gemensamma 

samlingsplatser, vårt lunchrum, och bara synas. Många passerar just här. Så det är en 

förändring som jag har försökt göra. Sitta så man syns. (R7) 

 

Samtidigt var det inte bara chefen som behövde vara mer aktiv i kontaktsökandet,  medarbetarna 

var också tvungna att vara aktiva i att ta kontakt med chefen om det uppstod utmaningar och 

problem som var tvungna att lösas samt att hålla chefen underrättad om vad som hände i 

verksamheten.  

Ett stöd för att upprätthålla kontakt var med hjälp av tekniska lösningar som Skype, chatt 

och mail. Att sättet och formerna för att ha kontakt med varandra ändrades i och med ABW var 

det flera deltagare som vittnade om. Några av de organisationer och företag som besöktes 

planerade för någon form av teknisk lösning som skulle hålla reda på var medarbetarna befanns 

sig eller vilka rum och arbetsplatser som för tillfälligt var upptagna respektive lediga. Men flera 

av deltagarna ställde sig också skeptiska till att tekniken lyftes upp som lösningen på alla 

problem och att tekniken i och för sig är en förutsättning i ABW men att den också är ett 

irritationsmoment när den inte fungerar eller lever upp till förväntningarna. 

Att som chef ständigt finnas till för medarbetarna utmanar möjligheten för chefen att själv 

sitta ostört för koncentrerat arbete. Här skiljer sig upplevelserna åt där vissa välkomnar 

möjligheterna i ABW till att kunna dra sig undan och få jobba ostört, något man upplevt svårt 

tidigare då alla alltid visste var chefen fanns och sökte upp chefen för avstämningar. Andra 

hade svårare att få till det koncentrerade arbetet då de uppskattade de tidigare möjligheterna att 

stänga dörren om sig och få arbeta ostört. 

 

Leda förändring. Trots allt är övergången till ABW ett förändringsarbete och deltagarnas 

roll var att leda medarbetarna i detta arbete. Sättet att hantera förändringsledningen varierade. 

En deltagare påpekade särskilt hur viktigt det var att som chef ta ledning i förändringsprocessen. 
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Det var innan vi hade flyttat och det var ett väldigt knorrande och det togs fram den ena 

utredningen efter den andra som visade att det här är katastrof att sitta såhär, 

aktivitetsbaserat. Om jag då skulle sitta och hålla med dem, det skulle ju bli totalkollaps, 

så jag försökte verkligen att få med mig medarbetarna att se det positiva med det. Ok, det 

finns en mängd nackdelar, det finns några fördelar, vi tittar på det… Då kände jag att jag 

som chef ändå på nåt sätt måste leda gruppen. (R9)  

 

En annan deltagare lät vissa saker lösa sig av sig självt. 

 

Några medarbetare blev rädda för att de skulle tappa sammanhållningen i gruppen. Det 

vet jag inte om jag tacklade så himla mycket för att vara ärlig. För när det väl kom till 

kritan så blev det ändå så för oss och för många andra, att man sitter i samma rum. Ja, det 

löste sig själv, det skulle jag säga. (R3) 

 

Ytterligare en ansåg att tryggheten inför förändringen mycket byggde på en tidigare tillit och 

ett stort ansvarstagande hos kompetenta medarbetare. Den största utmaningen i 

förändringsledningen var att hantera medarbetarnas oro och motstånd inför övergången, något 

som också fått stort fokus i förberedelsearbetet. För några fanns möjlighet att vara delaktig i 

och kunna påverka förändringsprocessen. De som inte hade den möjligheten talade i stället att 

som chef och förändringsledare vara lojal med fattade beslut. 

 

Man ska fortsätta sitt ledarskap som man gjort innan, i positiv anda, tycker jag. Men som 

sagt, något som är jätteviktigt när man går in i aktivitetsbaserat är att följa med och inte 

bara strunta i det. Att det bara funkar av sig självt, för det gör det inte. (R2) 

 

 

Hållbart ledarskap 

Individuellt ledarskap. Något som betonades som viktigt för ett ledarskap i ABW var behovet 

av att se och kunna tillmötesgå varje enskild medarbetares behov då olika människor har olika 

behov av uppföljning och stöd. Samtidigt är det i ABW en större utmaning att se alla. Det krävs 

därför en större medvetenhet från chefens sida att ta sig tid till att se alla medarbetare och deras 

behov. Ytterligare en anledning till ett aktivt kontaktsökande var att hålla koll på medarbetarnas 

hälsa och hur de mår. Därför framhöll cheferna vikten av att inte fylla tiden med formella samtal 

utan att möjliggöra för spontana möten för att hålla relationer vid liv. Detta är inte minst viktigt 

för att som chef kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Deltagarna sade till exempel: ”Du måste 

ta dig tid att se individen och fråga och inte anta saker och ting…du har olika relationer med 

olika människor på olika nivåer.” (R8) och: 

 

Jag tvingar mig själv att vara aktiv i den delen (kontakten med medarbetarna, författarens 

anm.) så tycker jag att jag har fått en bättre kontakt med var och en och även nya som 

kommer in, man väntar inte till nästa kvartssamtal utan det gäller att vara på och ha 

kontakt och försöka själv också ta med medarbetare spontant för att stämma av ”hur är 

läget?”, man får göra på ett annat sätt än tidigare när jag satt mer på mitt rum och väntade 

på att de skulle komma in. (R9) 

 

Men att folk mår bra. Att verkligen ha koll på det. Det är en utmaning. Förut kanske man 

såg alla varje dag sitta i flera timmar vid sina skrivbord, nära, runt mig. Det gör jag inte 

idag. Så det är en utmaning och det har jag fått jobba med på olika sätt. (R1) 
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I intervjuerna framgår att övergången till ABW krävde ett individuellt ledarskap, framförallt i 

själva förändringsprocessen. Flera av deltagarna upplevde att deras medarbetare behövde 

hanteras på olika sätt beroende på hur mycket och vilket stöd de behövde för att hitta ett 

arbetssätt som passade i ABW. Dels handlade det om att olika individer hade olika typer av oro 

och behov inför ABW samt att hantera olika individer när det gällde att hitta nya former av 

kontakt och avstämningar, inte minst för att sätta och följa upp individuella mål i verksamheten.   

 

Den här processen var olika jobbig för olika individer. En del upplevde det som jobbigt 

och lite i strid med den identitet man kände tidigare. Då fick vi jobba med att bottna i att 

det inte är om det är fysiskt på papper som är det viktiga…. Vissa är mer känsliga och 

sårbara för alla typer av förändringar och det var mer att sen vara extra lyhörd för det, och 

tillgänglig för de som kanske behövde lite mer stöd i den här övergången på något vis. 

(R4) 

 

Tjänande ledarskap. En roll i ledarskapet som lyftes som viktig för en chef i ABW, var att 

bry sig om sina medarbetare och att finnas tillgänglig för dem. Hos flera av cheferna uttrycktes 

en vilja att skapa bra förutsättningar för medarbetare och verksamhet för att medarbetarna skulle 

kunna göra ett bra jobb. Det kunde uttryckas som: ”Att man finns där för dem” (R2), ”i min 

ledarroll och chefsroll så vill jag mina medarbetare det bästa” (R8), ”Du måste ha tillit till dina 

medarbetare och du måste gilla att gå runt och se dem varje dag. Du måste gilla att lägga lite 

mer tid på själva ledarskapet” (R1) och: 

 

Jag vill att du ska få tag på mig, jag är här för att hjälpa dig och det är det som är mitt 

jobb, att vara ett stöd när du behöver det, då är det inte att störa utan då är det att du hjälper 

mig att hjälpa dig och det är meningen. Det är därför du har en chef. (R4) 

 

En fråga som flera av deltagarna kom in på men med lite olika infallsvinklar var hur känsliga 

samtal skulle hanteras och hur förutsättningarna för detta såg ut i ABW. Vissa upplevde att det 

var lättare att få till enskilda samtal med chefen och att det i ABW inte var lika känsligt att gå 

undan för ett enskilt samtal med chefen. Andra tyckte att det varit lättare när det fanns en dörr 

att stänga om sig. De olika upplevelserna verkade ha med tidigare lösningar att göra men också 

med vilken kultur det fanns på arbetsplatsen kring hur känsligt det var att ha ett enskilt samtal 

med chefen. 

 

 

Hitta målbilden med ABW 

Inställning till ABW. Det fanns blandade känslor inför övergången till ABW. Flera ställde sig 

positiva inför förändringen, de såg fram emot den utveckling som var framför dem och 

upplevde att det skulle bli en spännande resa. Några av cheferna satt i en sådan position att de 

var delaktiga i beslutet att införa ABW. De som inte var direkt involverade i beslutstagandet 

talade i stället om att som chef vara lojal med tagna beslut och det fanns på flera håll irritation 

över chefskollegor som de inte tyckte levde upp till detta.  

Det är ju viktigt att man själv är positiv i det, när man går in i det. För det måste man vara,  

annars får man inte rätt förutsättningar tycker jag. För mig var det enkelt eftersom jag 

älskar förändringar, jag älskar när det går framåt och det blir nytt, jag tror det är det 

viktigaste. Och det är viktigt att man förbereder sig innan, förberedelser tillsammans med 

medarbetarna och försöker göra så mycket som möjligt tillsammans. (R2) 
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Att få mina medarbetare att sitta och prata med andra från andra avdelningar och enheter, 

det skulle inte skada. Det skulle vara bra på sikt också för att lättare skapa samarbeten 

mellan folk och hitta rätt personer och rätt kompetens för frågor man har och röra på sig 

lite grann. Jag var väldigt positivt inställd faktiskt. (R6) 

Andra var till en början skeptiska till införandet och såg inte hur det skulle gagna den egna 

verksamheten och de egna medarbetarna.  

Min tanke var att ”det här blir en utmaning”… det blev väldigt mycket diskussion och 

oro inför det här och jag upplevde att jag själv hade svårt att förstå hur man kunde komma 

fram till detta och det fanns medarbetare som tog fram studier som visade att det här var 

inget bra. (R9)  

Det fanns bland deltagarna en del oro som främst handlade om osäkerheten i att kunna hantera 

motstånd och oro hos medarbetarna och i flera fall var det även ovisst innan vad ABW skulle 

innebära för den egna verksamheten. För vissa upplevdes ovissheten som spännande och 

förväntansfull medan för några så var den ett orosmoment. Oavsett de åsikter som deltagarna 

gick in i förändringen med så såg alla till att de till slut hade ett positivt förhållningssätt till 

ABW och till hur de skulle leda medarbetarna in i de nya förutsättningarna. De som tyckt att 

det varit för ovisst skaffade sig fakta och kunskap och de som först inte förstått intentionen såg 

till att skaffa sig en egen målbild för den egna verksamheten. 

Jag började läsa på lite själv. Vad vet man egentligen om den här typen av kontorsmiljöer 

och så. Där fanns det farhågor hos mig och ganska många andra då eftersom det är väldigt 

outforskat område…. Sen hade vi en ganska gedigen process kring farhågor och 

förhoppningar där vi, tycker jag, hade en så stor lyhördhet som det går att ha. (R4) 

Jag tycker att den här inre resan handlar väldigt mycket om att se runt hörnet. Vi går in i 

det här nu, men hur kommer det att se ut sen? Om några år? Vart är vi på väg? Och när 

jag började få kläm på det, då blev det plötsligt mycket lättare för mig. (R9) 

 

Stöd i förändringen. Det såg lite olika ut hur förberedelserna inför övergången sett ut men 

hos de flesta företagen/organisationerna hade fokus legat på att stötta cheferna i att hantera 

förändringsprocessen hos medarbetarna. Förberedelserna handlade bland annat om kunskap i 

förändringsprocesser, att hantera motstånd men också praktiska förberedelser som diskussioner 

om hur teknik skulle stötta i att hitta varandra och chefens ansvar för att hålla samman 

arbetsgrupp och verksamhet. På flera håll sattes spelregler upp för hur man skulle agera i det 

nya kontoret. De flesta chefer upplevde ett bra stöd i att hantera förändringsprocessen hos 

medarbetarna vilket hade hjälp dem i deras arbete med att stötta medarbetare att göra den inre 

resan mot ett nytt förhållningssätt till arbetet. Bra förberedelser verkade ha underlättat för 

cheferna att slutligen inta en positiv inställning till övergången till ABW, även om de initialt 

varit skeptiska till idén. 

 

Vi förberedde all personal på den här flytten och den här förändringen till 

aktivitetsbaserat, till exempel hur vi ska jobba, var befinner sig alla medarbetare i den här 

förändringen, att vi ska jobba på det här sättet. Så när vi väl kom hit så var det inte så 

dramatiskt. Jag låg inte sömnlös på nätterna innan och funderade ”hur ska det här gå nu?”, 

jag tänkte mer ”gud va spännande, nu får vi se vilka utmaningar det här blir när vi kommer 

hit”. (R7) 
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Däremot saknades i flera fall stöd till cheferna i deras förändringsresa i att bli ledare i ABW, i 

att förhålla sig till de förändringar som krävdes i det egna ledarskapet och de nya uppgifter som 

ett nytt ledarskap skulle komma att innehålla. 

 

Alltså ärligt talat så talade vi inte så mycket om ledarskapet innan, men det vi funderade 

på ur ett ledarskapsperspektiv, det var att vi insåg att det är ett förändringsarbete och 

jobbar man med förändringsarbete så måste man fundera över vissa saker för att det ska 

bli lyckosamt, till exempel kring vilket ledarskap som behövs i förändring. (R1) 

Vi pratade mycket om medarbetare-medarbetare, att det skulle bli lättare mellan 

avdelningar. Vi pratade om medarbetare-chef, att det kunde va en utmaning, men att vi 

ska lösa det med tekniska hjälpmedel. Vi skulle inte lösa det genom att vi chefer skulle 

jobba annorlunda, det var det nog ingen som sa…. Att det skulle vara ett förändrat sätt att 

jobba, det tror jag inte. Jag tror i och för sig att HR och konsulterna tog upp att det kunde 

vara ett annat typ av ledarskap, men jag tror ingen riktigt förstod att det skulle vara det. 

Det var mer ”ja, det blir svårare att hålla koll på var medarbetarna är, hur gör vi då, vi kan 

ha det på Skype och så bokar vi månadsavstämningar”… Det var ungefär så… jag ska 

inte ändra mig utan det är teknik som ska fixa det. (R6) 

Jag tycker faktiskt inte man förberedde oss chefer så bra. Däremot så gjorde man det 

jobbet med medarbetarna, vi som chefer skulle göra jobbet med medarbetarna och då 

gjorde vi riskanalyser och det gjorde jag med min grupp och det tror jag var bra. (R3) 

Något som var gemensamt i alla berättelserna vara att alla deltagare uttryckte förvåning över 

att det till slut blivit så bra och att medarbetarna upplevdes trivas i den nya kontorsmiljön. 

 

 

Uppskattad ledarskapsutveckling 

Deltagarna pratade om övergången till ABW som en förändringsprocess de skulle leda 

medarbetarna i. Även cheferna behövde ta ställning till om det fanns en förändring att göra för 

dem i sitt ledarskap och om förändrade förutsättningar ledde till att de behövde ompröva sig 

själva som chefer och ledare. I de intervjuades berättelser fanns exempel på förändringar i själva 

innehållet och utförandet av ledarskapet men upplevelserna av vad det inneburit för synen på 

sig själva som ledare skiljde sig åt. De beskrev olika förändringsresor med olika innehåll och 

av olika grad.  

 

Inre och yttre förändringar. Deltagarnas berättelser innehöll olika typer av förändringar i 

ledarskapet. Vissa av förändringarna av ledarskapet var kopplade till innehåll och beteende, till 

exempel att delegera och släppa ansvar för operativt arbete till medarbetarna, ett större fokus 

på att göra sig tillgänglig för medarbetarna, att aktivt se till att den sociala gemenskapen 

fungerade samt ett mer övergripande och strategiskt ansvar att sätta mål och följa upp 

verksamheten.  

 

De behöver prata med chefen ibland. Det var lättare när de visste var jag som chef satt 

och de kunde se mig. Men om inte det finns idag, då måste man ge dem en chans att se 

mig på något annat sätt. Så jag tror att det är en förändring i arbetssätt. (R6) 

 

För jag har alltid försökt att låta dem ta så mycket ansvar som möjligt, men det har på 

något vis blivit så att jag har fått lite skjuts på vägen, hjälp, att de får ännu mer möjlighet 

att ta mer eget ansvar. (R2) 
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Andra förändringarna var mer kopplade till de egenskaper och kompetenser som behövdes för 

att vara chef, till exempel att bli mer social, att bry sig om och se varje individ, ett analytiskt 

och strategiskt tänkande samt att leda förändring.  

 

Jag måste prioritera mycket mer, vilka möten jag går på och vilka medarbetaren som kan 

ta det själv, det är en strategisk inriktning. På så sätt blir man mer chef än bara 

personalledare, jag vet inte om det är landskapet eller en personlig utveckling som chef. 

(R6) 

 

Utveckling och identitetsarbete i ledarskapet. Det gavs varierande svar på om man upplevt 

en förändring i det egna ledarskapet, oavsett om det i berättelsen fanns tydliga exempel på 

konkreta förändringar. I stället för förändring i ledarskapet uttryckte vissa av deltagarna det 

hellre som anpassning eller utveckling av ledarskapet. En inställning bland deltagarna verkade 

vara att utveckling i rollen som chef ansågs som ett naturligt tillstånd, en deltagare sade: ” Man 

ska alltid omvärdera sitt ledarskap, konstant, tänka på hur man kan bli bättre. Det är en ständig 

rörelse, så är det i dagens arbetsliv. Vi får försöka hänga med” (R4). Om och hur det i sin tur 

påverkade identiteten som chef fanns det olika upplevelser kring.  

För några hade förändringen inte varit så omfattande då ledarskapet innan övergången till 

ABW även fungerat bra under de nya förutsättningarna. Andra hade helt och hållet varit 

tvungna att omvärdera synen på sitt ledarskap och pratade om ett ”gammalt” och ett ”nytt” 

ledarskap. Det gamla ledarskapet byggde på omfattande kunskap om detaljer och detaljstyrande 

medan det nya ledarskapet ställde krav på målstyrning och tillit. Några pratade om lojalitet till 

tagna beslut vilket resulterade i anpassningar av innehållet i ledarskapet till nya förutsättningar. 

Det fanns också de som fick arbeta aktivt med att skaffa fakta kring övergången till ABW för 

att kunna landa i en positiv upplevelse av de förändringar som krävdes. Men de flesta ansåg att 

övergången till ABW inneburit en utvecklingsresa och att det uppfattades naturligt, välkommet 

och uppskattat. Några upplevde att de förändringar eller anpassningar som behövde göras i 

ledarskapet var i linje med hur de själva ville se sitt ledarskap utvecklas, till exempel mot ett 

mer övergripande och strategiskt ansvar och med mer självgående medarbetare. 

 

Jag tror att jag kommer närmare där jag vill vara som chef, just för att min strävan är att 

de ska vara så självgående som möjligt, ta eget ansvar. Jag vill ju att det är de som ska 

styra verksamheten, det är de som kan det. Och så ska de använda mig som verktyg till 

att det ska bli ännu bättre så att de kan leverera. Det är dit vi är på väg, Det gör mig bättre 

som ledare och det är dit jag vill. (R2) 

 

Vissa sade att förändringarna stämde med den egna personligheten och de egna egenskaperna 

och en del ansåg att personlighet och befintliga egenskaper hjälpt till att anpassa sig till de nya 

kraven i ABW.  

 

Det var en resa. Jag tror att aktivitetsbaserat hjälper mig som ledare. Jag är mer 

närvarande. Det jag kan sammanfatta det med är att det har varit en väldigt positiv resa 

för mig i alla fall. Jag tycker att det här ger mig utlopp för min sociala sida. (R8) 

 

Flera uttryckte att de upplevde ledarskapet roligare och trevligare i ABW, men också jobbigare 

med nya utmaningar till exempel i kontakten med medarbetarna och för den sociala 

gemenskapen. Några exempel på konfliktfyllda identitetsarbeten orsakade av övergången till 

ABW framgick inte i deltagarnas berättelser. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Resultatsammanfattning. En intervjustudie genomfördes där frågeställningarna var vad ABW 

innebar för synen på det egna ledarskapet i relation till medarbetarna samt hur cheferna hanterat 

övergången till ABW i förhållande till sin identitet som chef. Deltagarna i studien vittnade om 

att en övergång till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö hade påverkat chefens möjligheter att styra 

och leda sina medarbetare och sin verksamhet, då man inte alltid visste var och när 

medarbetarna arbetar. En ansvarsförskjutning av det operativa arbetet till medarbetarna byggde 

på en dubbelriktad tillit och en tydlig målstyrning. Att ta den kontakt med varandra, som 

behövdes för en fungerande verksamhet, var ett gemensamt ansvar för chefer och medarbetare. 

Ett nytt ansvarsområde för chefen var att skapa en struktur för den sociala gemenskap som är 

viktig för samarbete och en effektiv verksamhet. Ett individuellt och tjänande ledarskap 

underlättade för chefen att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att göra ett bra 

jobb och säkerställa ett hållbart arbete som inte orsakade ohälsa. De förändrade kraven och 

behoven i ledarskapet hade inte lett till några konfliktfyllda identitetsarbeten i chefsrollen utan 

de anpassningar som hade behövts hade upplevts som en naturlig och välkommen utveckling 

mot ett mer strategiskt, övergripande chefskap tillsammans med ansvarstagande medarbetare. 

En övergång till ABW var en förändringsprocess och som ledare visade det sig lättare att 

genomdriva den om man hittat sin egna positiva inställning och målbild till hur det på bästa sätt 

kunde gagna den egna verksamheten. Cheferna var överraskade över att så många medarbetare 

sade sig trivas i ABW och inte ville byta tillbaka till det som varit tidigare. 

 

Ansvarsförskjutning kräver tillit och kompetens. Studien visar exempel på att gränslösheten 

i ABW, där medarbetarna väljer var och när de vill jobba utifrån det som bäst lämpar den 

uppgift som för tillfället ska utföras (Allvin et al., 2006; Appel-Meulenbroek et al., 2010; 

Bodin-Danielsson, 2014), påverkar både karaktär på och innehållet i ledarskapet. ABW 

försvårar detaljstyre men i stället skapas förutsättningar för att lämna över det operativa 

ansvaret till medarbetarna. Cheferna upplevde att ABW hjälpte dem att delegera ansvaret till 

medarbetarna. Viljan och förmågan hos chefer att delegera ansvar har i tidigare forskning lyfts 

som en förutsättning till att införa självledarskap (Manz, 1992; Hällsten & Tengblad, 2006). 

Det underlättar naturligtvis för cheferna att lämna över ansvaret när det är en väg de från början 

velat gå, men det förutsätter också att det finns medarbetare som är villiga och har förmågan att 

ta det nya ansvaret (Hällsten & Tengblad, 2006; Hansson, 2004).  

Ylander (2008) menar att lyckade förändringsprocesser behöver en tydlighet i hur det ska se 

ut när förändringen är genomförd och att tydliga tillits- och ansvarsrelationer underlättar 

förändringsprocessen. Dessa tillits- och ansvarsrelationer är ordentligt utmanade i en övergång 

till ABW då hela ansvarsfrågan är under ombildning mot ett ökat medarbetaransvar. I de 

övergångar till ABW som beskrivits i denna studie har det inte alltid varit en möjlighet att veta 

hur det kommer att se ut i framtiden. Trots detta har cheferna hittat sätt att hantera den ovisshet 

som funnits genom att leta fakta och att testa sig fram. Mer forskning om ABW kommer att 

underlätta för framtida organisationer som går över till ABW men det finns också information 

att hämta i studiens exempel kring vad förändringen kan innehålla.  

En aspekt som lyfts i studien är den dubbelriktade tilliten som bygger på gemensamma 

värderingar och sociala relationer, det Jones och George (1998) kallar den ovillkorliga tilliten 

och som anses mer motståndskraftig. Även om Wettergren (2001) ställer sig frågande till om 

ovillkorlig tillit är tillämpbart för chefer med verksamhetsansvar, där en åtgärd ibland kan vara 

att säga upp människor, så innehåller de individuella och tjänande ledarskapsstilarna bättre 

förutsättningar för att skapa dessa gemensamma värderingar (Graen &Uhl-Bien, 1995; Spears, 
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1998). Självförvaltandets kompetens kan också vara ett svar på hur utmaningar i det gränslösa 

och flexibla arbetslivet kan hanteras så att medarbetarna kan forma sina egna arbetsvillkor 

(Hansson, 2004) och ta på sig ett ökat medarbetaransvar.  

 

Tillit som styrmekanism. De nya förutsättningarna för att styra och leda medarbetarna skapar 

behov av nya former för relationer mellan chef och medarbetare. Tillit anses vara en 

grundläggande förutsättning för ansvarsförskjutningen mot ett fungerande självledarskap 

(Appel-Meulenbroek et al., 2010; Toivanen, 2015; Lidström, 2016; Romeike et al., 2016). 

Enligt tidigare forskning kan tillit minska behovet av detaljerad kontroll (Biljsma-Frankenma 

& Costa, 2005; Romeike et al., 2016). Att tilliten behöver vara dubbelriktad blev tydligt i 

studien och hängde samman med ansvaret för att ta kontakt vid behov. Chefernas behov av 

kontakt handlade i studien främst om att hålla sig informerad och om att se att medarbetaren 

hade alla förutsättningar på plats för att kunna göra ett bra jobb. Cheferna var beroende av ett 

fungerande informationsutbyte för att kunna ta det övergripande ansvaret för verksamheten och 

ta rätt beslut om åtgärder. Det förutsatte att medarbetarna återkopplade om något inte var bra 

eller om det dök upp något oförutsett som låg utanför medarbetarens egen möjlighet att påverka. 

Om detta inte skedde så kunde det leda till en minskad tillit (Jones och George, 1998). 

Deltagarna vittnade om den utmaning som uppstår om tilliten minskar och ett ökat behov av 

kontroll uppstår, vilket upplevs som en utmaning i ABW. En situation där ökad kontroll 

fortfarande upplevdes behövas var när nya arbetsuppgifter skulle introduceras. Då var 

informationsutbytet mellan chef och medarbetare extra viktigt och är exempel på att någon form 

av kontroll fortfarande behövs men att innehållet och formerna för detta ändras. Även 

övergången från detaljstyrning till målstyrning är ett exempel på när kontroll och styrning av 

verksamhet och medarbetare ändrar form och innehåll (Costa & Biljsma-Frankenma, 2007; 

Romeike et al., 2016). Målstyrning var inget som var direkt nytt i de organisationer som 

studerades, flera av dem hade redan detta tänk. Det som snarare kom upp i intervjuerna var att 

ABW stöttade detta arbetssätt och inte var en orsak till det. 

 

Nytt ansvar för sociala strukturer. Tillit påverkar de sociala relationerna som behövs för 

samarbete och ett målinriktat arbete (Aronsson & Karlsson, 2001). Men för att sociala relationer 

och tillit ska kunna uppstå behöver människor komma samman. Tillgänglighet var en viktig 

fråga för deltagarna i studien där ambitionen som chef att göra sig synlig för medarbetarna var 

central i berättelserna. Deltagarna framhöll även att de efter övergången till ABW hade en större 

medvetenhet och fokus på att skapa strukturer för socialt utbyte mellan medarbetarna. Tidigare 

forskning tar upp att det gränslösa arbetslivet utmanar de sociala stödstrukturerna och dessa 

behöver byggas upp på nytt utifrån de nya förutsättningarna (Allvin et al., 2006). Detta gäller 

inte minst för att underlätta samarbeten och kunskapsöverföring samt skapa en effektiv 

verksamhet, men också för att medarbetarna ska känna gemenskap och må bra (House, 1981; 

Cohen & Wills, 1985; Waldenström, 2010; Härenstam, 2010). Chefens ansvar att skapa sociala 

strukturer blir viktigt för att undvika självgenererade norm- och värdesystem (Allvin et al., 

2006) eller individualiserade arbetsplatser med större risk för konflikter (Bolin & Höckertin, 

2010). I chefernas ansvar ingår att stötta medarbetarna så att även de tar ett större ansvar att få 

samarbeten och kontakter att fungera, detta när sociala relationer får en viktigare betydelse och 

där vikten av de formella organisationsstrukturerna minskar (Allvin et al., 2006). Arbetet med 

att skapa nya gemensamma strukturer för socialt utbyte hade redan i förberedelsearbetet haft 

stort fokus. I den förändringsprocess, som övergången till ABW var, hade fokus legat på hur 

chefer och medarbetare skulle hitta varandra i den nya kontorslösningen. Det var ett tydligt 

uppdrag som förändringsledare att tillsammans med medarbetarna hitta lösningar som passade 

den egna gruppen. 
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Det tjänande, individuella och transformativa ledarskapets betydelse för hälsa i ABW. I 

ABW förflyttas en stor del av ansvaret ner på individnivå men att lämna individen att själv lösa 

det nya arbetslivets förutsättningar vore att lämna hen i sticket med stor risk för att sluta i ohälsa. 

Det blir här tydligt att en övergång till ABW inte bara är en fråga om lokaler. Danielsson-Bodin 

et al. (2013) visade i sin forskning en koppling mellan uppfattat ledarskap och kontorsmiljöer 

men det handlar också om vilket ledarskap som passar i ABW, och vilket ledarskap som ger 

medarbetarna de bästa förutsättningarna. Deltagarna i denna studie beskrev många av de 

egenskaper som stämmer överens med det transformativa ledarskapet (Bass, 1990) där 

medarbetarna inspirerades att ta över ansvar för sin egen verksamhet och där chefens roll var 

att sätta och förmedla målsättningarna. Att se varje individ och dess behov ansågs också viktigt 

och flera av cheferna lyfte den egna rollen som förutsättningsskapande och att finnas till för 

medarbetarna. Detta stämmer också överens med det tjänande ledarskapets filosofi (Greenleaf, 

1970; Spears, 1998). ABW utmanade relationen mellan chef och medarbetare men 

upplevelserna skilde sig åt om det påverkats positivt eller negativt. Gemensamt var dock synen 

på att en ökad medvetenhet behövdes för att hålla relationen vid liv och att detta ansvar låg hos 

både chef och medarbetare (Graen & Uhl-Bien, 1995). Skiljelinjen mellan ett gott eller 

ohälsosamt gränslöst arbetsliv hänger inte på innehållet utan snarare på hur chefer och 

medarbetare förhåller sig till och hanterar de nya förutsättningarna och är kopplat till kompetens 

hos chefer och medarbetare samt hur arbetet organiseras (Hansson, 2004).Ytterligare en 

utmaning som krävde fokus hos cheferna var att hålla koll på medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande i arbetet. Chefernas arbetsmiljöansvar omfattar till exempel arbetsbelastning och 

socialt stöd men också att säkerställa kompetensen hos medarbetarna att hantera de nya 

förutsättningarna (Hansson, 2004). Det tjänande, individuella och transformativa ledarskapet 

har goda förutsättningar för att hantera detta (Dellve & Eriksson, 2016) och borde därför vara 

att föredra i ABW.  

 

Naturlig utveckling av chef- och ledarskap i ABW. Deltagarna verkade skilja på innehållet 

och beteendet i ledarskapet och hur man ser på ledarskapet som en egenskap och en kompetens. 

De yttre förändringarna i innehåll och beteende i ledarskapet, som samtliga deltagare lämnat 

exempel på, har i vissa fall inte lett till någon omprövning av hur man ser på sig själv som 

ledare. De anpassningar som trots allt förekommit har snarare setts som en naturlig utveckling 

i rollen som ledare. En indelning enligt Watson (2008) i ett utifrånperspektiv, till exempel 

innehåll och beteende, och ett inifrånperspektiv, till exempel egenskaper och kompetens, skulle 

kunna förklara varför deltagarna svarade att de inte upplevde någon förändring i ledarskapet 

trots att deras berättelser innehöll exempel på förändringar. Vilket perspektiv deltagarna intog 

när de svarade på frågan, och kopplat till vilka förändringar som beskrevs, avgjorde vad svaret 

blev. 

Beskrivningarna om hur det var att vara chef i ABW hade stora likheter med de anledningar 

som Svenningsson och Alvesson (2014) lyfter upp till att chefer vill vara chefer. Önskan om att 

leda och stötta människor fanns i både beskrivningarna av det tjänande och det individuella 

ledarskapet. Det strategiska ledarskapet var en av de centrala delarna i ansvarsförskjutningen 

mot ett ökat medarbetaransvar och slutligen förändringsledningen och kulturskapandet där 

cheferna såg som sin uppgift att lotsa medarbetarna in i de nya arbetssätten i ABW.  

Utvecklingen av ledarskapet i ABW sågs som naturligt och i linje med hur man ville att det 

egna ledarskapet skulle se ut. Identitetsarbete i ständig process (Clarke et al., 2009) var därför 

inget som cheferna såg som konstigt utan snarare naturligt och välkommet. Det var kanske 

därför inte konstigt att det i studien inte gick att påvisa några konfliktfyllda identitetsarbeten, 

även om det i berättelserna fanns inslag om att det fanns andra chefer i organisationerna som 

haft det tuffare. Utifrån Svenningsson och Alvessons (2014) kategorisering av identitetsarbete 

fanns exempel på vad som skulle kunna betecknas identitetsjustering och identitetsuttryckande, 
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två av de mildare varianterna av identitetsarbete. Vanligast var att se den förändringsprocess 

man själv genomgick som en naturlig anpassning i det egna ledarskapet (identitetsjustering), 

dessutom ofta ett välkommet sådant. Men det fanns också några exempel där man använde sig 

av delar i sitt tidigare ledarskap och utvecklade detta i linje med vad som tilläts under de nya 

förutsättningarna, som att fokusera på målstyrningen (identitetsuttryckande). 

Den största oron hos cheferna i studien inför övergången till ABW var att hantera oro och 

motstånd hos medarbetarna i arbetsgruppen. Här underlättade en egen positiv inställning till 

ABW. Där detta initialt saknades var det flera av cheferna som genom aktivt arbete med att leta 

fakta och försöka hitta de positiva inslagen i ABW, hittade sin ingång till att leda arbetsgruppen 

i rätt riktning. Som förändringsledare är det svårt att driva ett förändringsarbete man själv inte 

tror på, det fanns därför ett större incitament hos cheferna att aktivt leta reda på fördelarna med 

förändringen. När sedan cheferna upplevde att medarbetarnas oro vände till en inställning om 

att det nya kontorslandskapet upplevdes som roligare och trevligare än tidigare alternativ, 

infann sig en lättnad över att ha klarat uppdraget samtidigt som många verkade överraskade av 

resultatet. 

Stödet till cheferna i övergången till ABW kan vara avgörande för hur lätt det är att hitta sitt 

nya ledarskap och sin chefsidentitet men också en positiv inställning i förändringsarbetet. Det 

sociala stödet till chefer är särskilt viktigt i en ny chefssituation (Dellve et al., 2013) och får 

därför inte glömmas bort i förändringsprocessen mot ABW, och särskilt inte det kollegiala 

stödet chefer emellan.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Förförståelse. Enligt Smith et al. (2009) växer i IPA-metoden kunskap fram i ett samspel mellan 

intervjuare och intervjuad. Intervjuarens förförståelse blir därför en komponent som kan 

påverka utfallet. I detta fall fanns egna erfarenheter av att vara mitt uppe i en övergång till ABW 

med allt vad det innebar att hantera motstånd och oro i arbetsgrupp, att leda förändringsarbete 

och att ta reda på fakta om vad som skulle komma. Detta innebar studiebesök och kontakter 

med konsulter samt inläsning på vad ABW innebar. Precis som för deltagarna i studien fanns 

en försiktigt positiv inställning till ABW som kan ha haft påverkan på intervjuer och analyser 

även om ambitionen av denna anledning var att förhålla sig neutral i genomförandet av studien 

och att i analysen förhålla sig kritiskt granskande.  

 

Urval. Deltagarna utsågs i de flesta fall av organisationerna själva. Det kan ha påverkat 

urvalet så till vida att de som deltog var extra positiva vilket kan ha lett till ett större fokus på 

de framgångar som förändringsprocessen innehållit och mindre på de utmaningar som funnits. 

Dock framfördes kritik mot både förändringsprocesser och skepticism och ifrågasättande mot 

ABW varför även sådana aspekter finns med i studien. Även de chefer som rekommenderades 

av redan intervjuade chefer bidrog till ett mer varierat urval.  

 

Validitet. En studies validitet handlar om resultatets giltighet, riktighet och styrka (Kvale & 

Brinkmann, 2014) i förhållande till dess frågeställningar, det vill säga om metoden har lett till 

svar på frågeställningarna i studien. Validiteten är beroende dels av deltagarnas förmåga och 

vilja att uppriktigt berätta om sina upplevelser men också intervjuarens färdighet i att locka 

fram innehållsrika beskrivningar. För frågeställningarna i denna studie fanns vissa risker med 

så kallad social önskvärdhet, i detta fall en önskan om att visa upp sitt företags omvandling till 

ABW i positiva termer. Det kan också tänkas att vissa problem och svårigheter som chefer 

eventuellt upplever inte har kommit fram då det kan vara känsligt att framstå som att man inte 

klarat av uppgiften som ansvarig förändringsledare på ett tillfredsställande sätt.  
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Validitetsperspektivet är något som måste finnas med i hela studiens arbetsprocess (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Smith et al., 2009), allt ifrån planering, intervjufrågor, intervjuer och 

analys. Sålunda ingår valet av metod i arbetet med att validera och kvalitetssäkra studien. Båda 

frågeställningarna hade ett  subjektivt perspektiv på ledarskapet där cheferna ombads reflektera 

över sitt eget ledarskap. Av den anledningen valdes IPA-metoden (Smith et al., 2009). Av IPA-

metodens tre grundprinciper var den fenomenologiska ansatsen svårast att hantera. Den var 

framförallt kopplat till frågeställningen om chefernas identitetsarbete i förändringsprocessen. 

För att nå djupare kunskap i denna fråga bör inte flera frågeställningar blandas som i denna 

studie. Intervjufrågorna blev för många och för ytliga vilket resulterade i att deltagarna hade en 

tendens att få ett yttre fokus i ledarskapet på bekostnad av ett inre fokus. Här behövs flera och 

mer djupgående intervjuer göras för att bättre kunna fånga identiteten som chef. 

I analysen har den hermeneutiska cirkeln använts för att identifiera gemensamma teman och 

hitta en struktur för resultatet. Det idiografiska perspektivet passade framförallt frågeställningen 

om hur cheferna hanterat övergången till ABW, där de individuella berättelsernas innehåll gav 

sammansatta exempel på vad en övergång till ABW kan innebära och hanteras. Ett sätt att stärka 

validiteten i tolkningar är att fler personer är involverade i analysen, via oberoende 

tematiseringar och tolkningar och eller via intersubjektiv validering (Kvale & Brinkmann, 

2014) vilket dock inte var möjligt inom ramen för detta arbete. 

 

Generaliserbarhet. Gällande frågeställningen om vad det aktivitetsbaserade arbetssättet 

innebar för chefernas syn på sig själva som chef och ledare i relation till medarbetarna, bör det 

påminnas om att även om cheferna ibland uttalade sig om medarbetarnas situation och 

upplevelser så är det som redovisats i studien endast chefernas upplevelse av detta. Upplevelsen 

hos medarbetarna kopplat till ABW som kontorsmiljö och arbetssätt måste undersökas på annat 

sätt. Det bör också påpekas att denna studie undersöker chefernas egen bedömning av 

uppfattade krav, sina egna förmågor och upplevda relationer. En alternativ forskningsdesign 

skulle kunna vara att intervjua såväl chefer som medarbetare och även inkludera observationer.  

Studiens resultat kan på inget sätt generaliseras till chefers upplevelser av övergångar till 

ABW och hur de går till i allmänhet, utan bör ses som exempel hur dessa processer kan 

upplevas. Vad gäller synen på det egna ledarskapet i relation till medarbetarna så fanns vissa 

inslag som hade kopplingar till respektive organisations tidigare uppbyggnad, kontorslösningar 

och sociala sammanhang, till exempel hur de sociala relationerna sett ut innan, eventuella 

tidigare hierarkier och hur långt man kommit i ett ökat medarbetarsansvar innan övergången 

till ABW. Andra situationer som togs upp av de flesta deltagarna i studien kan anses vara av 

mer generell natur och är troligt att de flesta som genomför en övergång till ABW kommer att 

ställas inför. Exempel på situationer som var gemensamt för deltagarna i studien, och som kan 

antas är vanligt i övergångar till ABW, är chefens ökade ansvar för den sociala gemenskapen, 

behovet av medvetenhet kring chefens tillgänglighet och situationen att i förändringsledningen 

behöva bemöta och hantera motstånd och oro hos medarbetarna. Även de ledarskapsstilar som 

kunde identifieras och framfördes som väl fungerande i ABW (det transformativa, individuella 

och tjänande ledarskapet) kan med stöd av tidigare forskning antas skapa förutsättningar för 

goda relationer mellan chef och medarbetare i ABW, men detta behöver undersökas vidare. 

Chefer som står inför denna förändring kan säkert hitta intressanta aspekter att ta hänsyn till i 

sin egen förändringsprocess och dra nytta av de redan upplevda erfarenheterna, något som 

deltagarna i studien hade saknat. 
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Förslag på framtida forskning 
 

Utifrån denna studies resultat vore det intressant att veta vad som händer de chefer som inte 

klarar omställningen till ett aktivitetsbaserat ledarskap och vart de tar vägen. Detta gäller även 

vad som händer med medarbetare som inte finner sig tillrätta under dessa omständigheter – är 

ABW en lösning för alla eller kan det vara extra utmanande beroende på faktorer som 

personlighet eller ålder? Och passar det alla typer av verksamheter? Klarar alla medarbetare av 

det ökade medarbetaransvaret och vad händer med de som inte vill ta det? Ytterligare en aspekt 

som vore intressant att undersöka vidare är hur den sociala gemenskapen, som är en 

förutsättning för ett bra samarbete och en effektiv verksamhet, påverkas av det 

aktivitetsbaserade kontorets lösningar och vad ledarskapets betydelse för detta är. 
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Abstract 

 

To investigate what a change into an activity based workplace (ABW) means to managers view 

of leadership in relation to employees and how managers handles it in relation to their identity 

as managers, six female and three male managers, from four different organizations, have been 

interviewed. The IPA-method was used for interview analyzes based on theories about 

management/leadership, empowerment and identity work. The result shows that a transfer into 

ABW may lead to a passing of responsibility towards employees and a strategic 

leadership/management based on goal management, trust and an increased responsibility for 

social structures. An individual, serving leadership facilitates a sustainable leadership in ABW. 

Participants have appreciated the leadership/management development, and no identity work 

conflicts has been detected. The study gives examples of changing processes towards ABW. 

More studies have to be done in order to investigate how ABW fits different types of 

organization and different types of employees. 

Keywords: Activity based work, activity based workplace, employee empowerment, identity 

work, leadership, self management, social support, trust, work without boundaries. 

 


