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1 Inledning 
 

Då globaliseringen tar allt större roll i våra liv och teknologin är inom en lätt 

räckvidd förändras världen vi lever i. Både människan och samhällen påverkas 

av den globaliserade utvecklingen. Ferguson och Mansbach (2012) menar att 

globalisering är ett komplext begrepp. De förklarar globalisering som olika 

aspekter av nutida samhällsliv som globalt sammankopplas genom fördjupning, 

påskyndning och expansion. Sammankopplingarna överskrider både 

nationalstaten och samhällena som tillsammans bildar den moderna värld vi lever 

i. Det är därmed möjligt att ett beslut eller händelse i en del av världen påverkar 

individer i helt andra delar av världen. Då teknologin utvecklas, det sker 

organisatoriska förändringar och virtuellt arbete blir vanligare ställs det nya krav 

på arbetsmiljön (Babapour Chafi & Rolfö, 2019).  

 

De arbetssätt vi har använt oss av tidigare inom kontorsarbete har genomgått en 

förändring och vi lever nu i en tid då distansarbete är vanligt. Teknologin möjliggör 

arbete på olika ställen utanför kontoret. Även själva kontorsmiljön har genomgått 

en förändring från de traditionella kontoren. Då globaliseringen tar fart, teknologin 

utvecklas och det uppstår mer flexibla arbetssätt behövs det nya arbetsmiljöer. 

Toivanen (2015) poängterar att organisationer allt som oftast tvingas 

omstrukturera verksamheten för att anpassa sig i en globaliserad värld. 

Globaliseringen förutsätter teknisk utveckling vilket resulterar i flexibla arbetssätt 

och rörligt arbete. Det ställs högre krav på individen att ta ansvar över sitt arbete 

då omstruktureringen går mot en mer situations- och individberoende ordning.  

 

Allt fler arbetsplatser har under de senaste tio åren omstrukturerats till ett 

aktivitetsbaserat kontor. På det aktivitetsbaserade kontoret kan man själv välja 

vilken arbetsstation en specifik arbetsuppgift kräver. Kontorsmiljön har 

arbetsplatser som är skräddarsydda både för specifika arbetsuppgifter och 

individen. Mötena arrangeras mötesrum, telefonrum gör att anställda kan prata 

ostört i telefon, öppna utrymmen bidrar till arbete med diverse arbetsuppgifter och 

tysta rum används ofta då arbetsuppgiften kräver koncentration. Populariteten 

kring ett aktivitetsbaserat arbetssätt växer och arbetssättet blir allt vanligare 
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(Engelen et al., 2018). Behovet av flexibla kontor är stort i dagens läge. Då det 

råder ekonomisk osäkerhet och branscher slås av hård konkurrens har många 

organisationer svårigheter att planera framtida verksamhet. Med flexibla kontor 

kan organisationen möta krav som samhället ställer på dem på ett hållbart sätt. 

Flexibla kontor passar dock inte alla typer av arbete. Men om arbetsuppgifterna 

och verksamhetens karaktär passar in i ett kontorslandskap kan ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt vara lämpligt (Toivanen, 2015). 

 

Ledarskap består av en process att få medarbetare underordnade till ledaren att 

utföra relevanta prestationer för organisationens mål och syfte (Trollestad, 2003; 

Rubenowitz, 2004; Jern & Näslund, 2019; Alvesson & Sveningsson, 2019). 

Toivanen (2015) lyfter fram att det ställs annorlunda krav på arbetsledningen i 

flexibla arbetsmiljöer då ledaren inte ser alla anställda fysiskt vid sina platser. De 

går inte att följa med medarbetarna på traditionella sätt i dessa kontor. Det är 

även viktigt med tydliga mål och tillit mellan medarbetare i flexibla kontor. I och 

med att dessa kontor används allt mer på arbetsplatser samt ställer annorlunda 

krav på arbetsledningen är jag intresserad att titta närmare på hur ledarskapet 

förändras i flexibla kontor.  

 

I denna avhandling är jag intresserad av att undersöka hurdana upplevelser 

ledare har kring utmaningar och möjligheter på ett aktivitetsbaserat kontor. 

Arbetsplatsens utformning påverkar de anställdas tillfredsställelse och hälsa 

(Toivanen, 2015), vilket bidrar till att jag även är intresserad av att undersöka hur 

ledare upplever välbefinnande och stress i dessa kontor. På grund av den 

rådande situationen med viruset covid-19 är jag även intresserad av att studera 

närmare hur ledarskapet, välbefinnande samt stress upplevs till följd av 

undantagstillståndet hos ledare. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden för avhandlingen. Kapitlet 

inleds med en presentation om ledarskap och ledarskapsstilar vilket följs av 

aktivitetsbaserade kontor. Avslutningsvis presenteras välbefinnande och stress 

samt underkategorier av dessa aspekter. Dessa underkategorier är centrala för 

avhandlingen eftersom de alla är med och formar individernas välbefinnande och 

stressnivåer på arbetsplatsen.  

 

2.1 Ledarskap 

 

I detta avsnitt presenteras begreppet ledarskap samt egenskaper och färdigheter 

som anses vara bra för en ledare att ha. Jag klargör även för skillnaden mellan 

ledarskap och chefskap. För att nyansera begreppet ledarskap ur olika perspektiv 

lyfter jag också fram ledarskapsstilar i slutet av avsnittet.  

 

Det råder förvirring över vad skillnaden mellan begreppen chef och ledare är, 

därför klargör jag till följande skillnaden mellan dem. Att vara chef handlar ofta 

om en titel på en person och en formell roll hen har (Axelson & Thylefors, 2005; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016; Alvesson & Sveningsson, 2019). Det är ofta frågan 

om att ha en roll som verksamhetsansvarig (Rubenowitz, 2004; Axelson & 

Thylefors, 2005; Erikson, 2018). Ofta tilldelar högre beslutsfattare inom 

organisationen en person denna roll (Rubenowitz, 2004; Axelson & Thylefors, 

2005; Erikson, 2018). 

 

Ledaren får ofta sin roll på basen av sina egenskaper och sitt personliga 

beteende (Trollestad, 2003; Svedberg, 2016) och blir ofta tilldelad rollen av de 

som är verksamma under ledaren (Rubenowitz, 2004; Svedberg, 2016; Alvesson 

& Sveningsson, 2019). Ledarskapet består av en process där ledaren får hens 

underordnade att utföra prestationer som är relevanta för organisationens mål 

och syfte (Jern & Näslund, 2019; Alvesson & Sveningsson, 2019). För att uppnå 

processen använder sig ledaren av materiella samt personliga resurser 

(Rubenowitz, 2004) och en kommunikationsprocess samt ett socialt inflytande för 

att få arbetsgruppen att uppnå de utsatta målen (Axelson & Thylefors, 2005; 
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Kaufmann & Kaufmann, 2016; Erikson, 2018). Ledarskap handlar om en aktivitet 

och social process med fokus på relationen mellan medarbetare och ledare vilken 

är komplex och viktig. I relationen uppstår aktiviteterna och de sociala 

processerna (Trollestad, 2003; Jern & Näslund, 2019). En god ledare 

kännetecknas av egenskaper som att vara ärlig, stödjande, utvecklingsvillig, har 

självkännedom (Trollestad, 2003; Rubenowitz, 2004) samt är en positiv förebild 

för sina medarbetare (Trollestad, 2003; Rubenowitz, 2004; Svedberg, 2016). 

Även egenskaper som att vara målinriktad, ha en inre drift (Rubenowitz, 2004) 

och vara respektfull mot sina medarbetare anses vara bra (Jern & Näslund, 

2019). Upp till en fjärdedel av lönsamheten på arbetsplatsen avgörs av 

ledarskapet eftersom produktiviteten är högre om ledarskapet är bra, medan 

produktiviteten sjunker om ledarskapet är dåligt. Det är därmed viktigt för både 

organisationen och för de anställda att ledarskapet fungerar (Rubenowitz, 2004). 

 

Medarbetarna har olika kompetenser och specialområden som behövs för de 

olika arbetsuppgifterna (Rubenowitz, 2004; Jern & Näslund, 2019), ledaren 

måste ge medarbetarna utrymme till att använda dem i utförandet av en uppgift. 

Ofta har ledaren andra kompetenser än vad medarbetarna har, som att kunna 

leda sina medarbetare framåt på ett smidigt sätt, förmåga att hantera osäkerhet 

samt tidsperspektiv och bedöma komplicerade situationer. Ledaren tar större och 

tyngre beslut än sina medarbetare (Jern & Näslund, 2019). Ledaren är ansvarig 

för sina egna uppgifter men även för att medarbetarna genomför sina uppgifter. 

En egenskap som är bra att utveckla som ledare är att förstå då man behövs i en 

situation och finnas där som stöd samt hjälp för sina medarbetare (Erikson, 2018; 

Jern & Näslund, 2019; Alvesson & Sveningsson, 2019). 

 

2.1.1 Ledarskapsstilar 

 

Ledarskapet kan kategoriseras i olika ledarskapsstilar. I detta avsnitt lyfter jag 

fram de fyra största och de mest välkända ledarskapsstilarna. Dessa är 

transaktionsledning, transformationsledning, låt-gå-ledning och karismatiskt 

ledarskap. En ledarskapsstil handlar om drag och mönster hos ledaren som 

avgör ledarens handlingar. Det handlar mycket om hur kompetens kombineras 

och vilka aspekter ledaren betonar i utförandet av ledarskapet (Svedberg, 2016). 
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Ledarskapsstilen har stort inflytande på produktivitet och arbetsmoral hos 

medarbetare (Bolman & Deal, 2019). 

 

Transaktionsledning går ut på att ledaren är väldigt auktoritär (Axelson & 

Thylefors, 2005; Svedberg, 2016) och inriktad på produktivitet (Rubenowitz 

2004). Ledarskapsstilen var mera vanlig förr och är nu mindre uppskattad då 

synen på ledarskap har förändrats. Det har framkommit att denna stil inte är lika 

effektiv som andra (Axelson & Thylefors, 2005). Produktiviteten må vara bra, men 

medarbetarna kan uppleva frustration och inte finna glädje av att arbeta (Bolman 

& Deal, 2019). Ledaren tillför inte engagemang till sina medarbetare, skapar inga 

känslomässiga band (Svedberg, 2016) och saknar förtroende för dem. Hen litar 

inte på medarbetarnas förmåga att bedöma och blandar sig oftast i allt som de 

gör. Ledaren har alltid kontrollen, gör beslut och styr över situationerna samt 

medarbetarna (Axelson & Thylefors, 2005; Svedberg, 2016). Ledaren bestämmer 

över medarbetarnas arbetssätt och uppgifter för att de skall uppnå maximal 

effektivitet (Rubenowitz, 2004) och kan ofta använda sig av bestraffningar om det 

inte går som hen vill (Axelson & Thylefors, 2005). Ledaren använder sig även av 

belöningar av olika slag (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Svedberg, 2016; Jern & 

Näslund, 2019), exempelvis betingad belöning. Det innebär att ledaren ger 

medarbetarna belöning i form av kompensationsledighet, bonus eller löften med 

avsikt att arbetsgruppen skall uppnå ett utsatt mål (Kaufmann & Kaufmann, 

2016). En ledare som använder denna ledarskapsstil är ofta osäker på sig själv 

och försöker sopa undan sin osäkerhet genom att visa att hen har makten 

(Axelson & Thylefors, 2005). Det är möjligt att denna form av ledarskap leder till 

splittring men även till god sammanhållning inom arbetsgruppen. Medarbetarna 

upplever dock ofta en väldigt tryckt stämning. Den transaktionella 

ledarskapsstilen är möjligen bra i de situationer då snabba beslut krävs och ifall 

ledarskapet sker på en styrande eller enväldig nivå (Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Transformationsledning är en mer demokratisk stil (Axelson & Thylefors, 2005; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016; Svedberg, 2016). Ledaren är inriktad på sin 

personal och baserar sin ställning på sina egna förmågor och kompetenser 

(Rubenowitz, 2004). Hen tar hänsyn till sina medarbetare och de har ett visst 

inflytande på verksamheten samt på de beslut som tas på arbetsplatsen (Axelson 
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& Thylefors, 2005; Jern & Näslund, 2019). Ledaren har en personlig kontakt med 

sina medarbetare, visar dem uppmärksamhet och kommer ihåg vad de har pratat 

om tidigare (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Ledaren har egenskaper som 

optimism, entusiasm, uppmuntring och vilja att inspirera sina medarbetare 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016; Jern & Näslund, 2019). Hen skapar både ett gott 

arbetsklimat och gruppklimat på arbetsplatsen (Svedberg, 2016; Bolman & Deal, 

2019). Det är möjligt för medarbetarna att inom vissa ramar själva bestämma 

över sina personliga arbetssätt och hur de personligen når sina mål (Rubenowitz, 

2004; Kaufmann & Kaufmann, 2016). Ledaren uppmuntrar medarbetarna till att 

arbeta självständigt (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Jern & Näslund, 2019) och 

det är viktigt för ledaren att medarbetarna har möjlighet till utveckling (Axelson & 

Thylefors, 2005; Kaufmann & Kaufmann, 2016). Ledaren har en personlig 

mognad och tillit till sina medarbetare vilket gör denna stil effektiv. Genom goda 

förmågor, social skicklighet och kunskap inom arbetsfältet kan den transformativa 

ledaren vara trygg och stå stadigt. Ledaren motiverar sina medarbetare och ger 

en trygg känsla på arbetsplatsen. Dock kan ledaren vara styrande och göra 

enväldiga beslut då det krävs. Transformationsledning anses vara den mest 

effektiva ledarskapsstilen (Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Karismatiska personer som har stor kunskap och förmåga inom ett område blir 

ofta karismatiska ledare (Axelson & Thylefors, 2005; Kaufmann & Kaufmann, 

2016). Hen väcker positiva känslor hos medarbetarna, är engagerad (Axelson & 

Thylefors, 2005), har goda sociala förmågor och förstår andra människors 

reaktioner. De är duktiga på att kommunicera och visar omtanke mot sina 

medarbetare. Ledaren är ofta väldigt målinriktad, pålitlig och har hög självtillit. 

Arbetsgrupper som har en karismatisk ledare visar ofta höga nivåer av prestation, 

motivation och arbetstillfredsställelse eftersom ledarens entusiasm smittas av till 

medarbetarna (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Ledaren lyckas skapa en positiv 

atmosfär och positiva effekter på arbetsplatsen (Axelson & Thylefors, 2005; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016). Medarbetare kan dock bli så påverkade av den 

karismatiska ledarens utstrålning att de främst arbetar för ledarens skull, inte för 

verksamhetens skull. De blir trygga i ledarens närhet och finner inspiration hos 

personen vilket resulterar i att det är möjligt att medarbetarna känner sig mindre 

motiverade eller trygga då ledaren inte är på plats (Axelson & Thylefors, 2005; 
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Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018). Ledarna kan också vara manipulativa, 

egoistiska och använda sin charm för att få fram det de vill (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016; Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018). Trots alla de positiva 

egenskaperna fungerar inte ledarskapsstilen i längden utan fungerar bäst under 

korttidsperioder (Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Låt-gå-ledning är den svagaste ledarskapsstilen (Axelson & Thylefors, 2005; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016; Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018). Låt-gå-

ledning kallas även för laissez-faire-ledarskap (Kaufmann & Kaufmann, 2016; 

Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018; Bolman & Deal, 2019). Ledaren är ofta 

osäker och har ingen motivation för sin roll (Axelson & Thylefors, 2005) och 

saknas då medarbetaren behöver hen. Ledaren drar iväg från sina skyldigheter, 

sätter inte upp gränser och har svårt att ge ett klart svar eller besked (Axelson & 

Thylefors, 2005; Kaufmann & Kaufmann, 2016; Brandebo, Nilsson & Larsson, 

2018). Ledarna ger ofta sina medarbetare ansvaret, istället för att ta sig an det 

själv (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Brandebo, Nilsson & Larsson, 2018) vilket 

kan upplevas förvirrande för medarbetarna (Bolman & Deal, 2019). Det är möjligt 

att rollen endast är intressant för ledaren på grund av fördelar och incitament som 

rollen innebär (Axelson & Thylefors, 2005). Dock är de ofta passiva i förhållande 

till vad arbetsuppgifterna och ansvaret egentligen innebär (Axelson & Thylefors 

2005, Kaufmann & Kaufmann, 2016). De kämpar inte för gruppens välmående 

och är inte lojal mot arbetsgruppen eller medarbetarna. Ofta visar de endast 

lojalitet uppåt, till ledningen och till sina egna chefer (Axelson & Thylefors, 2005). 

 

2.2 Aktivitetsbaserat kontor 

 

I detta avsnitt presenterar jag ett av de mest centrala begreppen för denna 

avhandling, aktivitetsbaserat kontor även kallat aktivitetsbaserat arbetssätt. I 

avhandlingen använder jag mig endast av begreppet aktivitetsbaserat kontor för 

att undvika förvirring. Det följs upp av en genomgång av olika kontorsmiljöer 

eftersom det är lättare att jämföra om man har en uppfattning om dem. Jag 

presenterar sedan tidigare studier kring aktivitetsbaserat kontor och slutligen 

lyfter jag fram fördelar samt nackdelar med ett aktivitetsbaserat kontor. 
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Aktivitetsbaserade kontor har i flera decennier implementerats i olika länder i 

världen. Det är dock först inom de senaste tio åren som kontorsmiljön har vuxit 

sig ännu större i allt flera länder (Engelen et al., 2018). Det anses vara ett 

paraplybegrepp och med olika utformningar (Toivanen, 2015). Aktivitetsbaserat 

kontor kan användas som begrepp då man skall beskriva en typ av kontorsdesign 

eller en persons arbetssätt i kontorsmiljön (Keeling, Clements-Croome & Roesch, 

2015). Det handlar om ett arbetssätt där arbetsplatsen ger de anställda chansen 

att arbeta i en skräddarsydd miljö för uppgiften i fråga (Engelen et al., 2018; 

Babapour Chafi & Rolfö, 2019). Arbetssättet är menat för att stödja olika 

arbetsaktiviteter på ett optimalt sätt, det skall finnas en plats som är optimal för 

att genomföra en specifik arbetsuppgift. Arbetssättet tar vara på tre olika 

aspekter. Dessa aspekter är platsen, det vill säga den fysiska miljön, människors 

mötespunkt vilket innebär beteendemiljön samt den virtuella miljön i form av 

teknik och kunskapsdelning (Engelen et al., 2018).  

 

Arbetsplatsen är ofta designad enligt olika funktioner och indelad i zoner som 

representerar verksamhetens huvudaktivitet. Zonerna finns för att täcka olika 

behov de anställda har för att genomföra en specifik arbetsuppgift (Toivanen, 

2015; Engelen et al., 2018). Det finns rum där man har möjlighet att arbeta med 

sitt team, telefonrum, tysta rum, mötesrum samt lounge, arbetsbord, sittplatser 

och olika typer av brytningsområden som exempelvis kafferum (Toivanen, 2015; 

Keeling, Clements-Croome & Roesch, 2015; Engelen et al., 2018). De anställda 

har inte en egen arbetsstation som de sitter vid, utan de väljer station utifrån vilka 

arbetsuppgifter de genomför. Ibland kan det finnas zoner tilldelade en viss grupp 

eller team (Engelen et al., 2018).  

 

De anställda på ett aktivitetsbaserat kontor avgör själva när, var och hur de 

genomför sina arbetsuppgifter på bästa sätt (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; 

Engelen et al., 2018; Bäcklander, Rosengren, Lid Falkman, Stenfors, Seddigh, 

Osika & Stenström, 2019). Ofta förväntas det att anställda arbetar stora delar av 

arbetstiden utanför kontoret och att mindre än 70% är närvarande samtidigt 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Engelen et al., 2018). Eventuella sjukdomsfall 

och arbete utanför kontoret tas då i beaktande (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). 

Eftersom man även förutsätter arbete utanför kontoret finns det oftast skrivbord 
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för mindre än 25% av de anställdas totala mängd på kontoret. Aktivitetsbaserade 

kontor ställer annorlunda krav på ledningsfunktionen än traditionella kontor då 

ledaren inte ser alla anställda fysiskt vid sina platser, det går inte att följa med 

medarbetarna på vanliga sätt. Det är även viktigt med tillit mellan personalen i 

dessa kontor (Toivanen, 2015). Det kan uppstå ett kontrollbehov beträffande 

interaktion hos personalen då miljön möjliggör arbete på olika platser. De olika 

arbetsstationerna kan ses som ett sätt att dra sig undan på då lugn och ro behövs. 

Genom möjligheter att arbeta på flera olika platser, både på kontoret och utanför, 

ökar de anställdas rörlighet märkbart (Keeling, Clements-Croome & Roesch, 

2015).  

 

Det aktivitetsbaserade kontoret är avsett för att de anställda skall byta 

arbetsstation utifrån arbetsuppgiftens karaktär och behov. Det innebär att byte av 

arbetsstation är att föredra vid påbörjandet av en ny uppgift med andra behov än 

vad föregående hade. Personalen kan byta station flera gånger per dag (Engelen 

et al., 2018). Hoendervanger, de Been, Van Yperen, Mobach och Albers (2016) 

studerade sambandet mellan tillfredställelse och byte av arbetsstation, samt 

orsaker till byte av station. Det framkom att endast 4% av de anställda bytte 

arbetsstation flera gånger per dag, 1% bytte en gång per dag och så mycket som 

48% bytte mindre än en gång per vecka eller aldrig. De tre största orsakerna till 

att inte byta arbetsstation uppgavs vara att man då måste flytta på sina saker, 

justera möbler eller att man skulle vara långt borta från sin enhet. De tre största 

orsakerna för att byta arbetsstation uppgavs vara att det förekommer mycket ljud, 

favoritplatsen är upptagen eller för att sitta nära kollegerna. De som ofta bytte 

arbetsstation uppgav även som orsak att en annan arbetsstation är mer 

passande för arbetsuppgiften. Forskarna fann också att 40% av deltagarna i 

studien inte var nöjda med kontorsmiljön. Dock framkom det högre 

tillfredsställelse med kontorsmiljön hos de deltagare som bytte arbetsstation ofta. 

 

En övergång till ett aktivitetsbaserat kontor kan vara ett sätt för organisationen att 

spara pengar (Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017; Engelen et al., 2018; 

Babapour Chafi & Rolfö, 2019), minska på kontorsytan (Toivanen, Berthelsen & 

Muhonen, 2017), effektivisera kontorsytan (Babapour Chafi & Rolfö, 2019) eller 

för att förbättra effektiviteten (Engelen et al., 2018; Babapour Chafi & Rolfö, 
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2019). Kontoret ger även ökad flexibilitet i användningen av kontorsytorna 

(Keeling, Clements-Croome & Roesch, 2015; Engelen et al., 2018; Babapour 

Chafi & Rolfö, 2019). Aktivitetsbaserade kontor passar dock inte alla typer av 

verksamhet (Toivanen, 2015; Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017), men om 

arbetsuppgifterna och verksamhetens karaktär passar in i ett kontorslandskap 

kan ett aktivitetsbaserat arbetssätt vara lämpligt för organisationen (Toivanen, 

2015). 

 

2.2.1 Kontorsmiljöer 

 

Kontorsmiljön på arbetsplatsen relaterar till de anställdas välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Den är komplex och det finns många aspekter som 

påverkar individen (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Kontorsmiljön har stor 

betydelse för arbetstillfredsställelse, konflikter på arbetet och välbefinnande hos 

arbetarna som exempelvis sjukfrånvaro och hälsa. Miljön spelar också en central 

roll i prestationsförmågan hos anställda och tros ligga bakom huruvida anställda 

stannar kvar på arbetsplatsen eller inte (Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017).  

 

Det finns olika typer av kontorsmiljöer: cellkontor, delat kontor, öppna kontor, 

kombikontor och flexkontor (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 

Berthelsen & Muhonen, 2017), de två senaste kontorsmiljöerna räknas som 

aktivitetsbaserade kontor (Toivanen, 2015; Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 

2017). I cellkontor arbetar en person (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 

2015). Hen har i rummet tillgång till de flesta bekvämligheter, så som printer, 

skanner och dylikt (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). I dessa rum arbetar 

personalen ofta koncentrerat och självständigt. Kontoren är belägna längs 

fasaden av byggnaden vilket innebär att det finns tillgång till fönster i varje rum. 

Det finns ofta flera cellkontor bredvid varandra och en smal korridor som skiljer 

dem åt (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 2015). Delade kontor är en 

annan variant av cellkontor och där arbetar två till tre personer, ofta finns det ett 

eller flera fönster i rummet (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 2015). 

Kontoren är indelade i små arbetsstationer, vilka skiljs åt med skärmar eller 

annan typ av skiljeelement (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). De som arbetar i 

rummet är ofta ett team eller har liknande arbetsuppgifter (Bodin Danielsson & 
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Bodin, 2008; Toivanen, 2015) vilket innebär att kollegerna ofta arbetar väldigt 

interaktivt med varandra med olika projekt. Vanligtvis finns de flesta 

bekvämligheterna utanför dessa rum. De delade kontorsrummen uppstår ofta då 

det är platsbrist på arbetsplatsen (Bodin Danielsson & Bodin, 2008).  

 

Öppna kontor delas in i tre mindre kategorier. I litet öppet kontor arbetar det fyra 

till nio personer, i mellanstort öppet kontor arbetar det tio till 24 personer och i 

stort öppet kontor arbetar det 24 personer eller mer. Det handlar ofta om 

individuellt, rutinbaserat arbete och interaktionen bland personalen är låg. 

Arbetsstationerna i rummet är ofta arrangerade fritt i grupper och skiljs åt med 

hjälp av skärmar (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 2015) vilka ger 

avskildhet till arbetarna och minskar något på ljudnivåerna (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008). Motiveringen med öppna kontor är flexibilitet för organisatoriska 

förändringar samt att kunna hantera förändringar utan någon som helst 

rekonstruktion. Ljudnivån upplevs ofta som ett störande moment, särskilt i de två 

största öppna kontoren (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 2015). Det 

resulterar i lägre motivation, minnesprestationerna lider, ökad trötthet samt ökade 

konflikter på arbetsplatsen (Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017). 

Organisationens hierarki syns tydligare då ledare ofta sitter avskilt från de andra 

arbetarna. Ledarna har ofta också tillgång till mer dagsljus och högre tak. Öppna 

kontor är mer populära från ett ledningsperspektiv eftersom de är billigare att 

bygga och ledaren har bättre översikt över kontoret (Toivanen, Berthelsen & 

Muhonen, 2017). Då anställda sitter med skrivbord intill varann uppstår det högre 

intensitet och frekvens i teammedlemmarnas interaktion med varandra, medan 

interaktionerna är mindre med anställda som inte hör till det egna teamet. Fysiska 

aspekter som sittplatser och skrivbord signalerar social tillhörighet och förbättrar 

potentialen att driva fram beteende och attityder hos anställda. De fysiska 

aspekterna står även för fysisk urskiljbarhet och anses höja den psykologiska 

närheten hos teamet (Millward, Haslam, & Postmes, 2007).  

 

De två följande kontorsmiljöerna räknas som aktivitetsbaserade kontor: 

kombikontor och flexkontor. Kombikontor växte fram genom idén att ha ett 

multirum som är gemensamt för alla anställda och byggt kring de egna rummen 

(Toivanen, 2015). I kombikontor spenderar arbetaren mer än 20% av arbetstiden 
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på andra arbetsstationer än den egna stationen vilken ofta är baserad på 

teamarbete. Arbetarna har möjlighet till individuella arbetsstationer i det öppna 

kontoret eller i ett avskilt rum. De delar på bekvämligheter och arbetar både 

individuellt samt interaktivt med andra kolleger i form av teamarbete. Det finns 

möjlighet att använda sig av rum som mötesrum, projektrum och likande för 

ändamål som inte är möjliga att utföra vid den egna arbetsstationen. Arbetarna 

byter station och rum enligt det behov de har till sina arbetsuppgifter och drar 

nytta av alla anläggningar som finns på arbetsplatsen. I kombikontor framkommer 

de lägsta nivåerna av arbetstillfredsställelse, som möjligen kan förklaras genom 

funktionella och arkitektoniska variationer i kontorsmiljön. Samarbetet mellan 

arbetare är dock bäst i kombikontor eftersom de är designade för teamarbete 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Dessa kontor anses vara ytkrävande vilket 

gör dem till sällsynta i dagens läge (Toivanen, 2015).  

 

Den mest flexibla kontorstypen är flexkontor. I flexkontor finns det inga 

individuella arbetsstationer och både arbetare samt möbler på organisationen är 

flexibla. Det förväntas att mindre än 70% av arbetarna är på plats samtidigt (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008; Engelen et al., 2018) och räknar då med arbete 

utanför kontoret, möjligt sjukdomsfall och liknande. För att arbetarna skall kunna 

arbeta flexibelt och välja sin arbetsstation litar organisationen på bra 

informationsteknologi både på arbetsplatsen och utanför. Kontoret har ofta öppen 

planlösning och består av olika utrymmen. Det finns rum där anställda kan prata 

i telefon, mötesrum, rum med möjlighet att arbeta tyst och koncentrerat samt 

andra liknande rum. Det finns inte möjlighet till att personifiera arbetsstationen 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Det är enkelt att anordna ett litet möte och att 

lämna skrivbordet för att ringa ett samtal (Keeling, Clements-Croome & Roesch, 

2015). Anställda i flexkontor har de högsta nivåerna av hälsostatus samt 

arbetstillfredsställelse (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Då arbetsuppgifterna 

kräver djup koncentration upplevs flexkontor som problematiska. Även kognitiv 

stress och störningar förekommer i mindre utsträckning (Toivanen, Berthelsen & 

Muhonen, 2017). 

 

De som arbetar i aktivitetsbaserade kontor har ofta högre autonomi (Bäcklander 

et al., 2019) och kontroll då de kan välja arbetsstation utifrån vad den specifika 
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arbetsuppgiften just då kräver. Kontroll och autonomi är kopplat till välbefinnande 

och god hälsa. Det krävs en planlösning som möjliggör god interaktion med 

kolleger på aktivitetsbaserade kontor ifall det förväntas hög produktivitet av 

arbetarna. En nackdel med dessa kontor anses vara avsaknaden av 

förvaringsutrymme och personifiering av arbetsstationerna. Det finns en viss 

antydan om att många önskar sig ett eget rum för att kunna arbeta effektivt 

(Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017). Keeling, Clements-Croome och 

Roesch (2015) studerade ifall avskildhet upplevs annorlunda för anställda på 

traditionella kontor och anställda på aktivitetsbaserade kontor. De fann att många 

anställda hanterar saknaden av avskildhet genom att arbeta hemifrån eller på 

andra ställen än på kontoret.  

 

2.2.2 Tidigare studier 

 

Forskning inom kontorsmiljö har gett insyn i hur kontor utvecklas på bästa sätt för 

att nå komfort samt en god arbetsmiljö (Toivanen, 2015). Forskning kring 

arbetsmiljöns påverkan hos anställda fokuserar på naturliga miljöfaktorer eller 

omgivningsfaktorer som luftkvalitet, färger eller ljus. Miljöpsykologi och 

arkitektonisk forskning har intresserat sig för kontorsmiljöns påverkan på 

interaktion och kreativitet. Genom att studera exempelvis möbler, storlek på 

arbetsstation och kontorslayout har det forskats i den fysiska miljön på kontoret. 

I de empiriska studierna ligger mycket fokus på organisationsförändringar där 

man jämför attityder hos anställda (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). 

 

Kim, Candido, Thomas och de Dear (2016) menar att allt fler organisationer 

implementerar ett koncept där personal på kontor inte har egna förutbestämda 

platser. De menar att organisationer främst gör detta på grund av ekonomiskt 

sparande. Millward, Haslam och Postmes (2007) genomförde en studie där de 

undersökte anställdas organisatoriska identitet och team nivåer hos anställda 

med tilldelat och inte tilldelat skrivbord. De undersökte också 

organisationsdeltagande genom att studera kommunikation ansikte mot ansikte 

och teknologisk kommunikation mellan medarbetare. De ville veta vilka 

uppfattningar och betydelser kommunikationsformerna har för de anställda samt 

effektiviteten av dem. I studien framkom det att anställda som hade ett tilldelat 
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skrivbord upplevde högre nivåer av identifikation och identifierade sig starkare 

med sitt team. Medan anställda som inte hade tilldelade skrivbord upplevde lägre 

nivåer av identifikation och identifierade sig mera med organisationen än med sitt 

team. Anställda som hade ett tilldelat skrivbord värderade kommunikation överlag 

mer än de utan tilldelat skrivbord. De med tilldelat skrivbord värderade 

kommunikation ansikte mot ansikte högre än elektronisk kommunikation. Medan 

de utan tilldelat skrivbord värderade elektroniskt kommunikation högre än 

kommunikation som skedde ansikte mot ansikte.  

 

I studien frågades det av respondenterna om upplevelser kring att ha tilldelat 

skrivbord, svaren kunde delas in i tre positiva och negativa kategorier. I den första 

positiva kategorin framkom det att det är lättare att hitta personer samt att hålla 

ihop. I den andra positiva kategorin framkom känsla av ägande och tillhörighet i 

form av stabilitet, bekanthet och lättare att slå sig till ro för dagen. Den tredje 

positiva kategorin handlade om personligt utrymme och bekvämlighetszon. De 

negativa upplevelserna handlade till största delen om just skrivbordet. 

Skrivbordet ansågs vara begränsande, hålla tillbaka utveckling och slöseri med 

värdefulla resurser. Skrivbordet ansågs även vara onödigt, kostsamt och 

gammaldags. De flesta positiva svar kom från anställda med tilldelat skrivbord 

medan de negativa svaren kom från anställda utan tilldelat skrivbord. Detta pekar 

på att anställda psykologiskt förenar sig med arrangemang som organisationen 

erbjuder samt att de har lätt för att anpassa sig. Forskarna frågade de anställda 

som inte hade tilldelat skrivbord huruvida arbete utan tilldelat skrivbord har 

påverkat dem och 66% gav positiv respons. Anställda kände frihet, flexibilitet och 

fler alternativ till att utföra arbetet. Sociala fördelar med att möta nya människor, 

utöka nätverket, känna tillhörighet och möjligheter till att lära känna andra kolleger 

inom organisationen. De upplevde också att de var mer fokuserade, produktiva 

och kunde fokusera mera på sitt arbete än på miljön omkring sig. Det framkom 

även negativ respons vilken handlade om att det är ett besvärligt sätt att arbeta 

på. De upplevde att arbetsflödet störs samt att de bär omkring på mappar och 

filer vilket kan tära på ryggen. Det är svårt att kommunicera ansikte mot ansikte 

och det går inte att lita på att man träffar andra människor. Det upplevs även 

känsla av isolering från sitt team. 
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I en studie gjord av Toivanen, Berthelsen och Muhonen (2017) undersökte de 

anställdas uppfattningar om arbetsplatsen före och efter de flyttat till ett 

aktivitetsbaserat kontor vid en högskola i Sverige. I undersökningen framkom det 

en rad negativa aspekter med flytten. Det upptäcktes lägre nivåer av involvering 

på arbetsplatsen, social gemenskap och arbetstillfredsställelse. Det visade sig 

också att tillfällen för skratt och humor har minskat. Det sociala stödet till kolleger 

har sjunkit och det upptäcktes lägre socialt stöd av chefer på en av fakulteterna. 

Gruppernas sammanhållning har blivit sämre och kollegerna går inte lika ofta på 

lunch tillsammans. Anställda har svårt att koncentrera sig i det aktivitetsbaserade 

kontoret och är oroliga för att störa andra. De flesta önskar sig mera avskildhet 

och blir besvärade över att andra kan iaktta och lyssna på en. Efter flytten 

överväger flera anställda att byta arbetsplats, de skulle inte rekommendera andra 

att söka arbetsplats på skolan. I en studie gjord av Rolfö, Eklund och Jahncke 

(2017) undersökte de aspekter som kommunikation, fysisk miljö, integritet och 

tillfredsställelse i jämförelse då personal arbetade på öppet kontor gentemot då 

de flyttat till ett aktivitetsbaserat kontor. Resultatet i studien visade att aspekter 

som luftkvalitet, bakgrundsljud, utomhus vyer samt auditivintegritet förbättrades. 

Tillfredsställelsen ökade även märkvärt efter flytten till ett aktivitetsbaserat kontor. 

Dock fann forskarna att det förekom brister i kommunikationen inom teamet vilket 

tros bero på saknad av regler och förhållandet mellan människa och 

arbetsstation.  

 

2.2.3 Fördelar med aktivitetsbaserat arbetssätt 

 

I studien gjord av Bodin Danielsson och Bodin (2008) framkom det ett samband 

mellan att jobba i flexkontor och god självrapporterad hälsa. De högsta nivåerna 

av arbetstillfredsställelse framkom även i detta kontor. Positiva fördelar med 

arbetssättet framkommer i aspekterna kommunikation, kontroll av tid och rum 

samt tillfredsställelse med arbetsplatsens arbetsyta. Även samarbetet och 

interaktionen upplevs positivt. Engelen et al. (2018) förklarar att orsaken till dessa 

positiva aspekter troligtvis ligger i kontorsdesignen. Det finns rum i kontoren som 

uppmuntrar till interaktion samt samarbete, som exempelvis caféer och 

brytningsområden. Fortsättningsvis menar Engelen et al. (2018) att ett 

aktivitetsbaserat kontor kan uppmuntra de anställda till att arbeta med effektiva 
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kommunikationsmetoder, i större utsträckning byta information informellt och 

formellt samt fungera som hjälpmedel för anställda att arbeta mer 

samarbetsvilligt. En följd av detta är att det uppstår positiv effekt på de anställdas 

interna relationer samt produktivitet och resultat. Det är inte häpnadsväckande 

att både produktiviteten och resultaten är bättre i och med de möjligheter samt 

kontroll kring rum och tid de anställda har.   

 

De som arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor har möjligtvis en positiv värdering på 

sin allmänna hälsa samt upplever förbättring i sitt hälsobeteende. Möjligheten att 

arbeta utanför kontoret resulterar i mera tid för arbete samt mindre tid spenderat 

på kontoret och för pendling mellan arbetsplatsen och hemmet. Anställda i dessa 

kontor anser att en positiv faktor är den fysiska miljön. De som är mest positiva 

över denna arbetsmiljö är de som använder sig av flera arbetsstationer varje dag, 

det vill säga de använder miljön så som den är tänkt till att användas. Ledarstilen 

i aktivitetsbaserade kontor bör vara stödjande, eftersom de anställda har 

möjlighet och kontroll att välja när och var de arbetar (Engelen et al., 2018). 

Anställda har genom detta arbetssätt lättare att hantera information och större 

flexibilitet på grund av datoranvändning och rörlig kommunikation (Keeling, 

Clements-Croome & Roesch, 2015). 

 

2.2.4 Utmaningar med aktivitetsbaserat arbetssätt 

 

I studien gjord av Bodin Danielsson och Bodin (2008) framkom det att 

kombikontor inte hade lika hög arbetstillfredsställelse som flexkontor, men de 

hade istället höga nivåer av tillfredsställelse gällande samarbete. Studier pekar 

på att anställda i ett aktivitetsbaserat kontor har svårt att koncentrera sig vilket 

ofta beror på störningar och avbrott i arbetet orsakat av höga ljud. De 

arbetsplatser som är väl designade och har tillräckliga utrymmen för tyst arbete 

och rum för koncentration verkar klara sig bättre i denna aspekt eftersom 

anställda då kan utföra arbetsuppgiften i ett sådant rum utan att bli avbruten. Det 

är därför viktigt att grundligt planera och genomföra en behovsbedömning över 

vad de anställda behöver innan ett aktivitetsbaserat kontor byggs. Beroende på 

arbetstypen har alla arbetsplatser olika behov, vilka är bra att se över. Exempelvis 

behöver ett marknadsföringsföretag mera utrymme för teamarbete än ett 
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programvaruteam, vilka behöver mera tysta rum. Innan organisationer och 

företag bygger om kontoren är det meningsfullt att se över organisationens 

ledningsstil, eftersom det är viktigt att ledningsstilen i aktivitetsbaserade kontor 

är stödjande. Det är även viktigt att stödja de anställda i den psykosociala miljön 

(Engelen et al., 2018).  

 

Det rapporteras problem med privatliv och integritet i aktivitetsbaserade kontor. 

Det rekommenderas därför att skydda de anställdas integritet genom att sätta 

upp skärmar mellan arbetsstationer och implementera strategier för att 

säkerställa att privata samtal kan ske på ett bekvämt sätt. Många anställda var 

också oroliga över lediga arbetsstationer och ansåg att de måste anlända tidigt 

på morgonen för att hitta en ledig arbetsstation. Det bidrar till stress och är inte 

en optimal situation (Engelen et al., 2018). Anställda är ofta mer känsliga i dessa 

kontor gällande negativa aspekter kring interaktion än i andra kontor (Keeling, 

Clements-Croome & Roesch, 2015). 

 

2.3 Välbefinnande och stress i arbetslivet 

 

I detta avsnitt lyfter jag fram begreppen välbefinnande och stress. Jag lyfter 

även fram andra begrepp som arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse eftersom dessa begrepp påverkar välbefinnande och 

stress i arbetslivet.  

 

Välbefinnande definieras som att vara frisk, lycklig och framgångsrik. 

Välbefinnande ger en känsla av livskvalitet och hälsa för den enskilda individen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). Det rapporteras högre hälsa och välbefinnande 

på arbetsplatser där de anställda på ett eller annat sätt har inflytande över 

arbetsplatsens utformning. Har de anställda mycket inflytande över 

utformningen rapporteras det en positivare attityd gentemot arbetet, starkare 

identitet och bättre fysiskt välbefinnande (Toivanen, 2015). 

 

Stress uppstår då en person står inför en utmaning som är viktig för personen. 

Utmaningen känns svår, samtidigt som personen vill uppnå målet (Rubenowitz, 

2004; Kaufmann & Kaufmann, 2016). I en sådan situation känner personen ofta 
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att hens förmågor och färdigheter inte är tillräckliga för att klara av situationen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). Situationen är ofta ny och oförutsägbar och det 

kan upplevas att man saknar inflytande eller kontroll över situationen (Toivanen, 

2015). Det som då händer i kroppen är att nivåerna av ett stresshormon ökar. 

Stresshormonet bildas då det skickas signaler från det centrala nervsystemet till 

binjurarna som då i sin tur utsöndrar adrenalin och kortisol. Detta påverkar 

blodets fördelning i kroppen och det leder till att halter av glykos utsöndras av 

levern. Samtidigt stiger hjärtats verksamhet och orsakar en ökad energitillförsel 

i kroppen samt ökad andning (Rubenowitz, 2004).  

 

Det förekommer både positiv och negativ stress. Negativ stress uppstår då det 

upplevs något slags hot i en situation. Positiv stress uppstår då man ser 

möjligheter i en situation vilket kan leda till högre motivationsnivå samt att vara 

mera uppmärksam och prestera bättre. En sådan stress är varken skadlig eller 

dålig (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Det är viktigt att komma ihåg att stress 

och stresstolerans är aspekter som ter sig individuellt. Det som är viktigt i 

situationer där stress uppstår är hur vi själva upplever situationen (Rubenowitz, 

2004). Det anses vara bra med en optimal mängd stress eftersom människan 

då mår bättre, presterar bättre och har en god verksamhetsnivå (Rubenowitz, 

2004; Kaufmann & Kaufmann, 2016). Upplevs stress som negativt eller jobbigt 

är det sociala stödet viktigt och fungerar stödjande. En god arbetsgemenskapen 

hjälper till att klara av sådana situationer som individen upplever som stressiga 

(Rubenowitz, 2004). 

 

2.3.1 Arbetsmiljö 

 

För att anställda på en arbetsplats skall trivas behövs en god arbetsmiljö. I en 

dålig arbetsmiljö sjunker arbetsmotivationen, produktionen minskar, anställda 

byter arbetsplats (Rubenowitz, 2004) och det förekommer frånvaro i större 

utsträckning (Rubenowitz, 2004; Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

Arbetsmiljön består av allt som påverkar individen i arbetet, både de psykosociala 

och de fysiska aspekterna (Axelson & Thylefors, 2005; Kaufmann & Kaufmann, 

2016). Vanligtvis skiljs det mellan tre faktorer som påverkar arbetsmiljön, dessa 
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är de fysiska, sociala och organisatoriska faktorerna. Den organisatoriska faktorn 

beskriver de formella förhållanden på organisationen, alltså till exempel 

beslutsfattande och arbetsfördelning. Den sociala faktorn handlar om samspelet 

mellan individerna på organisationen medan den fysiska faktorn förklarar den 

materiella miljön som individen befinner sig i (Axelson & Thylefors, 2005). 

 

I en god arbetsmiljö är det viktigt att anställda har möjlighet till att utvecklas samt 

har autonomi. Sociala kontakter, omväxling, ansvar och ett tillfredsställande 

arbete är också viktiga faktorer. På arbetsplatsen skall psykiska belastningar eller 

fysiska risker minimeras, det är också bra om arbetet inte är allt för strängt styrt 

(Rubenowitz, 2004; Axelson & Thylefors, 2005). Möjlighet att anpassa arbetet 

enligt arbetarens egna fysiska och psykiska förutsättningar är en bra faktor 

(Axelson & Thylefors, 2005). 

 

En forskning som ändrade synen på arbetsmiljön var Hawthorne-undersökningen 

som genomfördes på Hawthorne-fabriken i Chicago. Forskarna ville studera 

arbetstillfredsställelsen, arbetsklimatet och hur produktionen på fabriken 

påverkades av justering av olika faktorer som arbetstider och belysning 

(Rubenowitz, 2004; Svedberg, 2016). Resultatet i studien var att justeringarna 

ökade på produktionen under hela experimentet. Resultatet var alltid positivt, det 

spelade ingen roll vare sig själva justeringarna var negativa eller positiva 

(Rubenowitz, 2004; Svedberg, 2016; Jern & Näslund, 2019). Det som framkom 

av detta resultat var att produktionsökningen var ett resultat av den inre miljön, 

inte den yttre (Rubenowitz, 2004). Genom att visa de anställda uppmärksamhet 

stärktes deras självkänsla och produktionen ökade (Rubenowitz, 2004; 

Svedberg, 2016; Jern & Näslund, 2019). 

 

2.3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

 

Psykosocial arbetsmiljö beskriver samspelet mellan individ och miljö (Axelson & 

Thylefors, 2005; Kaufmann & Kaufmann, 2016). Begreppet växte fram först på 

1970-talet och man ville se hur individen påverkas av och utvecklas i samspel 

med den miljö hen befinner sig i. Den psykosociala arbetsmiljön resulterar i 

individens psykiska hälsa (Axelson & Thylefors, 2005). Om den psykosociala 
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arbetsmiljön är dålig kan det leda till större arbetsfrånvaro (Rubenowitz, 2004). 

Då den psykosociala arbetsmiljön är god får arbetarna använda sina förmågor 

samt kunskap, ha optimal arbetsbelastning och möjlighet till stimulans. Inom 

angivna ramar styr de anställda arbetstakten, sina mål och har möjlighet till 

egenkontroll. Sociala kontakter, goda relationer och en god arbetsgemenskap 

ökar på tillfredsställelsen. Även ett gott samarbete mellan medarbetare och 

ledare är att föredra. Om den psykosociala arbetsmiljön är god förekommer det 

mindre frånvaro samt stress och högre engagemang (Rubenowitz, 2004). Den 

psykosociala arbetsmiljön är en fundamental aspekt för arbetstillfredsställelse 

och har stort inflytande på de anställdas hälsa (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). 

 

Närmiljön, det vill säga arbetsgruppen, är viktig för den psykosociala 

arbetsmiljön. Axelson och Thylefors (2005) menar att arbetsgruppen skapar 

arbetsklimatet och med andra ord är vi varandras arbetsmiljö. Faktorer som att 

vara rättvis, artig och pålitlig samt att man anstränger sig och kan uppföra sig 

anständigt är viktiga för ett gott arbetsklimat. För att effektiviteten på en 

arbetsplats skall vara hög är det viktigt att anställda skapar goda relationer till 

varandra. Faktorer som kommunikation, konflikter, relationer och arbetsledning 

spelar stor roll i hur arbetarna upplever arbetsmiljön. Både medvetna och 

omedvetna upplevelser av arbetsmiljön styr individens handlingar och beteende. 

Situationer upplevs olika för individer eftersom de ofta formas av tidigare 

erfarenheter eller förhållanden på arbetsplatser (Axelson & Thylefors, 2005). 

 

2.3.3 Arbetstillfredsställelse 

 

Begreppet arbetstillfredsställelse beskrivs som en attityd individen har 

beträffande arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Jern & Näslund, 2019). Det 

finns två olika typer av arbetstillfredsställelse; kognitiv och affektiv. Den kognitiva 

arbetstillfredsställelsen handlar om en objektiv värdering av olika sidor av arbetet. 

Man ser på skillnaden mellan belöningar som individen anser sig vara berättigad 

till och uppnådda belöningar (Kaufmann & Kaufmann, 2016; Jern & Näslund, 

2019). Affektiv arbetstillfredsställelse handlar om att trivas på sin arbetsplats 

vilket kan leda till motivation. Det anses även vara kopplat till självtillit, 

personlighet och stöd av organisationen (Jern & Näslund, 2019). Då arbetare är 
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engagerade och involverade i arbetet ökar produktiviteten. Arbetstillfredsställelse 

skapar en förpliktelsekänsla och engagemang mot arbetsplatsen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016).  
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att utforska, analysera och tolka hur ledarskapet 

påverkas av ett aktivitetsbaserat kontor, vilka utmaningar och möjligheter som 

upplevs till följd av en sådan kontorsmiljö. Studien har också som målsättning att 

studera hur ledare upplever stress och välbefinnande i dessa flexibla 

kontorsmiljöer. I och med den rådande situationen med viruset covid-19 är jag 

även intresserad hur undantagstillståndet har påverkat ledarna samt deras 

stressnivåer och välbefinnande. 

 

Mina forskningsfrågor är  

 

1. Hurdana utmaningar och möjligheter upplever ledare att det finns på ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

2. Hur uppfattar ledare välbefinnande samt stress i aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer? 

3. Har stress, välbefinnande samt rollen som ledare upplevts annorlunda 

under undantagstillståndet med covid-19? 

 

För att finna svar på mina forskningsfrågor har jag genomfört semistrukturerade 

intervjuer där jag intervjuat personer med ledarskapspositioner på 

aktivitetsbaserade kontor runtom i Finland. 
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4 Genomförande 

 

I detta kapitel presenteras forskningsmetodiken samt genomförandet av 

avhandlingen. Först presenteras forskningsmetoden vilken följs upp av ansatsen 

och perspektivet som använts. Sedan följer presentation om hur insamling av 

material har skett samt information om informanterna. Slutligen presenteras 

analysmetoden som använts.  

 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Kvalitativa studier 

används mest då fokus ligger på människor, framför allt som individer eller 

sociala grupper. I en kvalitativ studie studeras i allmänhet ord och uttryck samt 

mänskliga aktiviteter och exempelvis människans känslor, sedvänjor, idéer, 

omdömen och tro. Kvalitativa studier är beroende av mänsklig utvärdering och 

tolkning. Karaktären för kvalitativa data är därmed beskrivande. Kvalitativa data 

handlar mera om kvalitet än kvantitet. Kvalitativa studiers subtilitet och rikedom 

har gett god insyn i det mänskliga samhället (Walliman, 2011).  

 

I kvalitativa studier är det av stor betydelse att noggrant beskriva ordens 

betydelse, utveckla variabler och begrepp samt organisera förhållandet mellan 

dessa aspekter. Det kan vara svårt att mäta vissa begrepp, som exempelvis 

lojalitet eller lycka, men de är möjliga att identifiera. Undersökningsprocessen och 

begreppsdefinitionen är utforskande och trevande. Det behövs bevis av god 

kvalitet samt logik för att skapa goda argument i en studie. Goda argument 

behövs i en kvalitativ studie för att stödja forskningens slutsatser och för att 

studien skall övertyga andra (Walliman, 2011). 

 

4.1.1 Induktiv ansats 

 

Denna studie har använt sig av en induktiv ansats. En induktiv ansats handlar 

om att forskaren utifrån upprepade empiriska data söker sig till generella 

slutsatser. Genom det empiriska data skapar sig forskaren en verklighet om data 
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och en ny slutsats, eller teori, uppstår då forskaren hittar tillräckligt mycket data 

som skapar ett mönster. Dessa induktiva slutsatser är dock aldrig bindande eller 

slutgiltiga, eftersom det alltid finns möjlighet att det i framtiden hittas data som 

avviker från det som tidigare observerats (Ahrne & Svensson, 2015; Frostling-

Henningsson, 2017).  

 

4.1.2 Fenomenologiskt perspektiv 

 

Studien har använt sig av ett fenomenologiskt perspektiv. Perspektivet passar 

min studie eftersom jag vill försöka förklara informanternas upplevelser utifrån 

den värld de arbetar i.  

 

Inom fenomenologin är subjektivitet viktigt eftersom definitionen av fenomen 

kräver att fenomenet framträder för ett subjekt, det vill säga någon. Utan subjekt 

finns inget fenomen, eftersom subjektet krävs för att kunna uppleva fenomenet. 

Fenomen handlar å andra sidan om hur objektet framträder. Inom fenomenologin 

anses det att objekt kan upplevas olika för olika människor, det finns inte endast 

en verklighet. Forskaren bör på ett fördomsfritt sätt närma sig sitt 

forskningsobjekt. I ett fenomenologiskt perspektiv spelar därför subjektet en stor 

roll. Det är subjektet som skapar analysobjektet genom sina upplevelser. Genom 

informanternas upplevelser och perspektiv försöker fenomenologin förstå de 

sociala fenomen som uppstår. Genom intervjuer försöker forskaren få information 

om hur informanterna upplever och beskriver världen de lever i. Forskaren är 

intresserad av själva upplevelsen inte om upplevelsen är sann eller inte. Inom 

fenomenologin används inte förutfattade teorier eller meningar utan det finns en 

strävan efter att själv konfrontera de subjektiva upplevelserna och meningen i 

livsvärlden. Forskaren har ett fokus på specifika upplevelser istället för en större 

populations generella mönster (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Inom fenomenologin finns det två stora nyckelbegrepp, dessa är livsvärld och 

mening. Livsvärlden syftar på den gemensamma värld vi dagligen lever i. 

Människor bildar inte en egen upplevelse av världen utan den upplevs alltid 

gemensamt. Inom denna värld spelar fenomenen en central roll för dem som 

upplever världen. Livsvärlden skapar för individen en meningshorisont genom sin 
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kulturella, sociala och historiska kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Mening 

handlar om meningen av specifika fenomen. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

lyfter fram stress som en upplevelse. Inom fenomenologin är man intresserad av 

hur stress upplevs för de enskilda individerna och hur det ter sig i det verkliga 

livet.  

 

4.2 Insamling av material 

 

I kvalitativa studier kan forskaren samla in data på olika sätt. Genom att 

exempelvis observera och delta, intervjua, analysera texter och dokument eller 

genomföra en samtalsanalys kan forskaren samla in sitt data (Walliman, 2011). 

Datainsamlingen för denna studie har skett genom intervjuer. Genom intervjuer 

har jag haft möjlighet att få fram meningsfulla data om informanternas upplevelser 

kring relativa fenomen för studien. 

 

4.2.1 Intervju  

 

Då mitt intresse har varit att studera informanternas upplevelser om fenomen har 

jag valt att samla in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Walliman 

(2011) lyfter fram att semistrukturerade intervjuer handlar om att ställa öppna 

frågor. Intervjuerna består av både ostrukturerade och strukturerade delar. En 

sådan typ av intervju är passande för denna studie eftersom de strukturerade 

delarna ger en struktur och ett syfte med intervjun. Dessutom kan de 

ostrukturerade delarna tillföra med nyttigt material då det är möjligt att det 

framkommer information som det inte specifikt frågas efter. Jag vill ställa öppna 

frågor för att ge informanterna möjlighet att berätta om sina upplevelser utan att 

jag som intervjuare styr eller influerar deras svar.  

 

Trost (2010) menar att man som intervjuare skall ställa frågor, lyssna aktivt och 

vara nyfiken. Frågorna skall helst vara direkta, enkla, konkreta och specifika men 

undvika att vara ifrågasättande. Det är viktigt att ställa en fråga i taget. Det är 

även viktigt att intervjuaren känner empati för den intervjuade. Frågor om 

skeende och beteende är att föredra medan negationer och eufemismer bör 
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undvikas. Eufemismer är användning av det specifika ordet eller uttrycket utan 

försök till att använda omskrivningar, exempelvis heter stress, stress och inget 

annat. Negationer innebär en slags negativ klang i en fråga som exempelvis ”Blev 

du inte överraskad då”. Det kan sätta den intervjuade i en obekväm sits, skapa 

förvirring och påverka responsen. Under intervjun skall intervjuaren undvika att 

sammanfatta och istället ställa följdfrågor om något är oklart. Då intervjuaren 

sammanfattar är det möjligt att det uppstår avbrott som upplevs obehagliga ifall 

intervjuaren missuppfattat den intervjuade. Under intervjutillfällena hade jag 

denna information i bakhuvudet, jag förhöll mig samt formulerade jag mina frågor 

som Trost (2010) uppmuntrar till. Repstad, (2007) lyfter fram att intervju som 

metod har fått kritik då metoden fokuserar för mycket på individualisering. 

Metoden anses vara för idealistisk och förbise materiella och sociala strukturer. 

Dock menar Repstad (2007) att detta inte är en begränsning för kvalitativa 

intervjuer, utan något att komma ihåg inför analysen och tolkningen. 

 

I och med den rådande situationen i Finland med viruset Covid-19 har jag valt att 

säkra alla informanters samt egen hälsa genom att ordna intervjuerna på distans. 

Alla informanter har varit positivt inställda till denna lösning, de arbetar även själv 

mycket på distans i dagens läge. Intervjuerna har ordnats genom videoförmedling 

som Zoom, Teams och Google meeting. Intervjuerna har varat mellan 35 – 55 

minuter, en intervju varade kring 20 minuter på grund av att informanten hade 

tidsbrist. Intervjuerna gjordes i november och december år 2020. 

 

Jag har transkriberat materialet manuellt genom att lyssna på inspelningen av 

intervjun flera gånger och transkriberat enligt en enkel transkriberingsnyckel. Jag 

har markerat i texten ifall något ord var ohörbart, då överflödig text eller 

upprepning har tagits bort och då ett ord har satts till för förtydligande. Jag har 

inte markerat ut pauser eller emfaser i texten. Braun och Clarke (2006) menar att 

då man transkriberar en intervju som analyseras enligt tematisk analysmetod, 

vilken har använts i denna studie, behöver forskaren inte följa en lika detaljerad 

transkriptions guide som i många andra analysmetoder. Det finns inte endast ett 

rätt sätt då man transkriberar i tematisk analysmetod men det är viktigt att 

transkriptionen innehåller all den centrala information som behövs. 
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4.3 Informanter 

 

I studien har nio (9) informanter deltagit. Informanterna är ledare som arbetar på 

aktivitetsbaserade kontor. Jag har inte haft något krav på att de måste ha fungerat 

som ledare ett visst antal år, utan kriteriet har varit att de just nu har en roll som 

ledare på sin arbetsplats. Önskemålet kring ett aktivitetsbaserat kontor var att de 

nu fungerar i utrymmen som klassificeras som ett aktivitetsbaserat kontor. Peter 

arbetar inte för tillfället på ett aktivitetsbaserat kontor men arbetade på förra 

arbetsplatsen i sådan kontorsmiljö. Med erfarenheterna i färskt minne ville han 

delta i studien. På Nils arbetsplats har de strävat efter ett aktivitetsbaserat kontor 

men det uppnås inte just nu på bästa sätt eftersom de har flera medelstora 

utrymmen istället för ett stort. Detta åtgärdas då de nu planerar ett nytt kontor 

som är helt och hållet aktivitetsbaserat. Nils ville ändå delta i studien och berätta 

om sina upplevelser eftersom han ansåg att de har ett aktivitetsbaserat kontor 

trots vissa negativa aspekter. Genom att studera företag som planerar 

aktivitetsbaserade kontor till andra företag hittade jag organisationer och företag 

med sådana kontorsmiljöer. Jag har fått kontakt med informanterna genom att 

skicka e-post direkt till dem med bifogat kontaktbrev. Personer som var 

intresserade av att delta i studien har svarat på min e-post och vi har bokat in en 

tid för intervju. Informanterna arbetar inom olika organisationer i branscher som 

energiindustri, marknadsföring samt hälsovård. Jag har gett informanterna 

pseudonymer för att skydda deras identitet, vilka framkommer i tabell 1. 

 

Pseudo-
nym  

Organisat-
ionens 
storlek 

Arbetserfa-
renhet på or-
ganisationen 

Arbetserfa-
renhet som 
ledare 

Team-
storlek 

Aktivitetsbaserat 
kontor 

Hanna Medelstor 20 år Uppgift 
saknas 

Över 11 6–7 år 

Malin Medelstor 5 år 16 år Över 25 Under 1 år 

Tommy Medelstor 2 år 13 år 19 Uppgift saknas 

Christina Medelstor 6,5 år 2 år Över 60 Över 7 år 

Peter Medelstor 5 år Över 20 år 10 4 år 

Nils Medelstor 5 år Uppgift 
saknas 

Över 15 4 år 

Johan Stor 4 år 28 år 10 Över 1 år 

Erik Stor Över 1 år Över 20 år 120 Lite över 2 år 

Helena Stor 5 år 5 år 6 Under 1,5 år 

Tabell 1. Studiens informanter 
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4.4 Analysmetod 

 

Rapporteringen är viktig i en studie eftersom den förser en tydlighet kring hur 

metoden användes och hur forskaren har genomgått processen. Ifall 

analysprocessens tillvägagående saknas är det svårt för andra att utvärdera 

studien. Det är även svårt att jämföra den med studier inom samma ämne och 

kan fungera som hinder för forskare i framtiden. Det är viktigt att metoderna väljs 

ut utifrån vad forskaren är intresserad av att veta (Braun & Clark, 2006). 

 

Oberoende hur forskaren samlar in sitt data är det själva analysen som är 

avgörande för den kvalitativa studiens resultat. Generella syften med analysen 

är att beskriva ett fenomen, vilket kan vara en särskild individs eller grupps 

subjektiva upplevelse av fenomenet. Analysens syfte kan också vara att jämföra 

och finna likheter eller skillnader mellan individ och grupper. Ett syfte kan också 

vara att identifiera skillnaderna genom att försöka förklara dem och vad de 

baseras på (Flick, 2014). Syftet med denna studie är att undersöka olika fenomen 

och ha fokus på individens subjektiva upplevelse av fenomenet.  

 

4.4.1 Tematisk analysmetod 

 

En tematisk analysmetod har använts i denna studie. Analysmetoden kan hjälpa 

till att beskriva studiens data i detaljerad form genom att identifiera och analysera 

teman. Jag har använt mig av ett semantiskt förhållningssätt eftersom jag vill 

studera det explicita som sägs av informanterna, inte lägga fokus på att finna 

underliggande teman, vilket gör att förhållningssättet passar studien. 

 

Tematisk analys är en flexibel metod inom kvalitativa forskningar. Analysmetoden 

används för att identifiera, analysera och rapportera olika teman funna i det 

insamlade data. Analysmetoden hjälper till att beskriva och rapportera data i 

detaljerad form (Braun & Clark, 2006).  
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Ett tema är en samling data som representerar ett mönster eller betydelse i 

förhållande till forskningsfrågan. Ett semantiskt förhållningssätt, som används i 

denna studie, strävar efter en nyanserad och detaljerad beskrivning av teman. 

Detta kan vara relaterat till en specifik fråga eller intresse i data. Forskaren 

försöker inte hitta några underliggande teman i texterna eller i vad informanterna 

har sagt. Forskaren fokuserar istället på att identifiera teman i det explicita data. 

Processen är en progression från beskrivning där man försöker framställa 

mönster genom att organisera data vilket sedan sammanfattas. I tolkningsfasen 

försöker man, ofta i relation med tidigare litteratur, teoretisera mönstrens 

betydelse, dess implikationer och bredare betydelse (Braun & Clark, 2006).  

 

4.4.2 Analys i sex faser  

 

I denna studie har en analysmodell av Braun och Clark (2006) använts. Deras 

analys består av sex faser och forskaren rör sig fram och tillbaka mellan dem 

enligt eget behov vilket gör processen rekursiv. Analysen inleds med fas ett då 

forskaren lära känna sitt material och läser det flera gånger om. Ett aktivt läsande 

samt att vara alert för exempelvis mönster och betydelser i texterna är att föredra. 

I fas två kodas data genom att ordna det i meningsfulla grupper, vilket kan ske 

med hjälp av en programvara eller manuellt. Forskaren markerar med lappar, 

färger eller anteckningar i texten för att synliggöra möjliga mönster. Då koderna 

är identifierade länkas de ihop med datautdrag som tyder på koden. I fas tre 

placeras koderna i möjliga teman och underteman. Forskaren utvecklar teman 

som ofta är bredare än grupperna i kodningsfasen och det är skäl att fundera 

kring hur koderna kan kombineras. Olika visuella hjälpmedel som mind maps eller 

tabeller kan vara nyttiga i denna fas.  

 

I fas fyra justeras teman och forskaren lär känna dem samt hur de passar ihop. 

Ifall data för ett tema man hittade i fas tre är för olika eller det inte finns tillräckligt 

med stödjande data är det inte ett tema och måste slopas. Alternativt kan två 

teman smälta ihop till ett eller ett tema bilda två separata. Teman bör vara 

koherenta och det skall finnas tydliga skillnader mellan teman. Det finns två 

nivåer på hur man granskar sina teman i denna fas. På nivå ett läses varje temas 

samlade utdrag och ser att det finns ett koherent mönster. I nivå två studeras 
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validiteten för varje enskilda tema, genom att läsa igenom hela sitt data. I fas fem 

görs en detaljerad analys för varje tema och de måste då förfinas eller 

omdefinieras. I förhållande till sina forskningsfrågor funderar forskaren över hur 

den övergripande berättelsen passar ihop med varje temas berättelse så att det 

inte förekommer upprepningar eller överlappningar. Fas sex består av den sista 

analysen och skrivning av rapporten. Rapporten skall övertyga läsaren om 

forskningens komplicerade berättelse och visa giltigheten i analysen. Analysen 

tillförser läsaren med en logisk, sammanhängande och intressant redogörelse 

(Braun & Clark, 2006).  

 

Jag har kodat och funnit teman i data manuellt. Analysprocessen började redan 

under intervju tillfällena eftersom jag memorerade information samt läste jag 

igenom materialet flera gånger. Det var till hjälp då jag sedan manuellt 

analyserade det transkriberade materialet. Jag skrev ut transkriberingarna och 

gjorde kodningar i form av anteckningar, understrykningar och minneslappar i 

materialet. Jag funderade kring teman och skrev ner dem på lappar, för att sedan 

reflektera över dem. Efter reflektionen har vissa teman sammanslutits eller fallit 

bort ifall det inte var relevant eller inte fanns tillräckligt data för det. Följande steg 

jag gjorde var mindmaps och vidare reflektion innan jag fastslog slutgiltiga teman 

för studien. Det utskrivna materialet liksom annat digitalt material kommer 

förstöras då avhandlingen är godkänd. Analysmetoden av Braun och Clarke 

(2006) fungerade bra som metod i denna studie. 

  



 

31 
 

5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 

I detta kapitel presenteras de teman och resultat jag hittat i mitt data. Resultaten 

stöds upp av direkta citat av informanterna. I slutet av varje avsnitt presenteras 

en kort sammanfattning av varje tema samt undertema. Intervjuerna är gjorda på 

finska och jag har sedan översatt de citat som är inkluderade till svenska. 

 

Jag har funnit fyra huvudteman: ledarskap, stress, välbefinnande och Covid-19. 

Dessutom fann jag undertema koncentration i temat stress. Till temat 

välbefinnande fann jag undertema om kommunikation och gemenskap och till 

temat covid-19 fann jag underteman stress samt välbefinnande.  

 

5.1 Ledarskap 

 

I detta avsnitt diskuterar jag hur ledarna anpassade sig till den nya kontorsmiljön, 

hur kontoren är strukturerade, hur rummen och arbetsstationerna används samt 

upplevelser av kontorsmiljön. Jag diskuterar även informanternas upplevelser 

kring deras arbetsroll och distansarbete. Avsnittet är indelat i mindre avsnitt för 

att underlätta läsningen. Sammanfattningen för hela temat presenteras dock i 

slutet av avsnittet. 

  

Åtta informanter i studien anpassade sig bra till de nya kontorsmiljöerna då den 

aktivitetsbaserade miljön togs i bruk av organisationerna. Många uttryckte att 

arbetsmiljön och arbetssättet började fungera snabbt och smidigt för dem. 

Christina, vars arbetsplats har varit ett aktivitetsbaserat kontor i 7 år, tyckte att ett 

aktivitetsbaserat kontor alltid har fungerat och är en naturlig arbetsmiljö för henne 

att arbeta i. Helena, vars arbetsplats har befunnit sig i ett aktivitetsbaserat kontor 

mindre än ett och ett halvt år, har tidigare arbetat i liknande arbetsmiljöer vilket 

gjorde att hon anpassade sig snabbt. Hanna tycker att det är en process att 

anpassa sig till det aktivitetsbaserade kontoret. Det krävs fortfarande att hon 

analyserar och funderar kring arbetsmiljön, trots att Hannas arbetsplats har 

använt sig av ett aktivitetsbaserat kontor i 6-7 år. 
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5.1.1 Kontorsmiljön 

 

De aktivitetsbaserade kontoren i studien har alla olika utformning men på varje 

kontor finns det mötesrum, telefonrum, tysta rum och öppna utrymmen. En del 

kontor i studien har även lugna rum, soffgrupper, en lounge och stort kök där alla 

kan samlas. Två kontor har bibliotek med bekväma fåtöljer som skapar en lugn 

miljö att arbeta i. Där Nils arbetar har de många små arbetsområden istället för 

ett stort öppet men planerar ett nytt kontor. På det nya kontoret skall alla 

bidragande faktorer för ett aktivitetsbaserat kontor uppfyllas. Tre kontor använder 

sig av reserveringssystem för en del av rummen medan resterande rum har fri 

tillgång.  

 

På Hannas arbetsplats, som är en medelstor organisation, har de lite färre rum 

gentemot hur många anställda de är på kontoret. Ibland ställer det till problem 

och krävs planering för att få tillgång till ett ledigt rum. Hanna tror att de skulle 

satsa på flera tysta rum och utrymmen för grupper om de skulle flytta till ett nytt 

kontor. Peter, som just nu arbetar på en medelstor organisation, upplever att alla 

aktivitetsbaserade kontor där han arbetat har för lite mötesrum och tysta rum. 

Ibland uppstår det problem då telefonen ringer men inget telefonrum är ledigt. 

Han har då varit tvungen att ta samtalet ute i korridoren, vilket han inte tycker är 

optimalt. Nils lyfter fram att man måste planera ett aktivitetsbaserat kontor väldigt 

noggrant. Han menar då att det är viktigt att planera kontoret så det finns 

tillräckligt med arbetsrum som motsvarar organisationens verksamhetsbehov. På 

de kontor Nils, Erik och Helena arbetar finns det gott om rum, Erik och Helena 

arbetar på stora organisationer medan Nils arbetar på en medelstor organisation. 

Helena säger att ”ibland är de [rummen] förstås väldigt upptagna, speciellt om 

man måste få rum för en större grupp. Men jag minns inte att det skulle ha varit 

helt omöjligt.”. På kontoren där Malin, Tommy och Johan arbetar är det för tillfället 

mycket utrymme och arbetsrummen räcker väl till. Johan arbetar på en stor 

organisation medan Malin och Tommy arbetar på medelstora organisationer. 

Många anställda på deras arbetsplatser är distansarbetande på grund av covid-

19. Alla tre funderar ifall arbetsrummen kommer räcka till när alla anställda 

återvänder till kontoret, de tror dock att kontoren har tillräckligt med arbetsrum.  
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Användningsgraden har varit svag. /…/ nu för tillfället har vi väldigt gott om 

utrymme men det kan hända att då /…/ [alla] är på kontoret på samma 

gång och alla har bråttom så behöver man kanske vara lite mer kreativ. 

Men jag skulle påstå att i det stora hela är det här bra belagt. (Malin)  

 

På de kontor Christina och Peter arbetar har de förutbestämda arbetsplatser för 

varje anställd. På Christinas arbetsplats har de gjort detta beslut eftersom alla då 

har en fast station var de kan lämna sina saker och behöver inte bära omkring 

dem. Kontoret anses ändå vara ett aktivitetsbaserat kontor per definition eftersom 

Engelen et.al (2018) lyfter fram att det finns organisationer som tar till sådana 

hybrida system på det aktivitetsbaserade kontoret. Anställda upplevde även att 

det uppstod onödigt krångel med att byta station varje dag. De har utrymmen som 

kan användas utöver den egna stationen och på så vis byta arbetsstation enligt 

arbetsuppgiftens karaktär.  

 

Vi har haft många samtal om /…/ [ifall] vi skall ha egna arbetsstationer. Vi 

har försökt att inte ha, men på vissa ställen har vi dem ändå i bruk. Då 

funderar man att varför måste vi veva av och ann eftersom det [egen 

arbetsstation] inte är en baksida för någon. Det tillför inte heller med något 

slags mer värde. Vi byter ju ändå plats längs med dagen, sällan sitter vi 

på samma ställe hela tiden, utan det är möjligt att flytta sig till andra 

arbetsstationer. (Christina) 

 

På kontoret där Helena arbetar har de gett möjlighet till personer som absolut vill 

ha en egen arbetsstation till att ha det. Hon tror att organisationer kan göra smarta 

lösningar då det finns så många olika människor med olika arbetsstilar. Någon 

behöver en egen tyst station och en annan behöver sitta i öppna utrymmen med 

mycket ljud omkring sig. Det kan vara en fördel för organisationen att 

individualisera arbetsplatsen till sina anställdas personliga behov och inte se på 

miljön som svart och vit. På Johans arbetsplats har de inte förutbestämda 

arbetsplatser. Han har dock en egen tanke kring detta och tycker att vi som 

människor vill ha våra egna revir, en förutbestämd plats där vi arbetar som ger 

trygghet. Han anser också att det är ansträngande att justera ergonomiska 

aspekter, exempelvis elektroniska bord, stolar och datorskärmar varje gång han 
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går till en ny arbetsstation. På Eriks arbete har de inte heller förutbestämda 

arbetsplatser vilket han till skillnad från Johan tycker är bra. Erik anser att man 

lär känna människor på detta vis.  

 

Vi har inte förutbestämda platser vilket är bra, vi lär alltså känna 

människor. En sådan simpel sak som [träffar vid] kaffeautomaten. 

Kaffeautomatens betydelse ökar på träffar människor emellan och gör så 

att människor rör på sig mellan mötena. (Erik) 

 

5.1.2 Arbetsstationernas och utrymmens nyttjande 

 

Erik använder sig av alla rum som erbjuds, ofta arbetar han i ett tyst rum då en 

uppgift kräver koncentration eller då han behandlar konfidentiella uppgifter. 

Tommy använder sig av flera olika platser på kontoret. Han upplever att det är en 

stor fördel med aktivitetsbaserade kontor att man inte fastnar på en och samma 

plats utan det erbjuds variation längs med arbetsdagen. Han upplever att det är 

bra för tankegången och gör en alert.  

 

De [rumsliga möjligheterna] tillför arbetsdagen /.../ [med ett] trevligt 

ombyte. Ibland sitter man på soffan, ibland i mötesrummen och ibland 

söker man någon arbetsstation. Jag tycker själv om att man inte blir kvar 

vid samma bord hela dagen. (Tommy) 

 

Helena byter arbetsstation ganska ofta. Hanna använder cirka två till tre olika 

utrymmen per dag och byter arbetsstation enligt arbetsuppgift. Christina byter 

arbetsstation mer än två gånger per dag, hon räknar inte då med möte som ofta 

är i olika mötesrum längs med dagen. Christina gillar att arbeta där andra är, så 

hon väljer ofta en arbetsstation utifrån detta. Då hon hanterar konfidentiella 

uppgifter arbetar hon dock alltid på sin egna plats, använder skärmskydd på 

datorn eller arbetar i ett slutet rum. Peter och Nils använder mest den egna 

arbetsstationen under arbetsdagen men flyttar på sig enligt behov. Om Peters 

telefon ringer respekterar han andra och går till ett telefonrum för att svara, om 

ett tyst rum är ledigt arbetar han gärna där och vid möten roterar han runt i alla 
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mötesrum. Johan brukar mest använda sig av en arbetsstation men även 

telefonrum och mötesrum i den mån han behöver. Tysta rum använder han sällan 

eftersom han får mycket samtal. Under arbetsdagen försöker Malin hålla en och 

samma arbetsstation, förutom då hon går på möten, vilket ofta är i olika mötesrum 

varje gång. Hon väljer arbetsstation utifrån på arbetsuppgifternas behov för 

dagen, om hon har mycket möten väljer hon en arbetsstation dit hon snabbt kan 

återvända för att sedan gå på nästa möte. Hon undviker att arbeta på samma 

arbetsstation flera dagar i sträck. Hon förstår bra att det är svårt för vissa 

människor att byta arbetsstation samt utgående från arbetsuppgiften välja 

station. Hon uppger att det tidvis upplevs svårt för henne också och att det inte 

alltid lyckas. 

 

5.1.3 Arbetsrollen 

 

Jag frågade informanterna hur de upplever att det aktivitetsbaserade kontoret har 

förändrat arbetsrollen som ledare. Tommy uttryckte att ”jag känner inte att 

[arbetsrollen] har förändrats på något sätt.”, Malin upplevde inte heller några 

förändringar. Erik anser att det aktivitetsbaserade kontoret betjänar ledarskapet. 

Malin känner att hon nu på ett naturligt sätt har mera att göra med människor då 

alla arbetar i samma utrymme. Hon anser att kontoret bidrar till fysisk rörlighet 

vilket gör ledaren mer synlig. Helena tycker att medarbetare uppskattar då 

ledaren befinner sig i samma utrymme som andra, det skapar en känsla av att 

alla är i samma båt som hon uttrycker det.  

 

Människor uppskattar även det att ledaren är på plats och tillgänglig. Vi är 

liksom i samma båt. Påverkar det sedan människors konversationer då 

man måste vara i samma utrymme som ledaren, blir det så att något inte 

gås igenom? Men kanske människor hittar de forum där de konverserar. 

Det är ju förstås typiskt att man pratar om ledares beslutfattande. (Helena) 

 

Nils och Malin tycker att det i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer är lättare att ta 

kontakt med ledaren och ledaren med medarbetarna. Nils anser att då alla 

befinner sig i samma utrymme bidrar det till att ledaren blir mer empatisk. Peter 

och Johan anser att det både är lättare och svårare samtidigt. Det är lättare att 



 

36 
 

lyfta fram och prata om arbetsrelaterade saker, medan det är svårare att prata 

med ledaren om personliga och känsliga saker då ledaren inte har ett eget rum 

utan alla befinner sig i samma utrymme. Båda uttrycker att det ofta syns bland 

andra medarbetare om ledaren går iväg med en medarbetare till ett tyst rum. Då 

börjar andra medarbetare fundera att ”jaha, vad händer där”.  Det skulle inte vara 

lika svårt att ta upp dessa personliga, känsliga ämnen om ledaren hade ett eget 

rum. Både Malin och Helena säger att då ledaren har eget rum upplevs det finnas 

en tröskel för medarbetaren att stiga in i rummet då hen har ärende. De menar 

att det i aktivitetsbaserade kontor är lättare att möta ledaren. Johan och Erik 

upplever att det är svårt att behandla konfidentiella uppgifter på ett säkert sätt, 

Johan menar att det krävs mycket planering. Många arbetar hemifrån med 

sådana uppgifter. 

 

De flesta informanter upplever att det är lättare och naturligare att följa sina 

medarbetares framsteg och arbetstakt i dessa kontorsmiljöer. Malin säger att hon 

snabbt kan gå fram till personen hon har ärende till och fråga hur situationen ser 

ut. Peter upplever en känsla av att hela tiden veta vad som händer. Även Hanna 

upplever dessa aspekter som Malin och Peter lyfter fram. 

 

Du kan liksom fråga av människor att hej är du enligt tidtabellen eller vid 

vilket stadie är du. Man hör i förbifarten och ser vad som händer i kontoret, 

det hjälper nog till att hänga med lite bättre hela tiden. (Hanna) 

 

Tommy upplever att arbetsmiljön möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt för att 

genomföra gruppuppgifter samt bidrar det till snabbare reaktionsförmåga. 

Christina och Johan anser att kontorsmiljön är full av möjligheter och alla har 

frihet, även ledaren. Christina önskar sig ingen annan kontorsmiljö. Några 

informanter anser dock att förhållandet mellan arbete och fritid är lite diffust och 

kan resultera i att det är svårt att dra en gräns mellan dem. Peter tycker det tidvis 

känns jobbigt att hela tiden befinna sig i samma utrymme som sina medarbetare, 

han upplever att medarbetarna tittar på och följer med ledaren. Medarbetarna 

kan också känna att de är under uppsikt av ledaren vilket kan upplevas jobbigt. 

Dock säger han att arbetsmiljön förser kontoret med öppenhet och hierarkin chef, 
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ledare och anställd emellan är inte lika synlig som då ledaren har eget rum vilket 

resulterar i en känsla av jämställdhet. 

 

Du är på sätt och vis hela dagen under ditt teams ögon. /…/ hur länge 

sitter du där och hur länge är du på lunch, sådana saker /…/ den sociala 

kontrollen. Jag tror att det samma stämmer överens med resten av teamet, 

att man känner svetten och att måste man sitta där på platsen /…/. Där är 

enligt mig skillnaden mellan aktivitetsbaserat versus eget rum. (Peter) 

 

5.1.4 Distansarbete 

 

Även innan viruset covid-19 slog till har distansarbete varit vanligt i 

aktivitetsbaserade kontor. Nils arbetar sällan på distans och Peter samt Johan 

ser inte distansarbete som nödvändigt för dem. 

 

Jag har inte riktigt sådana faciliteter. Kontoret är ändå ett planerat kontor 

och här finns arbetsstolar, bra skärmar, elektroniska bord och allt sådant. 

Hemma har jag inte lika bra möjligheter och jag ser det inte ergonomiskt 

vettigt att sitta vid köksbordet och arbeta. (Johan)  

 

Resterande informanter arbetar allt från en till tre dagar på distans. Informanterna 

anser inte att det är utmanande för ledarskapet då de själva eller deras 

medarbetare arbetar en dag per vecka på distans. De upplever inte heller 

svårigheter att följa medarbetarnas arbetstakt eller framsteg då någon arbetar en 

dag per vecka på distans. 

 

Sammanfattningsvis anpassade sig informanterna bra till den nya kontorsmiljön. 

Många informanter anser att det är en flexibel miljö full av möjligheter. Några 

informanter poängterade att förhållandet mellan arbete och fritid upplevs lite 

diffust då flexibiliteten är så hög, andra tyckte att flexibiliteten var bra. 

Konfidentiella uppgifter anses vara svåra att utföra i dessa miljöer, det löstes ofta 

genom att då arbeta hemifrån. Det är lätt för medarbetarna att ta kontakt med 

ledaren, samt ledaren med dem. Dock är det svårare att att lyfta fram personliga, 

känsliga ämnen. Ingen ansåg att det är svårt att följa medarbetarnas framsteg 
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och arbetstakt i dessa miljöer. Informanterna använder sig mångsidigt av de olika 

rum som finns tillgängliga och de flesta arbetade åtminstone en dag per vecka 

på distans.  

 

5.2 Stress 

 

I detta avsnitt diskuteras informanternas syn och upplevelse kring stress samt 

undertemat koncentration. Då jag intervjuade informanterna och kom till frågor 

om stress, öppnade jag först upp begreppet. Jag beskrev positiv stress som 

något som uppstår då man ser möjligheter i en situation, vilket kan resultera i 

högre motivationsnivå. Medan jag beskrev negativ stress som något som uppstår 

då det upplevs något slags hot i en situation (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Det 

gjorde jag för att belysa begreppet och även lyfta fram den positiva sidan av 

stress. Det är lätt hänt att man spontant associerar stress som någonting negativt, 

för att undvika missuppfattning öppnades begreppets båda sidor upp. De flesta 

informanter upplevde både positiv och negativ stress. Eriks respons var att det 

”till ledarens arbete hör både [negativ stress] och [positiv stress].”. Även Tommy 

resonerade att positiv stress behövs i arbetet som ledare och hör till arbetsrollen. 

 

På sätt och vis skall en positiv stress finnas i ledarens roll. Om man hela 

tiden går med vilopuls borde varningsklockorna ringa /…/ man vet inte vad 

man är ansvarig för eller så förstår man inte rollen. (Tommy) 

 

Positiv stress uppstår hos informanterna då de lyckades med något, en uppgift 

gick framåt och de hade saker och ting under kontroll. Även kontoret och dess 

redskap bidrog till möjligheter som sedan resulterade i positiv stress.  

 

Den positiva [stressen] kommer säkert från det att man får saker 

framskridet vilket är en bra sak. Det är lite spännande men du har ändå 

liksom en bra plan, det är inte helt utspritt och människorna arbetar för 

samma mål.  (Helena) 

 

Negativ stress förklarades uppstå då man som ledare måste göra beslut som 

påverkar andra, exempelvis uppsägningar eller då det uppstod oförutsedda 
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moment i arbetet som innebar mera jobb eller problem att lösa. E-posten kunde 

upplevas som ett störande moment och då ledarna fick e-post om mindre trevliga 

ärenden påverkade det deras stressnivåer.  

 

Om det kommer [e-]post sent på kvällen som inte är roligt att läsa påverkar 

det den kvällen och i synnerhet natten. /.../ man borde kunna låta bli att 

läsa men sällan kan man, eftersom det är ett sätt att förbereda sig inför 

nästa dag om man exempelvis måste reservera något mötesrum eller 

annat liknande. (Johan) 

 

Malin upplevde inte negativ stress överhuvudtaget, medan Peter upplevde mera 

negativ än positiv stress. Dock berodde det inte på det aktivitetsbaserade 

kontoret utan andra faktorer. Endast Hanna och Helena upplevde tidvis stress på 

grund av kontorsmiljön, i form av distraktioner, avbrutet arbete till följd av frågor 

av medarbetare eller svårigheter i att kunna koncentrera sig. De båda kom fram 

till att man då kan arbeta hemifrån eller hitta en lugn plats på kontoret för att 

genomföra de uppgifter som kräver koncentration och undvika att bli avbruten.  

 

Om man har väldigt många bollar i luften och märker att alla utrymmen är 

upptagna och vet att nu behöver du en liten lugn stund där ingen river och 

rycker i dig, att en känsla av kontroll [uppfylls], så då joo /.../. Men då är 

det mer sannolikt att jag stannar hemma och jobbar. Så att jag inte tar med 

mig stressen och sprider den omkring. Och det är ju förstås också så att 

nog märker vi här på människor om de inte har en lugn plats och måste 

vara i öppna utrymmen, då kan det vara väldigt stressigt och sen förstås 

sprids stressen omkring. (Hanna) 

 

Erik upplevde att ”det [aktivitetsbaserade kontoret] i princip till och med kan 

avlägsna stress. Förstås beror det på arbetsstilen och på människan”. 

Resterande informanter upplevde inte att det aktivitetsbaserade kontoret orsakar 

stress. 
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Stressen som uppstår hanteras hos informanterna genom att sova ordentligt, röra 

på sig, hitta en balans mellan arbetslivet och det privata livet. ”Nå nog är det på 

sätt och vis den egna psykiska kontrollen och balansen mellan fritid och motion” 

(Nils). Informanterna anser att stressen kan minskas genom att delegera 

arbetsuppgifter eller rent av neka en uppgift då tidschemat är fullt. Malin, som inte 

upplevde negativ stress, funderade ifall det sker en förändring då alla kommer 

tillbaka till kontoret eftersom många nu har arbetat på distans i och med covid-

19. 

 

När vi alla är här som dagligen skall vara [här] och sen blir det en liten 

utmaning att hitta den rätta hörnan /.../ för att göra det viktiga arbete man 

skall just för den stunden. Uppstår den negativa stressen då om man inte 

hittar en lugn plats eller mötesrum eller något annat liknande, det återstår 

att se. (Malin) 

 

Sammanfattningsvis orsakade inte det aktivitetsbaserade kontorsmiljön stress för 

informanterna. Endast två informanter upplevde tidvis negativ stress. Det 

orsakades av avbrutet arbete, distraktioner och vid koncentrationssvårigheter. 

Informanterna upplevde både negativ och positiv stress. En informant lyfte fram 

att båda aspekterna av stress hör till arbetsrollen samt lyfte en informant fram att 

det aktivitetsbaserade kontoret till och med kunde minska på stressen. Kontoret 

ansågs ge möjligheter som bidrog till positiv stress. 

 

5.2.1 Koncentration  

 

Hanna upplever mycket störande informationsflöde på kontoret. Hon säger att 

det är rörelse och ljud hela tiden vilket stör tankegången och gör arbetsinsatsen 

ineffektiv. Det tar längre tid att utföra uppgifter och hon måste hela tiden börja om 

på en uppgift. Peter upplever att de uppgifter som kräver koncentration är svårare 

att genomföra. Även Nils är av samma åsikt och tycker att det orsakar onödig 

stress för medarbetare då det uppstår avbrott i arbetet eller om man behöver 

genomföra en koncentrationsuppgift och miljön inte stöder den typen av arbete. 

Han anser att prestationsförmågan då kan sjunka. Han tycker att ”det vore bra 

om mötena människor emellan skulle ske någon annanstans än vid 
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arbetsstationen. Att de skulle ske i sociala samspels situationer, i aulor, i 

korridoren, vid lunchen, på kaféet, då skulle det vara mer naturligt [och] du har 

lätt att fråga om ärendet. Du stör inte medarbetarens utförande av hens arbete.”. 

Johan upplever också ljud som störande och att det kan påverka 

koncentrationsförmågan på ett negativt sätt. Han menar att dessa kontorsmiljöers 

dåliga sida är ”/.../ att de är lite hektiska.”. Speciellt personer som är extroverta 

kan ha svårt för att respektera tysthet samt låg ljudnivå då de pratar. Han 

poängterar att alla är olika och någon behöver mycket lugn och ro för att 

genomföra en uppgift medan en annan arbetar bättre då det är liv och ljud 

omkring. De har tysta rum på kontoret men han upplever det som besvärligt att 

hoppa från arbetsstationen till tysta rummet och tillbaka igen.  

 

Helena upplever inte andra störande moment i miljön förutom att det kan vara lite 

högljutt ibland. Christina upplever inte själv några störande moment gällande 

koncentrationen i aktivitetsbaserade kontor, men är medveten om att ljudet kan 

vara störande och att miljön kan ses som rastlös. Det kan behövas spelregler 

kring hurdant beteende det förväntas av anställda på kontoret för att alla skall 

trivas. Dessutom menar hon att man kan arbeta hemifrån på distans om man har 

uppgifter som kräver koncentration. På Eriks arbete har de spelregler för hurdant 

beteende som förväntas av dem och han säger att de fungerar överraskande bra. 

Han tycker det är bra att man hör ljud av skratt eftersom det bidrar till en positiv 

atmosfär. Det kan påverka koncentrationen men han anser ändå att det är en 

positiv sak. 

 

Beteende regler som var skapta innan jag började arbeta där fungerar 

överraskande bra. Människor gav arbetsro trots det aktivitetsbaserade 

kontoret vilket gör att det inte är högljutt, människor går och pratar till ett 

lugnare utrymme. Å andra sidan hörs ljud av skratt och sådant vilket är 

bra, att sådana känslor syns i kontoret, det har alltid en betydelse för 

arbetet. (Erik) 

 

Sammanfattningsvis upplevs arbetsmiljön som hektisk, högljudd och det 

förekommer störande informationsflöden. Koncentrationskrävande uppgifter är 

svåra att genomföra. Tre informanter upplevde inga störande moment i 
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kontorsmiljön. Några lyfte fram att alla är olika då någon behöver mycket lugn 

och ro behöver en andra ljud omkring sig för att arbeta. 

 

 

5.3 Välbefinnande 

 

I detta avsnitt diskuteras upplevelser kring informanternas välbefinnande samt 

undertemat kommunikation och gemenskap. Informanternas välbefinnande på 

arbetet verkar vara bra. Hanna uttryckte att arbetsdagarna ibland är hektiska och 

fyllda av möten. Helena uttryckte ett gott välbefinnande vilket påverkas mycket 

av den goda gemenskapen på arbetsplatsen och människorna som befinner sig 

på kontoret. 

 

Jag trivs. Jag tycker om arbetet och jag trivs på företaget. Vi har en trivsam 

stämning på arbetet. Vi har fått en positiv utveckling till stånd och det har 

anställts många nya människor som skapar en trevlig känsla /.../. (Helena) 

 

Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön hade för de flesta informanter enbart goda 

följder för välbefinnandet. Peter uttryckte välbefinnande på arbetet då han 

arbetade på ett aktivitetsbaserat kontor. Dock uttryckte han att ”/.../ 80% [av tiden] 

saknade jag avskildheten och att kunna dra mig undan. Jag hanterade det ibland 

så att jag gick ensam på lunch, jag gick någon annanstans, jag behövde det. Jag 

/.../ gick en gång i veckan ensam på lunch eller så mötte jag upp någon [vän] som 

jag gick på lunch med”. För att hantera brist på avskildhet behövde han tid och 

energi för att återhämta sig efter arbetsdagen. Han menade dock att han trivdes 

i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön och hade ett gott välbefinnande där, men 

som individ behöver han en balans mellan egen tid och sociala interaktioner. 

 

Informanterna såg olika möjligheter med det aktivitetsbaserade kontoret. 

Kontoret är trivsamt, socialt, kommunikativt och öppnar upp för gemenskap och 

samhörighet. Ergonomin är bra, friheten att själv välja var man arbetar och vid 

vilken tidpunkt samt är det möjligt att individanpassa arbetsstationerna. Anställda 

rör mera fysiskt på sig då de byter arbetsstation, hämtar kaffe eller vid 

kommunikation med annan personal vilket resulterar i bättre välbefinnande. Malin 
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berättade att då hon arbetade på distans hemma visade stegmätaren endast 25 

steg på hela arbetsdagen mellan kl. 8-16. Hon säger att det handlar om betydligt 

fler steg då hon är på kontoret och hon tycker om att miljön bidrar till fysisk 

rörlighet. 

 

En känsla av att höra ihop är viktigt /.../ att man får kontakt med 

arbetskompisar är väldigt viktigt enligt mig. /.../ utrymmen är gjorda just för 

oss och utfunderat enligt vår arbetsorganisering /.../. Vi har exempelvis ett 

jätte stort kök av den anledningen att vi alla skall rymmas dit på en och 

samma gång, sådana saker har nog betydelse.  (Hanna) 

 

Det är mångsidigt och möjliggör många olika arbetsstilar /.../ de [kontoren] 

är ergonomiska och på sätt och vis mer avslappnade ställen /.../. (Malin) 

 

Jag vill ha en arbetsmiljö där vi är sociala och ser mycket människor /.../ av 

det får jag krafter. Man får skämta, skratta och prata om annat än 

arbetsrelaterade saker med arbetskompisarna, det är nog en viktig del. 

(Tommy) 

 

Möjlighet även till ett informellt samspel som väldigt mycket bidrar till att /.../ 

[det] kan uppstå idéer och att motivationen växer. (Johan) 

 

Man rör på sig längs med arbetsdagen, man sitter alltså inte hela tiden. Man 

möter kolleger och det är möjligt att äta mellanmål som håller energinivån 

stabil. Även en möjlighet att påverka atmosfären eftersom atmosfären är 

synlig, man måste komma ihåg att alla kan själv påverka atmosfären, 

speciellt som ledare. (Erik) 

 

Sammanfattningsvis upplevde informanterna ett gott välbefinnande i det 

aktivitetsbaserade kontoret. Kontoret bidrog till god gemenskap, kommunikation 

och samhörighet. Den fysiska rörligheten och ergonomin på kontoret lyfts fram 

som stora faktorer som skapar välbefinnande.  
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5.3.1 Kommunikation och gemenskap 

 

Christina anser att kommunikationen på ett aktivitetsbaserat kontor är ledig och 

mångsidig. Kontorsmiljön ger människor frihet och underlättar till olika variationer 

av kommunikation. Hon menar att det aktivitetsbaserade kontoret inte begränsar 

kommunikationen, tvärtom ger den ökade möjligheter till interaktion. Hanna 

upplever att informationsflödet är väldigt aktivt på kontoret. Tommy tycker att 

miljön bidrar till ett bättre nätverk medarbetare emellan och möjliggör snabb samt 

effektiv kommunikation. Peter anser att en stor fördel med aktivitetsbaserat 

kontor är att ”informationsutbyte blir mer naturligt. Människor bara liksom plockar 

upp pågående saker och du vet vad den andra gör.”. Både Peter och Johan anser 

att informationsflödet är bättre och det är möjligt att följa med vad som händer i 

organisationen eller om det sker förändringar.  

 

Företagsinformationen effektiveras då man ser att kompisen gör något 

annat, exempelvis försäljning i en loge bredvid dig. Då vet man genast att 

okej nu säljer han och snart påverkar det här på projekten. (Johan) 

 

Du har teamet nära alltså du kan iaktta att nu pratar någon i telefon. ”Okej 

nu ringer hen dit. Aha okej en sådan förändring och det systemet 

fungerade inte” och sådär. Det fungerar jätte bra. (Peter)  

 

Johan upplever att det är lättare för anställda att rycka ledaren i ärmen om de har 

ärenden eller frågor. Dock tycker han att det ”förr i tiden då människor hade egna 

rum /.../ var snabb feedback, om vi säger att ge konstruktiv kritik, lättare att ge då 

saken dök upp och man kunde diskutera om saker.”. På Nils arbete uppfyller de 

inte alla kriterier för att få en smidig kommunikation mellan teamen. Kontoret har 

många mindre områden vilket resulterar i att människor inte möts som de kunde. 

De skall därför flytta till ett kontor som möter deras behov och ser väldigt mycket 

fram emot att få ett fungerande aktivitetsbaserat kontor. Helena anser att de på 

hennes arbetsplats har mycket utrymme för interaktion med mångsidiga 

utrymmen som skapar situationer med låga trösklar. De ville på deras kontor 

skapa rum för möte mellan olika team. Vilket kan vara bra för organisationen då 
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informationsflödet teamen emellan fungerar bättre. Hon menar att då 

åtskiljningen av teamen tas bort och istället samlar alla i gemensamma, öppna 

utrymmen kan anställda tillsammans lösa problem på ett smidigt sätt. Människor 

möts, det är möjligt att prata om vardagliga saker och hon tror att medarbetarna 

tycker om att ledaren också är med i interaktionen. Även på Tommys, Malins och 

Johans arbete ville de att teamen skulle mötas sinsemellan och upplever att det 

är bra att anställda från olika team möts. Tommy säger att han har lärt känna 

människor som han de första ett och ett halvt åren på nuvarande arbete inte 

tidigare har stött på. Han tycker det är roligt att man på ett naturligt sätt lär känna 

människor som man inte tidigare har stött på i dessa miljöer.  

 

Vi har liksom som mål att människor inte blir kvar på egna platser eller 

rum, så att det blir ett samspel även utanför det egna teamet som har 

fungerat enligt mig /.../ informell information rör sig mycket mera i 

korridorskonversationer och annat. (Johan) 

 

Malin anser att vissa ärenden och frågor förblir obehandlade i denna typ av 

arbetsmiljö. Hanna säger att det ibland är svårt att identifiera relevant information 

då informationsflödet är så pass effektivt. Man är då lite, som hon uttrycker det, 

”på kartan” med allt. Hon menar att det kan upplevas svårt att gallra bort irrelevant 

information vilket resulterar i att man vet lite om allt istället för att veta det 

relevanta som berör en själv. 

 

Alla informanter träffar sina kolleger kontinuerligt på kontoret då de till största 

delen arbetar på kontoret. Då de inte är på kontoret eller behöver ha kontakt med 

någon som arbetar på distans sker det via digitala medel. De använder sig av allt 

från telefon, e-post och videoförmedlingar. På kontoret upplever Helena och Erik 

att det är lättare att prata med medarbetare då man möts vid kaffemaskinen. 

”Strukturen kring vilken den [kontoret] är uppbyggd hjälper till att man har mera 

att göra med kollegerna, om det sedan händer vid kaffemaskinen, då man hämtar 

frukt, går till köket eller till mötesrummet” (Erik). Arbetsmiljön förebygger splittring 

då man lär känna varandra. Dessutom säger han att det ofta är ett basproblem 

på organisationer då kolleger inte känner varandra. Han menar att en ny arbetare 

lätt känner av stämningen på kontoret vilket han anser är viktigt för ledarskapet. 
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Det är även viktigt att lära sig hur man uppehåller energin på kontoret som ledare. 

Arbetsmiljön möjliggör olika typer av kommunikation vilket kan resultera i att idéer 

utvecklas då möten skapas. Det är också lättare att lösa problem i dessa miljöer. 

Johan tycker att ”det är lättare att närma sig människor [i aktivitetsbaserade 

kontor]”. Även arbetsstämningen och motivationen är bättre. Nils säger att de, 

som personal, är bäst då alla anställda arbetar tillsammans för samma mål, de 

är närvarande och har ett fritt utrymme för kommunikation. Han anser att det 

bidrar positivt till organisationskulturen, den känns öppnare och får en känsla av 

att allting tillhör alla. Det är lätt att hitta personer och de använder sig till fullo av 

alla kommunikationsformer. Christina upplever att arbetsmiljön är öppen, social 

och bidrar till social gemenskap. Malin tycker att miljön har skapat möjligheter till 

nära möten med kollegerna och det har uppstått mera informella möten än innan. 

Johan tycker också att informell information sprider sig snabbt vid möten i 

korridoren eller i andra utrymmen på kontoret. 

 

Sammanfattningsvis upplevs kommunikationen vara bra på informanternas 

aktivitetsbaserade kontor. Kommunikationen är snabb och effektiv och även 

informell information sprids snabbt. Människor från olika team möts och 

kommunicerar med varandra vilket uppges vara en stor fördel. 

 

5.4 Covid-19 

 

I detta avsnitt diskuteras informanternas upplevelser kring situationen med covid-

19 samt dess påverkan på informanternas stressnivåer och välbefinnande. I och 

med den dominerande situationen med viruset covid-19 påverkas många företag 

på ett eller annat sätt. Endast en av informanterna i denna studie har helt och 

hållet arbetat på distans utan att komma in till kontoret sedan våren 2020. Några 

kontor hade näst intill förbud att arbeta på kontoret under våren. De flesta 

informanter har arbetat på distans under våren för att sedan sakta återgå till 

kontoret på sommaren eller hösten, i alla fall några dagar i veckan. Två av 

informanterna är på plats på kontoret varje dag. Under hösten har åtta av 

informanterna börjat arbeta mer på kontoret, några är hela tiden på plats medan 

andra arbetar vissa dagar i veckan på distans. Många av informanterna uttrycker 
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att de som ledare vill vara på plats. De vill vara på kontoret för sina medarbetares 

skull så att ledaren är tillgänglig då de behöver hen. Några ledare är på kontoret 

för att det är en utsedd plats för dem som är ergonomiskt bra. Kontoren har bättre 

faciliteter och ergonomiska lösningar samt högre trivselfaktor än hemmakontoret. 

 

Jag tycker att det är lättare [att arbeta på kontoret] /.../ arbetsergonomin är 

duglig och sådär. Fast jag har resten av teamet på distans så är det 

enklare att leda här från arbetsplatsen. (Peter) 

 

Jag har varit på kontoret, jag har gjort det valet. Det är så rymligt här och 

/.../ om någon från teamet kommer hit så är jag tillgänglig. Med tanke på 

ledarskapet är jag på plats. (Tommy) 

 

Informanterna uttrycker att det har skett förändringar i ledarens arbetsroll genom 

att de använder sig mera av digital kommunikation som e-post, Teams, Zoom 

och andra plattformer. Vissa informanter säger sig ringa mer samtal än tidigare, 

men kommunikationen anses vara utmanande. Eftersom det inte går att se andra 

personer hemifrån skickar till exempel Hanna ofta e-post istället för att ringa. Hon 

förklarar att personen ifråga då har möjlighet att läsa e-posten vid ett lämpligt 

tillfälle. Hanna upplever att hennes arbetsroll har förändrats på grund av covid-

19 och det känns att hon just nu leder saker istället för människor.  

 

Det känns som att jag hela tiden bara överför information, att jag själv inte 

är så eftertänksam /…/ på kontoret ser du genast att ”hej jag ser på dig att 

du är jätte stressad” eller jag ser att någon arbetar en jätte lång dag. Man 

är inte lika nära människor som man normalt är, nu känns det mera att jag 

leder saker än människor. (Hanna) 

 

Hanna menar att de ofta vid distansjobb plötsligt måste planera in möten via 

Zoom eller Teams. Både Hanna och Johan anser att det är tidskrävande. Nils, 

Johan och Helena upplever att möten har blivit mer effektiva i och med 

distansarbete. Johan säger att flera möten inte nödvändigtvis är en dålig sak, 

men det blir utmanande då deltagarna i mötena inte förbereder sig eller glömmer 
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bort ett möte. Helenas har flera korta möten längs med arbetsdagen. Det sociala 

samspelet har fallit bort, vilket hon tycker är tråkigt. Att inte kunna mötas ansikte 

mot ansikte är krävande för ledarskapet och gör att reaktionsförmågan för 

förändringar är långsammare. Peter lyfter fram att det är bra då deras 

medarbetare kommer till kontoret, i varje fall en dag per vecka. 

 

Då jag ser medarbetaren helt fysiskt på kontoret en gång i veckan kan vi 

prata om det ena och det andra. Jag ser hur personens allmänna känsla 

är och det allmänna välmående. Man får ärenden att gå framåt på ett helt 

annat sätt än då man måste ringa varje dag till personen eller ha möte på 

Teams. Det är ett naturligt möte och ärenden sköts bättre då man möts 

fysiskt. (Peter)  

 

För några informanter har arbetsresor inom företaget eller till företagets andra 

kontor uteblivit, samt pendling mellan kontoret och hemmet. Erik säger att 

arbetsdagen både är kortare och längre i och med distansarbete. Även Helena 

uttrycker att dagens början och slut blir lite diffus. Hon säger att man lättare sätter 

det digitala åt sidan då man kommer hem från kontoret gentemot då datorn är 

öppen hemma i arbetsrummet hela tiden. För Christina är det sociala en stor del 

av hennes arbetsroll som ledare och upplever att det är en utmaning då allt socialt 

har tagits bort. 

 

Nu krävs det väldigt mycket mera, exempelvis det att jag uppmuntrar 

människor till aktivitet och att jag tar mera kontakt. Då jag i normala fall 

kan se och läsa reaktioner, har jag nu inget jag kan läsa av. (Christina) 

 

På några kontor har det aktivitetsbaserade kontoret tagits i bruk endast en kort 

tid innan covid-19 slog till. Detta har lett till att användningsgraden av kontoren 

inte nått sin fulla potential och en del informanter funderar kring hur kontoret 

kommer att fungera då alla kommer tillbaka. Några informanter anger att 

organisationens affärsverksamhet har påverkats av covid-19 vilket har ökat på 

ledarens arbetsmängd.  
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Om vi säger så här, på en bra vecka har vi 20% användningsgrad [och] 

det är fortfarande så lågt. Vi vet inte ännu helt hur det sedan fungerar när 

det är 50% och över. (Tommy) 

 

Sammanfattningsvis har de flesta informanter under någon period sedan covid-

19 slog till på våren 2020 arbetat på distans. Många har nu till viss mån gått 

tillbaka till kontoret. Några vill vara på kontoret för att de känner att det hör till 

som ledare att vara på plats, de upplever också att det är lättare att leda från 

kontoret. Kommunikationen anses utmanande på grund av distansarbete och 

mötena har blivit fler, några informanter säger att de till och med är mera effektiva 

nu.  

 

5.4.1 Stress 

 

Tommy, Hanna och Malin upplevde inte stress på grund av covid-19. Tommy 

upplevde att han lyckas i sitt ledarskap även fast han leder några medarbetare 

på distans. Hanna upplever inte stress eftersom det är mindre bestämda möten 

med kunder vilket resulterar i en egen makt kring sitt arbete och möjlighet att själv 

bestämma när hon arbetar. Hon upplever också att hon är pigg då arbetsdagen 

är slut. 

 

Ganska lite överenskomna kundmöten, mindre än normalt. Du kan ganska 

bra exempelvis på morgonen fundera att jobbar jag idag på distans eller 

kanske komma överens att om det är fint väder går jag på 

morgonpromenad /…/ [jag] är ganska pigg efter arbetsdagen så det 

hjälper också på ett annat sätt till att orka. (Hanna)  

 

Tre informanter upplevde stress över andra saker. Erik upplevde inte att covid-

19 har orsakat stress för honom, men det har ökat på arbetsmängden och det 

krävs annorlunda beslutsfattande. Christina upplever stress över andra saker än 

tidigare, som exempelvis oro över eget och medarbetarnas kapacitet, till 

distansarbete och digitala möten. Helena och Peter upplevde stress då de 

försökte få tag i en medarbetare som inte svarade vilket ledde till att ärendet blev 

obehandlat. På kontoret löstes uppkomna problem smidigt och snabbt. Det kan 
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höja på Helenas stressnivå. Hon uppskattar dock den insamlade pendeltiden på 

cirka två timmar per dag vilket ger henne mera fritid och kortare arbetsdagar. 

Peter poängterar att det krävs otroligt mycket mer energi av ledaren att leda på 

distans.  

 

Det att du ringer till fem personer, då man arbetar på distans, så det att du 

får kontakt med alla människor när alla är någonstans. Fast man ser i 

kalendern att hen borde vara på plats men inte är det, så det kan vara 

väldigt tidskrävande [att få kontakt med en viss person]. Nå, då ringer du 

till nästa när du inte får tag på första och så blir det ena samtalet till senare 

och det är utmanande. (Peter) 

 

[att spara tid på arbetsresor] minskar på stressen helt klart, det påverkar 

sedan på livskvaliteten ganska mycket. Det är lite tvåsidigt, det [covid-19] 

både mildrar och orsakar [stress]. (Helena)  

 

Tre av informanterna upplevde stress som en följd av covid-19. På Johans jobb 

är de beroende av import från andra länder. Dessa exportländer har tyvärr 

påverkats mycket av covid-19 och det har skapat förseningar på grund av att 

fabriker i exportländerna har pausats till följd av viruset. Det har ökat Johans 

arbetsuppgifter markant. Även kostnaderna för företaget har ökat vilket påverkar 

Johans stressnivå. Nils upplever att han måste följa med myndighetsdirektiv och 

tänka på medarbetarnas hälsosäkerhet, vilket bidrar till högre stress för honom. 

För Peter har långa arbetsresor inom företaget upphört till följd av viruset, vilket 

har minskat på hans arbetsmängd och stress kring det. Han upplever ändå stress 

på grund av covid-19 då det är svårt att leda på distans. Han upplevde också att 

de som arbetade på kontoret upplevde och förstod saker på ett annat sätt än de 

som arbetade på distans. Någon förklaring till detta kunde han inte ange.  

 

Jag märkte att de människor som enbart arbetade på distans började 

tappa verkligheten. De som befann sig på kontoret såg saker på ett annat 

sätt än de som arbetade helt och hållet på distans, i en egen bubbla. Vi 

tolkade nyheter och liksom allting på ett annat sätt och verkligheterna 

möttes liksom inte. (Peter)  
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Sammanfattningsvis upplevs stress till följd av covid-19 på lite olika vis. Tre 

informanter upplevde stress över andra saker som exempelvis oro över andras 

samt egen ork och att inte få tag på en medarbetare som arbetar på distans. Det 

har även för vissa ökat på arbetsmängden. Tre informanter upplevde stress. Det 

är svårt att leda på distans, det har påverkat verksamheten och måste noggrant 

följa med direktiv av myndigheter. Tre informanter upplevde inte alls stress på 

grund av viruset.  

 

5.4.2 Välbefinnande 

 

Några upplevde att covid-19 har haft en positiv verkan på deras välbefinnande, 

mest på grund av mera fritid som kan användas till andra saker än arbete. Men 

fritiden upplevs dock som osocial. Tillvaron har blivit enklare och lugnare samt är 

det lättare att fokusera på relevanta saker. Christina upplever att situationen har 

påverkat hennes välbefinnande på ett negativt sätt då det sociala livet lider. Även 

Helena upplever att den sociala tillvaron krympt och all vardaglig kommunikation 

med medarbetarna har uteblivit. Hon säger att ”kanske man här [hemma] har 

blivit lite avskärmad.”. Arbetsergonomin är dålig vid distansarbete vilket påverkar 

välbefinnandet.  

 

Den tiden [insparad pendeltid] kan man sedan använda till motion och det 

reflekteras sedan i det övriga beteendet. (Erik)  

 

Johan, Erik och Malin säger också att det är svårare att upptäcka utmattning, 

stress och andra personliga problem hos medarbetarna på grund av 

distansarbete. De menar att allting inte upptäcks via digitala möten. Malin säger 

att medarbetare vill verka duktiga inför ledaren. En av hennes medarbetare har 

haft problem med hälsan och Malin följer kontinuerligt med hens mående. Nyligen 

hörde dock Malin att medarbetaren hade varit tvungen att åka in till sjukhuset 

med ambulans. Då Malin såg personen efter sjukhusvistelsen märkte hon genast 

att hen inte mådde bra. Om Malin hade sett personen innan hade hon uppmanat 

till omedelbar sjukledighet.  
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Sammanfattningsvis har covid-19 påverkat de flesta informanters välbefinnande 

negativt. De upplever fritiden som osocial vilket påverkar välbefinnandet överlag. 

Arbetsmässigt är det osocialt, ergonomin är dålig och kommunikationen lider. Det 

är även svårt att upptäcka utmattning bland sina medarbetare då man inte 

kontinuerligt möter dem ansikte mot ansikte.  
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6 Sammanfattning av resultat  
 

I denna studie har jag sökt svar på forskningsfrågorna hurdana utmaningar och 

möjligheter upplever ledare att det finns på ett aktivitetsbaserat kontor och hur 

uppfattar ledare välbefinnande samt stress i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. 

Jag har även sökt svar på forskningsfrågan har stress, välbefinnande samt rollen 

som ledare upplevts annorlunda under undantagstillståndet med covid-19. I 

följande underavsnitt presenteras resultat för varje forskningsfråga. 

 

6.1 Hurdana utmaningar och möjligheter upplever ledare att det 

finns på ett aktivitetsbaserat kontor? 

 

I resultatet för den första forskningsfrågan upptäcktes det tydliga utmaningar i 

upplevelser kring olika störande moment som mycket ljud och att 

kontorsmiljöerna är hektiska, vilket har framkommit i tidigare forskning (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008). Dessutom är informationsflödet fritt och snabbt vilket 

anses störande. Koncentrationskrävande uppgifter är utmanande att genomföra 

vilket tidigare forskning också visar (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Toivanen, 

Berthelsen & Muhonen, 2017; Engelen et al., 2018). Några informanter uttryckte 

att det är en utmaning då en medarbetare eller ledaren själv behövde prata om 

något mera känsligt eller personligt gällande medarbetaren, som stöds av tidigare 

forskning (Engelen et al., 2018). Informanterna i denna studie sade att 

medarbetaren eller ledaren ofta måste reservera ett utrymme för att kunna prata 

ostört. De informanter som upplevde en utmaning kring detta arbetade i 

medelstort och stort kontor, båda hade tio personers team. Det märktes bland 

andra medarbetare då ledaren och en medarbetare gick iväg och det satte igång 

ett skvaller kring vad det möjligen diskuteras om i det avskilda utrymmet. 

Konfidentiella uppgifter ansågs vara utmanande att hantera i dessa miljöer som 

även tidigare forskning tyder på (Engelen et al., 2018). Informanterna som 

upplevde utmaningar kring detta arbetade i stora kontor. 

 

En informant ansåg att det är krävande att befinna sig hela dagen i samma 

utrymme som medarbetarna. Informanten behövde en balans mellan egen tid 



 

54 
 

och sociala interaktioner. Han menade att behovet berodde på den egna 

personligheten, inte kontorsmiljön. Informanten arbetade i medelstort kontor med 

ett team på tio personer. I en studie gjord av Keeling, Clements-Croome och 

Roesch (2015) fann de att många arbetare hanterar saknaden av avskildhet 

genom att arbeta hemifrån eller på andra ställen än på kontoret. Informanten i 

denna studie hanterade detta genom att gå ensam på lunch då han behövde det. 

I en studie studerade de förhållandet mellan att mentalt logga ut och arbetskrav 

med arbetsengagemang och välbefinnande fann de att. De fann att det är viktigt 

att mentalt dra sig undan arbete på fritiden för att främja välbefinnande och 

arbetsengagemang (Sonnentag, Binnewies & Mojza, 2010). I denna studie 

ansågs det diffusa förhållandet mellan arbete och fritid i de flexibla 

kontorsmiljöerna vara en utmaning. De befintliga arbetsrummen på kontoret 

ansågs vara både en utmaning och en möjlighet. De som hade färre rum 

gentemot hur många anställda det fanns på kontoret upplevde det som en 

utmaning eftersom rummen ofta var upptagna eller det var svårt att hitta ett ledigt 

rum. De som hade tillräckligt med rum ansåg att de olika arbetsstationerna och 

rummen var en möjlighet.  

 

Informanterna anpassade sig bra till de nya kontorsmiljöerna. De ansåg att miljön 

var full av möjligheter för både ledare och medarbetare, samt upplevdes den ge 

frihet och var flexibel. Tidigare studier pekar också på att möjligheter att arbeta 

på flera olika platser ökar på de anställdas rörlighet (Keeling, Clements-Croome 

& Roesch, 2015). Användningen av rummen upplevdes som en möjlighet. 

Ledaren kan själv välja var hen vill arbeta och utifrån arbetsuppgiftens karaktär 

eller dagens schema välja arbetsstation. Tidigare forskning visar att anställda i 

aktivitetsbaserade kontor ofta har högre kontroll och autonomi då de själva väljer 

arbetsstation utifrån den specifika arbetsuppgiften. Kontroll och autonomi är i sin 

tur kopplat till välbefinnande och god hälsa (Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 

2017). Forskning tyder på att de flesta önskar sig ett eget rum för att kunna arbeta 

effektivt (Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017), vilket inte upptäcktes i denna 

studie. Endast en informant i denna studie önskade sig eget rum, alla andra 

trivdes med arbetsmiljön och önskade sig ingen annan kontorsmiljö. Informanten 

som önskade sig ett eget rum arbetade i medelstort kontor, och behöver som 
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person en balans mellan de sociala interaktionerna och möjligheten att sitta för 

sig själv. Dock trivdes han nog i själva kontorsmiljön. 

 

De flesta ledare samt deras medarbetare i denna studie arbetade åtminstone en 

gång per vecka på distans vilket inte upplevdes som en utmaning för ledarskapet. 

Toivanen (2015) menar att aktivitetsbaserade kontor ställer annorlunda krav på 

ledningsfunktionen än traditionella kontor gör. Ledaren ser inte alla anställda 

fysiskt vid sina platser vilket gör att de inte går att kontrollera på vanliga sätt. 

Informanterna upplevde inte att det aktivitetsbaserade kontoret ställde 

annorlunda krav på ledaren än andra kontorsmiljöer, de ansåg inte heller att det 

är svårt att följa medarbetarnas framsteg och arbetstakt i dessa kontorsmiljöer. 

Tröskeln till ledaren blir lägre samt är ledaren nu mera synlig vilket gör att det är 

lättare att ta kontakt med både ledare och medarbetare. Detta upplevdes vara en 

stor möjlighet. Alla informanter uttrycker sig ha en stödjande ledningsstil vilket 

tidigare forskning lyfter fram att är en bra egenskap att ha i kontorsmiljöer som 

dessa (Engelen et al., 2018). 

 

Andra tydliga möjligheter på aktivitetsbaserade kontor upptäcktes gällande 

kommunikation, samspel och social interaktion vilket stöds av tidigare forskning 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008), dessa faktorer är även kopplade till god 

arbetsmiljö (Rubenowitz, 2004; Axelson & Thylefors, 2005). Kommunikationen 

på kontoren är öppen och mångsidig samt snabb och effektiv vilket stöds av 

tidigare forskning (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Keeling, Clements-Croome 

och Roesch (2015) menar att de anställda har genom kontorsmiljön lättare att 

hantera information och rörlig kommunikation bidrar till stor flexibilitet. Både 

formell och informell information sprids snabbt vilket även Engelen et al. (2018) 

lyfter fram i sin forskning. Millward, Haslam och Postmes (2007) fann att de med 

tilldelat skrivbord värderade kommunikation ansikte mot ansikte högre, medan de 

utan tilldelat skrivbord värderade elektroniskt kommunikation högre. Detta 

framkommer delvis i mina resultat. Tre informanter hade tilldelade arbetsstationer 

på sina kontor och de värderade kommunikation ansikte mot ansikte högre än 

elektroniskt. En informant som inte har tilldelad arbetsstation värderade ändå 

kommunikation ansikte mot ansikte högre än elektronisk. De spontana sociala 

interaktionerna som sker längs med arbetsdagen tillför informanterna god energi. 
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Människor från olika team möts och kommunicerar med varandra vilket Millward, 

Haslam och Postmes (2007) lyfter fram att inte sker i andra kontor. Ledarna lär 

känna människor som de annars inte skulle stöta på. Många informanter uttrycker 

att det känns som att de på kontoret är en sammanhängande bra grupp.  

 

Ergonomin på kontoren är bra och full av möjligheter för den enskilda individen. 

Detta lyfts fram som en viktig faktor för god arbetsmiljö (Axelson & Thylefors, 

2005). Några kontor använder sig av förutbestämda platser och de som gör det 

tycker det är bra samt fungerande. En informant önskade sig en förutbestämd 

plats då han upplever att det skulle vara bättre så. Millward, Haslam och Postmes 

(2007) fann i deras studie att positiva aspekter med en tilldelad arbetsstation 

bland annat är bekanthet, personligt utrymme och en bekvämlighetszon. Samma 

aspekter uttrycktes även av informanterna i denna studie. Forskarna fann 

negativa aspekter med tilldelad arbetsstation som exempelvis begränsande och 

att det håller tillbaka utveckling. Några informanter i denna studie upplevde också 

detta. Samma forskare fann å andra sidan att bland annat sociala fördelar, 

flexibilitet och frihet var positiva faktorer för att inte ha en tilldelad arbetsstation, 

vilket också upplevs av informanterna i denna studie.  

 

Informanterna använder sig mångsidigt av de olika rum som finns tillgängliga. Det 

aktivitetsbaserade kontoret är avsett att man skall byta arbetsstation enligt 

arbetsuppgiftens karaktär. Dock tyder en studie på att enbart 4% byter 

arbetsstation flera gånger per dag (Hoendervanger, de Been, Van Yperen, 

Mobach & Albers, 2016), i denna studie framkommer dock motsatsen. 

Informanterna använde miljön så som den är avsedd att användas och 

anpassade arbetsstationen till arbetsuppgiften. Informanterna var även nöjda 

med arbetsytan på kontoret samt autonomin gällande rum och tid vilket stöds av 

tidigare forskning (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). En informant skall flytta till 

ett kontor som kommer vara mera aktivitetsbaserat än det kontor de nu har. Det 

nya kontoret är mindre eftersom de har märkt att det nuvarande kontoret är lite 

för stort. Toivanen, Berthelsen och Muhonen (2017) menar att en flytt till 

aktivitetsbaserat kontor är ett sätt för organisationer att minska på kontorsytan. 

Trots att det inte är orsaken till varför informantens kontor flyttar, minskar 

kontorsytan ändå märkvärt i och med flytten, vilket av informanten uttrycktes vara 
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en bra sak. På aktivitetsbaserade kontor måste planlösningen möjliggöra god 

interaktion med kolleger ifall det förväntas hög produktivitet av de anställda 

(Toivanen, Berthelsen & Muhonen, 2017). Informanten uttrycker att de inte 

uppfyller detta och är den största orsaken för deras flytt. En informant i denna 

studie lyfter fram att det är viktigt att planera dessa kontor noggrant, vilket också 

lyfts fram i tidigare forskning (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Engelen et al., 

2018). 

 

6.2 Hur uppfattar ledare välbefinnande samt stress i 

aktivitetsbaserade kontorsmiljöer? 

 

I resultatet för den andra forskningsfrågan framkom att det aktivitetsbaserade 

kontoret inte orsakade stress för informanterna. Endast två informanter upplevde 

tidvis stress i form av avbrutet arbete, distraktioner eller 

koncentrationssvårigheter till följd av kontorsmiljön. En av informanterna 

arbetade på en medelstor organisation som hade haft ett aktivitetsbaserat kontor 

i sex-sju år. Den andra informanten arbetade på en stor organisation och de hade 

haft ett aktivitetsbaserat kontor i mindre än ett och ett halvt år. Dock upplevde tre 

informanter inte några störande moment i kontorsmiljön. Informanterna arbetade 

på medelstora och stora organisationer med erfarenhet av aktivitetsbaserade 

kontor från två år till över sju år. Några lyfte fram att alla är olika och någon 

behöver mycket lugn och ro medan andra behöver ljud omkring sig för att arbeta. 

En informant sade att kontorsmiljön till och med kan minska på stress, denna 

informant arbetade på en stor organisation. Han hade 120 personers team och 

de hade haft ett aktivitetsbaserat kontor i över två år. Överlag upplevdes positiv 

stress då de hade kontroll, någonting framskred och de lyckades. Kontoret och 

dess redskap ansågs bidra till positiv stress. Negativ stress upplevdes när 

ledaren måste ta beslut som påverkar andra, exempelvis uppsägningar, då det 

framkom överraskningar som resulterade i mera arbete eller problem att lösa. 

 

Endast en informant upplevde en liten utmaning gällande välbefinnande i den 

aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Han saknade avskildheten och möjligheten att 

dra sig undan. Detta stämmer överens med Keeling, Clements-Croome och 
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Roesch (2015) forskning som visar att det kan uppstå ett kontrollbehov 

beträffande interaktion hos personalen då miljön möjliggör arbete på olika platser. 

De olika arbetsstationerna kan ses som ett sätt att dra sig undan på då lugn och 

ro behövs. Informanten arbetade på en medelstor organisation med ett team på 

tio personer och de hade haft ett aktivitetsbaserat kontor i fyra år. De övriga 

informanterna uttryckte ett gott välbefinnande i det aktivitetsbaserade kontoret. 

Tidigare forskning tyder också på att välbefinnandet i dessa kontorsmiljöer är bra 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Kontoret bidrog till god gemenskap, 

kommunikation och samhörighet. Dessa aspekter lyfter också Bodin Danielsson 

och Bodin (2008) fram i sin studie. Miljön tillgav möjligheter för dem och 

ledarskapet. Kontoret var ergonomiskt, socialt och trivsamt. Där fanns 

samhörighet och gemenskap. Kontoret bidrog till fysisk rörlighet, då de gick från 

en arbetsstation till en annan eller för att hämta kaffe, vilket resulterade i högt 

välbefinnande.  

 

6.3 Har stress, välbefinnande samt rollen som ledare upplevts 

annorlunda under undantagstillståndet med covid-19? 

 

I resultatet för den tredje forskningsfrågan visas det att undantagstillståndet i och 

med covid-19 inte påverkar informanterna avsevärt. Både informanterna och 

medarbetarna arbetar mera på distans, de flesta har dock till viss mån gått tillbaka 

till kontoret. Många kontor hade till och med förbud att besökas under våren. 

Några informanter vill vara på kontoret för att de känner att det hör till som ledare 

att vara på plats, de upplever också att det är lättare att leda från kontoret ifall 

någon medarbetare skulle dyka upp. Dessa informanter arbetar på stora och 

medelstora organisationer. Egenskapen att ledaren finns till för sina medarbetare 

som stöd och hjälp om det behövs lyfts fram i tidigare litteratur som en god 

egenskap för en ledare (Erikson, 2018; Jern & Näslund, 2019; Alvesson & 

Sveningsson, 2019).  Kommunikationen anses utmanande på grund av 

distansarbete. Informanterna använder sig mycket av digitala medel, de ringer 

samtal och ordnar videomöten. Mötena har blivit fler men upplevs av många som 

mer effektiva.  
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Tre informanter upplevde inte stress till följd av viruset. Tre upplevde stress över 

andra saker som oro över andra, svårt att få kontakt med medarbetare och att 

arbetsmängden har ökat. Tre informanter upplevde stress i form av att företagets 

verksamhet till viss mån lider, måste följa direktiv väldigt noggrant och det 

upplevs svårt att leda på distans. Detta kan förklaras med att stress ofta upplevs 

då situationen är ny och oförutsägbar och det kan upplevas att man saknar 

inflytande eller kontroll över situationen (Toivanen, 2015). 

 

Dock upplevdes välbefinnande som både sämre och bättre. Sämre, då de inte 

har något socialt närverk längre och den vardagliga kommunikationen har tagits 

bort. Kommunikationen och arbetsergonomin är dessutom dålig. Det ansågs vara 

svårt att upptäcka utmattning och andra symptom hos medarbetare på distans. 

Dock hade de mera fritid vilket värderades högt hos en del informanter. 
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7 Tillförlitlighet  
 

Denna studie är en kvalitativ studie och har haft som avsikt att studera människor 

som individer och dess mänskliga aktiviteter (Walliman, 2011). Ett 

fenomenologiskt perspektiv har använts vilket innebär att jag strävar efter att 

förklara informanternas upplevelser. Det finns inte endast en verklighet utan 

verkligheten kan upplevas olika för olika människor. Detta framkommer i mina 

nyanserade resultat då jag strävar efter att belysa verkligheten genom 

informanternas egna upplevelser kring ledarskap på ett aktivitetsbaserat kontor. 

I enighet med ett fenomenologiskt perspektiv hade jag som motiv att förstå 

sociala fenomen och hur informanterna beskriver samt upplever dessa fenomen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Jag hade även ett fokus på specifika upplevelser 

och inte generella mönster hos en större population. Jag har använt mig av en 

induktiv ansats vilket innebär att jag har sökt mig till generella slutsatser genom 

upprepade empiriska data. Genom detta har jag sedan skapat mig en slutsats 

om fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015; Frostling-Henningsson, 2017). 

 

Jag strävade efter att forma relevanta intervjufrågor samt förhåll jag mig seriöst 

vid intervjutillfällena. Även fast mitt ämne inte var allt för känsligt och 

informanterna själva kunde välja hur mycket de ville öppna sig gällande stress 

och välbefinnande, försökte jag göra intervjutillfället så bekvämt som möjligt för 

informanterna.  

 

Innan intervjuerna började övade jag intervjufrågorna flera gånger med en annan 

oberoende person. Jag kollade huruvida frågorna fungerade och gjorde 

ändringar i den mån det behövdes. Vid genomförandet av intervjuer skall 

intervjuarens åsikter inte ha betydelse. Intervjuaren skall undvika att servera sina 

egna åsikter till den intervjuade. Forskaren är intresserad av den intervjuades 

föreställningar och det är dessa forskaren vill lyfta fram (Trost, 2010). Jag läste 

litteratur om att intervjua innan jag genomförde intervjuerna. Jag var då medveten 

om att vara uppmärksam för att inte uttrycka egna åsikter. Jag ställde öppna 

frågor och undvek användning av negationer och eufemismer samt att ställa 

ledande frågor. Jag ville att informanterna skulle beskriva sin förståelse och 
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verklighet. I intervjuerna ställde jag följdfrågor där det passade in och undvek 

påståendefrågor, vilket Trost (2010) lyfter fram att är en bra teknik.  

 

Trost (2010) påpekar att det är bra om intervjuaren uppmärksammar kroppsliga 

uttryck hos den intervjuade. Jag genomförde alla intervjuer via videoförmedling. 

Jag använde videokameran på datorn vid varje intervju och likväl de flesta 

informanter. Dock hade några enstaka den avstängd av olika orsaker. 

Möjligheten till att uppmärksamma kroppsspråk föll således bort från min studie 

då jag på grund av covid-19 inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte. Via videoförmedling anser jag att det är svårt att 

uppmärksamma kroppsspråk.  

 

Intervju som metod har fått kritik för att vara allt för individualiserad, med fokus 

på personernas egna åsikter (Repstad, 2007). Jag har beaktat detta och anser 

inte att studien är definitiv för hela fenomenet, jag hade ett fokus på specifika 

upplevelser hos enskilda personer istället för generella mönster hos en större 

population (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det kan även vara skäl att lyfta fram 

att kvalitativa studier ofta innehåller mindre insamlat material än kvantitativa. 

Kvalitativa forskningsresultat kan ses som riktgivande men inte avgörande 

eftersom det är möjligt att resultaten blir snäva på grund av litet sampel. Inte heller 

induktiva slutsatser, som jag använde mig av, är bindande eller slutgiltiga. Det 

finns alltid möjlighet att det i framtiden framkommer data som avviker från det 

som tidigare observerats (Ahrne & Svensson, 2015; Frostling-Henningsson, 

2017). Dock handlar kvalitativa data mera om kvalitet än kvantitet (Walliman, 

2011). Med denna studie vill jag visa ett resultat som kan bidra till kunskap kring 

ledarskap och aktivitetsbaserade kontor. Jag har noggrant beskrivit 

forskningsprocessen i avhandlingen så att läsaren har möjlighet att skapa en bra 

uppfattning kring den vilket även höjer på studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  
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8 Diskussion 
 

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att undersöka fenomenet 

ledarskap på aktivitetsbaserade kontor. I studien framkom det att alla trivdes på 

de aktivitetsbaserade kontoren och önskade sig ingen annan typ av kontorsmiljö. 

Kontoret och dess möjligheter ökar på välbefinnande då miljön bidrar till hög 

social interaktion. Eftersom den sociala interaktionen lyftes fram som en av de 

mest positiva sidorna verkar det som att kontorsmiljön förutsätter att ledare är 

socialt lagda för att trivas i dessa kontorsmiljöer.  

 

På aktivitetsbaserade kontor är ledaren mera synlig för medarbetarna vilket 

resulterar i att det är lättare att ta kontakt med varandra. Detta bidrar till en känsla 

av att alla är lika värda och arbetsplatsen är jämlik då tydliga hierarkier inte syns. 

Då alla befinner sig i samma utrymme är det även möjligt att på ett annat sätt 

skapa goda relationer sinsemellan. Vilket möjligtvis resulterar i en god stämning 

på arbetsplatsen och ökar på produktiviteten. Det upplevdes dock vara svårt för 

medarbetaren att ta känsliga och personliga saker till tals med ledaren. En god 

och fungerande lösning för detta vore på sin plats. 

 

Eftersom forskning visar på att endast en liten procent använder det 

aktivitetsbaserade kontoret så som det är meningen till att användas 

(Hoendervanger, de Been, Van Yperen, Mobach & Albers, 2016) är det skäl för 

organisationer att en tid efter ibruktagandet av den nya kontorsmiljön se över 

kontorsanvändningen. Organisationen kan då hjälpa till att stödja de personer 

som har svårigheter med användningen av miljön till dess fulla potential för att 

uppnå bästa möjliga organisatoriska resultat. Flera av informanternas 

organisationer hade som ett syfte med kontoren att skapa möten mellan olika 

team, vilket kunde leda till mer effektiva resultat och en sammanhängande 

verksamhet. Kontoren bidrar till fysisk aktivitet och har god ergonomi vilket ökar 

på välbefinnandet. Stress till följd av kontorsmiljön var sällsynt hos informanterna. 

 

I studien upptäcktes inga skillnader mellan de olika branscherna i de undersökta 

fenomenen. Det fanns inte heller skiljaktigheter i hur stor organisationen var, hur 

stort teamet var eller hur länge de befunnit sig i ett aktivitetsbaserat kontor i 
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aspekterna att anpassa sig till miljön, nyttjandet av rummen eller i att kunna följa 

medarbetarnas framsteg. Inte heller gällande distansarbete uppkom skillnader. I 

studien gjord av Hoendervanger, de Been, Van Yperen, Mobach och Albers 

(2016) fann de att 40% var nöjd med ett aktivitetsbaserat kontor, medan det i 

denna studie framkom att alla informanter var nöjda med kontorsmiljön. 

Forskarna fann också att de som ofta bytte arbetsstation var mer nöjda med 

kontorsmiljön. I denna studie var alla lika nöjda, vare sig de bytte arbetsstation 

flera gånger per dag eller varje morgon då de kom till kontoret. 

 

Undantagstillståndet på grund av covid-19 har ökat på mötena men de anses 

vara mer effektiva trots att de blivit fler. Ifall detta undantagstillstånd pågår länge 

är det möjligt att det i långa loppet blir arbetsamt att ha flera korta möten samma 

dag, eftersom det då blir mycket att hålla reda på samtidigt. Det är utmanande att 

leda på distans samt har kommunikationen och den sociala interaktionen uteblivit 

vilket påverkar många ledare negativt. Även fast samhället just nu fungerar på ett 

annat sätt än normalt på grund av covid-19 är det fint att informanterna i denna 

studie inte upplever desto större utmaningar. Samhället har nu använt sig mycket 

av distansarbete och sett hur det fungerar i praktiken vilket kan resultera i att 

många organisationer försöker komprimera kontorsytan då det är möjligt för 

samhället att återgå till det normala. Distansarbete blir möjligtvis ännu mer vanligt 

och det är möjligt att organisationer som vanligtvis inte uppmuntrar till 

distansarbete övergår till en sådan strategi. Genom distansarbete minskar 

organisationer på kontorsytan och kostnader. Det är möjligt att skapa en flexiblare 

kontorsmiljö och en möjlig följd av denna pandemi är att allt fler organisationer 

öppnar upp ögonen för aktivitetsbaserade kontor.  

 

Det som var intressant i denna avhandling var att informanternas svar ofta 

upprepade sig. Jag fick rätt så entydiga svar på några frågor och majoriteten hade 

liknande upplevelser av ett specifikt fenomen. Det kunde finnas en eller två 

informanter som upplevde fenomenet på ett lite annat sätt än de andra. 

Exempelvis sade alla informanter utan en att de anpassade sig bra till den nya 

kontorsmiljön. Endast två informanter uttryckte att de ibland upplevde att den 

aktivitetsbaserade miljön orsakade stress. Alla hade bra välbefinnande och de 

flesta upplevde både positiv och negativ stress. Utifrån resultaten av denna studie 
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kunde det motiveras att ett aktivitetsbaserat kontor inte passar varje personlighet. 

För att trivas i miljön krävs det att de anställda är fokuserade, sociala och flexibla. 

Det passar möjligtvis inte heller varje organisation, exempelvis organisationer 

som arbetar med konfidentiella eller väldigt koncentrationskrävande uppgifter 

som jurister eller psykologer. Även Toivanen (2015) lyfter fram att dessa kontor 

inte passar alla typer av arbete. 

 

I fortsatt forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig ytterligare i ämnet 

samt att genomföra en kvantitativ studie med ett större sampel. I och med att 

aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare kan det i framtiden även vara lättare 

att finna ledare i sådana kontorsmiljöer. Vilket innebär större sampel och bredare 

samt mera nyanserade forskningsresultat. Det vore även intressant att 

genomföra en kvantitativ forskning och se på förhållandet mellan ledare och dess 

medarbetare på aktivitetsbaserade kontor. Hurdana upplevelser och 

uppfattningar har ledare respektive medarbetare kring att arbeta i samma 

utrymme. Något som troligtvis kommer att forskas i, och kanske redan nu forskas 

i, är hur viruset covid-19 och dess undantagstillstånd förändrar kontor och 

användningen av dem. Vilka nya arbetssätt har upptäckts hos anställda som 

arbetar på kontor och hur påverkar distansarbete människans välbefinnande och 

stressnivåer i långa loppet. Det vore även intressant att veta ifall situationen med 

covid-19 har öppnat upp organisationers ögon för ett aktivitetsbaserat kontor 

eftersom man tar till vara på kontorets alla kvadratmetrar på bästa möjliga vis. 

Detta är något jag personligen förutspår att organisationer kommer att göra, i alla 

fall att organisationer ser närmare på alternativet med ett aktivitetsbaserat kontor 

och vad det innebär.  
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Bilaga 1, kontaktbrev 
 

Förfrågan om deltagande i intervju, 2.11.2020 

Bästa ledare, 

 

Mitt namn är Pia Magnusson och jag studerar allmän- och vuxen pedagogik vid 

Helsingfors universitet. Jag skriver min pro gradu-avhandling om förändringar 

och utmaningar i ledarskap på en arbetsplats med ett aktivitetsbaserat kontor. Ett 

aktivitetsbaserat kontor är ett kontor som är skräddarsytt för olika specifika 

arbetsuppgifter. Man delar in kontoret i exempelvis telefonrum, tysta rum, 

mötesrum och lounger. Meningen är att arbetssättet skall stödja olika 

arbetsaktiviteter optimalt. Syftet med avhandlingen är att klarlägga hur 

ledarskapet påverkas av ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt hur ledare uppfattar 

stress och välbefinnande i arbetet i ett sådant arbetssätt. 

 

Min avhandling är en intervjustudie och jag söker informanter som fungerar som 

ledare på ett aktivitetsbaserat kontor. Informanten kan med fördel även ha varit 

ledare på samma eller annan organisation som har fungerat enligt annan 

kontorsdesign. Intervjuernas längd förutspås vara ca en timme och de kan göras 

på svenska eller finska. På grund covid-19 genomförs intervjuerna på distans. 

Intervjuerna sker via telefonsamtal, Zoom eller alternativt Skype. 

Intervjumaterialet bandas in för att sedan kunna transkriberas och analyseras. 

Deltagandet är frivilligt och du kan och får när som helst under processens gång 

dra dig ur studien utan vidare förklarningar om du så önskar. Personuppgifterna 

i forskningsmaterialet behandlas och lagras skyddade, endast jag och min 

handledare har åtkomst till uppgifterna. Alla intervjuer behandlas konfidentiellt. 

Både organisationens och ditt namn och identitet anonymiseras så att dessa inte 

framkommer i avhandlingen och inte heller kan kopplas till den. Efter att 

avhandlingen godkänts kommer allt forskningsmaterial förstöras.  
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Jag skulle vara tacksam om du skulle vilja ställa upp som informant för min studie. 

Jag tar kontakt på nytt inom november för att höra om du kan tänka dig att ställa 

upp i studien på en tidpunkt som är lämplig för dig. Jag svarar gärna på frågor 

angående studien, lämpligast når du mig via e-post. 

 

Med vänlig hälsning 

Pia Magnusson, allmän- och vuxen pedagogik studerande, Helsingfors 

universitet 

pia.magnusson@helsinki.fi  

+358 505 649 861 

 

Min handledare Tf Professor i pedagogik Harriet Zilliacus  

harriet.zilliacus@helsinki.fi  

+358 503 182 198 

 

Tiedustelu haastatteluun osallistumisesta, 2.11.2020 

Hyvä johtaja, 

 

Nimeni on Pia Magnusson ja opiskelen yleis- ja aikuiskasvatustiedettä Helsingin 

yliopistolla. Kirjoitan nyt Pro gradu-tutkielman, muutoksista ja haasteista 

johtajuudessa työpaikalla, jolla on käyttäjäkeskeinen työympäristö (agile 

working). Käyttäjäkeskeinen työympäristö on toimisto, joka on räätälöity erilaisille 

tehtäville. Toimisto on jaettu ja sieltä löytyy esimerkiksi puhelinhuoneita, hiljaisia 

huoneita, kokoushuoneita ja loungeja. Työtavan tarkoitus on, että se tukee 

erilaisia työskentelytapoja optimaalisesti. Tutkielman tarkoitus on selvittää miten 

käyttäjäkeskeinen työympäristö vaikuttaa johtajuuteen ja miten johtajat kokevat 

stressiä ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa tällaisissa työolosuhteissa. 

 

Tutkielmani on haastattelututkimus ja etsin haastateltavia, jotka ovat johtajana 

käyttäjäkeskeisessä työympäristössä. Haastateltavat voivat myös olla toimineet 

johtajana samassa tai toisessa organisaatiossa, jossa on ollut toisia työtapoja 

käytössä. Haastatteluiden kesto on arvioilta yksi tunti ja ne voidaan tehdä joko 

suomeksi tai ruotsiksi. Covid-19 vuoksi haastattelut tehdään etäyhteydellä. 

Haastattelut tapahtuvat puhelimitse, Zoomin tai vaihtoehtoisesti Skypen kautta. 
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Haastattelumateriaali nauhoitetaan, jotta se voidaan kirjoittaa puhtaaksi ja 

analysoida. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinä voit perua tutkimukseen 

osallistumisen milloin tahansa prosessin aikana ilman lisäselvityksiä, jos sinä niin 

haluat. Henkilötiedot tutkimusmateriaaleissa säilytetään ja käsitellään niin että 

vain minulla ja ohjaajallani on pääsy tietoihin. Kaikki haastattelut käsitellään 

luottamuksellisesti. Organisaation ja haastateltavan nimi sekä henkilöllisyys eivät 

näy tutkimuksessa, eikä niitä voida liittää tutkimukseen. Tutkielman 

hyväksymisen jälkeen kaikki tutkimusmateriaalit hävitetään. 

 

Olisin kiitollinen, jos haluaisit osallistua haastateltavana tutkimukseeni. 

Tiedustelen vielä ennen marraskuun loppua, mikäli haluat osallistua 

tutkimukseen ajankohdalla, joka sopii sinulle parhaiten. Vastaan mielellään 

kysymyksiin tutkimuksesta, tavoitat minut kätevimmin sähköpostitse. 

 

Ystävällisin terveisin 

Pia Magnusson, yleis- ja aikuiskasvatuksen opiskelija, Helsingin yliopisto 

pia.magnusson@helsinki.fi  

+358 505 649 861 

 

Ohjaajani ma. kasvatustieteiden professori Harriet Zilliacus sähköposti: 

harriet.zilliacus@helsinki.fi  

+358 503 182 198 

 


