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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper is to examine how leadership can serve as a means of 

overcoming resistance of staff members, when implementing the activity-based workplace 

solution. 

 

Design/methodology/approach – This paper utilises a qualitative interpretive approach. It 

takes its starting point in the social constructivist view of science. Based on ten interviews this 

study identifies the importance of leadership during this organizational change process. 

Interviews were conducted with employees of firms that have introduced the activity-based 

workplace solution. One interview was also conducted with the office manager for a firm that 

intends to introduce the activity-based workplace solution in the near future. A content 

analysis was used to examine the importance of leadership during this organizational 

workplace change. 

 

Findings – The paper suggests that resistance from staff members can not be overcome when 

there is a predetermined management setting, which is not based on specific social conditions. 

The social context of organizational change determines leadership focus. Since leadership 

should be seen as a social construction process, it is not possible to attribute certain 

characteristics to leadership during an organizational workplace change.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1990-talet har de mobila och nyteknologiska arbetssätten gett upphov till 

alternativa arbetsplatslösningar. Den nya tekniken har gjort det möjligt för organisationer att 

praktisera nya, dynamiska arbetssätt och ett flertal olika designlösningar har därigenom 

utvecklats för det öppna kontorslandskapet (De Paoli, Arge & Hunnes Blackstad, 2013). 

Dessa alternativa arbetsplatslösningar har blivit föremål för omfattande forskning, där det 

finns studier om såväl positiva som negativa effekter av sådana organisationsförändringar (De 

Croon et al., 2005; Haynes, 2007). De positiva effekterna inkluderar inte sällan diverse 

kostnadsreduceringar, och det är således ofta utifrån kostnadshänsyn som organisationer 

väljer att omfamna de alternativa arbetsplatserna. Negativa konsekvenser från 

organisationsförändringar, med avseende på arbetsmiljö, har främst fokuserat på medarbetares 

upplevda arbetsmiljö och hur denna har påverkats efter införande av en mer flexibel 

arbetsplats. Bland de negativa erfarenheterna återfinns uppfattningar om ökad ljudnivå, 

störningsmoment och mindre privat avskildhet. Följaktligen har tidigare forskning framförallt 

varit inriktad mot hur affärsmässigt värde kan skapas ur sådana alternativa arbetsplatser 

(Joroff et al., 2003; Kampschroer & Heerwagen, 2005; De Paoli, Arge & Hunnes Blackstad, 

2013). 

En sådan alternativ arbetsplats är den så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Denna 

arbetsplats utvecklades i syfte att främja produktiviteten hos samtidens kunskapsarbetare, och 

utgångspunkten var att medarbetare skulle kunna använda olika arbetsplatser för olika sorters 

arbete. Under 1990-talet bidrog den låga beläggningen av sådana arbetsplatser till att man 

började dela på kontorsarbetsplatser. Den nya mobila tekniken gynnade denna utveckling 

eftersom arbetsplats och arbetstid blev alltmer oberoende av varandra. Medarbetare kunde 

välja rätt arbetsstation beroende på vilket arbete som skulle utföras, och dessutom ändra 

arbetsplats flera gånger om dagen när nya aktiviteter skulle startas upp. Den nya 

arbetsfilosofin innebar ett paradigmskifte: de anställda fick själva bestämma var, när och hur 

deras arbete skulle utföras. De tre grundprinciperna var förtroende, ansvar och prestation 

(Stone & Luchetti, 1985; Muelenbroek, Groenen & Janssen, 2011). För det aktivitetsbaserade 

arbetsplatskonceptet innebär detta att medarbetare, under kontorstid, har möjlighet att välja en 

arbetsstation som lämpar sig bäst för den aktivitet som föreligger och som dessutom vädjar till 

den enskilde medarbetarens preferenser. Becker, Sims och Davis (1991) menar emellertid att 

en nackdel med denna arbetsplatslösning är att medarbetarna förlorar en del av sin identitet, 

dvs. det finns ingen möjlighet till att identifiera sig med en specifik arbetsplats. 

Det är inte alltid enbart kostnadsreduceringar som ligger bakom övergången till den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen hos organisationer. Van Ree (2002) menar att 

kontorsutrymmen är kostsamma och att en optimering av dessa även kan bidra till en markant 

produktivitetsökning, framförallt med avseende på produktionsfaktorn arbetskraft. Införandet 

av de alternativa arbetsplatserna, och i synnerhet de aktivitetsbaserade lösningarna, har 

emellertid mött motstånd från medarbetarhåll (De Croon et al., 2005; De Paoli, Arge & 

Hunnes Blackstad, 2013). De negativa erfarenheterna skapar inte de bästa förutsättningarna 



2 
 

för att den enskilda organisationen ska erhålla produktionsfördelar från en sådan 

organisationsförändring. Därmed blir det viktigt att noggrant förbereda och kontinuerligt 

bearbeta en sådan förändringsprocess, dvs. se till att den aktivitetsbaserade 

arbetsplatslösningen förankras på bästa möjliga sätt hos den enskilda organisationen. 

1.2 Problemdiskussion 

Den enskilda organisationen kommer förbli konkurrenskraftigt under förutsättning att det ger 

uttryck för omvandling och transformation (Cohen, 1999). En sådan omvandling kan således 

utgöras av förändringar i arbetsplatsorganisationen. På så sätt kan den enskilda organisationen 

erhålla kostnadsfördelar genom att effektivisera användandet av kontorsutrymmen. Samtidigt 

innebär sådana arbetsplatser att medarbetarna ofta upplever en minskad privat avskildhet, fler 

störningsmoment och ökad ljudnivå. Studier visar på att stressnivån ökar och att det därmed 

finns ett utbrett missnöje bland medarbetare gentemot dessa alternativa arbetsplatser (De 

Croon et al., 2005; De Paoli, Arge & Hunnes Blackstad, 2013). 

Tidigare forskning har således uppmärksammat det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptets 

negativa effekter på arbetsmiljö och anställdas hälsa (Danielsson, 2010; Nordberg, 2013). 

Detta har bidragit till negativ uppmärksamhet i media kring den aktivitetsbaserade 

arbetsplatslösningen, och därmed finns en redan på förhand negativ inställning till sådana 

arbetsplatsförändringar (Jurjaks, 2013; Rosenthal, 2013). Det finns ett behov av att studera 

hur en sådan arbetsplatsförändring kan accepteras av medarbetarna under 

förändringsprocessen. Om motståndet från medarbetarhåll kan övervinnas under 

förändringsprocessen, finns goda förutsättningar för att det aktivitetsbaserade konceptets 

fördelar sedermera ska kunna utnyttjas. 

Vid organisationsförändringar kan ledare fungera som förändringsagenter genom att vara 

ansvariga för strategier och implementering; den enskilde ledaren skapar en vision, som 

identifierar behovet av förändring, och sedan genomför densamma tillsammans med övriga 

medarbetare (Kanter, Stein & Jick, 1992; Gilley, Gilley & McMillan, 2009). Detta gäller 

alltså också för sådana förändringar som berör arbetsplatsmiljö, och därmed i synnerhet 

övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Ledarskapet utgör därför en central 

funktion hos den enskilda organisationen, när förändringsprocessen består i att införa det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. Studier visar på nyttan av ett effektivt ledarskap vid 

övergången till sådana alternativa arbetsplatser, för att förändringsprocessen inte ska 

motarbetas från medarbetarhåll. De Paoli, Arge och Hunnes Blackstad (2013) menar 

exempelvis att en deltagande ledarskapskultur kan skapa de bästa förutsättningarna för den 

enskilda organisationen vid en förändringsprocess mot en aktivitetsbaserad arbetsplatslösning. 

Den deltagande ledarskapskulturen präglas av hög tillgänglighet, respekt för alla oavsett 

position, lyhördhet och att ledare och medarbetare kan erkänna sina misstag. Den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen syftar till att skapa innovativa lösningar, och det är inte 

möjligt för organisationen att införa ett sådant koncept om det inte ges utrymme för 

medarbetares och ledares misstag och felbedömningar. Yukl (2010) menar emellertid att ett 

deltagande ledarskap kan anta flera olika former, vilket innebär att den enskilde ledaren inte 

kan arbeta efter ett specifikt mönster. Ett deltagande ledarskap handlar i hög utsträckning om 
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att engagera och inkludera medarbetare i beslutsfattandeprocessen och ge utrymme för dessa 

att delta i uppgiftslösningen. Detta tycks vara särskilt viktigt när motstånd ska övervinnas från 

medarbetarhåll, under implementeringsprocessen mot det aktivitetsbaserade 

arbetsplatskonceptet; ett stort engagemang från ledningshåll är ofta är en förutsättning för att 

långtgående organisationsförändringar ska gå igenom (Armenakis & Harris, 2002; Gilley, 

Gilley & McMillan, 2009). 

Organisatoriska ledare saknar emellertid ofta förståelse för vad som krävs för att sådana 

arbetsplatsförändringar inte ska motarbetas av medarbetarna. Det är inte heller ovanligt att 

den enskilde ledaren upplever en ovilja till arbetsplatsförändringar, vilket försvårar 

förändringsprocessen ytterligare. Om det finns ett sådant motstånd till förändring från 

ledarhåll blir det svårt för ledare och medarbetare att omfamna en deltagande 

ledarskapsinriktning, eftersom det saknas engagemang och motivation till att uppnå 

förändringsmålen (Ford, Ford & D’Amelio, 2008; Gilley, Gilley & McMillan, 2009; 

Muelenbroek, Groenen & Janssen, 2011). Vidare behöver analysen kring ledarskapets 

betydelse för sådana arbetsplatsförändringar göras djupare; den deltagande ledarskapskulturen 

kan förvisso bidra till förändringens genomförande, men det är sådana specifika 

organisatoriska förhållanden som ger upphov till ett sådant ledarskap (Dachler & Hosking, 

1995). Därmed behöver analysen kring förändringsledarskapet också omfatta de 

bakomliggande omständigheterna till ledarskapets utformning i en sådan förändringskontext. 

Herold et al. (2008) menar att förändringsledarskapet ofta betingas av den osäkra 

organisatoriska förändringskontexten. Denna förändringskontext ger upphov till 

ledarskapsstilar, som anses effektiva under sådana förhållanden. Den deltagande 

ledarskapsstilen och den transformativa ledarskapsinriktningen är exempel på teorier som ofta 

argumenteras för i sådana sammanhang (De Paoli, Arge & Hunnes Blackstad, 2013).  

Det finns en bristande förståelse för komplexiteten som omger en arbetsplatsförändring, och 

förståelsen nyanseras inte av den ovilja som ofta finns hos medarbetare gentemot 

organisationsförändringar. Detta aktualiserar behovet av att studera ledarskapets betydelse vid 

övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser, eftersom det är en organisationsförändring 

som medarbetare ofta har en negativ inställning till på förhand. Fokus måste därmed riktas 

mot ledarskapsteori, med utgångspunkt i den organisatoriska förändringskontexten. På så sätt 

kan förståelse erhållas för ledarskapets funktion och utformning vid övergången till den 

aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen. Detta kan i sin tur skapa insikt om hur 

förändringsledarskapet kan bidra till att övervinna motståndet från medarbetarhåll. Det finns 

ytterligare aspekter att beakta vid en arbetsplatsförändring, såsom rådande organisationskultur 

och diverse stödfunktioner. Ledarskapet intar emellertid inte sällan en central funktion vid 

organisationsförändringar och därmed är det relevant att studera ledarskapets betydelse vid en 

arbetsplatsförändring, som riktas mot en implementering av aktivitetsbaserade arbetsplatser 

(Gilley, Gilley & McMillan, 2009). 

Denna uppsats riktar alltså fokus mot sådana organisationer som har infört aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, eller är i färd med att införa en aktivitetsbaserad arbetsplatslösning. 

Utgångspunkten är att studera hur ledarskapet kan se ut under en sådan 

förändringsprocess.  Eftersom det aktivitetsbaserade konceptet alltjämt möter motstånd från 
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medarbetarhåll blir det relevant att studera hur ledarskapet kan bidra till att övervinna detta 

motstånd under övergångsperioden. Efterföljande teorikapitel syftar till att diskutera olika 

teorier kring förändringsledarskap, dvs. ledarskap under en pågående förändringsprocess. 

Dessa teorier blir således centrala för analysen av insamlad empiri. Eftersom övergången till 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen innebär en organisatorisk förändring blir det relevant att 

reflektera över innebörden av en förändringsprocess och dess påverkan på medarbetarna. 

Därefter kan referensramen ta sin utgångspunkt i teorier om förändringsledarskapets betydelse 

för medarbetarnas förhållningssätt, dvs. hur ledarskapet kan manövrera processen i önskvärd 

riktning. Vidare avser empiridelen att presentera resultaten på ett överskådligt sätt. Insamlad 

empiri analyseras med hjälp av de centrala teoretiska begreppen, och analysen resulterar 

sedermera i de slutsatser som uppsatsen kan bidra med. Studien avslutas med ett avsnitt om 

förslag till vidare forskning. 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att förstå hur förändringsledarskapet, vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan fungera som medel för att övervinna eventuellt 

motstånd från medarbetarhåll. 

1.4 Frågeställning 

Vilken form antar förändringsledarskapet vid övergången till det aktivitetsbaserade 

arbetsplatskonceptet hos den enskilda organisationen? 

1.5 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget består i att uppsatsen inriktas mot att studera förändringsledarskapet 

vid övergången till det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. Detta görs med avseende på 

hur ett sådant ledarskap kan övervinna eventuellt motstånd från medarbetarhåll. Tidigare 

forskning har i första hand fokuserat på hur affärsmässigt värde kan erhållas från sådana 

alternativa arbetsplatser. Ledarskap utifrån en organisatorisk förändringskontext är ett 

välutforskat område, men det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet utgör en ny 

organisatorisk kontext i detta sammanhang. 
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2 Teoretisk referensram 

Teorierna i detta avsnitt blir avgörande för vilka slutsatser som kan dras från uppsatsen, 

eftersom analysen tar sin utgångspunkt i dessa teorier. På så sätt syftar avsnittet till att 

underbygga uppsatsen genom att fokusera på teorier om förändringsledarskap och 

organisationsförändringar. Utgångspunkten är att kontrastera traditionella 

ledarskapsmodeller mot alternativa ledarskapsteorier, utifrån en organisatorisk 

förändringskontext. 

2.1 Change management och det transformativa ledarskapet 

Change management är ett förfarandesätt mot att förstå organisatorisk förändring och därmed 

ett hjälpmedel för ledare och medarbetare, i deras försök att få till stånd en förmånlig 

förändringsprocess (Folger & Starlicki 1999; Elrod & Tippet, 2002). Teorier och modeller 

inom Change management synliggör olika aspekter och stadier som är viktiga att ta hänsyn 

till vid organisationsförändringar, och däribland förändringar i arbetsplatsmiljö. En av dessa 

aspekter berör de anställdas negativa inställning och motstånd till förändringen. Den skepsis 

som finns från medarbetarhåll gentemot organisationsförändringar gör det inte sällan svårt 

eller omöjligt att genomföra organisatoriska förbättringar. Den tidigare vedertagna 

uppfattningen om att alla människor motsätter sig förändringar, oavsett vilken form det rör sig 

om, har motbevisats. Istället är det på vilket sätt organisationsförändringen genomförs och hur 

medarbetare behandlas som avgör om förändringen möter motstånd eller inte (Cobb, Wooten 

& Folger, 1995; Folger & Starlicki 1999). Organisationsförändringar är därmed avhängigt den 

organisatoriska rättvisan, med avseende på huruvida förändringen kommer att accepteras hos 

medarbetarna eller inte; medarbetare utvecklar attityder och beteenden som är gynnsamma för 

förändringens genomförande när dessa upplever att de blir rättvist behandlade. Detta gäller 

även under förutsättningar som präglas av motgångar och integritetsförlust. Det motsatta 

gäller under sådana omständigheter som präglas av organisatorisk orättvisa, dvs. när 

organisatoriska beslut och ledningsåtgärder upplevs som orättvisa av medarbetarna. De 

drabbade medarbetarna upplever i dessa lägen ofta känslor av ilska, upprördhet och 

önskningar om gottgörelse. Genom att motsätta sig och aktivt motarbeta den rådande 

organisationsförändringen kan de anställda utöva sin makt, i syfte att återställa orättvisorna i 

de befintliga maktrelationerna (Greenberg, 1990). 

Flertalet organisationsförändringar kräver att de anställda planerar och utför sitt arbete på ett 

annorlunda sätt än tidigare. Ofta innebär den organisatoriska förändringen fler arbetsuppgifter 

än tidigare för medarbetarna vilket inte sällan möter motstånd, såvida ingen belöning eller 

uppmuntran erhålls. Davidson (1994) menar exempelvis att det ofta krävs finansiella 

ersättningar till medarbetare för att dessa ska acceptera det mer omfattande arbetet, som 

organisationsförändringen innebär. Analogt medför det aktivitetsbaserade konceptet ett 

annorlunda arbetssätt och inte sällan en större arbetsbelastning under förändringsprocessen 

(De Croon et al., 2005). Teorierna om Change management söker hantera detta problem, dvs. 

avvägningen mellan att bjuda in medarbetarna till att verkställa organisationsförändringen och 

samtidigt kräva att dessa ska kunna sköta sitt ordinarie arbete. Tidiga modeller om Change 

management följer en tämligen enkel trestegsprocess, som i huvudsak inkluderar ett 
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förberedelsestadium, aktivt och engagerat deltagande i genomförandeprocessen, samt en 

förankring av förändringen i medarbetarnas dagliga arbetsrutiner (Elrod & Tippet, 2002). En 

organisationsförändring är ofta tämligen omfattande och innebär många nya tillvägagångsätt 

för såväl medarbetare som ledare. Genom att dela upp förändringsprocessen i delprocesser, 

exempelvis via en trestegsprocess, blir det lättare att överskåda och följa upp hela 

utvecklingsskeendet.  

Lewin (1952) utvecklade den första, vedertagna modellen om förändringsprocesser och hur 

dessa skulle hanteras. Modellen har utvecklats vidare och följaktligen finns det ett flertal 

modeller som tar sin utgångspunkt i denna etablerade förändringsmodell. Lewin (1952) menar 

att förändringsprocessen utgörs av denna trestegsprocess, där de tre faserna kallas 

upptiningsfas, genomförandefas och nedfrysningsfas. Modellen antar ett ledarperspektiv på 

förändringsprocessen, dvs. det är den enskilde ledarens uppgift att fokusera på dessa tre 

utvecklingsskeden i syfte att göra de så kallade förändringskrafterna starkare än motkrafterna. 

Utgångspunkten är att alla individer och sociala system i första hand eftersträvar stabilitet, 

och på så sätt söker skapa förutsägbarhet i omgivningen. En sådan tankegång ger upphov till 

teorin om sociala kraftverk, där förändringskrafterna och motkrafterna görs påtagliga. 

Förändringskrafterna påskyndar förändringen medan motkrafterna alltjämt söker bevara den 

stabilitet som råder inom organisationen. Den enskilde ledaren står därmed inför uppgiften att 

försöka göra förändringskrafterna starkare än motkrafterna, för att på så sätt underlätta för 

förändringens genomförande. Eftersom alla individer antas vilja omges av en omgivning som 

präglas av stabilitet och förutsägbarhet, är motkrafterna initialt alltid starkare än 

förändringskrafterna. Ledaren kan välja att antingen reducera motkrafterna eller förstärka 

förändringskrafterna i medarbetarnas beteenden och inställning. Därmed måste ledaren rikta 

fokus mot de två första utvecklingsskedena i processen, dvs. upptiningsfasen och 

genomförandefasen, eftersom det är i dessa två faser som det sociala kraftverket får störst 

betydelse. Upptiningsfasen handlar om att i första hand bereda vägen för genomförandefasen, 

och därmed blir det viktigt att förmedla rimliga förväntningar gentemot de anställda. I 

genomförandefasen arbetar den enskilde ledaren tillsammans med övriga medarbetare för att 

byta ut existerande förhållanden mot nya. Nedfrysningsfasen handlar, slutligen, om att ledaren 

söker förankra och bevara de nya förändringarna i medarbetarnas medvetande, i syfte att 

minimera för att en jämförelse alltjämt ska göras med vilka förhållanden som förelåg tidigare 

i organisationen (Lewin, 1952; Folger & Starlicki, 1999; Elrod & Tippet, 2002). En sådan 

ansats gentemot ledarskapet i en förändringsprocess, och i detta fall övergången till den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen, bidrar med en tydlig och distinkt arbetsmodell för ledare och 

medarbetare att följa. Den enskilde ledaren kan genom en sådan utgångspunkt anpassa sin 

ledarstil beroende på vilket stadie förändringen befinner sig i. 

Elrod och Tippet (2002) visar på betydelsen av ett utpräglat ledarskap vid Change 

management, i syfte att förhindra motgångar i förändringsprocessen. Ledarskapet bör ses som 

en process, genom vilken medarbetarna guidas mot att uppnå givna målsättningar. Den 

enskilde ledaren ska ledsaga medarbetarna från början till slut och på så sätt förankra nya 

förhållningssätt i medarbetarnas beteenden och medvetande. Organisationsförändringar 

tenderar följaktligen att misslyckas när ledaren tappar kontrollen över processen, dvs. när det 
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finns brister i planeringen och kontinuerliga uppföljningar inte görs. Om det saknas en tydlig 

föreställning om hur förändringen ska genomföras kan teorierna om Change management 

underlätta för förändringens genomförandestruktur.  

Under den inledande fasen i förändringsprocessen är det väsentligt för ledaren att ge uttryck 

för en vision, som utgår från vad man avser åstadkomma med förändringen. Visionen måste ta 

avstamp i de viktigaste förbättringarna som förändringen innebär, samt påvisa nyttan av dessa 

förbättringar. På så sätt kan medarbetarna få en bättre uppfattning om varför förändringen är 

viktig för organisationen, och vilka fördelar de kan dra från densamma (Elrod & Tippet, 2002; 

Gill, 2002; Self, 2007). Gill (2002) menar, vidare, att en strategi måste utvecklas för att den 

organisatoriska förändringen ska realiseras i överensstämmelse med visionen; utan en strategi 

kommer visionen att förbli på ett avlägset plan.  

Lika viktigt som det är att definiera en vision och strategi som lämpar sig därefter, är det att 

på ett tydligt sätt kommunicera dessa med medarbetarna. På så sätt kan den enskilde ledaren 

förbereda medarbetarna på vad som komma skall, och att förändringen är möjlig att 

genomföra. Chanserna ökar för att medarbetarna ska bli positivt inställda till 

organisationsförändringen, om dessa förstår förutsättningarna som föreligger. Dessutom ökar 

chanserna för att genomförandefasen ska fortskrida utan större hinder (Elrod & Tippet, 2002). 

Under implementeringsfasen är ledarens viktigaste uppgift att fortlöpande motivera de 

anställda, och därmed sätts ledarens samarbetsförmåga på prov. En förutsättning är att ledaren 

inger förtroende och trovärdighet, vilket kommer av att medarbetarna uppfattar ledaren som 

ärlig och kompetent. Exempelvis måste ledaren vara väl införstådd med vilka de svåraste 

utmaningarna är vid övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Den enskilde 

ledaren måste därmed ha kunskap om det aktivitetsbaserade konceptet, eftersom detta skapar 

trovärdighet kring ledaren. På så sätt kan ledaren sätta upp realistiska målsättningar för 

medarbetarna, som därmed motiveras till att gå utanför den individuella bekvämlighetszonen 

(Elrod & Tippet, 2002). 

Inom Change management är det alltså genom inspiration och motivation som ledaren ser till 

att de anställda uppfyller de uppsatta målen för förändringsprocessen (Gill, 2002). En viktig 

aspekt att ta hänsyn till för att åstadkomma detta är målöverenstämmelse, dvs. att 

organisationens mål i hög utsträckning överensstämmer med medarbetarnas individuella 

behov, önskemål, värderingar, intressen och ambitioner. Gill (2002) menar dessutom att 

medarbetare motiveras av att se hur deras arbetsinsatser fortlöpande ger synliga resultat. En 

sådan aspekt kan vara avgörande att ta hänsyn till vid sådana förändringar som möts av 

skepsis från medarbetarhåll redan under inledningsfasen. Ledaren måste ha god 

kommunikativ förmåga, framförallt med avseende återkoppling och feedback; enbart sådana 

meningsutbyten kan reducera skepticism och motstånd betydligt och dessutom öka 

legitimiteten kring förändringen (Ford, Ford & D’Amelio, 2008; Gilley, Gilley & McMillan, 

2009). 

Ledarskapsinriktningen som beskrivs ovan är intimt knuten till den transformativa 

ledarskapsteorin, som i sin tur har nära anknytning till teorierna om Change management. 

Burns (1978) utvecklade de första teorierna om transaktionellt och transformativt ledarskap 
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utifrån ett politiskt sammanhang (Bass, 1985). Bass (1985) vidareutvecklade dessa genom en 

organisatorisk tillämpning. I den transformativa ledarskapsinriktningen engagerar sig den 

enskilde ledaren i en process, som inkluderar en serie faser: identifiera behovet av förändring, 

skapandet av en vision och verkställandet av förändringen (Bass, 1985; Tichy & Devanna, 

1990; Eisenbach, Watson & Pillai, 1999). Den transformativa ledaren vädjar också till att 

inspirera och motivera medarbetarna genom att få dessa att identifiera sig med förändringens 

vision. Detta innebär inte sällan att ledaren söker få medarbetarna att ge upp egenintresset till 

förmån för det organisatoriska intresset. 

Bass (1985) och Pawar och Eastman (1997) menar till och med att det transformativa 

ledarskapet lämpar sig bättre för icke-rutinmässiga situationer och att organisationer är mer 

receptiva för transformativt ledarskap när anpassning, snarare än effektivitet, är målet. Att gå 

över till det aktivitetsbaserade konceptet på en arbetsplats kräver hög grad av 

anpassningsförmåga hos den enskilda organisationen. Ofta är det emellertid 

effektivitetsåtgärder som ligger bakom beslutet om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

Därmed finns det skäl till att studera alternativa ledarskapsteorier som går bortom Change 

management, och tar sin utgångspunkt i ett medarbetareperspektiv snarare än ett 

ledarperspektiv. På så sätt kan förståelse erhållas för hur ett välavvägt ledarskap kan skapa 

effektivitetsfördelar för den enskilda organisationen. Genom att större fokus läggs på 

medarbetarna, med avseende på studiet av ledarskap, är det möjligt att komma fram till hur 

produktiviteten hos de anställda kan öka genom införandet av den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

2.2 Socialt identitetsskapande 

Ledarskapets effektivitet är kritiskt avhängigt, och definieras ofta i termer av, ledarens 

förmåga att motivera medarbetarna mot ett kollektivt mål, uppdrag eller vision. Detta gäller 

särskilt vid organisationsförändringar där måluppfyllelsen har en central funktion. Slutsatsen 

som kan dras från ett sådant resonemang är att det blir väsentligt att söka förstå ledarskapets 

påverkan på den enskilda organisationens medarbetare. Med andra ord är det relevant att 

utforska teorierna om de psykologiska processer som översätter ledarens beteende till 

medarbetarnas handlingsmönster. Detta innebär att fokus riktas bort från ledaren och dennes 

egenskaper, beteenden och handlingar. Istället läggs tonvikten vid de psykologiska effekter 

ledarskapet har på det så kallade följarskapet (Bass, 1990; van Knippenberg et al., 2005). 

Det sätt på vilket vi uppfattar oss själva, vår självbild och identitet har djupgående effekter på 

hur vi känner, tänker och beter oss och för de saker som vi vill uppnå. Om ledarskapet således 

kan påverka och förändra det sätt på vilket medarbetare uppfattar sig själva, kan ledarskapet 

dessutom ha väsentliga effekter för organisatoriska, arbetsgruppmässiga och individuella 

funktioner (Leary & Tangney, 2003; van Knippenberg et al., 2005). 

Självuppfattningen hos en person kan ses som den kunskap han eller hon har om sig själv. 

Denna kunskap om det egna jaget kan innefatta flera olika dimensioner; till exempel kunskap 

om den kompetens man har och inte har, kunskap om sina attityder och värderingar, kunskap 

om sina sympatier och antipatier, samt föreställningar om vad man strävar efter att bli 



9 
 

(Markus, 1977; van Knippenberg et al., 2005). Vidare utvecklas kunskapen om det egna jaget 

genom samspelet med andra människor. Vår uppfattning om oss själva uppstår och utvecklas 

till stor del genom våra erfarenheter av hur vi reagerar på beteenden hos andra, samt hur 

omgivningen reagerar på oss. På så sätt formas våra identiteter utefter sociala interaktions- 

och strukturmönster (Lord & Brown, 2004). 

Den sociala identiteten är emellertid inte endimensionell, utan representeras av en uppsättning 

kategorier som var för sig representerar en egen, distinkt identitet. Detta beror vanligtvis på 

att identiteten är bunden till en specifik social kontext, vilket innebär att människor kan ha en 

identitet för alla de olika sociala roller som de innehar i ett visst socialt sammanhang. Därmed 

utgör exempelvis chefsrollen en identitet för det egna jaget, rollen som anställd i en 

organisation utgör en annan identitet och så vidare. Ett sådant antagande är grundläggande i 

den sociala identitetsteorin, dvs. att gruppmedlemskapet bidrar till den egna 

självuppfattningen. Människor definierar sig själva inte enbart i termer av idiosynkratiska, 

individuella attribut, utan också i termer av sådana kollektiva attribut som är specifika för 

grupptillhörigheten. Den förra skisserar ens personliga identitet och självbild, medan den 

senare skisserar den sociala och kollektiva självuppfattningen (Brewer & Gardner, 1996; 

Brewer, 2001). 

Ledarskapet kan därmed anses vara socialt betingat, dvs. den sociala kontexten bestämmer 

vilka aspekter av den egna identiteten som är framträdande. Följaktligen kan ledarskapet 

påverka vilka aspekter av det egna jaget som framträder i en given kontext, och därmed bidra 

med mer varaktiga förändringar i följeslagares attityder och uppfattningar. Det är 

grupptillhörigheten som ger uttryck åt och kontinuerligt formar ledarskapet, vilket innebär att 

den sociala interaktionen mellan ledare och medarbetare har en central funktion vid studiet av 

ledarskapets betydelse vid organisationsförändringar (Carsten et al., 2010). Under 

förutsättning att såväl ledare som medarbetare upplever en grupptillhörighet i den enskilda 

organisationen kan dessa identifiera sig med sina specifika rollidentiteter, och ledarskapet kan 

på så sätt inta en viktig funktion i den pågående arbetsplatsförändringen. Genom interaktion 

kan människor fortgående socialt konstruera en uppfattning om vilka de är, vad de gör och 

vart de är på väg. Det är processen mot att bli ledare som är centralt för det 

socialkonstruktivistiska ledarskapet, och detta är bara möjligt genom vår förmåga att relatera 

och kommunicera med andra människor (Bradbury & Lichtenstein, 2000). 

Eftersom den sociala kontexten hela tiden är i rörelse blir det svårt att tillskriva ledarskapet 

särskilda egenskaper eller kännetecken. Den sociala identitetsteorin motsätter sig således det 

transformativa ledarskapet; det är genom social interaktion som ledarskapet kan få betydelse 

och inte genom förutbestämda beskrivningar av hur ledare och följeslagare bör agera. Därmed 

blir det viktigare att studera den sociala kontexten som ger uttryck åt 

organisationsförändringen, dvs. vilka sociala förutsättningar och spelregler som föreligger på 

den enskilda arbetsplatsen mellan ledare och följeslagare. Sannolikheten för att en 

organisationsförändring ska vinna gehör hos medarbetarna ökar om dessa känner en stark 

grupptillhörighet och identifierar sig själva som följeslagare i sin relation till ledaren 

(Bresnen, 1995; Carsten et al., 2010). Analogt gäller att den enskilde ledarens upplevelse av 

grupptillhörighet kommer avgöra hur denne identifierar sig med ledarrollen. Detta får 
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betydelse för införandet av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen; motståndet från 

medarbetarhåll reduceras när dessa förstår hur deras grupptillhörighet såsom medarbetare 

bidrar till den organisatoriska nyttan. Deras identifikation med medarbetarrollen och ledarens 

identifikation med ledarrollen kan på så sätt ha avgörande betydelse för hur mycket motstånd 

arbetsplatsförändringen möter, och vilken betydelse ledarskapet har för att hantera sådant 

motstånd. 

2.3 Social identitet och makt 

Den sociala konstruktionen mellan ledare och följeslagare, som kontinuerligt ger uttryck åt 

såväl ledarskap som följarskap, aktualiserar frågan om vilken maktrelation som råder mellan 

dessa. Ledare i chefspositioner har en positionell maktpåverkan, som är en konsekvens av 

deras hierarkiska status i organisationen. Detta utgör en viktig skillnad mellan chefskap och 

ledarskap; det finns en inneboende maktkomponent i chefskapet som existerar till följd av den 

hierarkiska strukturen. En sådan hierarkisk maktkomponent behöver nödvändigtvis inte 

existera i ledarskapet. Ford (2005) menar att den positionella makten har stor betydelse för 

organisationsförändringar, eftersom det inte är möjligt att genomföra en ny förändring utan att 

någon med formell makt driver genom densamma. Vidare är det viktigt att medarbetarna har 

kännedom om vem eller vilka som innehar den positionella makten, och därmed har rätt att 

fatta vissa beslut rörande den organisatoriska förändringen. För den positionella makten under 

pågående förändringsprocesser gäller att medarbetarna förstår varför en eller flera personer i 

sådana positioner har rätten att kontrollera och bestämma över dess utförande. På så sätt blir 

det lättare för den enskilde medarbetaren i chefsposition att utöva inflytande över övriga 

medarbetare och få dessa att genomföra förändringen i önskvärd riktning (Nutt, 1986; 

Clement, 1994). 

Även om den positionella makten har väsentlig betydelse för förändringsprocessens 

genomförande är det ingen självklarhet att följeslagarna erkänner ett sådant maktbruk hos den 

enskilde chefen. Vad som definierar ledarskapet i en organisation är inte sällan den 

ömsesidiga, relationella makten mellan medarbetarna. En sådan maktkomponent behöver 

nödvändigtvis inte finnas i chefskapet; medarbetaren i chefsposition innehar positionell makt 

men saknar ofta den relationella makten över medarbetarna. En sådan ansats mot att förstå 

maktbegreppet benämns ibland såsom informellt maktbruk (Ford, 2005; Luria & Berson, 

2012). Kempster, Higgs och Wuerz (2014) menar att det delade ledarskapet betonas av sådana 

informella maktstrukturer som finns inbyggda i relationerna mellan människor i en 

organisation. Relationsprocesserna bygger på antagandet om att många är involverade i att 

forma ledarskapet, snarare än att den enskilde ledarens formella makt definierar ledarskapet. 

De informella maktstrukturerna hos den enskilda organisationen kan ha stor betydelse för 

förändringsprocessens genomförande. Harris (2012) belyser potentialen i detta vid 

organisationsförändringar, och att ledarskapsutvecklingen börjar gå i riktning mot interaktion 

snarare än positionell makt. Ett sådant informellt ledarskap bidrar ofta med ökad motivation 

och lärande från medarbetarhåll, vilket i sin tur medför förbättrade organisatoriska 

förändringsutgångar (Harris, 2012; Kempster, Higgs & Wuerz, 2014). 



11 
 

Mot denna bakgrund kommer medarbetare i en organisation att erkännas maktbruk under en 

förändringsprocess, under förutsättning att de relationella strukturerna i gruppen tillåter detta. 

Det innebär att medarbetare i chefspositioner kan dra nytta av ett sådant informellt maktbruk 

från inflytelserika medarbetare, när de själva inte har den beskaffenheten i chefskapet. Det 

sociala identitetsskapandet i gruppen ger således uttryck för maktstrukturer, där enskilda 

medarbetare tilldelas makt beroende på vilken social kontext som föreligger (Carsten et al., 

2010; Kempster, Higgs & Wuerz, 2014). 

2.4 Sammanfattande referensram 

Sammanfattningsvis har teorierna om Change management, tillsammans med det 

transformativa ledarskapet, en viktig funktion vid studiet av organisationsförändringar. 

Eftersom övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen ofta innebär en 

omfattande organisationsförändring för den enskilda organisationen, kan den transformativa 

ansatsen underlätta för ledare i chefspositioner att uppnå en förmånlig förändringsprocess för 

medarbetarna. Som en följd därav minskar riskerna för att medarbetarna ska bemöta 

förändringsprocessen med aktivt motstånd. Change management och transformativa 

ledarskapsteorier tar emellertid sin utgångspunkt i tämligen uttryckliga och distinkta 

antaganden. Detta beror i första hand på anläggandet av ett ledarperspektiv på 

förändringsprocessen. Därmed förbises medarbetareperspektivet och det faktum att ett 

effektivt ledarskap är avhängigt organisationens samtliga medarbetare. Detta aktualiserar 

behovet av att studera de alternativa ledarskapsteorierna och i första hand teorierna om att 

ledarskapet är en social konstruktion; ledare och medarbetare konstruerar ledarskapet via 

social interaktion, vilket innebär att ledarskapet aldrig är beständigt. På så sätt läggs större 

fokus på medarbetarna och hur dessa identifierar sig med rollen som följeslagare. En 

organisation med tydliga identitetsstrukturer, dvs. där medarbetare erkänner chefer som ledare 

och ger dessa förtroende, skapar goda förutsättningar för att åstadkomma 

arbetsplatsförändringar på ett ändamålsenligt sätt. Det socialkonstruktivistiska perspektivet på 

ledarskap innebär att ledarskapet konstrueras utefter en specifik kontext. Utifrån ett sådant 

synsätt kan sedan ledarskapet benämnas såsom tranformativt, deltagande, informellt och så 

vidare. Det är således den sociala kontexten, med dess sociala identitetsstruktur, som betingar 

ledarskapets inriktning under en förändringsprocess. Förändringsledarskapet kan därför inte 

definieras utifrån transformativa eller deltagande ledaregenskaper, eftersom definitionen hela 

tiden beror på den sociala kontexten. Mot denna bakgrund kan teorierna om Change 

management, deltagande ledarskap, transformativt ledarskap, informellt ledarskap och delat 

ledarskap härledas till en specifik social kontext. Dessa ledarskapsinriktningar framträder via 

den sociala konstruktionen mellan ledare och medarbetare, och de sociala förhållandena 

mellan dem betingar vilken beteckning som kan sättas på ledarskapet. 
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2.5 Analysmodell 

Utgångspunkten är dessa fyra teorier och hur de formar och inverkar på 

förändringsledarskapet. Teorierna är vår utgångspunkt för hur förändringsledarskapet kan se 

ut under förändringsprocessen mot övergången till det aktivitetsbaserade 

arbetsplatskonceptetet. Förändringsledarskapet kan utifrån detta fungera som medel för att 

övervinna motståndet från medarbetarhåll. Det socialkonstruktivistiska perspektivet på 

förändringsledarskapet intar en central funktion i analysmodellen: den specifika 

ledarskapsinriktningen framträder via den sociala konstruktionen mellan ledare och 

medarbetare. De sociala förhållandena mellan dem betingar vilken beteckning som kan sättas 

på ledarskapet. Likväl finns det skäl att tillämpa de traditionella ledarskapsutgångarna i 

analysmodellen också, eftersom det inte med nödvändighet är den sociala kontexten som 

avgör ledarskapets utformning och funktion i alla sammanhang. Den enskilda organisationen 

kan exempelvis tillämpa den distinkta trestegsprocessen som Change Management bidrar 

med, dvs. upptiningsfasen, genomförandefasen och nedfrysningsfasen. Detta görs i sådana fall 

utan hänsyn till den så kallade sociala ledarskapskonstruktionen. En djupare analys kan dock 

påvisa hur en sådan ledarskapsansats har sitt ursprung i sociala identitetsstrukturer hos den 

enskilda organisationen. Detsamma gäller således för de olika maktteorierna och den 

transformativa ledarskapsinriktningen. 

Om motståndet kan reduceras finns goda förutsättningar för att förändringsprocessen mot den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen ska fortgå på ett ändamålsenligt sätt. Resonemanget ovan ger 

upphov till nedanstående analysmodell, som alltså ligger till grund för analysarbetet kring hur 

förändringsledarskapet kan fungera som medel för att övervinna eventuellt motstånd från 

medarbetarhåll. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka metodval som gjorts, och hur detta påverkat uppsatsens 

utförande. Ett metodologiskt resonemang inleder avsnittet. På så sätt kan läsaren erhålla 

förståelse för varför en viss forskningsansats tillämpats. 

3.1 Vetenskaplig inriktning 

Denna uppsats syftar till att förstå hur förändringsledarskapet, vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan fungera som medel för att övervinna eventuellt 

motstånd från medarbetarhåll. Detta innebär att den sociala kontexten har stor betydelse för 

vilken kunskap som erhålls från studien, eftersom vår kunskap ses som socialt konstruerad. 

Våra språkliga strukturer och begrepp hjälper oss att förstå och beskriva verkligheten vi lever 

i, och på så sätt blir det irrelevant att argumentera för att resultaten från denna uppsats präglas 

av hög grad av objektivitet och giltighet. Istället riktas fokus mot det faktum att vår kunskap 

är socialt betingad, dvs. den är inte oberoende av den sociala verkligheten. En sådan ansats 

innebär ett tydligt avstamp i den socialkonstruktivistiska vetenskapssynen; den sociala 

konstruktionsprocessen stipulerar vilken kunskap som är möjlig att uppnå och denna är 

ständigt i rörelse, eftersom människor kontinuerligt konstruerar verkligheten i samspel med 

varandra (Gergen, 1985; Sismondo, 1993; Wennerberg, 2000). 

Mot bakgrund av uppsatsen syfte och frågeställning utgår denna från studiet av mänskliga 

relationer utifrån en organisatorisk förändringskontext. Det sociala samspelet mellan 

organisationens enskilda medarbetare bestämmer således i hög utsträckning vilka slutsatser 

som kan dras från studien. Vi ställer oss inte frågan huruvida denna kunskap är giltig eller 

sann, utan snarare hur den är en produkt av olika sociala sammanhang. Sismondo (1993) 

menar att vetenskapen bör erkänna de sociala objekt som faktiskt existerar inom densamma, 

istället för att se dessa som brister eller felaktigheter i sökandet efter värderingsfri kunskap. 

En sådan ståndpunkt har tagits hänsyn till i uppsatsen; begrepp, teorier och individer ses som 

sociala objekt som gemensamt konstruerar ett sammanhang, vilket i sin tur styr vilken 

kunskap som erhålls. Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i teorier som har sitt 

ursprung i empirisk forskning. Dessa är konstruktioner av den verklighet som människor lever 

i och kan inte argumenteras för utifrån objektiva ställningstaganden, eftersom den kunskap 

som erhålls via dessa teorier inte med säkerhet kan sägas vara “sann”. Teorierna har däremot 

producerats utifrån olika kontexter; exempelvis utgår Change management från en 

förändringsprocess som är uppdelad i olika faser, där ledarskapet studeras utifrån ett 

ledarperspektiv. En sådan teori utgör emellertid inte objektiv återspegling av verkligheten, 

eftersom det finns andra aspekter i ledarskapet som kan ha betydelse för förändringens 

genomförande. 

Den sociala kontexten har, vidare, stor betydelse för hur den enskilda intervjusituationen 

kommer att se ut. Denna kan skilja sig väsentligt från situation till situation, eftersom 

interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson avgör vilka svar som kan erhållas. Varje 

individ präglas av sina egna uppfattningar och värderingar, vilka har sitt ursprung i den 

sociala verklighet som dessa individer lever i. Subjektivitet och social kontext betraktas 
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följaktligen som nödvändiga element i sökandet efter kunskap, eftersom dessa har så stor 

inverkan på vilken kunskap erhålls. Därigenom har tolkningar av verkligheten varit viktiga i 

uppsatsen, och framförallt med avseende på intervjupersonernas reflektioner och agerande. 

Studien utgår därför från ett tolkande angreppssätt, där kunskap uppnås via tolkning av olika 

sociala kontexter. Detta står i överensstämmelse med en socialkonstruktivistisk världs- och 

kunskapssyn, där innebörden och tolkningarna av intervjupersonernas svar beskrivs på ett 

rättvist och noggrant sätt. Enligt Healy och Perry (2000) kan ett sådant metodangrepp till och 

med förutsättas eliminera eventuella felaktigheter i tolkningsprocessen. 

Vid analysen av insamlad empiri har ett tolkande perspektiv också varit väsentligt 

förekommande, eftersom referensramens teorier speglat analysen av empiri. Tolkningarna har 

alltjämt styrts av subjektiva bedömningar och på så sätt har det varit irrelevant att sträva efter 

objektiv och värderingsfri kunskap. Studieområdet beror i hög utsträckning på den sociala 

interaktionen mellan enskilda individer, och kontexten innefattar meningsstrukturer som är 

unika för de individer som agerar i denna verklighet (Healy & Perry, 2000; Wennerberg, 

2000). 

I enlighet med ett tolkande angreppssätt blir det följdriktigt att tillämpa en kvalitativ ansats. 

Detta har hjälpt oss att förstå ledarskapets betydelse vid aktivitetsbaserade arbetsplatser, 

framförallt med avseende på den kvalitativa metodens mått av flexibilitet och utrymme för 

reflektioner (Cassell & Symon, 2006). På så sätt har ansatsen underlättat för oss att genomföra 

studien i paritet med syftet och frågeställningen. Gummesson (2000) menar dessutom att den 

kvalitativa metoden kan fungera som “kraftfulla verktyg” för att komma fram till relevanta 

resultat, framförallt inom organisations- och managementforskningen. Kvalitativa 

forskningsstudier är, trots detta, fortfarande underrepresenterade i de mest ansedda 

tidskrifterna på området. Cassell och Symon (2006) hävdar att det beror på att de kvalitativa 

forskningsmetoderna visserligen erkänns av sådana tidskrifter, men snarare ses som 

användbara för endast ett begränsat antal ämnesområden. Författarna likställer detta med att 

metoden trots allt inte har vunnit giltighet, eftersom den kvalitativa forskningen ofta blir 

“osynlig” som en följd av detta. Mot denna bakgrund framträder ytterligare ett argument för 

den kvalitativa metodens användning i uppsatsen. 

3.2 Insamling av empiri. 

Det finns två sorters insamlingsmetoder att välja mellan när information ska samlas in till en 

studie: antingen kan man samla in primärdata eller bearbeta sekundärdata. Primärdata är 

sådant material som forskaren samlar in på egen hand och som specifikt svarar mot studiens 

syfte. Exempel på metoder för att samla in primärdata är intervjuer, deltagande observationer 

eller enkätutskick. Informationen från sådana insamlingar bidrar framförallt med djupare 

förståelse för ett uttalat ämne, och svarar dessutom mot studiens ändamål på ett direkt sätt. 

Sekundärdata, å andra sidan, har samlats in av en eller flera andra forskare och svarar därmed 

ursprungligen mot ett annat syfte än den egna undersökningen (Rabianski, 2003). 

Den här uppsatsen syftar till att förstå hur förändringsledarskapet, vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan fungera som medel för att övervinna eventuellt 
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motstånd från medarbetarhåll. Därför aktualiseras behovet av att samla in primärdata som 

specifikt svarar mot den egna syftesformuleringen. Det är framförallt med avseende på 

ledarskapsinriktningen som det är nödvändigt att ha tillgång till primärdata, eftersom studier 

med en sådan ansats inte genomförts i någon större omfattning. Därmed hade inte 

sekundärdata uteslutande kunnat användas för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning.  

Intervjuformen är en användbar insamlingsmetod när avsikten är att söka förståelse om ett 

ämne eller ett fenomen (Kvale & Brinkman, 2009). Uppsatsens empiriavsnitt har följaktligen 

sitt ursprung i intervjuer. Deltagande observationer hade varit lämpliga genomföra under 

förutsättning att dessa hade utförts i samband med genomförandeprocessen. På så sätt hade 

kännedom om förändringsledarskapets betydelse för processen kunnat erhållas på ett 

omedelbart och påtagligt sätt. Det fanns emellertid aldrig möjlighet att få delta i en sådan 

implementeringsprocess, vilket medförde att det inte blev aktuellt att genomföra deltagande 

observationer under insamlingsprocessen. 

För att klassificera den egna intervjuformen är det vanligt att utgå från hur strukturerad 

intervjun är. Den vanligast förekommande intervjuformen är den semi-strukturerade intervjun. 

Den blandar strukturerade och ostrukturerade element, vilket bidrar till dess höga 

anpassningsgrad. Mot denna bakgrund är det således den semi-strukturerade intervjuformen 

som tillämpas i uppsatsen. Vid utformningen av intervjufrågorna har hänsyn tagits till antal 

frågor, samt bundenheten till följdfrågor. Detta har varit viktigt eftersom det skapar goda 

förutsättningar för att intervjupersonen ska känna sig bekväm med intervjusituationen. 

Följdfrågorna öppnar upp för möjligheten att erhålla information som annars inte hade kunnat 

mottas, eftersom sådana frågor betingas av intervjupersonens tidigare resonemang. Vidare är 

det ofta sådana svar som kan bidra till att svara på uppsatsens syfte och frågeställning på ett 

tillfredsställande sätt. 

I uppsatsen har olika intervjuguider utarbetats för varje enskild intervju, eftersom 

intervjupersonerna har olika bakgrund och befattning. Intervjuguiderna har fungerat som stöd 

vid de olika intervjusituationerna och har därför inte satt upp villkoren för intervjuernas 

genomförande i alltför hög omfattning. Ett sådant förhållningssätt bidrar till att skapa en 

spontan och flexibel intervjusituation, vilket öppnar för möjligheten att erhålla innehållsrika 

svar. Det har således varit viktigare att utgå från den enskilda intervjusituationen, och utifrån 

detta ställa frågorna i den följd som anses lämpligt. Därmed skiljer sig de olika 

intervjuguiderna åt i flera avseenden. Det är därför inte relevant att redovisa dessa som bilagor 

i uppsatsen. 

Intervjuguiderna utformades med att vi börjademed att ställa frågor om deras bakgrund och 

varför de började arbeta på respektive företag. Anledningen för det var att intervjupersonerna 

skulle bli bekväma och börja öppna upp sig. Frågorna efter handlade om hur 

implementeringsprocessen hade gått till hur deras olika synvinklar och hur ledaren hade 

agerat under processen. Att vi gjorde det var för att kunna relatera till teorin om change 

management. Nästa avsnitt i intervjun handlade om hur beslutet om det aktivitetsbaserade 

kontoret fattades och frågor om ledaren hade använt sig av informella ledare. Detta frågades 

för att kunna analysera kring formellt och informellt maktbruk. Den sista delen av intervjun 
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berörde hur ledaren såg på sig själv och hur medarbetarna såg på sin ledare. Anledningen var 

för att se om medarbetare kunde identifiera sig med sin ledare. Till exempel om en ledare var 

förändringsbenägen och om då medarbetarna hade lättare att acceptera förändringar i och med 

det.  

 

Rowley (2012) menar att en central fråga att ta ställning till är hur många intervjuer som ska 

genomföras. Ett alltför stort antal intervjuer innebär en risk att ”drunkna” i empiri. Insamlad 

empiri måste dessutom analyseras, vilket är viktigt att beakta under insamlingsprocessen 

(Rowley, 2012). Hänsyn har således tagits till denna problematik och antalet intervjuer har 

begränsats, utefter när ytterligare intervjuer inte tillfört det empiriska innehållet nya insikter. 

3.3 Problem under semi-strukturerade intervjuer 

När information ska samlas in till en undersökning finns det vissa fallgropar som bör 

undvikas i så stor omfattning som möjligt. Dessa kan definieras som utrustningsproblem, 

transkriberingssvårigheter och miljömässiga problem. Samtliga intervjuer i uppsatsen har 

spelats in och hänsyn har följaktligen tagits till de tekniska problem som kan uppstå, när 

inspelningsutrustningen inte fungerar som den ska. Under varje intervju har det funnits 

tillgång till ytterligare inspelningsinstrument, vilket minskat riskerna för att utrustningen ska 

haverera. Dessutom har inspelningsapparaturen kontrollerats genom att ljudnivåer och 

liknande har testats. Genom att spela in intervjuerna har fullständig koncentration kunnat 

riktas mot intervjusituationen och intervjupersonens agerande. Det är ofta problematiskt att 

förlita sig på anteckningar fullt ut, eftersom en sådan dokumentation ofta är bristfällig på 

viktig och relevant information (Easton, Fry McComish & Greenberg, 2000). 

Att föra anteckningar kan emellertid fungera som ett viktigt komplement till ljudinspelningen, 

eftersom en ljudenhet aldrig kan dokumentera de subjektiva upplevelserna av 

intervjusituationen. Det är således i första hand sådana intryck som har dokumenterats 

skriftligen under de olika intervjuerna, men även återkommande begrepp och viktig 

kontaktinformation. 

Det finns ytterligare en viktig anledning till att kontrollera inspelningsenhetens tillförlitlighet i 

förväg, nämligen att detta inte ger upphov till onödig väntetid för intervjupersonen. 

Väntetiden signalerar att intervjuaren är oförberedd, vilket i sin tur kan inverka negativt på 

intervjusituationen. 

Till följd av studiens ämnesområde har det varit centralt att genomföra intervjuerna på de 

olika företagens aktivitetsbaserade arbetsplatser. På så sätt kan en uppfattning om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet erhållas genom konkreta bevis. Detta underlättar sedan för 

analysen av insamlad empiri, eftersom det finns verkliga intryck av de olika arbetsplatserna 

som kan inverka på analysen. Önskemålet kunde tillgodoses hos två av företagen. Hos det 

tredje företaget hölls intervjun i ett konferensrum på en annan avdelning. Hos det fjärde 

företaget har den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen ännu inte implementerats, och därför 

fanns ingen möjlighet att se hur en sådan arbetsplats fungerade. 
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Vidare hade önskemålet om att genomföra de olika intervjuerna på respektive arbetsplats sin 

grund i att få intervjupersonerna bekväma med situationen. Den egna arbetsplatsen utgör ofta 

en hemmastadd miljö för den enskilde medarbetaren, och på så sätt kan tillförlitligheten i 

svaren förbättras ytterligare. En nackdel med att genomföra intervjuerna på de olika 

arbetsplatserna är att det finns risk för störningsmoment under intervjuns genomförande. 

Dessa kan till exempel vara bakgrundsljud, telefoner som ringer eller kollegor som ställer 

frågor. Sådana störningsmoment har inte haft väsentlig inverkan på intervjusituationerna, 

utom i ett av fallen. Detta gällde intervjun med projektledaren för Vinnovas 

implementeringsprocess, där intervjutiden översteg den beräknade. Eftersom intervjuerna var 

bokade efter varandra översteg nyssnämnda intervju den nästkommande. Medarbetaren som 

skulle intervjuas efter projektledaren hann därför avbryta den rådande intervjusituationen, 

vilket innebar att de sista frågorna fick ställas under tämligen skyndsamma förhållanden. 

Detta inverkade emellertid inte väsentligt på vilket innehåll som kunde hämtas från intervjun, 

eftersom alla frågor likväl hann ställas. Medarbetaren hade dessutom möjlighet att vänta tills 

intervjun med projektledaren kunde avslutas.   

Wengraf (2001) betonar vikten av att avsätta mycket tid för varje enskild intervju. 

Ambitionen har därför varit att intervjuerna ska pågå i omkring 40 minuter. Tiden har 

emellertid beräknats till omkring en timme, eftersom det alltjämt behöver avsättas tid till 

eventuella frågor och oklarheter under intervjuns gång. Dessutom minimeras risken för 

tidspress från såväl intervjuare som intervjuperson. Samtliga intervjupersoner har kunnat 

avsätta ungefär en timme från det dagliga arbetet, vilket följaktligen underlättat för 

intervjuernas genomförande. 

Vidare är det viktigt att avsätta tid för reflektion och återkoppling efter intervjuns 

genomförande. Sådan återkoppling bör göras i nära anslutning till intervjusituationen, 

eftersom det annars finns risk att gå miste om viktiga observationer (Wengraf, 2001). Hänsyn 

har således tagits till en sådan metodik, och direkt efter varje intervju har funderingar och 

observationer diskuterats och dokumenterats. Detta har underlättat för analysen av den 

insamlade empirin eftersom tolkningar av resonemang har kunnat göras i nära anslutning till 

intervjuns genomförande. Det huvudsakliga analysarbetet har visserligen genomförts efter att 

intervjumaterialet sammanställts och reducerats, men riskerna för ett snedvridet resultat 

minimeras om intervjuerna analyseras muntligen direkt efter intervjuernas avslutande. 

Wengraf (2001) argumenterar för ett så kallat ”dubbelt fokus” vid genomförande av 

intervjuer. Det gäller dels att noggrant lyssna till vad personen avger för svar, dels 

uppmärksamma omkringliggande aspekter såsom tonfall och beteendemönster. Samtidigt 

måste fokus ligga vid att söka få svar på de viktigaste frågorna, och därmed ha i åtanke vilka 

frågor som ännu inte besvarats. Under insamlingsprocessen har båda uppsatsdeltagarna 

medverkat vid samtliga intervjuer. Mot bakgrund av Wengrafs (2001) resonemang kring 

dubbel uppmärksamhet har en av uppsatsdeltagarna agerat så kallad ”huvudintervjuare”, dvs. 

hanterat en större del av dialogen med intervjupersonen. Den andra personen har kunnat 

fokusera på omkringliggande beteenden hos intervjupersonen. Därmed har nyssnämnda 

kunnat fokusera på intervjupersonens uppträdande, och snarare hanterat uppföljningsfrågor 

som huvudintervjuaren eventuellt missar. 
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Eftersom flera intervjuer genomfördes under insamlingsprocessen fanns det utrymme till att 

dra lärdomar från intervjusituationer, och därmed korrigera intervjumetoden under arbetets 

gång. Somliga av de problem som stöttes på var unika för respektive intervju, medan andra 

var återkommande. De unika problemen kan hänföras till svårigheterna att få somliga 

intervjupersoner att öppna upp för egna tolkningar och resonemang. Detta lyser också genom 

i empiri- och analysavsnitten, där somliga medarbetare har fått mindre utrymme än andra. Det 

beror således på att dessa intervjuer inte varit lika innehållsrika som övriga, och därmed inte 

bidragit till uppsatsens problemområde i lika hög utsträckning. 

Ett återkommande problem som tidigt kunde identifieras bestod i att intervjupersonerna lätt 

vägde sina svar med den nuvarande arbetssituationen. Därmed kunde fokus ibland försvinna 

från förändringsprocessen och snarare handla om hur ledarskapet fungerar i den nuvarande 

arbetsplatslösningen. Detsamma gäller för hur det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet 

fungerar överlag på den enskilda arbetsplatsen. Intervjupersonerna redogjorde gärna för hur 

det nya arbetssättet fungerade i dagsläget, eventuella tekniska problem och så vidare. 

Intervjuguiderna fungerade som stöd för att hantera denna problematik, eftersom dessa utgår 

från uppsatsens problemområde och syfte. Detta var den främsta funktionen hos de olika 

intervjuguiderna, dvs. att fungera som stöd under intervjuns genomförande. Intervjuguidens 

fördelar kunde därmed utnyttjas och som en följd härav förbättrades intervjutekniken 

avsevärt. Ur detta avseende kan troligtvis det mest relevanta innehållet hämtas från de senare 

intervjutillfällena, eftersom dessa inriktades uteslutande på förändringsledarskapets betydelse 

för övergångsprocessen. De tidiga intervjutillfällena bidrog naturligtvis också med värdefull 

information, vilket medför att denna problematik inte inverkar på studiens resultat i större 

utsträckning. 

3.4 Urval 

Det vanligast förekommande i kvalitativa studier är att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval vid 

insamlingen av empiri (Wellington & Szczerbinski, 2007; Bryman & Bell, 2003). Även om 

det finns kvalitativa studier som tillämpar ett sannolikhetsurval har det visat sig nästintill 

omöjligt för oss att använda en sådan metod. Detta beror dels på tillgängligheten i 

målgruppen, dels på studiens ledarskapsinriktning. Ledarskapsinriktningen i uppsatsen 

innebär att det har funnits ett behov av att identifiera företag som infört aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, och sedan ta kontakt med projektledningen för implementeringen. Därmed hade 

ett sannolikhetsurval komplicerat möjligheterna att få åtkomst till lämpliga företag, dvs. 

sådana företag som haft en inflytelserik projektledning bakom förändringsprocessen. Vidare 

är det ofta viktigare att söka hitta ett urval av informationsrika intervjudeltagare i en kvalitativ 

forskningsstudie, snarare än att söka fånga ett stort, representativt urval i syfte att generalisera 

till en population (Bowers, House & Owens, 2011). Generalisering har följaktligen inte haft 

hög prioritet i denna uppsats, eftersom vi sökt bidra med förståelse för hur 

förändringsledarskapet, vid övergången till det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan 

fungera som medel för att övervinna eventuellt motstånd från medarbetarhåll. Därmed har det 

varit viktigare att söka hitta företag med informationsrika ledare, medarbetare och 

projektledningar, även om dessa varit ett fåtal. Ett icke-sannolikhetsurval lämpar sig väl för en 

sådan utgångspunkt. 
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Vid ett icke-sannolikhetsurval väljs intervjupersoner ut på grundval av ämneskunskaper, 

förmåga att uttrycka dessa kunskaper, åtkomstmöjligheter och trovärdighet (Wengraf, 2001). 

Vidare finns det flera underkategorier inom ett icke-sannolikhetsurval och ett av dessa är det 

så kallade “ändamålsenliga urvalet” (Seale & Gobo, 2002, vår övers.; Bowers, House & 

Owens, 2011). Urvalsmetoden som tillämpats i denna uppsats kan hänföras till det 

ändamålsenliga urvalet, på så sätt att intervjupersoner valts ut på grundval av deras kunskaper 

i ämnet. Denna urvalsmetod kan i sin tur kategoriseras utefter ett flertal underkategorier. En 

sådan underkategori är det så kallade snöbollsurvalet, som är särskilt användbar i situationer 

där det är svårt att få tillgång till vissa delar av målgruppen (Bowers, House & Owens, 2011). 

Det egna omdömet styrde valet av företag som undersökningsobjekt i uppsatsen, dvs. vår 

förmåga att bedöma huruvida dessa företags förändringsprocesser är lämpliga för att svara 

mot uppsatsens syfte och frågeställning (Wellington & Szczerbinski, 2007).  

Intervjuer genomfördes på ISS Facility Services AB (ISS) i Stockholm, Verket för 

Innovationssystem (Vinnova) i Stockholm och PwC Sverige i Örebro. Det fjärde företaget 

som medverkar i studien förblir anonymt, efter önskemål från företagsledningen. Hädanefter 

benämns därför nyssnämnda såsom “Storföretaget verksamt i en högteknologisk bransch”. 

Dessa är företag som i större eller mindre utsträckning har infört det aktivitetsbaserade 

konceptet på sina arbetsplatser.  

Hos Storföretaget verksamhet i en högteknologisk bransch kunde kontakt etableras genom en 

personlig kontaktkälla. Denna person kunde sedan hänvisa vidare till projektledaren, som i sin 

tur kunde hänvisa vidare till en av enhetscheferna. Därefter kunde enhetschefen hänvisa 

vidare till en av medarbetarna på enheten. De två medarbetarna på Storföretaget arbetar 

således inte på samma avdelning, vilket ger effekter på analysen av insamlad empiri eftersom 

implementeringsprocessen skiljde sig åt mellan dessa avdelningar. 

På Vinnova i Stockholm togs kontakt med personalchefen. Denna kontakt kunde etableras 

genom kontaktuppgifterna på företagets webbplats. Personalchefen hänvisade sedan vidare till 

samtliga intervjupersoner som deltar i uppsatsen, dvs. ansvarig projektledare, en enhetschef 

och två medarbetare ur samma personalstyrka.  

På ISS i Stockholm kunde kontakt återigen etableras via en personlig kontaktkälla. Denna 

person hänvisade sedan vidare till en person i ledningen för implementeringen av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

Hos PwC Sverige i Örebro etablerades inledningsvis kontakt avseende en annan fråga. I det 

sammanhanget erhölls kännedom om företagets planeringsfas gentemot införande av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Kontorschefen kunde sedan kontaktas för en intervju och på 

så sätt skiljer sig PwC Sverige i Örebro från övriga företag i studien, eftersom de alltjämt 

befinner sig i planeringsstadiet mot att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

Denna urvalsteknik kan på ett överskådligt plan klassificeras som ändamålsenligt, eftersom 

valet av dessa företag skedde på grundval av eget omdöme. Vidare ger tillvägagångsättet 

uttryck för ett snöbollsurval; genom att be den första kontakt- eller intervjupersonen att höra 

efter om det finns fler lämpliga personer att intervjua i ämnet, är det möjligt att åstadkomma 
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informationsrika intervjuer som specifikt svarar mot uppsatsens ändamål (Bowers, House & 

Owens, 2011). 

Att de utvalda företagen är representativa för vår studie beror på att de har eller är mitt i 

processen att implementera det aktivitetsbaserade kontoret. I Vinnovas och ISS fall har 

förhandsinformation visat på att det har varit lyckade implementeringar vilket har gjort att de 

passade in i studien. En lyckad implementering har varit en förutsättning för att se hur ledaren 

genom sitt ledarskap har kunnat övervinna motståndet. I storföretagets fall visade 

förhandsinformation på att det fanns en blandad bild över hur vida implementeringen var 

lyckad eller inte, därför valde vi att ha med det företaget för att få en mer nyanserad bild i 

både bra och dåligt ledarskap. Att vi valde att ha med PWC i studien är för att de är mitt i 

implementeringen och därför kunde vi få en annan synvinkel på ledarskapet och prata med en 

ledare som var mitt under processen. Att vi sedan valde storföretaget och Vinnova var för att 

där fanns det möjlighet att få prata med både ledare och medarbetare och få två olika 

synvinklar på ledarskapet.  

3.5 Presentation av empiri 

Transkriberingsarbetet kan med fördel delas upp i två delfaser. Det första delmomentet 

innebär att arbetet utgår från att genomföra en så fullständig transkribering som möjligt, dvs. 

ordagrant söka transkribera allt som sades i den enskilda intervjusituationen. Detta arbete bör 

inte bli ofullständigt även om det finns utläggningar och resonemang som kan upplevas vara 

ryckta ur sitt sammanhang. Ett ofullständigt transkriberingsarbete kommer med stor 

sannolikhet att komplicera det senare delmomentet. Till följd av intervjusituationens unika 

kommunikativa samspel mellan intervjuperson och intervjuare blir det vanskligt att söka 

analysera svaren utifrån en första, ofullständig omskrivning. Det ökar framförallt risken för att 

den verkliga innebörden i intervjupersonernas svar går förlorad eller förvrängs i det senare 

delmomentet (Wengraf, 2001). 

I det andra delmomentet förfinas transkriberingstexten så att den blir mer nyanserad och 

påtaglig. Sådana irrelevanta stycken som inte kan anses bidra till uppsatsens innehåll utesluts 

därmed, och kodningsarbetet kan sedan påbörjas. Det ursprungliga transkriberingsutkastet bör 

emellertid finnas kvar i dess ursprungliga form, eftersom den trots allt innehåller den 

ordagranna innebörden av de svar som erhållits under intervjun (Wengraf, 2001). Även om 

denna arbetsmall är tidskrävande har det varit nödvändigt att arbeta efter en sådan struktur 

under transkriberingsarbetet, eftersom det säkerställer empirins trovärdighet. För att uppnå 

högsta möjliga effektivitet har transkriberingsarbetet delats upp mellan uppsatsdeltagarna. 

Transkriberingarna har sedan kontrollerats och korrigerats av den andra uppsatsparten. På så 

sätt minimeras risken för att egna tolkningar ska återfinnas i omskrivningarna. 

Resultaten från intervjuerna kan synliggöras på ett tydligt sätt genom att presentera dessa i 

löpande text. Det är inte ovanligt att empiriavsnitten i kvalitativa studier är tämligen 

omfattande, framförallt med avseende på hur olika beskrivningar redogörs för (Bowers, 

House & Owens, 2011). Direkta citat presenteras med fördel i detta avsnitt och framförallt 

sådana citat som är vanligt återkommande. 
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Empiriavsnittet bör sedan fokuseras mot att skildra detaljrika beskrivningar av vad som 

kommit fram under intervjuerna. Teman och begrepp som blivit synliga under 

insamlingsprocessen utvecklas och ges utrymme för utförliga beskrivningar. Det är emellertid 

viktigt att läsa igenom transkriberingarna grundligt innan intervjuresultaten hänförs och kodas 

till de teoretiska begreppen (Mathie & Carnozzi, 2005). Sedan kan kategorieringen påbörjas 

genom att intervjusvaren kodas på ett systematiskt sätt. För att kategoriseringen ska fylla sin 

funktion är det avgörande att de är internt homogena och externt heterogena: allt innehåll i en 

kategori måste hålla samman, samtidigt som det finns påtagliga skillnader mellan de olika 

kategorierna. 

Mot bakgrund av en tämligen omfattande insamlingsprocess, där sammanlagt tio intervjuer 

genomfördes, aktualiserades behovet av att presentera empirin som en ”massa” utifrån en 

lämplig gemensam nämnare. Eftersom intervjuerna fördelar sig på fyra olika företag är det 

följdriktigt att sammanfatta intervjuerna utefter vilket företag de representerar, med inslag av 

centrala citat. Företagsledningarna för ISS, Vinnova och PwC Sverige hade inget önskemål 

om anonymitet i uppsatsen, och därför har det inte varit relevant att anonymisera dessa. Det 

ligger en viktig fördel i att kunna presentera det empiriska materialet utifrån företagsnamn och 

personnamn, nämligen att det skapar högre grad av påtaglighet. Företagsledningen på 

Storföretaget krävde emellertid anonymitet med avseende på företagets namn och 

medarbetare, för att de skulle ge sitt godkännande till medverkan. 

Målet att låta empirin ”tala för sig självt”, med inslag av centrala citat, uppfylls därmed när 

intervjuerna sammanfattas intervjuerna utefter vilket företag de representerar. Detta är också 

en rättvis sammanföring av de olika intervjuerna, eftersom de alltjämt kan anknytas till 

samma förändringsprocess.  

Till följd av att Storföretagets implementeringsprocess varit tämligen omfattande, och således 

inkluderat ett flertal avdelningar, har mycket innehåll kunnat hämtas från dessa intervjuer. 

Därmed är Storföretagets empiriavsnitt mer omfattande än hos de övriga företagen i 

uppsatsen. Ett sådant utrymme tillåts med hänsyn till de innehållsrika beskrivningar som 

dessa intervjuer bidrar med. Vidare ser upplägget i Storföretagets empiriavsnitt annorlunda ut 

än i de andra empiriavsnitten. Varje intervjupersons berättelser och tolkningar redogörs för 

separat, medan övriga företagsbeskrivningar blandar samtliga intervjupersoners upplevelser 

och tolkningar. Ett sådant val berättigas av att flera av intervjupersonerna på Storföretaget 

arbetar på olika enheter, och därmed har väsentligt olika erfarenheter av 

förändringsprocessen. På Vinnova kunde intervjuer endast genomföras med personer från 

samma organisatoriska enhet, förutom ansvarig projektledare. Deras uppfattningar skiljde sig 

därmed inte väsentligt från varandra, vilket berättigar valet att presentera dessa som en 

sammanhållen massa. 

Referensramens innehåll hade, å ena sidan, kunnat fungera som en tydlig presentationsmall 

men detta hade inneburit tolkande inslag i empiriavsnittet, å den andra sidan. 

Insamlingsprocessen har bidragit med intresseväckande resultat, vilket är den främsta 

anledningen till att insamlad empiri presenteras utan teorianknytning. I efterföljande 
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analysavsnitt ges en tolkande ansats större utrymme och uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

blir alltmer framträdande. 

3.6 Analys av empiri 

En central metodologisk utgångspunkt i denna uppsats är att verkligheten kan tolkas på olika 

sätt, och att förståelse för verkligheten är beroende av subjektiv tolkning. Kvalitativ forskning, 

som grundas på material från intervjuer och observationer, kräver förståelse och samarbete 

mellan forskaren och deltagarna. Texter baserade på intervjuer och observationer är därmed 

ömsesidiga, kontextuella och värdebundna. Eftersom texter innefattar flera olika betydelser 

kommer det alltid att finnas en viss grad av tolkning när texter ska studeras (Guba & Lincoln, 

1985; Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta antagande blir särskilt viktigt att ta hänsyn till när trovärdigheten i en innehållsanalys är 

föremål för diskussion (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen är ett hjälpmedel 

för att tolka betydelser av innehållet i olika texter, och eftersom uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i att kunskap erhålls genom subjektiva tolkningar av den sociala verkligheten 

lämpar sig detta analysverktyg för att belysa ledarskapets betydelse vid övergången till 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

I en innehållsanalys är valet av analysenhet en av de viktigaste och mest grundläggande 

frågorna att beakta. En analysenhet kan utgöras av en mängd olika studieföremål, till exempel 

en person, ett program, en organisation eller en nation. Analysenheten kan också bestå av en 

eller flera intervjuer (Downe-Wamboldt, 1992). Eftersom uppsatsens empiriavsnitt utgörs av 

semi-strukturerade intervjuer är det således detta kapitel som utgör analysenhet i 

innehållsanalysen. Detta underlättar för överensstämmelsen mellan empirikapitlet och 

analysen av det empiriska materialet. 

Nästa steg i analysprocessen är att skapa meningsenheter ur analysenheten. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att meningsenheterna innehåller aspekter som kan relateras till 

varandra genom deras innehåll och kontext. Dessa meningsenheter har valts med hänsyn till 

begrepp som kan hänföras till den teoretiska referensramen, men även nya begrepp och 

insikter som kan relateras till uppsatsens syfte. 

Meningsenheter är ofta omfattande och behöver därmed reduceras i någon utsträckning. De 

kondenserade meningsenheterna är förkortade versioner av de ursprungliga enheterna, och 

inte sällan sker dessutom vissa omskrivningar. På så sätt innebär kondenseringen ett 

tolkningsmoment utan att kärninnehållet i meningsenheterna för den skull går förlorade. De 

nya insikterna om innehållet, som kondenseringen ger upphov till, medför att meningarna i ett 

nästa steg kan kodas och kategoriseras. Meningsenheterna når en högre abstraktionsnivå när 

de kondenserade meningarna etiketteras med ”koder”. Ytterligare nya insikter och 

uppfattningar om hur analysenhetens innehåll kan tolkas kan därmed erhållas (Graneheim & 

Lundman, 2004; Antonsson, Korjonen & Rosengren, 2012). 

Kodningen innebär att de kondenserade meningsenheterna når en ännu högre 

abstraktionsnivå, samtidigt som innehållet tydliggörs ytterligare. Kodningen i en 
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innehållsanalys ”växer” fram genom subjektiv tolkning, och utifrån koderna kan sedan 

subkategorier utvecklas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Subkategorierna är således kategorier som abstraherats ytterligare och är en grupp av olika 

meningsinnehåll som delar olika egenskaper. Dessa skiljer sig åt mellan intervjuerna eftersom 

förändringsledarskapets betydelse för förändringsprocessen ser annorlunda ut i de olika 

företagen. Subkategorierna kan slutligen härledas till den övergripande kategorin i 

innehållsanalysen, som i detta fall benämns som “Förändringsledarskap vid övergången till 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen”. Denna kategori kan således belysa hur 

förändringsledarskapet, vid övergången till det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan 

fungera som medel för att övervinna eventuellt motstånd från medarbetarhåll. Matriserna för 

innehållsanalyserna finns bifogade som bilagor, och analyskapitlet utgår således från dessa 

matriser. 

Avsikten med innehållsanalysen är inte nödvändigtvis att bekräfta teorierna i referensramen. 

Utgångspunkten är istället att komma fram till subkategorier som inte präglas av vår 

förförståelse i alltför stor omfattning, eftersom det öppnar för möjligheten att tolka innehållet 

på nya sätt. 

3.7 Studiens trovärdighet 

Guba och Lincoln (1994) ifrågasätter lämpligheten i att använda reliabilitet och validitet som 

kvalitetsmått i kvalitativa studier. De argumenterar för att träffsäkerhet och trovärdighet är 

bättre lämpade kvalitetsmått i sådana forskningsstudier. Den kvalitativa forskningen 

förespråkar, i huvudsak, en tillämpning av flera olika sanningar. Därmed är det inte möjligt att 

tillämpa validitets- och reliabilitetsmåtten på en kvalitativ studie, eftersom den tolkande 

ansatsen ges stort utrymme.  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i hur social kontext, språk och meningsmönster betingar en 

sanning för olika sammanhang. Att använda kvalitetsmåtten för träffsäkerhet och trovärdighet 

lämpar sig därför för uppsatsen, mot bakgrund av studiens vetenskapliga inriktning. För att 

uppnå kvalitetsmåttet träffsäkerhet finns det ett flertal metoder att tillgå. Exempelvis kan 

resultaten och slutsatserna från uppsatsen skickas ut till intervjupersonerna, så att dessa får 

möjlighet att ge synpunkter på tolkningar och eventuella felaktigheter. Ett sådant 

tillvägagångsätt utgör en form av validering, och har nyttjats i denna uppsats. Detta bidrar till 

att öka studiens träffsäkerhet, vilket i sin tur bidrar till att studien erhåller trovärdighet (Guba 

& Lincoln, 1985).   

Den kvalitativa forskningens motsvarighet till generaliserbarhet utgörs av måttet 

överförbarhet.  Studiens överförbarhet ökar när författarna beskriver undersökningens 

genomförande på ett detaljrikt sätt. Detta görs med det huvudsakliga syftet att andra ska 

kunna använda dessa beskrivningar i andra kontexter och sociala sammanhang. Därmed sätts 

undersökningens genomförbarhet på prov (Guba och Lincoln, 1985). Överförbarheten i denna 

uppsats anses vara tämligen hög, eftersom redogörelser för viktiga metodval beskrivs på ett 

utförligt sätt. Uppsatsen innefattar innehållsrika beskrivningar av hur insamlingsprocessen 

gått till, samt att det förs reflektioner kring metodval genomgående i metodkapitlet.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet, som samlats in via de semi-

strukturerade intervjuerna. Intervjuerna sammanfattas utefter vilket företag de representerar, 

med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemformulering. 

4.1 ISS Facility Services AB i Stockholm 

ISS Facility Services AB är Nordens största tjänsteföretag inom outsourcing och facility 

management. Greger Olovsson arbetar som Service Excellence Manager på avdelningen för 

verksamhetsutveckling på Liljeholmskontoret, Stockholm. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter 

består i att upprätta kontrakt kring arbetsplatsservice, som ISS har vunnit vid diverse tidigare 

upphandlingar. 

Det var främst till följd av kostnadsreduceringar som ledningen för verksamhetsutveckling 

(Service Excellence) beslutade att avdelningen skulle övergå till aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. Tidigare hade det funnits 25 arbetsplatser på avdelningen och målsättningen 

blev att minska dessa till att endast omfatta 16 platser. På så sätt kunde ISS dels reducera 

lokalkostnaderna för Liljeholmskontoret, dels påvisa att en avdelning som argumenterar för 

aktivitetsbaserade arbetsplatser ”lever som de lär”. Dessutom är medarbetarna på denna 

avdelning sällan stationerade på sina arbetsplatser, vilket blev ytterligare ett argument för att 

reducera antalet arbetsplatser för dessa. 

Greger Olovsson var ansvarig projektledare för denna arbetsplatsförändring. Han menar att 

förändringsprocessen inte följde sådana riktlinjer som annars är vanligt förekommande vid 

organisationsförändringar. Detta berodde framförallt på tidspress; ledningen beslutade att 

arbetsplatsförändringen skulle löpa över två veckor. 

”Då var det bara att agera direkt, vilket är helt tvärtemot vad man ska göra. Processen är att om man övergår till 

ett aktivitetsbaserat koncept så ska man ha med sig medarbetare, och börja ungefär 1-2 år innan själva 

implementeringen. Vi gjorde raka motsatsen: här handlade det om att spara yta, vilket blev lika med besparingar. 

Så det här var inte riktigt rätt sätt som vi gjorde det på.” 

Eftersom Greger Olovsson är tjänsteansvarig för arbetsplatsservice på Liljeholmskontoret 

blev han projektansvarig för övergångsprocessen. För att få in tänkesättet hos medarbetarna 

under övergångsperioden beslutades emellertid att nio av medarbetarna alltjämt skulle ha kvar 

sina fasta arbetsplatser. Dessa medarbetare befann sig i sådana arbetspositioner som inte tillät 

en omedelbar övergång till det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. En så kallad Clean-

desk policy, dvs. att arbetsutrymmen ska vara undanstädade på personliga tillhörigheter och 

liknande efter arbetsdagens slut, ska emellertid gälla även för dessa arbetsplatser. Under 

förutsättning att en eller flera av de nio medarbetarna tar ut semester eller liknande, ska de 

fasta arbetsplatserna kunna nyttjas av övriga medarbetare på avdelningen. 

De övriga i medarbetarstyrkan skulle därmed gå över till aktivitetsbaserade arbetsplatser, 

vilket även inkluderade Greger Olovsson. Han menar att det är en förutsättning att såväl 

medarbetare som ledare i chefspositioner antar det aktivitetsbaserade konceptet, för att 

minimera riskerna för misslyckanden. 
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”I en förändringsprocess är det viktigt att visa att förändringen gäller hela vägen upp… Jag tror det finns ett 

flertal misslyckade exempel på där man säger att samtliga medarbetare inte ska ha fasta arbetsplatser, men där 

cheferna å andra sidan har stora, fina kontorsrum. Det sänder inte ut rätt signaler.” 

Till följd av den tämligen snäva tidsramen kunde inte Greger Olovsson planera för 

förändringen i någon större omfattning. Medarbetarna kunde på så sätt inte involveras i 

förändringsprocessen, eftersom beslutet om förändringen togs av ledningen under 

skyndsamma förhållanden. Processen inriktades snarare mot att informera medarbetarna på 

avdelningen om vilka de viktigaste skillnaderna skulle bli, och sedan erhålla synpunkter om 

dessa. Greger Olovsson insisterade, i enlighet med detta, om att veckovisa möten skulle 

införas på avdelningen. Detta underlättade för den tidsbegränsade implementeringsprocessen, 

eftersom viktig information därmed kunde utbytas. 

”Sen berodde mycket på vårt engagemang. Om vi bara hade flyttat in i det nya och inte haft veckovisa möten, 

som nu är nere i månadsmöten, så hade det nog inte blivit den effekten.” 

Eftersom Greger Olovsson i huvudsak fick direktiv uppifrån, dvs. från ledningsgruppen, 

kunde han inte påverka tidsförloppet i någon större utsträckning. Detta gällde framförallt för 

planeringen innan avdelningen skulle gå över till att bli aktivitetsbaserat. Däremot hade han 

ett tämligen fritt spelutrymme till att sätta ihop förändringsprojektet i överensstämmelse med 

egna preferenser. Den bristfälliga planeringen resulterade emellertid i en del tekniska 

bekymmer. Det fanns inte tidsutrymme till att erhålla all teknisk utrustning som behövdes i 

den nya arbetsplatsmiljön. Detta gav upphov till viss irritation hos medarbetarna eftersom de 

dåvarande dockningsstationerna inte passade för alla datorer. Mycket tid gick därför åt till att 

uppsöka arbetsplatser som hade en dockningsstation som passade för den egna utrustningen. 

Det blev emellertid ett betydligt mindre problem när den nya utrustningen väl kom på plats. 

Greger Olovsson menar att avdelningen för verksamhetsutveckling består av olika grupper 

individer, som är tämligen sammansvetsade med varandra. Medarbetarna bemötte därför inte 

förändringsprocessen med motstånd, vilket dessutom hade sin grund i att dessa personer 

arbetar med verksamhetsutveckling och därigenom ständigt handskas med det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. Greger Olovsson tror därför att en liknande 

organisationsförändring skulle bli mer utmanande för andra avdelningar på ISS, där 

medarbetarna inte besitter samma kunskap om det aktivitetsbaserade konceptet. 

Ännu en bidragande orsak till att medarbetarna inte bemötte övergången med motstånd var 

tydligheten i Greger Olovssons ledarskap. Spelplanen kring implementeringsprocessen 

klargjordes på ett tydligt sätt, och Greger Olovsson menar att detta troligtvis underlättade för 

medarbetarna. 

”Ja jag var ganska tydlig och gav spelplanen och spelreglerna för det aktivitetsbaserade konceptet, och nu gör vi 

det bästa av situationen och alla ville nog därför också försöka göra det så bra som möjligt.” 

För att avgöra vilka medarbetare som skulle få fasta respektive rörliga arbetsplatser fanns det 

utrymme till att ta reda på vilka medarbetare som var särskilt positivt inställda till det 

aktivitetsbaserade konceptet. På så sätt blev det lättare att förankra det nya arbetssättet, genom 

att låta sådana personer som var positivt medgörliga till den nya arbetsplatslösningen ta del av 
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densamma först. Detta gällde framförallt för metoden 5S, som syftar till att skapa ordning och 

reda på arbetsplatsen. 

”Jag tror att vi använde oss av informella ledare litegrann, för när vi körde igång med 5S så fick de som 

uppskattade detta ta del av metoden, istället för personer som ifrågasatte det. Detta hjälpte oss att få igång 

arbetssättet och få folk att förstå.” 

Greger Olovsson menar att uppföljning och återkoppling är centralt för att få de 

aktivitetsbaserade arbetsplatserna på avdelningen att upprätthållas. Även om genomförandet 

bekräftas av medarbetarna rör det sig om en förändringsprocess som är ständigt pågående; det 

finns hela tiden regler och förhållningssätt som behöver finjusteras. Detta upprätthålls på 

avdelningen för verksamhetsstyrning genom att ett rullande schema har införts: varje månad 

är en medarbetare ansvarig för att den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen inte ska 

försummas. Greger Olovsson är ytterst ansvarig och sammankallar följaktligen till de möten 

som ska hållas, men annars är det en person som bär ansvaret månadsvis. Detta ansvar innebär 

dessutom att det sker en överlämningsprocess mellan två medarbetare varje månad. 

Därigenom skapas utrymme för såväl lärande som uppföljning i det nya arbetssättet. 

Slutligen sammanfattar Greger Olovsson de viktigaste lärdomarna som kan dras från 

förändringsprocessen på avdelningen, med avseende på hans ledarskap. Han skulle utvidga 

planeringsstadiet betydligt genom att involvera medarbetarna redan från början. 

”Nu kommer involveringen efter att förändringen är genomförd och det var då man började få ha synpunkter på 

saker vi behövde, såsom utrustning och så vidare… Det är viktigt att förbereda medarbetare tidigt och få dem att 

förstå. Eventuellt sätta upp en avdelning som blir som ett liveland, där man kan se hur arbetsmiljön kommer att 

se ut i den nya arbetsplatslösningen… och att man arbetar i olika projektgrupper för att ta fram behoven hos alla 

grupper.” 
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4.2 Vinnova i Stockholm 

Vinnova är ett statligt verk som arbetar med att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta. Leif Callenholm arbetar som förvaltningsdirektör och var 

projektledare för implementeringen av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet i Stockholm. 

Jenni Nordborg är enhetschef för avdelningen Hälsa. Arbetsuppgifterna består i att stödja 

innovationer inom områdena Hälsa och Life Science. Johan Gómez de la Torre och Mats 

Jarekrans ingår i denna medarbetarstyrka. Johan Gómez de la Torre arbetar som handläggare 

för enheten Bioentreprenörskap. Mats Jarekrans är programledare för Vinnovas 

centrumsatsningar och arbetar också på enheten för Bioentreprenörskap, där Jenni Nordborg 

är enhetschef. 

I syfte att skapa en varierande arbetsplatsmiljö, och därmed öka kreativiteten hos 

medarbetarna, fattades beslut om att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser på kontoret i 

Stockholm. Ett långsiktigt mål består i att öka effektiviteten på arbetsplatsen. Leif Callenholm 

menar att det inte var till följd av kostnadsreduceringar, som ledningen för 

Stockholmskontoret beslutade om införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Förändringsprocessen har snarare inneburit kostnadsökningar, vilket ledningen motiverar med 

att den nya arbetsplatslösningen är en investering i medarbetarstyrkan. Denna investering 

kommer att ge avkastning i framtiden; den nya arbetsplatsen underlättar för medarbetarnas 

samarbeten i olika projektformer, och därmed kommer effektiviteten öka efterhand. 

I januari 2013 började ledningen undersöka möjligheterna för att införa aktivitetsbaserade 

arbetsplatser i det rådande kontorslandskapet. En styrgrupp för implementeringen tillsattes, 

som fick i uppgift att konkretisera fram förslag för förändringens genomförande. Denna 

förstudie utfördes under våren och hösten samma år. Ett år senare beslutade ledningen, med 

stöd från styrelsen, att aktivitetsbaserade arbetsplatser skulle införas på Stockholmskontoret. 

Samtliga medarbetare hade möjlighet att anmäla sitt intresse för att ingå i referensgruppen, 

som styrgruppen hade för avsikt att samarbeta med. På så sätt hade medarbetarna möjlighet att 

påverka utformningen av det nya kontorslandskapet. Jenni Nordborg berättar om ett 

strategiskt hänsynstagande med avseende på att övervinna motståndet från 

medarbetarhåll.  De medarbetare som hade en negativ inställning till det aktivitetsbaserade 

konceptet uppmuntrades till att ingå i den nybildade referensgruppen. Därmed kunde dessa få 

svar på eventuella farhågor och dessutom bli medverkande aktörer i den kommande 

förändringsprocessen. 

Leif Callenholm menar emellertid att alltför stor tillit sattes till referensgruppen initialt, med 

avseende på att dessa skulle sprida förståelsen om det aktivitetsbaserade konceptets fördelar 

till övriga medarbetare på respektive avdelning. Mot denna bakgrund kallade Leif Callenholm 

samtliga medarbetare till ett stormöte, på vilket endast referensgruppen närvarade. 

”Då insåg jag en väldigt viktig sak som man måste ta hänsyn till när förändringar, vilken som helst, ska 

genomföras. Det är ju en klassiker: du måste ha med dig ledningen, och ledningen i det här fallet är samtliga sju 

avdelningschefer.” 
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Leif Callenholm sammankallade de sju avdelningscheferna till ett chefsmöte, där dessa 

uppmuntrades till att vidareförmedla informationen från mötet till övriga medarbetare på 

respektive avdelning. 

”Se till att alla är där, se till att alla får komma upp med frågor, känslor och väga för och nackdelar fram och 

tillbaka. För att minska skitsnacket och ryktesspridningen ser vi till att alla medarbetare får exakt samma 

information vid samma tid av sin respektive chef. 

Sedan sammanställdes alla frågor och farhågor utifrån olika kategorier. Styrgruppen försökte 

därefter besvara frågorna genom att omformulera dessa utifrån positiva ordalag. 

”Då vände jag det positivt: får jag möjlighet att välja plats? Ja. Istället för: får jag inte sitta där jag brukar? Sen 

hade jag en negativ fråga trots allt: måste jag byta plats varje dag? Nej, inte varje dag men ofta.” 

Vid denna tidpunkt övervägde emellertid Leif Callenholm att inte fortsätta driva 

utvecklingsarbetet vidare, eftersom det kom in så mycket negativa synpunkter från 

medarbetarna på de olika avdelningarna. 

”Det här var väl en av tidpunkterna då jag tänkte att vi lägger ner projektet. Om det hade varit det motsatta, alltså 

att 80 procent varit positiva, så hade man ju kunnat bortse från de övriga 20 procenten. Men om det är eller 30 

procent för och 70 procent mot, som jag bedömde att det var, då blir det väldigt svårt.” 

Ledningen fattade emellertid beslut om att fortsätta driva förändringsarbetet. Styrgruppen 

hade för avsikt att besvara alla frågor, eftersom ett sådant förhållningssätt skapar 

tillförlitlighet kring projektarbetet. 

Jenni Nordborg hade en positiv inställning till förändringsprocessen från början, vilket hon 

anser haft stor betydelse för förankringen av beslutet hos medarbetarna. 

Förändringsbenägenheten hos Jenni Nordborg bidrog till att förankra positiva attityder hos 

medarbetarna. Medarbetaren Johan Gómez de la Torre menar att Jenni Nordborgs inställning 

skapade en positiv uppslutning kring förändringen. Det blev därmed enklare för medarbetarna 

att acceptera övergången till det aktivitetsbaserade kontoret. 

Det fanns emellertid medarbetare på förutnämnd avdelning som reagerade negativt på 

förändringsprocessen. Jenni Nordborg hävdar att medarbetarnas farhågor måste omvandlas till 

den enskilde ledarens egna farhågor vid en organisatorisk förändring, för att dessa ska kunna 

hanteras på bästa möjliga sätt. 

”Där fick jag verkligen anstränga mig och lyssna på deras farhågor och göra dem till mina egna farhågor. För det 

fanns farhågor, t.ex. när träffas vi och vilka kommer att arbeta ihop? Jag tog med mig sådana frågor till 

ledningen, där vi diskuterade aktivt kring detta. På så sätt blir det inte någon issue.” 

Leif Callenholm anser, i likhet med Jenni Nordborg, att dialogen med medarbetarna är 

central. Alla frågor och synpunkter måste tas hänsyn till, även om alla förslag inte kan infrias. 

Både Leif Callenholm och Jenni Nordborg framhåller vikten av tillgänglighet under 

förändringsprocessen, om det överhuvudtaget ska vara möjligt att bemöta synpunkter på ett 

konkret sätt. I första hand måste utgångspunkten vara att inte undvika motståndet från 

medarbetarhåll. Leif Callenholm menar att det inte varit möjligt att tillfredsställa samtliga 

medarbetare under en övergång till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vissa beslut måste fattas 
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trots motståndet från medarbetarhåll. Beslutet om att införa det aktivitetsbaserade konceptet 

på Stockholmskontoret var ett sådant beslut. 

”Det här var ju beslutat uppifrån, även om vi undersökt möjligheterna innan genom att fråga medarbetarna om 

synpunkter. Ett tag var vi inne på om vi skulle göra en enkät ut till allihop men det sade jag nej till, eftersom vi 

skulle få in alldeles för mycket negativa svar.” 

Leif Callenholm beskriver förändringsprocessen som en tvåstegsraket. Första året utforskades 

möjligheterna för en implementering och sedan, när beslutet hade fattats, utstakades 

utformningen tillsammans med medarbetarna. Det fanns emellertid en uppfattning hos 

medarbetarna att beslutet uteslutande var ett ledningsbeslut. Leif Callenholm hävdar att det i 

första hand var de negativt inställda medarbetarna som påtalade detta. 

”Ibland fick jag helt enkelt säga att: nu har jag lyssnat på era argument. Delaktighet är fortfarande inte att man 

alltid får som man vill. Delaktighet är att du får yttra dina åsikter, medan jag lyssnar och sedan säger mina 

motargument. Du kan få argumentera en gång till men därefter bestämmer jag.” 

Informationsbreven som började skickas ut till samtliga medarbetare under 

implementeringsfasen, anser Leif Callenholm utgöra en avgörande faktor i 

förändringsprocessen. På så sätt riskerar inte information att utebli, samtidigt som 

medarbetarna får samma information direkt från ursprungskällan. Leif Callenholm menar att 

dessa nyhetsbrev borde ha skickats ut från första början, dvs. redan i inledningsfaserna av 

förändringsprocessen. På så sätt hade sådana verklighetsfrämmande föreställningar om det 

aktivitetsbaserade konceptet kunnat motarbetas. Leif Callenholm menar att icke-information 

också är en viktig form av information. Det är ofta den enskilde medarbetarens fantasi som 

skapar faktakonstruktioner, och därmed kan den bästa informationen utgöras av tämligen 

innehållslösa faktauppbyggnader. På så sätt kan medarbetarnas farhågor och föreställningar 

reduceras avsevärt. 

Jenni Nordborg framhåller också betydelsen av de veckovisa nyhetsbreven. Hon menar att 

informationen bör komma från de ytterst ansvariga för projektet, dvs. från projektledningen. 

På så sätt slipper avdelningscheferna agera sändebud åt ledningen, och informationen erhåller 

dessutom större trovärdighet. Johan Gómez de la Torre bekräftar detta förhållningssätt och 

menar att tilltron till projektet ökade när informationen kom från sådana personer som i 

huvudsak drev processen framåt. Risken för att informationen skulle vara bristfällig 

reducerades dessutom avsevärt. 

Leif Callenholm hävdar att en informell ledare aldrig kan ersätta den formella ledaren i en 

organisationsförändring. Han menar att dessa alltjämt har varit viktiga att ta hänsyn till vid 

övergången till det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Till följd av att dessa ofta utövar 

stort inflytande på övriga medarbetare kan de informella ledarna styra vilken riktning 

förändringen rör sig mot. Leif Callenholm menar att fokus lades vid sådana inflytelserika 

medarbetare som var öppet kritiska mot förändringen, och således söka övertyga dessa om 

motsatsen. På så sätt kunde fler medarbetare förändra sina attityder gentemot 

arbetsplatsförändringen, och istället anta en positiv inställning. 
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Jenni Nordborg menar att sådana negativa informella ledare framförallt riskerar att bli 

bromsklossar för sig själva. Därmed blev det avgörande att aktivera dessa i så stor omfattning 

som möjligt. 

”Däremot såg jag till att de som kunde bli bromsklossar för sig själva inte behövde vara det i onödan. Istället 

försökte jag få dessa att bli aktiva och i det här arbetet är det nästan viktigare. Här är det nästan viktigare att man 

inte får upp de här informella ledarna som ska få med de andra på tåget, utan snarare att få upp farhågorna på 

bordet och låt dem ventilera det.” 

För att öka förståelsen och kunskapen om det aktivitetsbaserade kontoret, valde ledningen att 

låta samtliga medarbetare åka på studiebesök hos andra företag som genomgått en liknande 

övergångsprocess. Jenni Nordborg menar att detta var en viktig, taktisk åtgärd. Medarbetarna 

kunde därmed erhålla påtagliga bevis för hur en aktivitetsbaserad arbetsplats faktiskt fungerar. 

Dessa erfarenheter kunde sedan spridas till övriga medarbetare på Vinnova. Även om alla 

lärdomar inte var positiva ur medarbetarsynpunkt så innebar detta likväl att åsikterna övergick 

från föreställningar till konkreta synpunkter. 

Mats Jarekrans menar att studiebesöken blev viktiga för sådana medarbetare som hade en 

skeptisk inställning till det aktivitetsbaserade konceptet. Han tror att detta var en viktig 

ingrediens i arbetet mot att öka acceptansen för den nya arbetsplatsen på medarbetarnivå. 

”Studiebesöken var nog speciellt viktiga för de som var lite mer skeptiska och ifrågasättande. Så var det ju 

viktigt, att de personligen kunde se vad det var frågan om.” 

Vidare berättar både Mats Jarekrans och Johan Gómez de la Torre att informationen från 

ledningshåll varit uttömmande under övergångsprocessen. De upplever inte heller att det 

funnits några avvikande åsikter med avseende på detta. 

Leif Callenholm exemplifierar nyttan med det aktivitetsbaserade konceptet genom att berätta 

om hur ledare i chefspositioner kan arbeta i öppna arbetsplatsmiljöer, lika effektivt som i 

avdelade kontorsutrymmen. Detta utgör således ytterligare ett steg mot att få den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen att bli accepterad hos medarbetarna. 

”Såsom Sofia gör. Hon sitter ofta där faktiskt, med sin laptop i knät i en soffa och hon jobbar lika bra där, som 

när hon sätter sig med en stor skärm i ett rum.” 

Under förutsättning att avdelningscheferna agerar utefter de krav som dessa ställer på 

medarbetarna i den nya arbetsplatsmiljön, finns goda förutsättningar för att det 

aktivitetsbaserade konceptet så småningom ska prägla medarbetarnas arbetssynsätt i ännu 

större utsträckning. Jenni Nordborg menar att hon kontinuerligt uppmuntrar medarbetare till 

att testa nya arbetsplatsmiljöer: under de olika avstämningsmötena förordar hon alternativa 

arbetsplatser åt sina medarbetare i det aktivitetsbaserade kontoret. På så sätt sker kontinuerlig 

uppföljning även efter att det nya konceptet implementerats. 

Sammanfattningsvis anser Leif Callenholm att den effektiva implementeringsprocessen 

framförallt varit avhängigt avdelningschefernas anpassning till förändringsledarrollen. Detta 

beror i sin tur på Leif Callenholms insikt om att avdelningscheferna är de verkliga 

förändringsagenterna, och därmed måste resurser riktas mot att övertyga dessa om fördelarna i 

det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. 
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4.3 Ett storföretag verksamt i en högteknologisk bransch 

Fyra intervjuer genomfördes på detta storföretag beläget i Sverige. Här har det 

aktivitetsbaserade konceptet tillämpats sedan november år 2014. Den första personen som 

intervjuades var projektledaren för implementeringsprocessen. Huvudsakliga arbetsuppgifter 

för denna position består i att förändra befintliga arbetssätt, dvs. få samtliga organisatoriska 

enheter som omfattas av förändringen att tillämpa det aktivitetsbaserade konceptet. 

Den andra personen som intervjuades var enhetschefen för avdelning X. Hälften av 

medarbetarna på denna avdelning omfattades av förändringsprocessen, och arbetar i dagsläget 

utefter ett aktivitetsbaserat koncept. Initialt var det emellertid inte planerat att dessa skulle 

omfattas av förändringen; Enhetschefen drev den frågan på eget initiativ. Mot bakgrund av 

detta kunde således hälften av medarbetarna på avdelningen också flytta in i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet i november år 2014. 

Den tredje personen som intervjuades var medarbetare ett, som arbetar på avdelning X. Denna 

person ingick i den grupp av medarbetare som flyttade in i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet i november år 2014. 

Den fjärde personen som intervjuades var medarbetare två, som arbetar på avdelning Y. 

Denna avdelning omfattades också av den aktivitetsbaserade arbetsplatsförändringen, men 

blev ombedda att flytta till en annan byggnad efter en månad i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet. 

Det var till följd av en lokaleffektiviseringsproblematik som företagsledningen började 

utforska möjligheterna att förbättra lokalerna på Storföretaget. Projektledaren menar att det 

tidigare kontorslandskapet hade en tämligen låg beläggningsgrad, och att det dessutom fanns 

ett flertal arbetsmiljömål som inte kunde uppfyllas med hjälp av en sådan traditionell 

arbetsplatslösning. Samlokaliseringen fungerade inte på ett önskvärt sätt i det tidigare 

kontorslandskapet; vid varje projektupptakt uppstod problem med att sammanföra de 

medarbetare som skulle ingå i projektet. Projektledaren menar att företagsledningen insåg 

potentialen i att utveckla rådande arbetssätt och bli mer konkurrenskraftigt som företag. Detta 

kunde delvis åstadkommas genom en ombyggnation. Ombyggnationen skulle syfta till att 

stödja det önskade arbetssättet, vilket bestod i att förbättra samarbetsmöjligheterna och öka 

innovationskraften. Den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen lämpade sig för ett sådant 

arbetssätt. Därigenom kunde sammanföringen av människor underlättas, utan att detta 

behövde administreras uppifrån. 

Beslutet att låta aktivitetsbasera kontorslandskapet på våningsplanet var ett ledningsbeslut. 

Övriga medarbetare hade således inte möjlighet att påverka detta beslut, under förutsättning 

att dessa inte tillhörde de lokala fackklubbarna. Medarbetarna involverades först efter att 

beslutet hade fattats, framförallt via förstudien. Förstudien syftade till att lyfta fram 

medarbetarnas uppfattningar om de viktigaste behoven i deras arbete mot att lösa uppgifter på 

ett effektivt sätt. Sedan kunde en minsta gemensamma nämnare för dessa behövligheter 

urskiljas, och förändringsarbetet kunde därefter ta sin utgångspunkt i denna uppfattning. 
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Enhetscheferna för varje berörd avdelning drev förändringsarbetet framåt, och ansvarade 

således för medarbetarnas medverkan i processen. Projektledaren menar emellertid att 

enhetscheferna inte kan driva ett sådant arbete utan särskilt stöd. 

“De kan inte driva förändringsarbetet utan stöd heller, på samma sätt som jag inte kan nå ut till alla. Därför har 

en av våra businessunits satt ihop en egen ABV-grupp (aktivitetsbaserad) som leder det arbetet. Jag har försett 

dem med stöd och riktlinjer och deltagit i deras arbete, men i övrigt har de varit ganska fria i att utforma 

förändringsarbetet utefter deras målsättningar.” 

Det var under förstudien som medarbetarna fick kännedom om beslutet att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplatslösning på våningsplanet. Projektledaren menar att reaktionerna 

var blandade: somliga var väldigt entusiastiska och såg fram emot nya lokaler med bättre 

förutsättningar, medan andra upplevde beslutet som ett hot mot den egna, personliga 

tryggheten. 

“Det är en reaktion av att det upplevs jobbigt att inte ha ett eget revir, sin egen fasta punkt, sitt eget skrivbord. 

Det upplevs som ett väldigt hot och det är jobbigt för många.” 

Projektledaren menar att huvudprincipen för att bemöta sådant motstånd från medarbetarhåll 

är att respektera alla åsikter, samt förklara tålmodigt. Medarbetarna måste inse vilka 

möjligheter som förändringen kan bidra med, och på så sätt se nyttan i att förändra nuvarande 

arbetssätt. Projektledaren hävdar att detta har utgjort den största utmaningen i hennes 

ledarskap, dvs. förändra medarbetarnas inställning och få dessa att se nyttan i det nya 

arbetssättet. 

“Det handlar om att låta alla känna sig lyssnade på. Berätta hur vi tänker och varför. Det blir ofta väldigt bra när 

man möter människor i den dialogen. Det är sällan som man går därifrån och det fortfarande finns upprörda 

känslor. Man måste möta människorna i det.” 

Motståndet från medarbetarhåll har emellertid inte enbart haft en konstruktiv prägel. Ett flertal 

medarbetare har ifrågasatt beslutet om att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser 

överhuvudtaget. Sådant motstånd har karaktären av att försöka kritisera och argumentera tills 

det blir så stort motstånd att beslutet läggs ned. Projektledaren menar att sådan kritik också 

måste bemötas med respekt. Sådana argument fick däremot aldrig tillräckligt stort utrymme 

för att en omprövning av beslutet skulle övervägas. Beslutet var redan fattat och därför gällde 

det att klargöra för medarbetarna att sådan kritik inte skulle få avsedd effekt. 

Vid utformningen av den grupp, som hade för avsikt att följa och påverka 

förändringsprocessens utförande, valdes representanter ut från olika avdelningar utifrån 

strategiska hänsynstaganden. Sådana individer som vid tidpunkten för förändringens 

genomförande hade stor påverkan på sin arbetsgrupp valdes ut. Detta gällde för såväl chefer 

som medarbetare. 

“Vi valde ut representanter som så att säga är ganska högljudda, respekterade, men ändå konstruktiva. Då får vi 

det mycket lättare, eftersom om vi har med oss dem så får vi också med oss resten av personalen. De litar på att 

om vi har lyssnat på den här arbetsgruppen, då har vi gjort ett bra jobb och då godtar de lösningen.” 

Vidare lyfter Projektledaren fram vikten av att vägleda medarbetarna genom hela 

förändringsprocessen. Dessa måste förstå och ta till sig det nya tänkesättet, som den 
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organisatoriska förändringen innebär. Projektledaren menar att detta bland annat har 

åstadkommits genom olika workshops, där medarbetarna fick överväga olika arbetsmiljöer 

som lämpliga för utförandet av deras arbetsuppgifter. 

Enligt Projektledaren finns det ett flertal sakförhållanden som hade kunnat hanteras på ett 

bättre sätt under förändringens planerings- och genomförandestadie. Dimensioneringsfrågan 

var en sådan omständighet, och det hade således varit önskvärt om ett mindre steg tagits med 

avseende på dimensioneringen av antalet arbetsplatser. Det hade alltjämt varit ett 

aktivitetsbaserat kontorslandskap, men ration mellan antal skrivbord och övriga arbetsplatser 

hade kunnat se annorlunda. Motståndet från medarbetarhåll kunde därför ha varit mindre, om 

en mjukare ansats tillämpats i dimensioneringsfrågan. Projektledaren menar emellertid att det 

snabba framåtskridandet berodde på projektledningen entusiasm inför det nya 

arbetsplatskonceptet. 

Genomförandeprocessen hade föregåtts av en tämligen utdragen planeringsprocess, under 

vilken projektledningen alltjämt inte visste vilken del av organisationen som skulle flytta in i 

det nya, aktivitetsbaserade våningsplanet. Projektledaren menar att det hade varit önskvärt att 

redan från början veta vilka enheter som skulle beröras av förändringen. På så sätt hade 

samtliga förändringsaktiviteter under planeringsstadiet kunnat riktas mot dessa grupper. 

”För nu blev det inte riktigt konkret att: Oj, det är ju jag här som ska flytta in här. De fick inte veta om det förrän 

i juni 2014. Men vi var inte redo att ta det beslutet om vilka som skulle flytta in i det nya, utan det gick 

parallellt.” 

Medarbetarna hade således inte någon egentlig möjlighet att delta i beslutet om införandet av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser, och det var framförallt detta som gav upphov till stort 

missnöje. Enhetschefen menar att det finns en företagskultur på storföretaget som präglas av 

de anställdas möjligheter till delaktighet i beslutsprocesser. Därför blev reaktionen påtaglig 

när dessa fick reda på att beslutet om de aktivitetsbaserade arbetsplatserna hade tagits utan 

deras medgivande. Enhetschefen hävdar att mycket av motståndet från medarbetarhåll kan 

härledas till deras icke-medverkan i beslutsprocessen. På så sätt har förändringsprocessen 

motarbetats i tämligen hög utsträckning redan från början. 

Enhetschefen menar, liksom Projektledaren, att motståndet i första hand tas i uttryck genom 

öppen kritik och nedbrytande argumentation. Däremot har missnöjet aldrig gett upphov till 

aktivt motstånd, såsom arbets- eller sjukfrånvaro. Enhetschefen menar emellertid att sådant 

motstånd har förekommit på andra organisatoriska enheter under förändringsprocessen. 

Ett centralt förfarande hos Enhetschefen har varit att öppna upp för diskussioner, när 

medarbetarna riktat kritik mot det aktivitetsbaserade konceptet. Detta tror Enhetschefen är en 

viktig anledning till varför motståndet på avdelningen har varit mindre, i förhållande till andra 

avdelningar. 

”Jag öppnande upp för diskussioner, tog reda på svaren på de frågor som ställdes, samtidigt som jag fick vara 

tydlig med åt vilket håll vi skulle arbeta.  Jag tror det var avgörande att jag tog diskussionerna, för det kan jag 

uppleva att många andra chefer inte gjorde. Det är ju jobbigt och något som man helst undviker.” 
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Enhetschefen berättar, vidare, om ytterligare förfaranden som varit viktiga i dennes ledarskap 

under förändringsprocessen. Medarbetarna måste inse nyttan i det alternativa sättet att arbeta, 

och förstå hur det aktivitetsbaserade konceptet öppnar upp för ökade samarbetsmöjligheter. 

Detta gäller framförallt med avseende på hur konceptet erbjuder en uppsjö av olika 

arbetsmiljöer. Enhetschefen lyfter fram vikten av att se till möjligheterna i förändringen och 

fokusera på dessa. På så sätt kan medarbetarnas negativa inställning och upplevda problem 

förvandlas till potentiella möjligheter. Detta innebär inte att problemen förbises eller 

negligeras, utan snarare att dessa ses utifrån andra perspektiv. Enhetschefen menar därför att 

ett handlingskraftigt ledarskap har varit viktigt under processen, dvs. att lyssna på konkreta 

förslag och ta itu med dessa. 

Enhetschefen betonar vikten av tillgänglighet under en förändringsprocess. Eftersom det 

endast blev aktuellt för halva medarbetarstyrkan på avdelningen att flytta in på det 

aktivitetsbaserade våningsplanet, hade Enhetschefen möjlighet att alltjämt låta den egna 

arbetsplatsen vara kvar i det traditionella kontorslandskapet. Nyssnämnda person valde 

emellertid att flytta den egna arbetsplatsen till det aktivitetsbaserade våningsplanet. Det blev 

också viktigt att uteslutande fokusera på övergången under den första veckan. 

”När vi väl flyttade så tänkte jag dels att alla mina medarbetare ändå är väldigt utspridda, dels att jag kan få in 

den här hälften i det nya tänkesättet bättre om jag sitter tillsammans med dem… Under den första veckan såg jag 

till att vara på plats och närvarande hela tiden. Det var många som inte hade insett att man behövde vara det, som 

var helt uppbokade på möten och så vidare. Det tror jag var avgörande för det var ju ganska kaosartat.” 

Förändringsbenägenheten hos Enhetschefen underlättade för denne att vägleda medarbetarna 

genom förändringsprocessen. Ett flertal chefer hade inte samma positiva inställning inför 

övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser, och Enhetschefen tror att detta försvårar 

processen ytterligare. 

”Jag tycker att nya utmaningar är roliga, och vill prova på och så vidare. Det gick väldigt snabbt tills jag tyckte 

att den här förändringen var en bra idé. Det är ju olika hur man är som person… Jag tror det har hjälpt mig för 

jag har många medarbetare som vill ha ordentliga belägg innan de ska acceptera en ny utmaning. Det finns saker 

som vi alltid har gjort på samma sätt, men jag lyfter på de stenarna också.” 

I dagsläget är det emellertid de medarbetarna på Enhetschefens avdelning som ännu inte 

flyttat in i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet som kritiserar konceptet i störst 

omfattning. Enhetschefen menar att de personer som redan har flyttat in i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet inte längre uttrycker sitt missnöje över detta i lika stor 

utsträckning som tidigare. 

Enhetschefen menar att sådana inflytelserika medarbetare, som har stor påverkan på övriga 

medarbetare, är viktiga att ha med sig i ett förändringsarbete. Det är emellertid inte alltid 

säkert att dessa personer har en gynnsam inverkan på förändringsarbetet. Under förutsättning 

att dessa inte är övertygade om arbetsplatsförändringen, eller rent av uttrycker starkt missnöje 

mot densamma, tror Enhetschefen att sådan negativitet bör hindras från spridning i så stor 

utsträckning som möjligt. 

”Därför har jag försökt att uppmuntra de personer som flyttat upp, att de ska ta en sådan roll istället så att de kan 

tala för det här sättet att arbeta.” 
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Enhetschefen arbetar med uppföljning och återkoppling kontinuerligt, i syfte att förankra det 

aktivitetsbaserade arbetssättet hos medarbetarna. Nyssnämnda person håller i 

uppföljningsmöten varannan vecka, där olika mål sätts upp och följs upp. 

En av medarbetarna under Enhetschefen är Medarbetare ett. Denne bekräftar ett flertal av de 

beskrivningar som Enhetschefen återger av sitt ledarskap, framförallt utifrån den föreliggande 

förändringskontexten. Förändringsbenägenheten och den positiva inställningen till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet tror Medarbetare ett har varit avgörande för att det nya 

konceptet till slut skulle vinna gehör hos medarbetarna. 

”Denna person har hela tiden försökt hålla uppe stämningen till det här, men samtidigt inte slagit bort våra 

synpunkter. Nyssnämnda tar tag i dem direkt, men fokuserar samtidigt på det som är bra… och sen blundar 

personen inte för problemen, för blundar någon för problemet så slutar folk att lyssna på resten.” 

Medarbetare ett beskriver hur Enhetschefen låter varje enskild medarbetare ”växa” in i det 

nya, aktivitetsbaserade arbetssättet. Nyssnämnda person ser till individens specifika 

arbetsbehov, vilket framförallt kommer till uttryck i hur medarbetarna anpassar sig till 

förändringar. Därmed anser Medarbetare ett att Enhetschefen har utövat ett sådant inflytande 

som varit nödvändigt, i syfte att förankra förändringen hos medarbetarna. Medarbetare ett 

medger, å andra sidan, att acceptansen inför det aktivitetsbaserade konceptet delvis är en 

generationsfråga. 

”Jag vet ju att det var en del i gruppen som från dag ett tog emot detta besked mycket bra. De tyckte det skulle 

bli väldigt spännande. De som arbetat mindre tid efter högskolan har ju sällan ens haft en egen dator eller egen 

kontorsplats… Det fanns ju en del som var väldigt negativa, och jag tror att det inte spelar någon roll vad som 

kommer uppifrån i de fallen.” 

Medarbetare ett menar att beslutsprocessen kring det aktivitetsbaserade kontorslandskapet 

borde ha kommunicerats ut till medarbetarna på ett tydligare sätt. Projektledningen 

informerade inte tillräckligt utförligt om motiven bakom arbetsplatsförändringen, vilket 

Medarbetare ett tror är en viktig anledning till motståndet från medarbetarhåll. Nyssnämnda 

person tror emellertid att den oplanerade flytten för dennes avdelning bidrog till den bristande 

kommunikationen från ledningshåll. 

Avdelning Y på storföretaget var en annan organisatorisk enhet som flyttades till det 

aktivitetsbaserade våningsplanet. Medarbetare två blev delegerad att delta på de olika 

chefsmötena, beträffande det aktivitetsbaserade konceptet. Det stora flertalet enheter på 

storföretaget tillhör affärsenheten Z. Avdelning Y tillhör emellertid affärsenheten Q, vilken är 

en betydligt mindre än affärsenheten Z. 

Avdelning Y utgör därmed en förhållandevis liten avdelning på Storföretaget, och därför har 

det varit lättare för ledningen att kontinuerligt flytta runt på denna medarbetarstyrka. Innan 

omplaceringen hade avdelningen sitt säte i en tämligen avskilt belägen byggnad, vilket 

medförde att avdelningen blev isolerat från övriga organisatoriska enheter. Mot bakgrund av 

detta fanns det en positiv attityd bland medarbetarna på avdelning Y, inför den 

organisatoriska omplaceringen. 
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”Så alla var väldigt positiva när vi började. Sen blev det ju inte riktigt så som vi hade föreställt oss. Det är svårt 

att föreställa sig hur man ska uppleva det, men ändå tycker jag att vi gick in med en positiv anda. Att vi skulle 

försöka få det att fungera.” 

Efter omplaceringen dröjde det inte länge förrän missnöjet på avdelningen märktes. Detta 

hade sitt ursprung i att medarbetarna sällan hade möjlighet att samorganisera enheten. 

Medarbetare två menar att det aldrig fanns utsikter till samorganisation på våningsplanet, 

eftersom det var omöjligt att hitta en yta där hela avdelningen kunde arbeta tillsammans. 

Vidare menar nyssnämnda person att avdelning Y är en sådan enhet som ställer krav på god 

kommunikation mellan medarbetarna, om det överhuvudtaget ska vara möjligt att utföra ett 

effektivt arbete. 

”Det var ju ingen gång under hela tiden vi satt där, som hela gruppen ens var utspridda så att vi såg varandra. Det 

blev istället en process att samla ihop alla. Man fick hitta sina tillfällen, exempelvis se till att alla åtminstone 

fikade tillsammans eller gå på lunch tillsammans. Det var många sådana enkla saker som gjorde att man kände 

sig rätt ensam.” 

Medarbetare två berättar om hur den överhörda informationen från övriga avdelningar på 

våningsplanet blev ett störningsmoment i det dagliga arbetet. Informationsflödet mellan 

medarbetarna på avdelning Y försämrades avsevärt, samtidigt som informationsutbytet mellan 

andra avdelningar på våningsplanet försvårade det dagliga arbetet ytterligare. 

”Den här lättillgängliga informationen tappade man helt. Du fick en massa information och du hörde andra prata, 

men det var ju inget som berörde ditt jobb. De som satt däruppe var ju inga som vi hade med att göra i det 

dagliga arbetet. Så därför blev det som att börja ett nytt jobb.” 

Medarbetarna på avdelning Y var stationerade på det aktivitetsbaserade våningsplanet i en 

månad, innan de återigen blev omlokaliserade. Medarbetare två menar att ett flertal av 

medarbetarna överraskades av den negativa reaktionen dessa upplevde inför det 

aktivitetsbaserade konceptet, eftersom inställningen initialt varit positiv. Deras förväntningar 

överensstämde inte med verkligheten. Därför blev det en lättnad när medarbetarna fick en 

förfrågan om de kunde tänka sig att tillfälligt flytta ut från det aktivitetsbaserade 

kontorslanskapet. Motiven för detta var att ledningen hade placerat ett för stort antal personer 

på våningsplanet och önskade därför att somliga avdelningar kunde flytta ut tillfälligt. 

I dagsläget är avdelning Y för affärsenhet Q stationerade tillsammans med delar av 

avdelningarna på affärsenhet Z. Medarbetare två hävdar att den nuvarande situationen är 

betydligt mer tillfredsställande än när enheten var stationerat i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet. Däremot är nyssnämnda överraskad över att de inte fått mer frågor om hur 

de som grupp upplevde att sitta på en det aktivitetsbaserade våningsplanet. Medarbetare två 

anser att projektledningen bör ta lärdom av dessa medarbetares erfarenheter, eftersom arbetet 

med att aktivitetsbasera ytterligare våningsplan alltjämt fortlöper. 

”Efteråt var det lite förvånande. Vi blev ju ombedda att flytta ut från våningsplanet, men vi har ju inte blivit 

tillfrågade om vad vi tyckte borde ha varit bättre och vad som borde förbättras till nästa våningsplan… Det är lite 

konstigt att de inte frågar oss som har varit inne i det, men sedan fått flytta ut.” 

Efter sommaren 2015 är målsättningen att avdelning Y ska förflyttas till det nya 

aktivitetsbaserade våningsplanet. Medarbetare två vet inte om projektledningen har gjort 
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sådana förbättringsåtgärder som är nödvändiga, för att medarbetarna på avdelning Y ska 

kunna utföra ett effektivt arbete i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. 

”Det enda vi kan hoppas på är att det finns en avsatt yta för oss att arbeta på tillsammans, fast vad jag vet så har 

vi inte fått något gehör för det. Vi har inte fått någon information om det, att de har pratat om den här ytan som 

ska vara avsatt. Så att då får man bara hoppas att det blir så. Alla har väl mer eller mindre resignerat nu, det är 

ingen idé att protestera. Det blir nog nytt och fräscht i alla fall.” 

Vidare betonar Medarbetare två vikten av att tillgodose behoven hos de mindre enheterna, när 

det aktivitetsbaserade konceptet ska införas i en organisation. 

”Då upplevde vi att de var väldigt tacksamma för att vi flyttade ut, bara för att få det att fungera… Man måste 

tillgodose de mindre gruppernas behov, eftersom en liten grupp blir väldigt sårbar när det finns stora grupper 

som arbetar ihop runtomkring. Du försvinner i mängden.” 
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4.4 PwC Sverige i Örebro 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning och skatteaffärsrådgivning. 

Hans Olsson arbetar som auktoriserad revisor och kontorschef i Örebro. 

PwC är alltjämt i planeringsfasen i arbetet med att implementera aktivitetsbaserade 

arbetsplatser på Örebrokontoret. I första hand syftar det nya aktivitetsbaserade kontoret till att 

effektivisera lokalytorna. Medarbetarna hade vid tillfället för beslutet suttit i samma lokaler 

under 25 års tid. Mot bakgrund av detta hävdar Hans Olsson att tidpunkten var den rätta för 

att byta lokaler, och inom PwC finns en policy som säger att minst 80 procent av en ny 

lokalyta måste utgöras av ett öppet kontorslandskap. Hans Olsson och ytterligare en 

medarbetare anlitade därmed en arkitektfirma, som fick i uppgift att skissera det nya 

kontorslandskapet. Utgångspunkten var att kontoret skulle ge plats åt ett skrivbord per 

medarbetare. 

Hans Olsson var emellertid inte tillfredsställd med utkastet, och kontaktade därför 

fastighetsägen för att diskutera hur det nya kontorslandskapet skulle se ut. I samband med 

detta väcktes idén om att bygga om kontoret till ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Hans 

Olsson, och ytterligare två medarbetare, gjorde sedan studiebesök hos ett litet antal företag 

som infört det aktivitetsbaserade konceptet på sina arbetsplatser. Därefter återvände de till 

arkitektfirman, som med detta fick i uppgift att arbeta fram ett aktivitetsbaserat utkast till det 

nya kontorslandskapet. När det första utkastet var färdigställt presenterades ett förslag inför 

hela arbetslaget. Fastighetsägaren, ansvarig arkitekt samt Hans Olsson fanns på plats för att 

besvara frågor och synpunkter. Hans Olsson menar att det stora flertalet medarbetare 

reagerade positivt på förslaget, och detta medförde att förslaget antogs. Samtidigt poängterar 

Hans Olsson att om förslaget hade mottagits negativt, så hade de istället gått vidare med ett 

annat förslag. Ett sådant utkast skulle i sådana fall inte ha utgått från det aktivitetsbaserade 

konceptet. 

”Vi hade kunnat utveckla ett nytt kontorslandskap, men jag tror att de flesta kände att den här idén var mer 

spännande. Det är i alla fall det jag har fått höra. Så alternativet släcktes ganska snabbt. Vi släckte det däremot 

inte medvetet. Vi ville göra det här, men hade det varit massiva protester så hade vi backat.” 

Hans Olsson menar att en viktig förutsättning är att samtliga medarbetare omfattas av den nya 

arbetsplatslösningen; inga undantag bör göras för personer som anses viktiga för 

organisationen, såsom chefer eller partners. Vidare hävdar Hans Olsson att ett sådant 

ledarskap inte skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv implementeringsprocess. 

Samtliga medarbetare i organisationen ska gå in med lika villkor i det nya, aktivitetsbaserade 

arbetssättet. 

”Kontorschefen kommer exempelvis inte ha en egen plats eller eget rum. Det tror jag är en viktig del i det här, att 

inte göra några undantag. Ska delägarna ha några egna rum? Nej, det ska de inte. Vi utgår från att vi går in i det 

här med lika villkor, annars vore det förätet. Det vore inget tecken på bra ledarskap tror jag.” 

Hans Olsson tror att en viktig anledning till medarbetarnas acceptans inför förändringen är att 

ledningen bemöter frågor och synpunkter med respekt. Mot denna bakgrund införde 

ledningen en så kallad eländesforskningsdag, där alla farhågor om det nya aktivitetsbaserade 
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kontoret kunde ges utrymme för diskussion. Frågor och synpunkter från medarbetarhåll kunde 

därmed besvaras på ett konkret sätt, vilket underlättar för den kommande 

implementeringsprocessen. 

”Vi började med en presentation och sen genomförde vi en workshop, där vi faktiskt gjorde vad vi kallar för 

eländesforskning. Alla oroshärdar skulle upp. Alla fick sitta i grupp och komma fram till vilka de värsta 

farhågorna var med det nya kontoret.” 

Hans Olsson betonar vikten av att låta sådana inflytelserika medarbetare förankra det 

aktivitetsbaserade konceptet hos övriga medarbetare. Det gäller att dra nytta av den 

optimistiska delen av medarbetarstyrkan och låta dessa bli ambassadörer för ledningens tankar 

och idéer. 

Hans Olsson menar att det i en förändringsprocess i regel är 20 procent av medarbetarna som 

är positivt inställda till förändringen, 60 procent som är neutrala och 20 procent som är direkt 

missnöjda. Hans Olsson hävdar att tonvikten bör ligga på de 80 procent som är positivt 

inställda eller neutrala. Detta beror på att de medarbetare som är missnöjda inte kan övertalas: 

även om ledningen skulle presentera andra förslag till arbetsplatslösningar skulle dessa 

medarbetare likväl vara missnöjda. Hans Olsson menar att ryktesspridningen vittnar om att 

det finns medarbetare som avser säga upp sig, om de behöver flytta till ett aktivitetsbaserat 

kontor. Det finns emellertid skäl till att bortse från denna del av medarbetarstyrkan, och 

således driva förändringsprocessen vidare. 

”Jag har ju hört kommentarer som att: jag kommer aldrig flytta med. Då slutar jag… Det är inte dem jag kommer 

fokusera på. Utan det är de här 60 procenten och de första 20 procenten som vi riktar in oss på. De andra spelar 

ingen roll vilket förslag som läggs fram. Vi har sagt att om de slutar så är de inte rätt för vår organisation och vår 

framtida resa. Även om de varit rätt fram till idag. Jag hoppas inte att de slutar, men ibland kanske man måste 

låta det ske för att man ska kunna ta ett steg vidare.” 

I syfte att förankra det aktivitetsbaserade konceptet hos medarbetarna har ledningen beslutat 

om att införa en Clean-desk policy från och med hösten år 2015. Hans Olsson menar att detta 

är ett viktigt steg i förankringsprocessen. Medarbetarna erbjuds därmed tidsutrymme till att 

komma in i tänkesättet och skapa sig en förståelse för det nya arbetsplatskonceptet. 

”Det är inflyttning i den nya lokalen om ett år, alltså i april 2016. Till hösten kommer vi börja med att tömma 

våra rum. Då ska vi köra Clean-desk när vi sitter på våra rum. Detta för att vi ska få öva på det här, för det är inte 

så lätt som man kanske tror, och så ser vi dessutom vart bristerna finns.” 

Hans Olsson poängterar att det är en omfattande förändringsprocess som ligger förhanden, 

och att ödmjukhet inför uppgiften måste föreligga. Ledarskapet får inte utgå från naiva 

föreställningar om att uppkomna svårigheter löses av sig självt. och Man får inte vara naiv 

och tro att allt kommer lösa sig direkt. 

”Vi kan inte gå in med inställningen om att allt blir perfekt från dag ett. Då är frågan: om det uppstår ett 

problem, hur ska vi hantera det? Sådana frågor måste personalen få vara med och påverka. Alltså spelreglerna 

och problemlösningarna. Ska vi ha en referensgrupp? Vem ska ta hand om de här frågorna när de dyker upp? Så 

att man inte blir upprörd eller tycker att det är obehagligt. Så att man verkligen tar upp stort som smått så fort 

som möjligt. Ibland kommer vi säga emot och konstatera att vi inte kommer åtgärda någonting, men självklart 

kan det omvända också gälla.” 
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5 Analys 

Detta kapitel syftar till att presentera analysen av det empiriska materialet. Detta görs med 

hjälp av en innehållsanalys för att komma fram till hur förändringsledarskapet ser ut och 

tillämpas vid övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Innehållsanalysen görs 

med utgångspunkt i det empiriska materialet från de olika företagen. Det finns intressanta 

likheter och skillnader mellan dessa företag med avseende på hur ledarskapet bidragit till att 

skapa en effektiv förändringsprocess. Analysen av dessa likheter och skillnader avslutar 

kapitlet, och på så sätt kan en helhetsförståelse erhållas som underlättar för besvarandet av 

syftet och frågeställningen. 
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5.1 ISS Facility Services AB i Stockholm 

Matris för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

Det var främst till följd av 

kostnadsreduceringar som ledningen för 

ISS kontor på Liljeholmen beslutade att 

avdelningen för 

verksamhetsutvecklingen skulle övergå 

till aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Ledningen beslutade om 

aktivitetsbaserat för 

avdelningen för att sänka 

kostnaderna. 

Hierarkisk styrning 

 

 

 

 

 

Positionell makt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 

 

 

Processen inriktades snarare mot att 

informera medarbetarna på avdelningen 

om vilka de viktigaste skillnaderna 

skulle bli, och sedan erhålla synpunkter 

om dessa. 

Fokus lades på att 

informera medarbetarna 

snarare än att dessa 

medverkade aktivt. 

”I en förändringsprocess är det viktigt att 

visa att förändringen går hela vägen 

upp… Jag tror det finns ett flertal 

misslyckade exempel där man säger att 

samtliga medarbetare inte ska ha fasta 

arbetsplatser, men där cheferna å andra 

sidan har stora, fina kontorsrum. Det 

sänder inte ut rätt signaler.” 

Ledare i chefspositioner 

ska beröras av 

förändringsproessen i 

lika hög utsträckning 

som övriga medarbetare. 
Skapa 

förutsättningar för 

en rättvis 

förändringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisk 

rättvisa 
”Sen berodde mycket på vårt 

engagemang. Om vi bara hade flyttat in i 

det nya och inte haft veckovisa möten, 

som nu är nere i månadsmöten, så hade 

det nog inte blivit den effekten.” 

Medarbetarna blev 

engagerade genom de 

veckovisa mötena. 

En liknande organisationsförändring 

skulle troligtvis bli mer utmanande för 

andra avdelningar på ISS, där 

medarbetarna inte besitter samma 

kunskap om det aktivitetsbaserade 

konceptet. 

Kunskapsnivån hos 

medarbetarna bidrog till 

att skapa en 

välfungerande 

förändringsprocess. 

Förutsättningar hos 

den organisatoriska 

enheten. 

 

 

 

Social kontext 

Ännu en bidragande orsak till att 

medarbetarna inte bemötte övergången 

med motstånd var tydligheten i Greger 

Olovssons ledarskap. Spelplanen kring 

implementeringsprocessen klargjordes 

på ett tydligt sätt, och detta underlättade 

troligtvis för medarbetarna. 

Att tydligt klargöra vad 

som gäller under 

processen underlättar för 

medarbetarna att förstå 

och acceptera. 

Kommunicera 

genom tydliga 

direktiv för att 

undvika motstånd. 

 

 

 

Transformativ 

ledarskapsstil 

”Jag tror att vi använde oss av informella 

ledare litegrann, för när vi körde igång 

med 5S så fick de som uppskattade detta 

ta del av metoden, istället för personer 

som ifrågasatte det. Detta hjälpte oss att 

få igång arbetssättet och få folk att 

förstå.” 

Dra nytta av 

inflytelserika 

medarbetare för att 

förankra förändringen 

hos övriga medarbetare. 

Medarbetare 

tenderar att 

påverkas mycket av 

de informella 

ledarna. 

Informellt 

maktbruk 

Ett rullande schema har införts: varje 

månad är en medarbetare ansvarig för att 

den aktivitetsbaserade arbetslösningen 

inte ska försummas. 

Genom att inkludera 

samtliga medarbetare är 

dessa delaktiga i arbetet 

med att nya förhållanden 

upprätthålls. 

Ger upphov till 

lärande, delaktighet 

och mindre 

benägenhet till 

motstånd. 

Delat ledarskap 
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Övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser på avdelningen för verksamhetsutveckling på 

ISS fortlöpte under tämligen felfria förhållanden. Den nya arbetsplatslösningen har vunnit 

gehör hos medarbetarna och fungerar idag ändamålsenligt på avdelningen. Ledarskapet hade 

betydelse för denna förändringsprocess i olika avseenden. Den positionella makten hade stort 

inflytande såväl före som under förändringsprocessens genomförande. Detta beror till stor del 

på att processen genomdrevs via den hierarkiska styrningen från ledningshåll. 

Kostnadsreduceringar låg bakom beslutet om att införa ett aktivitetsbaserat koncept på 

avdelningen för verksamhetsutveckling, och var uteslutande ett ledningsbeslut. Därmed låg 

inte tonvikten vid att involvera medarbetarna i förberedelse- och genomförandestadiet, utan 

snarare förse dessa med viktig information. Den positionella makten har ofta stor betydelse 

för organisationsförändringar, eftersom det inte är möjligt att genomföra en ny förändring 

utan att någon med formell makt driver genom densamma (Ford, 2006). I denna process var 

det emellertid den hierarkiska styrningen som skapade förutsättningarna för förändringens 

genomförande, eftersom det rörde sig om en tämligen snäv tidsram. Det positionella 

maktbruket utgör således en subkategori till förändringsledarskapet på ISS. 

En förutsättning för att det hierarkiska maktinflytandet skulle respekteras av medarbetarna 

under implementeringen var att förändringsprocessen upplevdes som rättvis. Därmed kan den 

organisatoriska rättvisan härledas till en annan subkategori, som bidrar till att förklara 

förändringsledarskapet utifrån den organisatoriska kontexten på ISS. Exempelvis gäller de 

nya aktivitetsbaserade arbetsplatserna för samtliga medarbetare på avdelningen, inklusive 

chefer och projektledare. Detta gäller framförallt i början av förändringens genomförande, 

eftersom misstron hos medarbetarna är som störst under den inledande fasen (Cobb, Wooten 

& Folger, 1995). Greenberg (1990) menar att organisationsförändringar är kritiskt avhängiga 

den organisatoriska rättvisan, med avseende på huruvida förändringen kommer att respekteras 

av medarbetarna eller inte. Greger Olovsson lyfter fram flera aspekter i ledarskapet som 

betonar vikten av organisatorisk rättvisa. Även om processen präglades av hierarkisk styrning 

var det avgörande att motivera och engagera medarbetarna, eftersom detta underlättade för 

förändringens genomförande. Dessutom föreligger en väsentlig risk för att medarbetarna 

börjar ifrågasätta och motarbeta förändringsarbetet, om dessa överhuvudtaget inte inkluderas i 

genomförandefasen. Eftersom tonvikten låg vid att fortlöpande förse medarbetarna med viktig 

information införde Greger Olovsson veckovisa möten, som sedermera avtrappades till 

månadsmöten. På så sätt kunde samtliga medarbetare på avdelningen hållas uppdaterade med 

jämna och små mellanrum, vilket framförallt var viktigt under de mest kritiska faserna av 

förändringsprocessen. Ett sådant förhållningssätt ger också uttryck för organisatorisk rättvisa: 

om medarbetarna upplever att de fortlöpande erhåller viktig information, som varken är 

förvrängd eller dold, kommer de troligtvis utveckla attityder och beteenden som är 

gynnsamma för förändringens genomförande. 

Övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser på ISS följde inte sådana riktlinjer som annars 

är vanligt förekommande vid organisationsförändringar, framförallt med avseende på den 

trestegsprocess som teorierna om Change management lyfter fram (Lewin, 1952; Folger & 

Starlicki, 1999; Elrod & Tippet, 2002). Det fanns visserligen en genomförandefas och en 

nedfrysningsfas, men planeringsstadiet uteblev. Detta berodde dels på den märkbara 
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hierarkiska styrningen, med kostnadsreduceringen i fokus, dels på de sociala förhållanden 

som vid tidpunkten för förändringen var gällande på avdelningen. Eftersom medarbetarna på 

avdelningen ständigt handskas med det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet i sitt arbete, 

fanns vid tidpunkten för förändringen en förståelse för vad det innebär att arbeta på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Den redan befintliga kunskapsnivån hos medarbetarna medförde 

att förändringen kunde genomföras tämligen omgående. På så sätt tog Greger Olovsson 

hänsyn till den sociala kontexten på avdelningen; en liknande organisationsförändring skulle 

troligtvis bli mer utmanande för andra avdelningar på ISS, där medarbetarna inte besitter 

samma kunskap om det aktivitetsbaserade konceptet. Förutsättningarna hos den 

organisatoriska enheten, med avseende på kunskapsnivå, medförde därmed att förändringen 

kunde genomföras i enlighet med den tämligen begränsade tidsramen. På så sätt kan det 

hävdas att grupptillhörigheten på avdelningen gav uttryck åt ledarskapet under processen; 

sammansvetsningen på avdelningen och den sociala interaktionen mellan medarbetare och 

ledare bidrog till att konstruera ett förändringsledarskap, som tog sin utgångspunkt i den 

sociala kontexten (Bresnen, 1995; Bradbury & Lichtenstein, 2000; Carsten et al., 2010). 

Därmed bildar den sociala kontexten ytterligare en subkategori, som avser bidra med 

förståelse för hur förändringsledarskapet såg ut vid övergången till aktivitetsbaserade 

arbetsplatser på ISS. 

Den sociala identitetsteorin motsätter sig det transformativa ledarskapet, eftersom det är den 

sociala kontexten som betingar ledarskapet. Greger Olovsson säger emellertid att tydligheten i 

hans ledarskap bidrog till den tämligen felfria implementeringsprocessen. En sådan ansats 

vittnar om en tydlig spelplan kring vad som gäller, och ett sådant klargörande underlättade för 

medarbetarna att acceptera förändringen. Kommunikationen mellan Greger Olovsson och 

övriga medarbetare präglades därmed av tydliga direktiv kring hur processen skulle fortlöpa. 

Detta antyder att ledarskapet definieras av sådana antaganden som traditionella 

ledarskapsteorier, däribland det transformativa ledarskapet, ger uttryck för. Den 

transformativa ledaren vädjar till att inspirera och motivera medarbetarna genom att få dessa 

att identifiera sig med förändringen (Bass, 1985; Tichy & Devanna, 1990; Eisenbach, Watson 

& Pillai, 1999). Tydlighet i kommunikationen är ett exempel på en sådan aspekt som både 

motiverar och inspirerar medarbetarna i en förändringsprocess. På så sätt kan den 

transformativa ledarskapsstilen utgöra en subkategori till huvudkategorin i innehållsanalysen. 

Den transformativa ledarskapsstilen kan emellertid ha sitt ursprung i den sociala kontexten, 

dvs. den sociala interaktionen mellan ledare och medarbetare ger uttryck åt en sådan 

ledarskapsstil. Ett sådant synsätt anknyts därmed till denna implementeringsprocess, eftersom 

förändringen genomfördes under en snäv tidsperiod. Den sociala kontexten gav därmed 

upphov till ett ledarskap som präglades av tydliga direktiv. Detta ger upphov till att studiet av 

förändringsledarskapet på ISS når en högre abstraktionsnivå. 

Under förändringsprocessen fanns det behov av att ta reda på vilka medarbetare som var 

särskilt positivt inställda till det aktivitetsbaserade konceptet. Sedan kunde dessa ta del av den 

nya arbetsplatslösningen först, i syfte att förankra det nya arbetssättet hos övriga medarbetare. 

Detta antyder att det fanns en förståelse för att de så kallade informella ledarna kan ha stor 

påverkan på övriga medarbetare under en förändringsprocess. Den positionella makten hade 
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väsentlig betydelse för implementeringen, men ledarskapet präglades också av sådana 

ömsesidiga, relationella maktstrukturer som finns mellan medarbetare i en organisation. 

Därmed utnyttjade Greger Olovsson sådana maktkomponenter som nödvändigtvis inte finns 

inbyggda i chefskapet; den relationella makten över medarbetarna är inte sällan en sådan 

maktkomponent som inte omfattas av den positionella makten. En sådan ansats mot att förstå 

maktbegreppet benämns ibland såsom informellt maktbruk (Ford, 2006; Luria & Berson, 

2012). Mot bakgrund av detta är det relevant att låta det informella maktbruket utgöra en 

subkategori till förändringsledarskapet på ISS. 

Efter implementeringen av det aktivitetsbaserade konceptet fattades ett beslut om att införa ett 

rullande schema, där medarbetarna turas om att ansvara för den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsens upprätthållande. På så sätt inkluderas samtliga medarbetare i arbetet med att 

upprätthålla de nya förhållandena. Detta uppföljningsskede utgör en slags nedfrysningsfas i 

förändringsprocessen, där de nya förändringarna förankras och bevaras i medarbetarnas 

medvetande. Detta tillvägagångsätt ger upphov till lärande och delaktighet hos medarbetarna i 

den organisatoriska enheten. Det ger också uttryck för en form av delat ledarskap eftersom 

samtliga medarbetare involveras i att konstruera ledarskapet. Kempster, Higgs och Wuerz 

(2014) menar att det delade ledarskapet betonas av sådana informella maktstrukturer som 

finns inbyggda i relationerna mellan människor i en organisation. Delegeringen från Greger 

Olovsson innebär visserligen inget delat ledarskap i sig, men det skapar förutsättningar för att 

det informella maktbruket ska få större utrymme och därmed större påverkan på 

ledarskapskonstruktionen. Hänsyn har således tagits till dessa antaganden i nedfrysningsfasen, 

och följaktligen utgör det delade ledarskapet den sista subkategorin i innehållsanalysen för 

ISS. 
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5.2 Vinnova i Stockholm 

Matris för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

… började ledningen undersöka 

möjligheterna för att införa 

aktivitetsbaserade arbetsplatser i det 

rådande kontorslandskapet. En styrgrupp 

för implementeringen tillsattes, som fick i 

uppgift att konkretisera fram förslag för 

förändringens genomförande… Ledningen 

fattade emellertid beslut om att fortsätta 

driva förändringsarbetet. Styrgruppen 

hade för avsikt att besvara alla frågor. 

Medarbetarna var 

involverade i 

beslutsprocessen 

och fick yttra sina 

åsikter. Ledningen 

beslutade sedermera 

att genomföra 

förändringen trots 

medarbetarnas 

motstånd. 

Hierarkisk styrning. 
Positionell makt och 

social kontext 

 
 

 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

De medarbetare som hade en negativ 

inställning till det aktivitetsbaserade 

konceptet uppmuntrades till att ingå i den 

nybildade referensgruppen. Därmed kunde 

dessa få svar på eventuella farhågor och 

dessutom bli medverkande aktörer i den 

kommande förändringsprocessen. 

Negativt inställda 

medarbetare 

uppmuntrades till 

att medverka, för att 

därigenom 

övertygas. 

Engagera negativt 

inställda 

medarbetare. 

 

Transformativ 

ledarskapsstil 

 

Då insåg jag en väldigt viktig sak som 

man måste ta hänsyn till när förändringar, 

vilken som helst, ska genomföras. Det är 

ju en klassiker: du måste ha med dig 

ledningen, och ledningen i det här fallet är 

samtliga sju avdelningschefer. 

Övertyga 

avdelningscheferna 

om det nya 

konceptet. 

Förändringsledarna 

driver det verkliga 

förändringsarbetet. 

Identifiera 

förändringsagenterna 

Förändringsbenägenheten hos Jenni 

Nordborg bidrog till att förankra positiva 

attityder hos medarbetarna… Johan 

Gómez de la Torre menar att Jenni 

Nordborgs inställning skapade en positiv 

uppslutning kring förändringen. 

En 

förändringsbenägen 

ledare skapar goda 

förutsättningar för 

en effektiv 

förändringsprocess. 

Förändrings- 

agenternas 

inställning kan vara 

avgörande. 

Socialt 

identitetsskapande 

Jenni Nordborg hävdar att medarbetarnas 

farhågor måste omvandlas till den 

enskilde ledarens egna farhågor vid en 

organisatorisk förändring, för att dessa ska 

kunna hanteras på bästa möjliga sätt. 

För att samtliga 

farhågor ska tas på 

allvar måste dessa 

omvandlas till ens 

egna farhågor. 

Den enskilde 

ledarens förtroende. 

Organisatorisk 

rättvisa 
Informationsbreven… en avgörande faktor 

i förändringsprocessen… riskerar inte 

information att utebli… den enskilde 

medarbetarens fantasi som skapar 

faktakonstruktioner… därmed kan den 

bästa informationen utgöras av tämligen 

innehållslösa faktauppbyggnader. 

Undvika 

ryktesspridning 

genom att 

medarbetarna får 

likvärdig 

information. 

All information har 

samma ursprung. 

… vikten av tillgänglighet under 

förändringsprocessen, om det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att 

bemöta synpunkter på ett konkret sätt. I 

första hand måste utgångspunkten vara att 

inte undvika motståndet från 

medarbetarhåll. 

Bemöta synpunkter 

på ett respektfullt 

sätt genom att vara 

tillgänglig under 

helaförändrings- 

processen. 

Ta hänsyn till vilka 

sociala 

förutsättningar som 

föreligger. 

Social kontext 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

… fokus lades vid sådana inflytelserika 

medarbetare som var öppet kritiska mot 

förändringen, och således söka övertyga 

dessa om motsatsen. På så sätt kunde fler 

medarbetare förändra sina attityder 

gentemot arbetsplatsförändringen, och 

istället anta en positiv inställning. 

Övertyga 

inflytelserika 

medarbetare som är 

negativt inställda så 

att dessa kan sprida 

positiva attityder. 

Uppmuntra till 

informellt 

ledarskap. 

 

 

 

Informellt maktbruk 

 
 

 

 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

Studiebesök… medarbetarna kunde 

därmed erhålla påtagliga bevis för hur en 

aktivitetsbaserad arbetsplats faktiskt 

fungerar. Dessa erfarenheter kunde sedan 

spridas till övriga medarbetare på 

Vinnova. Även om alla lärdomar inte var 

positiva ur medarbetarsynpunkt så innebar 

detta likväl att åsikterna övergick från 

föreställningar till konkreta synpunkter. 

Medarbetarna 

övertygas om den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsens 

fördelar genom 

erhållandet av 

konkreta bevis. 

Öka kunskapsnivån. 

 

 

Förståelse för det 

aktivitetsbaserade 

konceptet. 

 

 

 

Beslutet om att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser på Vinnova i Stockholm var ett 

ledningsbeslut, även om medarbetarna involverades i beslutsprocessen och fick yttra sina 

åsikter. Det förekom motstånd från medarbetarhåll när dessa fick reda på ledningens planer att 

införa aktivitetsbaserade arbetsplatser. Ledningen fattade emellertid beslut om införande trots 

detta motstånd. Ett sådant tillvägagångsätt vittnar om att ledningen ville bereda vägen för en 

kommande arbetsplatsförändring, dvs. förbereda medarbetarna på vilka förväntningar dessa 

kan ha, med avseende på den alternativa arbetsplatslösningen. Detta visar att det finns en 

förståelse för hur viktig den så kallade upptiningsfasen är vid organisationsförändringar 

(Lewin, 1952; Folger & Starlicki, 1999; Elrod & Tippet, 2002). Även om beslutet inte var 

fattat vid tidpunkten för denna upptiningsfas, så varskoddes medarbetarna på den kommande 

arbetsplatsförändringen i nära anslutning till när förslaget framlades på ledningsnivå. Att 

förslaget genomdrevs trots medarbetarnas missnöje antyder emellertid om en hierarkisk 

styrning i slutändan. Därmed utgör den positionella makten en subkategori, som syftar till att 

bidra till förståelsen av förändringsledarskapet på Vinnova under denna process. 

Ytterligare en viktig anledning till att förbereda medarbetarna i ett tidigt skede var att det stora 

flertalet av dessa inte hade tidigare erfarenhet av den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen. 

Den sociala kontexten präglades således inte av en sammansvetsad uppslutning kring 

alternativa arbetsplatslösningar, och i synnerhet inte till det aktivitetsbaserade 

arbetsplatskonceptet. Ledarskapet utgick således till stor del från vilka sociala förutsättningar 

som förelåg på arbetsplatsen; den sociala kontexten kompletterar därmed den positionella 

maktfaktorn i den första subkategorin. Till följd av att flertalet medarbetare inte hade tidigare 

erfarenhet av den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen blev det viktigt att förbereda dessa i 

ett tidigt skede. Hänsyn togs också till detta under genomförandefasen; synpunkter bemöttes 

på ett respektfullt sätt genom att både Leif Callenholm och Jenni Nordborg såg till att vara 

lättillgängliga under hela implementeringen. Bradbury och Lichtenstein (2000) menar att det 

är processen mot att bli ledare som är centralt, och detta är bara möjligt genom vår förmåga 

att relatera och kommunicera med andra människor. Ett sådant ledarskapsperspektiv kan 

appliceras på Vinnovas implementeringsprocess, eftersom ledarskapet utvecklades utefter 
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interaktionen mellan ledare och medarbetare. Vidare hävdar De Paoli, Arge och Hunnes 

Blackstad (2013) att en deltagande ledarskapskultur skapar goda förutsättningar för att 

medarbetarna ska övertygas om den aktivitetsbaserade arbetsplatsens fördelar. En sådan 

deltagande ledarskapskultur präglas av hög tillgänglighet, respekt för alla oavsett position, 

lyhördhet och att ledare och medarbetare kan erkänna sina misstag. Detta kan återkopplas till 

förändringsledarskapet på Vinnova, framförallt med avseende på den höga tillgängligheten 

under genomförandefasen. Ett sådant förhållningssätt visar att det fanns ett stort engagemang 

hos de enskilda ledarna, vilket ofta är en förutsättning för att långtgående 

organisationsförändringar ska fungera ändamålsenligt (Armenakis & Harris, 2002; Gilley, 

Gilley & McMillan, 2009). 

För att ledarskapet överhuvudtaget ska kunna utvecklas under en förändringsprocess gäller det 

att identifiera vilka som är de verkliga förändringsledarna. Carsten et al. (2010) menar att det 

är dessa som i samspel med medarbetarna, eller följeslagarna, kontinuerligt utvecklar 

ledarskapet. Leif Callenholm kom till insikt om att dessa måste övertygas om den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsens fördelar, eftersom det är avdelningscheferna som driver 

förändringsprocessen tillsammans med medarbetarna. Detta underlättade för 

implementeringens genomförande, eftersom engagerade förändringsagenter har lättare för att 

motivera övriga medarbetare (Ford, Ford & D’Amelio, 2008; Gilley, Gilley & McMillan, 

2009; Muelenbroek, Groenen & Janssen, 2011). Därmed utgör identifieringen av 

förändringsagenter en subkategori till förändringsledarskapet vid övergången till 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Det kan således vara av avgörande betydelse för förändringsprocessens effektivitet att den 

enskilde ledaren är positivt inställd till organisationsförändringen (Gilley, Gilley & McMillan, 

2009). Jenni Nordborg menar att hennes förändringsbenägenhet bidrog till att förankra 

positiva attityder hos medarbetarna under förändringsprocessen. Johan Gómez de la Torre 

bekräftar detta: han menar att Jenni Nordborgs inställning skapade en positiv uppslutning 

kring förändringen. Även Mats Jarekrans menar att implementeringsprocessen underlättades 

av Jenni Nordborgs positiva inställning och förändringsbenägenhet. Han menar att Jenni 

Nordborgs starkaste sida består i förmågan att entusiasmera medarbetarna inför nya 

utmaningar. En förändringsbenägen ledare skapar således goda förutsättningar för en effektiv 

förändringsprocess. Carsten et al. (2010) menar att den sociala kontexten bestämmer vilka 

aspekter av den egna identiteten som är framträdande. Ledarskapet kan därmed påverka vilka 

aspekter av det egna jaget som träder fram i en given kontext, och därmed bidra med mer 

varaktiga förändringar i följeslagares attityder och uppfattningar. Förändringsbenägenheten är 

således en aspekt av den egna identiteten, och under förutsättning att denna framträder under 

en förändringskontext finns goda utsikter att medarbetarna påverkas av detta. Därmed bidrar 

en sådan aspekt av den egna identiteten till att avlägsna negativa attityder hos medarbetarna, 

för att istället utveckla positiva attityder hos desamma. Det sociala identitetsskapandet utgör 

alltså en annan subkategori till huvudkategorin. 

Greenberg (1990) menar att en organisationsförändring är avhängigt den organisatoriska 

rättvisan, med avseende på huruvida förändringen kommer att respekteras av medarbetarna 

eller inte. När medarbetarna upplever att de blir rättvist behandlade utvecklar de attityder och 
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beteenden som är fördelaktiga för förändringsprocessen. Detta gäller även under 

förutsättningar som präglas av motgångar och integritetsförlust. Jenni Nordborg hävdar att 

medarbetarnas farhågor måste omvandlas till den enskilde ledarens egna farhågor vid en 

organisatorisk förändring, för att dessa ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt. Övergången 

till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen innebär inte sällan att medarbetarna upplever en 

integritetsförlust, till följd av minskad privat avskildhet (De Croon et al., 2005; De Paoli, 

Arge & Hunnes Blackstad, 2013). Därmed blir det ännu viktigare att den enskilde ledaren 

inger förtroende, vilket kan åstadkommas genom att farhågor lyssnas till och tas på allvar. 

Detta ger uttryck för organisatorisk rättvisa i förändringsledarskapet, vilket också utgör en 

subkategori i innehållsanalysen för Vinnova. 

Den organisatoriska rättvisan synliggörs också i informationsöverföringen från ledningen till 

medarbetarna. Leif Callenholm hävdar att de veckovisa informationsbreven utgjorde en 

avgörande faktor i förändringsprocessen. Dels riskerar inte viktig information att utebli, dels 

minskar riskerna för att den enskilde medarbetarens fantasi skapar felaktiga 

faktakonstruktioner. All information hade således samma ursprungskälla, eftersom 

projektledningen ansvarade för dessa informationsbrev. På så sätt kan ryktesspridning 

undvikas, genom att medarbetarna får likvärdig information. Den organisatoriska rättvisan 

präglade alltså även informationsspridningen under förändringsprocessen, genom att 

informationsasymmetri undveks. Detta skapade trovärdighet kring projektledningen; 

medarbetarna uppfattar ledningen som ärlig och kompetent. Elrod och Tippet (2002) menar 

att ledarens viktigaste uppgift under implementeringsfasen är att fortlöpande motivera de 

anställda. En förutsättning för att åstadkomma detta är följaktligen att ledaren inger förtroende 

och trovärdighet. 

Leif Callenholm menar att stort fokus lades vid att söka övertyga inflytelserika medarbetare, 

som hade en negativ inställning till det aktivitetsbaserade konceptet. På så sätt kunde dessa 

sprida positiva attityder till övriga medarbetare under genomförandefasen. Ofta definieras 

ledarskapet i en organisation såsom den ömsesidiga, relationella makten mellan medarbetarna. 

Detta skiljer sig från det formella maktbruket eftersom den informella maktkomponenten inte 

nödvändigtvis finns inbyggd i chefskapet (Ford, 2005; Luria & Berson, 2012). Det har alltså 

funnits kännedom om detta hos projektledningen, eftersom tonvikten lades vid att övertyga 

sådana informella ledare som var öppet kritiska mot den aktivitetsbaserade 

arbetsplatslösningen. Detta visar hur projektledningen gav det informella ledarskapet 

utrymme, och till och med uppmuntrade till informellt maktbruk. Därmed bildar det 

informella maktbruket en subkategori till huvudkategorin. 

På samma sätt som projektledningen försökte övertyga de negativa informella ledarna om den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsens fördelar, sökte Jenni Nordborg uppmuntra skeptiska 

medarbetare till att ingå i den nybildade referensgruppen. Därmed kunde dessa få svar på 

eventuella farhågor och dessutom bli medverkande aktörer i den kommande 

förändringsprocessen. Dessa medarbetare kunde således också övertygas om det 

aktivitetsbaserade arbetssättets fördelar, genom att de engagerades i förändringsprocessen. 

Eisenbach, Watson & Pillai (1999) menar att den transformativa ledaren vädjar till att 

inspirera och motivera medarbetarna genom att få dessa att identifiera sig med förändringens 
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vision. Den transformativa ledarskapsteorin kan följaktligen hänföras till Jenni Nordborgs 

ledarskapsstil i detta hänseende; hon söker inspirera och motivera medarbetarna och 

därigenom få dessa att identifiera sig med förändringens vision. Det är emellertid den sociala 

konstruktionen mellan ledare och följeslagare som i detta fall ger uttryck för ledarskapet, dvs. 

den sociala kontexten bestämmer vilken form ledarskapet antar. Detta är avhängigt både 

ledares och medarbetares olika identiteter. Förändringsbenägenheten hos Jenni Nordborg 

aktualiserades i samband med övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Analogt 

aktiverades förändringsobenägenheten hos somliga medarbetare, när förändringsprocessen 

inleddes. Därmed var det den sociala kontexten som formade ledarskapet i detta fall; den 

sociala ledarskapskonstruktionen gav upphov till en transformativ ledarskapsstil i detta 

specifika hänseende. Till följd av att den socialkonstruktivistiska ledarskapsinriktningen antar 

ett processinriktat synsätt på ledarskap, kommer ledarskapet ständigt betingas av en specifik 

social kontext (Bradbury & Lichtenstein, 2000; Carsten et al., 2010). 

För att motståndet från medarbetarhåll ska begränsas är det viktigt att dessa erhåller förståelse 

för den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen. Detta kommer med stor sannolikhet vidga 

medarbetarnas uppfattningar och därigenom få dessa att inse eventuella fördelar med 

arbetsplatslösningen. Mot denna bakgrund hade medarbetarna möjlighet att erhålla påtagliga 

bevis för hur en aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar. Denna möjlighet aktualiserades i 

samband med att ett antal studiebesök anordnades, dvs. samtliga medarbetare på Vinnova 

hade möjlighet att se hur det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet fungerade för andra 

företag. Dessa erfarenheter kunde sedan spridas till övriga medarbetare. Även om alla 

lärdomar inte var positiva ur medarbetarsynpunkt så innebar detta likväl att åsikterna övergick 

från föreställningar till konkreta synpunkter. Därmed kunde kunskapsnivån hos 

medarbetarstyrkan höjas och följaktligen bidra med en förståelse för hur denna 

arbetsplatslösning fungerar i verkligheten. Detta bekräftas av Mats Jarekrans som menar att 

studiebesöken blev viktiga för sådana medarbetare som hade en skeptisk inställning till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Förståelse för det aktivitetsbaserade konceptet utgör därför en 

annan subkategori till förändringsledarskapet på Vinnova. 
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5.3 Ett storföretag verksamt i en högteknologisk bransch 

Matris för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

Det var till följd av en 

lokaleffektiviseringsproblematik som 

företagsledningen började utforska 

möjligheterna att förbättra lokalerna på 

Storföretaget… insåg potentialen i att 

utveckla rådande arbetssätt och bli mer 

konkurrenskraftigt som företag… Den 

aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen 

lämpade sig för ett sådant arbetssätt. 

Därigenom kunde sammanföringen av 

människor underlättas, utan att detta 

behövde administreras uppifrån. 

Ledningen beslutade 

om att 

aktivitetsbasera 

våningsplanet, efter 

att man utforskat 

möjligheterna till att 

effektivisera 

lokalytorna. 

Hierarkisk styrning 

 

 

 

Positionell makt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

Huvudprincipen för att bemöta sådant 

motstånd från medarbetarhåll är att 

respektera alla åsikter, samt förklara 

tålmodigt. Medarbetarna måste inse vilka 

möjligheter som förändringen kan bidra 

med, och på så sätt se nyttan i att förändra 

nuvarande arbetssätt… och förstå hur det 

aktivitetsbaserade konceptet öppnar upp 

för ökade samarbetsmöjligheter. 

Det gäller att 

respektera motståndet 

från medarbetarhåll, 

och inte forcera fram 

övertygelsen hos 

medarbetarna. 

Motivation och 

engagemang via 

rimliga förväntningar. 

 

 

 

Transformativ 

ledarskapsstil 

 

 

 

 

 

Vägleda medarbetarna genom hela 

förändringsprocessen. Dessa måste förstå 

och ta till sig det nya tänkesättet, som den 

organisatoriska förändringen innebär… 

olika workshops, där medarbetarna fick 

överväga olika arbetsmiljöer som lämpliga 

för utförandet av deras arbetsuppgifter. 

Arbeta tillsammans 

med medarbetarna för 

att byta ut existerande 

förhållanden mot nya. 

Engagerar 

medarbetarna i 

processen. 

Vid utformningen av referensgrupperna, 

som hade för avsikt att följa och påverka 

förändringsprocessens utförande, valdes 

representanter ut från olika avdelningar 

utifrån strategiska hänsynstaganden. 

Medarbetare valdes 

på grundval av vilket 

inflytande dessa hade 

på de olika 

avdelningarna. 

Medarbetarna 

påverkas av de 

informella ledarna. 

Informellt 

ledarskap 

Det hade varit önskvärt om ett mindre steg 

tagits med avseende på dimensioneringen 

av antalet arbetsplatser. Det hade alltjämt 

varit ett aktivitetsbaserat kontorslandskap, 

men uppsjön av varierande arbetsplatser 

hade inledningsvis kunnat begränsas till 

skrivbordsplatser. 

Mindre 

dimensionering för 

att medarbetarna inte 

ska överbelastas med 

arbete. 

Om förändringen 

innebär fler 

arbetsuppgifter för 

medarbetarna skapas 

missnöje. 

 

 

Planering 

och social kontext 

 

 

 

 

Det hade varit önskvärt att redan från 

början veta vilka enheter som skulle 

beröras av förändringen. På så sätt hade 

samtliga förändringsaktiviteter under 

planeringsstadiet kunnat riktas mot dessa 

grupper. 

Om berörda enheter 

haft kännedom om 

förändringen tidigare 

hade motståndet 

kunnat minskas. 

Skapa de bästa 

förutsättningarna för 

medarbetarna. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

Medarbetarna hade således inte 

möjlighet att delta i beslutet om 

införandet av aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, och det var framförallt 

detta som gav upphov till stort 

missnöje… det finns en företagskultur 

på Storföretaget som präglas av de 

anställdas möjligheter till delaktighet i 

beslutsprocesser. 

Mycket motstånd från 

medarbetarhåll kan 

återföras till deras icke-

medverkan i 

beslutsprocessen. 

Delaktighet i 

beslutsprocessen. 

 

 

 

Social kontext och 

planering 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringsledarskap 

vid övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

”Jag öppnande upp för diskussioner, tog 

reda på svaren på de frågor som ställdes, 

samtidigt som jag fick vara tydlig med åt 

vilket håll vi skulle arbeta.  Jag tror det 

var avgörande att jag tog diskussionerna, 

för det kan jag uppleva att många andra 

chefer inte gjorde. Det är ju jobbigt och 

något som man helst undviker.” 

Viktigt att öppna upp 

för diskussioner, 

samtidigt som målet 

med förändringen inte 

får överges. 

Övertyga 

medarbetarna genom 

relationell och 

positionell 

maktpåverkan. 

Positionellt och 

informellt maktbruk 

Ett handlingskraftigt ledarskap har varit 

viktigt under processen, dvs. att lyssna 

på konkreta förslag och ta itu med dessa. 

Ett utpräglat ledarskap 

underlättar för 

förändringen. 

Proaktivitet skapar 

trovärdighet. 

Transformativ 

ledarskapsstil 

”Vikten av tillgänglighet under en 

förändringsprocess… Under den första 

veckan såg jag till att vara på plats och 

närvarande hela tiden… det var ju 

ganska kaosartat.” 

Ledaren är på plats hela 

tiden under den första 

tiden, för att skapa en 

mindre kaosartad 

övergång. 

Ta hänsyn till vilka 

sociala 

förutsättningar som 

föreligger. 

Social kontext 

Ett flertal chefer hade inte samma 

positiva inställning inför övergången till 

aktivitetsbaserade arbetsplatser… detta 

försvårar processen ytterligare. 

Ansvariga ledare för 

förändringsprocessen 

bör ha en positiv 

inställning till 

förändringen. Förändrings- 

agenternas inställning 

kan vara avgörande. 

 

 

 

 

Socialt 

identitetsskapande 

 

 

 

 

”Jag tycker att nya utmaningar är roliga, 

och vill prova på och så vidare. Det gick 

väldigt snabbt tills jag tyckte att den här 

förändringen var en bra idé. Det är ju 

olika hur man är som person. 

Ledarens personlighet 

inför förändringar 

skapar förutsättningar 

för genomförandet. 

”Kunde inte… dra nytta av det 

inflytande som ett flertal personer 

utövade på medarbetarstyrkan. 

Utgångspunkten blev istället att försöka 

hindra spridningen av negativitet från 

dessa personer i så stor utsträckning som 

möjligt… Därför har jag försökt att 

uppmuntra de personer som flyttat upp.” 

Negativt inflytande 

från inflytelserika 

ledare vid 

förändringen. 

Uppmuntra andra 

medarbetare att ta mer 

plats. 

Uppmuntra till 

informellt ledarskap. 

Informellt 

maktbruk 
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Beslutet om att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser på Storföretaget var uteslutande ett 

ledningsbeslut. Projektledaren menar att motiven bakom arbetsplatsförändringen kan härledas 

till en lokaleffektiviseringsproblematik: det fanns skäl till att söka effektivisera lokalytan. 

Därmed inkluderades inte medarbetarna i beslutsprocessen kring införandet av den nya 

arbetsplatslösningen i större utsträckning. Beslutsprocessen var istället avhängigt den 

hierarkiska styrningen; berörda medarbetare inkluderades inte i förändringsprocessen förrän 

beslutet redan var fattat. Subkategorin utgörs i detta sammanhang av den positionella makten, 

dvs. beslutsstyrningen betingas av de hierarkiska strukturerna i organisationen och därmed de 

inneboende formella maktfaktorerna (Ford, 2005). 

Enhetschefen menar emellertid att medarbetarnas icke-medverkan i beslutsprocessen utgjorde 

en viktig orsak till motståndet. Detta beror på att det finns en företagskultur på Storföretaget 

som präglas av de anställdas möjligheter till delaktighet i beslutsprocesser. Ledningen 

underlät emellertid att ta hänsyn till en sådan eventuell företagskultur, och lät istället den 

positionella makten styra beslutsprocessen. Därmed kan missnöjet från medarbetarhåll 

hänföras till att den positionella maktfaktorn gjordes aktuell på bekostnad av det utökade 

medarbetarinflytandet. Detta bekräftas också av Medarbetare ett, som menar att medarbetarna 

borde ha inkluderats i processen tidigare och erhållit utförligare information. Analogt menar 

Medarbetare två att förväntningarna på den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen inte 

stämde överens med verkligheten. De kontextuella förutsättningarna fanns således inte för att 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

”Enhetschefen har hela tiden försökt 

hålla uppe stämningen till det här, men 

samtidigt inte slagit bort våra 

synpunkter… tar tag i dem direkt, men 

fokuserar samtidigt på det som är bra… 

och sen blundar Enhetschefen inte för 

problemen, för blundar någon för 

problemet så slutar folk att lyssna på 

resten.” 

Om ledaren har en 

positiv inställning till 

förändringen överförs 

det till medarbetarna. 

Social interaktion 

formar ledarskapet. 

 

 

 

Socialt 

identitetsskapande 

 

 
 

 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

Beslutsprocessen kring det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet 

borde ha kommunicerats ut till 

medarbetarna på ett tydligare sätt. 

Projektledningen informerade inte 

tillräckligt utförligt om motiven bakom 

arbetsplatsförändringen. 

Medarbetarna borde 

ha inkluderats i 

processen tidigare 

och erhållit bättre 

information från 

projektledningen. 

Kommunicera ut 

visionen till 

medarbetarna.  

 

 

Planering och social 

kontext 

 

”Så alla var väldigt positiva när vi 

började. Sen blev det ju inte riktigt så 

som vi hade föreställt oss. Det är svårt 

att föreställa sig hur man ska uppleva 

det, men ändå tycker jag att vi gick in 

med en positiv anda. Att vi skulle 

försöka få det att fungera.” 

Positiv inställning 

från medarbetarna 

inledningsvis, men 

förväntningarna 

överensstämde inte 

med verkligheten. 

Kunskap om det 

aktivitetsbaserade 

konceptet. 

”Man måste tillgodose de mindre 

gruppernas behov, eftersom en liten 

grupp blir väldigt sårbar när det finns 

stora grupper som arbetar ihop 

runtomkring. Du försvinner i mängden.” 

Förändringsprocessen 

måste inkludera alla 

berörda enheter, 

genom att hänsyn tas 

till behoven hos 

samtliga. 

Inkludera samtliga 

organisatoriska 

enheter. 

Minoritetsintresse 
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genomföra förändringen på det sättet som ledningen valde att göra. Projektledaren lyfter 

också fram denna problematik: mindre steg borde ha tagits med avseende på 

dimensioneringen av antalet arbetsplatser, samtidigt som det hade varit önskvärt om berörda 

enheter haft kännedom om förändringen i ett tidigare skede. Detta hade skapat bättre 

förutsättningar för medarbetarna och således kunnat minska motståndet. Detsamma gäller för 

dimensioneringsfrågan; dimensioneringen innebar en högre arbetsbelastning för medarbetarna 

vilket ofta är en orsak till missnöje. Davidson (1994) menar exempelvis att det ofta krävs 

finansiella ersättningar till medarbetare för att dessa ska acceptera det mer omfattande arbetet 

som organisationsförändringen innebär. 

Mot denna bakgrund bildas ytterligare en subkategori till huvudkategorin, nämligen hur 

hänsyn till social kontext och planering skapar förutsättningar för en effektiv 

förändringsprocess. Den sociala interaktionen mellan ledning och medarbetare gav inte 

uttryck åt ett välavvägt ledarskap, eftersom den positionella makten tog över detta utrymme. 

Visionen kring arbetsplatsförändringen förmedlades inte på ett tillräckligt övertygande sätt, 

samtidigt som den bristande kunskapsnivån på vissa avdelningar gav upphov till tvivelaktiga 

förväntningar från medarbetarhåll. Ledningen hade kunnat ge uttryck för visionen i ett 

tidigare skede. Gill (2002) menar att visionen måste ta avstamp i de viktigaste förbättringarna 

som förändringen innebär, samt påvisa nyttan av dessa förbättringar. På så sätt kan 

medarbetarna få en bättre uppfattning om varför förändringen är viktig för organisationen, och 

vilka fördelar de kan dra från densamma. Det är framförallt under de inledande faserna av 

förändringsprocessen som den enskilde ledaren bör ge uttryck för en sådan vision (Elrod & 

Tippet, 2002; Self, 2007). Detta vittnar om vikten av att utförligt planera en kommande 

arbetsplatsförändring (Lewin, 1952). Den bristande kunskapsnivån hos avdelning Q, med 

avseende på det aktivitetsbaserade arbetssättet, hade kunnat avhjälpas om planeringsstadiet 

för deras övergång hade utvidgats. 

Carsten et al. (2010) menar att grupptillhörigheten kontinuerligt formar ledarskapet, under 

förutsättning att såväl ledare som medarbetare kan identifiera sig med denna tillhörighet. Ett 

sådant synsätt på ledarskap går bortom det ledarcentrerade perspektivet. Fokus riktas snarare 

på organisationens medarbetare som inte befinner sig i chefspositioner. Sannolikheten för att 

en organisationsförändring ska vinna gehör hos medarbetarna ökar om dessa känner en stark 

grupptillhörighet och identifierar sig själva som följeslagare i sin relation till ledaren 

(Bresnen, 1995; Carsten et al., 2010). Den sociala kontexten vid beslutstillfället gav inte 

utrymme för ett sådant positionellt maktbeslut. Dels för att den rådande kulturen på kontoret 

inte tillät en sådan beslutsprocess, dels för att detta skapade skeva förväntningar från 

medarbetarhåll till följd av kunskapsbrist. Medarbetarna kunde inte identifiera sig med en 

sådan passiv rollidentitet, utan upplevde att det fanns skäl till att få inkluderas i 

beslutsprocessen. 

Enhetschefen menar emellertid att tillgängligheten under den första tiden var avgörande, 

eftersom detta gav upphov till en mindre kaosartad övergång. Medarbetarnas motstånd inför 

förändringen, tillsammans med Enhetschefens förändringsbenägenhet, gav upphov till ett 

ledarskap som präglades av hög tillgänglighet. Därmed blev ledarskapet avhängigt den sociala 

interaktionen mellan ledare och medarbetare. Enhetschefen tog hänsyn till vilka sociala 
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förutsättningar som förelåg på avdelningen, vilket är en förutsättning för att ledarskapet 

fortlöpande ska kunna konstrueras. Den sociala kontexten bildar följaktligen en egen 

subkategori till huvudkategorin. 

Det kan vara av avgörande betydelse för förändringsprocessens effektivitet att den enskilde 

ledaren är positivt inställd till organisationsförändringen (Gilley, Gilley & McMillan, 2009). 

Enhetschefen menar att denne uppskattar nya utmaningar och förändringar. Därför dröjde det 

inte länge förrän nyssnämnda fattade tycke för arbetsplatsförändringen. Enhetschefen hade 

följaktligen en positiv inställning till arbetsplatsövergången, medan det fanns andra 

enhetschefer som inte var lika entusiastiska. Enhetschefen menar att en sådan negativ 

inställning försvårar processen ytterligare. Medarbetare ett menar att om ledaren har en 

positiv inställning till förändringen finns goda förutsättningar för att detta ska överföras till 

medarbetarna. Carsten et al. (2010) menar att den sociala kontexten bestämmer vilka aspekter 

av den egna identiteten som är framträdande. Ledarskapet kan därmed påverka vilka aspekter 

av det egna jaget som träder fram i en given kontext, och därmed bidra med mer varaktiga 

förändringar i följeslagares attityder och uppfattningar. Förändringsbenägenheten är således 

en aspekt av den egna identiteten, och under förutsättning att denna framträder under en 

förändringskontext finns goda utsikter för att medarbetarna påverkas av detta. Därmed bidrar 

en sådan aspekt av den egna identiteten till att avlägsna negativa attityder hos medarbetarna, 

för att istället utveckla positiva attityder hos desamma. Det sociala identitetsskapandet utgör 

alltså en annan subkategori till huvudkategorin. 

Projektledaren menar att huvudprincipen för att bemöta motståndet från medarbetarhåll är att 

respektera alla åsikter, samt förklara tålmodigt. Det gäller således att respektera motståndet 

från medarbetarhåll, och inte forcera fram övertygelsen hos desamma. Medarbetarna måste 

inse nyttan av att förändra nuvarande arbetssätt, samt förstå hur det aktivitetsbaserade 

konceptet kan öppna upp för nya samarbetsmöjligheter. Därigenom kan ledarskapet inriktas 

mot att motivera och engagera medarbetarna, via rimliga förväntningar. Projektledaren 

betonar vikten av att aktivera medarbetarna under genomförandefasen, vilket delvis kunde 

åstadkommas genom olika workshops. På så sätt arbetar den enskilde ledaren tillsammans 

med medarbetarna för att byta ut existerande förhållanden mot nya. Ett sådant förhållningssätt 

kan hänföras till den tranformativa ledarskapsstilen. Genom att vädja till inspiration och 

motivation kan den enskilde ledaren få medarbetarna att identifiera sig med förändringens 

vision. På så sätt kan medarbetarna förstå betydelsen av att ge upp egenintresset till förmån 

för det organisatoriska intresset (Bass, 1985; Tichy & Devanna, 1990; Eisenbach, Watson & 

Pillai, 1999). 

Enhetschefen lyfter också fram vikten av att aktivera medarbetarna i förändringsprocessen 

vilket nyssnämnda åstadkommer genom att respektfullt lyssna på synpunkter, för att sedan ta 

itu med dessa tämligen omgående. Ett sådant handlingskraftigt och proaktivt ledarskap skapar 

trovärdighet. Det ger också upphov till inspiration och motivation från medarbetarhåll. Bass 

(1985) och Pawar och Eastman (1997) menar att det transformativa ledarskapet lämpar sig 

bättre för icke-rutinmässiga situationer, och att organisationer därmed är mer receptiva för ett 

sådant ledarskap vid organisationsförändringar. Den sociala identitetsteorin motsätter sig 

emellertid en sådan ledarskapsansats; det är genom social interaktion som ledarskapet kan få 
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betydelse och inte genom förutbestämda beskrivningar av hur ledare och följeslagare bör 

agera (Bresnen, 1995). Ett sådant förhållningssätt mot att förstå Storföretagets 

ledarskapsansats bidrar med en djupare förståelse för hur förändringsledarskapet ser ut. 

Projektledaren och enhetschefen konstruerar ledarskapet tillsammans med medarbetarna, 

utifrån den sociala kontexten mellan dessa. Det transformativa ledarskapet blir därmed en 

produkt av en sådan social konstruktion. Därför är det irrelevant att tillskriva 

förändringsledarskapet på Storföretaget särskilda aspekter eller egenskaper, eftersom den 

sociala kontexten aldrig är given. 

Projektledaren menar att representanter till den arbetsgrupp, som hade för avsikt att följa och 

påverka förändringsprocessens utförande, valdes utifrån strategiska hänsynstaganden. 

Medarbetare valdes på grundval av vilket inflytande dessa hade på de olika avdelningarna. 

Detta skapar en trovärdighet kring arbetsgruppen och underlättar således för förändringens 

genomförande. Motståndet från medarbetarhåll begränsades till följd av detta, eftersom övriga 

medarbetare har förtroende för dessa representanter. Detta ger uttryck för ett informellt 

maktbruk under genomförandefasen. Den positionella makten kompletterades med sådana 

maktfaktorer som nödvändigtvis inte finns inbyggda i chefskapet (Ford, 2005; Luria & 

Berson, 2012). De informella ledarna hade således en viktig påverkan på övriga medarbetare, 

som berördes av förändringen. Detta innebar inte enbart fördelar för genomförandefasen. 

Enhetschefen berättar om hur ett flertal inflytelserika medarbetare utövade negativ påverkan 

på medarbetarstyrkan. Därmed blev det centralt att låta andra medarbetare ta mer plats, dvs. 

uppmuntra övriga medarbetare på det aktivitetsbaserade våningsplanet till informellt 

maktbruk. 

Den informella maktkomponenten kan emellertid också återfinnas i Enhetschefens chefskap. 

Medarbetare ett hävdar att förändringsbenägenheten hos ovannämnda gav upphov till positiva 

attityder hos medarbetarna. Detta kan anknytas till det informella ledarskapet eftersom det är 

sådana maktstrukturer som finns inbyggda i relationen mellan enhetschefen och medarbetarna 

som genererar dessa attityder. Enhetschefens positionella maktpåverkan lyser emellertid 

genom i detta avseende; det anses viktigt att öppna upp för diskussioner, samtidigt som målet 

med förändringen inte får överges. Därmed tillämpades såväl positionell som informell makt 

för att övertyga medarbetarna om det aktivitetsbaserade konceptet. Det informella maktbruket 

bildar likväl en subkategori till förändringsledarskapet på Storföretaget. 

Slutligen menar medarbetare två att anledningen till den tämligen korta tidsperioden i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet för avdelning Q, delvis kan hänföras till det bristande 

minoritetsintresset. Nyssnämnda hävdar att förändringsprocessen måste inkludera alla berörda 

enheter, genom att hänsyn tas till behoven hos samtliga. Det fanns således särskilda behov för 

avdelning Q som inte kunde tillgodoses i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet, och detta 

var således orsaken till missnöjet från medarbetarhåll. Samtliga organisatoriska enheter som 

berörs av en arbetsplatsförändring behöver således inkluderas i en förändringsprocess; 

behoven hos de mindre enheterna får inte förbises. Därmed bildar minoritetsintresset en 

subkategori till förändringsledarskapet på Storföretaget. 
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5.4 PwC Sverige i Örebro 

Matris för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kodning Subkategori Kategori 

”Vi hade kunnat utveckla ett nytt 

kontorslandskap, men jag tror att de 

flesta kände att den här idén var mer 

spännande. Det är i alla fall det jag har 

fått höra. Så alternativet släcktes ganska 

snabbt. Vi släckte det däremot inte 

medvetet. Vi ville göra det här, men 

hade det varit massiva protester så hade 

vi backat.” 

Under förutsättning att det 

hade varit massivt 

motstånd från 

medarbetarhåll, så skulle 

ledningen inte beslutat om 

att införa 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. 

Medarbetarna 

inkluderas i 

beslutsprocessen. 

 

 

 

Organisatorisk 

rättvisa 

 

 

 

 

 
 

 

Förändringsledarskap vid 

övergången till den 

aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen. 

 
 

 

”Kontorschefen kommer exempelvis inte 

ha en egen plats eller eget rum. Det tror 

jag är en viktig del i det här, att inte göra 

några undantag. Ska delägarna ha några 

egna rum? Nej, det ska de inte. Vi utgår 

från att vi går in i det här med lika 

villkor, annars vore det förätet. Det vore 

inget tecken på bra ledarskap tror jag.” 

Ledare i chefspositioner 

ska beröras av 

förändringsproessen i lika 

hög utsträckning som 

övriga medarbetare. 
Skapa 

förutsättningar för 

en rättvis 

förändrings- 

process. 
…en viktig anledning till medarbetarnas 

acceptans inför förändringen är att 

ledningen bemöter frågor och 

synpunkter med respekt… 

eländesforskningsdag, där alla farhågor 

om det nya aktivitetsbaserade kontoret 

kunde ges utrymme för diskussion. 

Det gäller att respektera 

motståndet från 

medarbetarhåll, och inte 

forcera fram övertygelsen 

hos medarbetarna. 

…vikten av att låta sådana inflytelserika 

medarbetare förankra det 

aktivitetsbaserade konceptet hos övriga 

medarbetare. Det gäller att dra nytta av 

den optimistiska delen av 

medarbetarstyrkan och låta dessa bli 

ambassadörer för ledningens tankar och 

idéer. 

Dra nytta av inflytelserika 

medarbetare för att 

förankra förändringen hos 

övriga medarbetare. 

Medarbetare 

tenderar att 

påverkas mycket 

av de informella 

ledarna. 

Informellt 

maktbruk 

… medarbetare som är missnöjda inte 

kan övertalas: även om ledningen skulle 

presentera andra förslag till 

arbetsplatslösningar skulle dessa 

medarbetare likväl vara missnöjda… 

ryktesspridningen vittnar om att det 

finns medarbetare som avser säga upp 

sig, om de behöver flytta till ett 

aktivitetsbaserat kontor… ”Jag hoppas 

inte att de slutar, men ibland kanske man 

måste låta det ske för att man ska kunna 

ta ett steg vidare.” 

Det finns sådant motstånd 

från medarbetarhåll som 

inte kan övervinnas. 

Låta motståndet 

bestå. 
Positionell makt 

”Det är inflyttning i den nya lokalen om 

ett år, alltså i april 2016. Till hösten 

kommer vi börja med att tömma våra 

rum. Då ska vi köra Clean-desk när vi 

sitter på våra rum. Detta för att vi ska få 

öva på det här , för det är inte så lätt som 

man kanske tror, och så ser vi dessutom 

vart bristerna finns.” 

Förbereda medarbetarna 

inför det aktivitetsbaserade 

arbetskonceptet i ett tidigt 

skede, så att 

förankringsprocessen är 

långt gången när lösningen 

implementeras. 

Öka 

kunskapsnivån. 

Ökad förståelse 

för det 

aktivitetsbaserade 

konceptet. 
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PwC Sverige har ännu inte implementerat den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen på 

Örebrokontoret. Förändringsprocessen är alltjämt i planeringsstadiet. Medarbetarna 

inkluderades i beslutsprocessen, eftersom företagsledningen inte skulle beslutat om att införa 

aktivitetsbaserade arbetsplatser om motståndet från medarbetarhåll varit omfattande. 

Medarbetarnas åsikter utgjorde således en viktig utgångspunkt när beslutet fattades. Den 

hierarkiska styrningen var därmed inte ledande i beslutsprocessen. Detta ger uttryck för en 

utpräglad organisatorisk rättvisa; medarbetarnas åsikter och attityder avgjorde huruvida 

förändringsprocessen skulle fortlöpa eller inte. Detta visar hur ledningen satte den 

organisatoriska rättvisan i centrum för organisationsförändringen, vilket medför att 

medarbetarna känner sig rättvist behandlade redan innan förändringsprocessen verkställs 

(Greenberg, 1990). 

Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för en rättvis förändringsprocess på PwC Sverige. 

Detta ska åstadkommas genom att samtliga medarbetare kommer att beröras av 

arbetsplatsförändringen. Exempelvis kommer ledare i chefspositioner beröras av det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet i lika hög utsträckning som övriga medarbetare. På så 

sätt kan rättvisa förutsättningar skapas på förhand, vilket underlättar för den kommande 

genomförandefasen (Cobb, Wooten & Folger 1995; Folger & Starlicki, 1999). 

Vidare tror Hans Olsson att medarbetarnas acceptans inför arbetsplatsförändringen beror på 

ledningens bemötande, med avseende på synpunkter och kritik. Ford, Ford och D` Amelio 

(2008) samt Gilley, Gilley och McMillian (2009) hävdar att enbart den kommunikativa 

förmågan hos den enskilde ledaren kan reducera skepticism och motstånd från 

medarbetarhåll. Detta kan därigenom medföra en ökad acceptans kring 

organisationsförändringen. Hans Olsson menar att ett sådant förhållningssätt har präglat 

inledningsfaserna av arbetsplatsförändringen, vilket åskådliggörs genom 

eländesforskningsdagen som genomfördes på kontoret. Den kommunikativa aspekten lyfts 

fram i sådana sammanhang, och visar framförallt att ledningen är beredda att diskutera 

farhågor från medarbetarhåll. Detta är i sin tur en förutsättning om en rättvis 

förändringsprocess ska kunna åstadkommas. Därmed utgör den organisatoriska rättvisan en 

subkategori till förändringsledarskapet på PwC Sverige. 

Avsikten är att låta inflytelserika medarbetare förankra det aktivitetsbaserade konceptet hos 

övriga medarbetare, till följd av att dessa har en positiv inställning till förändringen och har 

stor påverkan på medarbetarstyrkan. Hans Olsson menar att dessa ska fungera som 

ambassadörer för ledningens tankar och idéer, vilket visar på en förståelse för de informella 

ledarnas betydelse vid organisationsförändringar. Det kommer således ges utrymme för sådant 

informellt maktbruk som ofta finns inbyggt i relationerna mellan medarbetare. Kempster, 

Higgs och Wuerz (2014) menar att de informella maktstrukturerna kan ha en stor betydelse 

för förändringsprocessens genomförande. Å andra sidan menar Ford (2005) att den 

positionella makten inte kan förbises, eftersom en förändringsprocess behöver ett formellt 

ledarskap som driver densamma. Det informella maktbruket utgör likväl en subkategori till 

förändringsledarskapet på företaget. 

Hans Olsson menar att det finns sådant motstånd från medarbetarhåll som inte kan 

övervinnas. Han hävdar att fokus bör ligga på de 80 procent som är positivt inställda eller 
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neutrala. Resterande 20 procent utgörs av medarbetare som inte kan övertalas. Därför låter 

Hans Olsson detta motstånd bestå; väljer dessa att avsluta sin anställning på PwC Sverige som 

en följd av detta, anses det utgöra ett steg i övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Hans Olsson menar att sådant får lov att ske, eftersom det kan vara ett nödvändigt steg mot att 

driva förändringsprocessen framåt. På så sätt finns det likväl en tydlig formell maktfaktor 

inbyggd i förändringsprocessen, eftersom minoriteten bortses från i detta fall. Detta vittnar om 

betydelsen av det formella ledarskapet under en förändringsprocess. Om detta saknas 

föreligger risken att den missnöjda delen av medarbetarstyrkan övertygar övriga medarbetare 

om förändringens avigsidor. Detta riskerar i sin tur att ödelägga förändringens genomförande. 

Därmed tycks ståndpunkten hos Ford (2005) stämma överens med det formella ledarskapets 

betydelse i förändringsprocessen hos PwC Sverige. Det formella maktbruket har sin grund i 

den positionella maktstyrningen i en organisation. Därmed bildar det positionella maktbruket 

en subkategori till förändringsledarskapet på PwC Sverige. 

Företagsledningen avser att i ett tidigt skede förbereda medarbetarna inför det 

aktivitetsbaserade arbetskonceptet. Detta ska åstadkommas genom införandet av en Clean-

desk policy under hösten 2015. På så sätt är förankringsprocessen hos medarbetarna långt 

gången när arbetsplatslösningen sedermera implementeras. Detta bidrar med en ökad 

kunskapsnivå, som i sin tur innebär att medarbetarna erhåller en nyanserad förståelse för det 

aktivitetsbaserade konceptet. Förståelse för det aktivitetsbaserade konceptet utgör därför ännu 

en subkategori till förändringsledarskapet på PwC Sverige. 
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5.5 Jämförande analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den positionella makten har haft stort inflytande på förändringsprocesserna hos samtliga 

företag. Detta maktbruk har emellertid präglat förändringsprocesserna på olika sätt, med 

avseende på i vilket skede av förändringen som maktbruket varit mest framträdande. Hos ISS 

var det den hierarkiska styrningen som skapade förutsättningarna för förändringens 

genomförande, eftersom det rörde sig om en tämligen snäv tidsram. Beslutet om införande av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser var uteslutande ett ledningsbeslut. Detsamma gäller för 

beslutsprocesserna hos Vinnova i Stockholm och Storföretaget verksamt i en högteknologisk 

bransch. Hos PwC Sverige i Örebro utgjorde medarbetarnas åsikter en viktig utgångspunkt 

när beslutet fattades; om förslaget hade mottagits negativt från medarbetarhåll, så hade 

företagsledningen gått vidare med ett annat förslag. Detta utgör den viktigaste skillnaden 

mellan företagen, med avseende på användandet av det positionella maktbruket. Ledare i 

chefspositioner har en sådan positionell maktpåverkan, som är en konsekvens av deras 

hierarkiska status i organisationen (Ford, 2005). Detta påvisar betydelsen av att ge utrymme 

för den formella maktfaktorn i förändringsledarskapet. På så sätt kan analysmodellen 

bekräftas utifrån sådana hänsynstaganden: den formella maktfaktorn inverkar på 

förändringsledarskapet som i sin tur fungerar som medel för att övervinna motståndet från 

medarbetarhåll.  

Det informella maktbruket har identifierats i förändringsprocesserna hos samtliga företag. Det 

finns alltså en förståelse för att de informella ledarna bidrar till processens utveckling. Hur 

företagen väljer att utnyttja det informella maktbruket skiljer sig emellertid åt. Hos 

Storföretaget fanns det ett flertal inflytelserika medarbetare som var negativt inställda till det 

aktivitetsbaserade konceptet. Där låg tonvikten snarare vid att uppmuntra andra medarbetare 

till att ta mer plats, dvs. uppmuntra övriga medarbetare till informellt maktbruk. Hos Vinnova, 

å andra sidan, lades stort fokus lades vid att söka övertyga inflytelserika medarbetare, som 

hade en negativ inställning till det aktivitetsbaserade konceptet. På ISS fanns det behov av att 

ta reda på vilka medarbetare som var särskilt positivt inställda till det aktivitetsbaserade 

Socialt identitetsskapande 

Förändringsledarskap 

Förändringsprocessen mot 

den aktivitetsbaserade 

arbetsplatslösningen. 
Transformativt ledarskap 

Change management 

Makt 
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konceptet. Sedan kunde dessa ta del av den nya arbetsplatslösningen först, i syfte att förankra 

det nya arbetssättet hos övriga medarbetare. Hans Olsson på PwC Sverige i Örebro menar att 

de inflytelserika medarbetarna på arbetsplatsen fungerar som ambassadörer för ledningens 

tankar och idéer, vilket visar på en förståelse för de informella ledarnas betydelse vid 

organisationsförändringar. Maktbruket har återigen en viktig funktion i förändringsprocessen 

mot införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Ford (2005) samt Luria och Berson (2012) 

menar att den ömsesidiga, relationella maktfaktorn ofta definierar ledarskapet i den enskilda 

organisationen. Samtliga företag i studien har således uppmärksammat en sådan ståndpunkt, 

och det finns därför skäl att hävda att den informella maktfaktorn haft stor betydelse för 

förändringsprocessernas ändamålsenliga genomförande. Förändringsledarskapets maktfaktor 

bekräftas delvis genom det informella maktbruket, vilket studiens analysmodell vittnar om. 

Den organisatoriska rättvisan har identifierats såsom subkategori till förändringsledarskapet 

hos ISS, Vinnova och PwC Sverige. Detta har haft en viktig betydelse för att reducera 

motståndet från medarbetarhåll i förändringsprocesserna hos Vinnova och ISS. Vidare 

kommer en sådan rättvis behandlingsprocess med stor sannolikhet minska eventuellt motstånd 

från medarbetarhåll under genomförandefasen hos PwC Sverige i Örebro. Den organisatoriska 

rättvisan kom framförallt till uttryck hos Vinnova genom den rättvisan 

informationsbehandlingen. Hos Storföretaget uteblev emellertid den organisatoriska rättvisan 

i flera hänseenden, framförallt med avseende på hur besluts- och planeringsfasen hanterades. 

Medarbetarnas icke-medverkan i denna förändringsfas gick emot rådande företagskultur, och 

utgjorde således en viktig orsak till motståndet hos företaget.  

I detta sammanhang härrör organisatorisk rättvisa från teorierna om Change Management, 

dvs. den organisatoriska rättvisan utgör ett element i de ledarskapsinriktade teorierna om 

Change Management (Greenberg, 1990; Cobb, Wooten & Folger, 1995; Folger & Starlicki 

1999). Change Management påvisas således i det empiriska materialet vilket i sin tur 

bekräftar studiens analysmodell. Trestegsprocessen i modellerna om Change Management 

kan identifieras hos två av de fyra företagen, nämligen Vinnova och Storföretaget. Denna 

trestegsprocess består av ett förberedelsestadium, ett genomförandestadium och ett 

nedfrysningsstadium (Elrod & Tippet, 2002). Hos Vinnova inkluderades medarbetarna aktivt i 

samtliga faser, och framförallt med avseende på förberedelsestadiet. Intervjupersonerna tror 

att ett sådant deltagande har varit avgörande för förändringens genomförande, samt 

förankringen av arbetsplatsförändringen hos medarbetarna. Hos Storföretaget fanns Change 

Management-faserna också, fastän de såg annorlunda ut i jämförelse med Vinnova. 

Medarbetarna inkluderades inte i samma utsträckning i planeringsfasen, vilket bidrog till 

missnöjet och motståndet från medarbetarhåll. Medarbetarna på Storföretaget tror också att ett 

inkluderande i förberedelsestadiet hade minskat motståndet avsevärt, och därmed gett upphov 

till en förmånlig förankring av arbetsplatskonceptet från medarbetarhåll. Hos ISS fanns inget 

behov av att inkludera medarbetarna i förberedelsestadiet, eftersom det alltjämt fanns en 

utpräglad medvetenhet kring det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. På så sätt riskerades 

inte förändringen att mottas negativt från medarbetarhåll, eftersom det redan fanns en 

förståelse för det aktivitetsbaserade konceptets funktion och fördelar. En sådan utvecklad 
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medvetenhet fanns emellertid inte hos medarbetarstyrkorna på Vinnova och Storföretaget, 

vilket aktualiserar behovet av att inkludera medarbetarna i planeringsfaserna av förändringen.  

PwC Sverige i Örebro lät dessutom medarbetarnas åsikter utgöra den avgörande 

utgångspunkten för beslutet om införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Nyssnämnda 

befinner sig emellertid alltjämt i förberedelsestadiet, varför det inte är möjligt att analysera 

övriga förändringsfaser i detta skede. 

Det transformativa ledarskapet kan identifieras hos tre av de fyra företagen. Det kan 

emellertid argumenteras för att denna ledarskapsinriktning också kan återfinnas i PwC 

Sveriges förändringsprocess; förändringsledarskapet inkluderar medarbetarna genom att dessa 

aktivt tillåts delta i besluts- och planeringsfaserna. Därmed utgår förändringsledarskapet från 

att motivera och engagera medarbetarna, i syfte att reducera eventuellt motstånd. Inspiration, 

motivation och engagemang är viktiga egenskaper i det transformativa ledarskapet, vilket 

intervjupersonerna hos de övriga företagen också lyfter fram. På så sätt kan det konstateras att 

den traditionella ledarskapsinriktningen faktiskt kan ge form åt förändringsledarskapet, i 

processen mot införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Därmed blir det relevant att 

studera ledarskapet utifrån ett ledarcentrerat perspektiv, när förståelse ska erhållas för 

förändringsledarskapets betydelse mot att minska motståndet från medarbetarhåll. Det 

transformativa ledarskapet kan således bekräftas med hjälp av studiens analysmodell.  

Förändringsledarskapet utgår hela tiden från den sociala kontexten och det sociala 

identitetsskapandet, dvs. ledarskapet konstrueras socialt av såväl ledare som medarbetare. 

Därmed kommer den sociala kontexten avgöra vilka aspekter av den egna identiteten som är 

framträdande. Hos Vinnova aktualiserades förändringsbenägenheten hos Jenni Nordborg i 

samband med övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Analogt aktiverades 

förändringsobenägenheten hos somliga medarbetare, när förändringsprocessen inleddes. 

Därmed var det den sociala kontexten som formade ledarskapet i detta fall; den sociala 

ledarskapskonstruktionen gav upphov till en transformativ ledarskapsstil i detta specifika 

hänseende. Detsamma gäller för Greger Olovsson på ISS och Enhetschefen på Storföretaget. 

Det finns emellertid exempel på där de sociala förutsättningarna inte har tagits hänsyn till. 

Besluts- och planeringsfasen på Storföretaget gav inte uttryck åt ett välavvägt ledarskap, 

eftersom den positionella makten tog över detta utrymme. Visionen kring 

arbetsplatsförändringen förmedlades inte på ett tillräckligt övertygande sätt, samtidigt som 

den bristande kunskapsnivån på vissa avdelningar gav upphov till tvivelaktiga förväntningar 

från medarbetarhåll. Därmed visar analysmodellen att det sociala identitetsskapandet är 

avgörande för att förändringsledarskapet ska kunna fungera som medel mot att övervinna 

motståndet rån medarbetarhåll. Detta hänsynstagande bidrog till de effektiva 

förändringsprocesserna hos Vinnova och ISS, medan Storföretaget delvis förbisåg de sociala 

förutsättningarna i organisationen. Motståndet från medarbetarhåll intensifierades som en 

följd härav, vilket innebär att förändringsledarskapet inte underlättade för övergångens 

genomförande i detta avseende. 

Utifrån en analys av förändringsledarskapet i de olika förändringsprocesserna, kan det 

konstateras hur beroende förändringsledarskapet är av den sociala konstruktionen mellan 
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ledare och medarbetare; det är denna sociala interaktion som ger utrymme åt ett välavvägt 

ledarskap. Motståndet från medarbetarhåll hos Storföretaget beror framförallt på att 

ledarskapet inte tilläts ta form utefter de sociala förutsättningarna; gruppdynamiken och 

grupptillhörigheten på de olika avdelningarna gav inte utrymme för den utpräglade 

hierarkiska styrningen. 

Uppsatsens socialkonstruktivistiska utgångspunkt medför att samtliga aspekter av 

förändringsledarskapet hos de olika företagen betingas av den sociala kontexten, dvs. 

ledarskapet ses såsom en social konstruktion. Detta blir tydligt utifrån analysen av 

förändringsledarskapet i de olika processerna; när hänsyn inte tas till de kontextuella 

förhållandena konstrueras inte ledarskapet kontinuerligt, utan blir istället ett beständigt 

fenomen. Det är när ledarskapet formas efter den sociala konstruktionen, som ledarskapet kan 

fungera som medel för att övervinna motstånd från medarbetarhåll. Därmed intar det sociala 

identitetsskapandet den viktigaste funktionen i studiens analysmodell, och kommer således 

ofta bestämma förändringsledarskapets utformning och betydelse. 
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6 Diskussion och slutsats 

Detta avsnitt redogör för vilka slutsatser som dras från studien. Kapitlet inleds med att syfte 

och forskningsfråga besvaras. Sedan diskuteras studiens bidrag och därefter avslutas kapitlet 

med en diskussion om förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå hur förändringsledarskapet, vid övergången till 

det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, kan fungera som medel för att övervinna 

eventuellt motstånd från medarbetarhåll. Uppsatsens frågeställning har underlättat för 

besvarandet av syftet genom att förändringsledarskapets form, vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet, har undersökts och problematiserats. Detta har gjorts 

med utgångspunkt i de olika företagens förändringsprocesser, med avseende på införandet av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

En slutsats som kan dras från studien är att förändringsledarskapets form och utförande är 

avhängigt den sociala konstruktionen mellan ledare och medarbetare, vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. Det är således grupptillhörigheten i den enskilda 

organisationen som betingar ledarskapets inriktning och funktion i förändringsprocessen. 

Detta strider mot de traditionella organisationsteorierna om Change management och 

transformativt ledarskap; det är möjligt att förändringsledarskapet antar en sådan inriktning, 

men eftersom nyssnämnda är en social konstruktionsprocess är det inte möjligt att tillskriva 

förändringsledarskapet sådana beständiga definitioner. Uppsatsens resultat visar hur 

motståndet från medarbetarhåll ofta inte kan övervinnas när det finns en förutbestämd 

ledarskapsinramning, som inte utgår från specifika sociala förhållanden. Om den positionella 

maktfaktorn tar överhanden, och detta står i strid med rådande sociala strukturer i 

organisationen, föreligger stor risk för att motståndet snarare växer än minskas. För att 

ledarskapet ska fungera som medel för att övervinna motstånd från medarbetarhåll under 

förändringsprocessen är det centralt att låta de sociala spelreglerna, som betingar 

grupptillhörigheten, styra ledarskapets konstruktion och utformning. Detta riktar således fokus 

bort från det ledarcentrerade perspektivet eftersom ledarskapet istället formas efter den sociala 

konstruktionsprocessen mellan ledare och medarbetare. 

Den sociala kontexten kan argumenteras för i samtliga ledarskapsaspekter som framkommit i 

de olika förändringsprocesserna. Den utpräglade hierarkiska styrningen under 

förändringsprocessen hos ISS möjliggjordes av den sammansvetsade uppslutningen kring det 

aktivitetsbaserade konceptet. Uppslutningen var avhängigt kunskapsnivån hos den 

organisatoriska enheten, och därmed fanns utrymme till att låta det positionella maktbruket 

utmärka förändringsprocessen. Detsamma gäller för enhetschefen på Storföretaget: 

medarbetarnas motstånd inför förändringen, tillsammans med Enhetschefens 

förändringsbenägenhet, gav upphov till ett ledarskap som präglades av hög tillgänglighet. 

Ytterligare ett exempel kan hämtas från Vinnovas förändringsprocess: medarbetarnas negativa 

inställning till det aktivitetsbaserade konceptet och förändringsbenägenheten hos Jenni 

Nordborg gav upphov till ett transformativt ledarskap, som präglades av engagemang, 

motivation och inspiration. 
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Även om det sociala identitetsskapandet intar en central plats i studiet av 

förändringsledarskapets betydelse finns det anledning att studera andra ledarskapsinriktningar 

utöver detta. Uppsatsens resultat visar att det transformativa förändringsledarskapet alltjämt 

kan fungera som medel för att övervinna motståndet från medarbetarhåll. En andra slutsats 

som kan dras från studien är således att den transformativa ledarskapsinriktningen kan 

fungera som medel för att få förändringsprocessen, mot införande av aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, att fortgå ändamålsenligt. Detta är en slutsats som kan argumenteras för i 

uppsatsen, oavsett vilka sociala spelregler som föreligger på den enskilda arbetsplatsen. Det 

empiriska materialet visar att en sådan traditionell ledarskapsinriktning kan fungera effektivt 

vid arbetsplatsförändringar, såsom övergången till den aktivitetsbaserade 

arbetsplatslösningen. Detta bekräftar således det ledarcentrerade perspektivet. Den 

transformativa ledarskapsteorin kan således fungera som en viktig utgångspunkt, när den 

enskilda organisationen ska implementera aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

En tredje slutsats som kan dras från uppsatsen är att det informella maktbruket utgör en viktig 

beståndsdel i förändringsledarskapet, när avsikten är att reducera motståndet från 

medarbetarhåll under övergångsprocessen mot införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Grupptillhörigheten hos de olika avdelningarna på samtliga företag har skapat informella 

maktstrukturer mellan medarbetarna. När sådana informella maktstrukturer ges utrymme, 

antingen på bekostnad av den formella makten eller samtidigt som densamma, blir 

ledarskapets sociala konstruktionsprocess utmärkande. Förändringsledarskapets maktfaktor 

intar därmed en viktig funktion i övergångsprocessen. Detta gäller inte enbart det informella 

maktbruket. Det empiriska materialet visar också att den formella makten hos ledare i 

chefspositioner behöver vara utmärkande, under förutsättning att medarbetarna ska kunna 

vägledas genom förändringsprocessen.  

Den organisatoriska rättvisan har präglat förändringsledarskapet i tre av de fyra företagens 

förändringsprocesser. Denna ledarskapsaspekt tycks således bidra med förståelse för hur 

förändringsledarskapet kan fungera som medel för att övervinna eventuellt motstånd från 

medarbetarhåll, vid övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser. En fjärde slutsats som kan 

dras är därför att i det fall medarbetarna inte känner sig rättvist behandlade, exempelvis till 

följd av bristande delaktighet i förändringsprocessen, tenderar motståndet från medarbetarhåll 

att bestå och intensifieras. Hos Storföretaget uteblev den organisatoriska rättvisan ur 

medarbetarsynpunkt, eftersom dessa inte hade möjlighet att delta i beslutsprocessen kring 

arbetsplatslösningens införande i större omfattning. Medarbetarna på ISS hade visserligen inte 

heller möjlighet till involvering i beslutsprocessen, men de sociala förutsättningarna såg 

annorlunda ut hos denna organisatoriska enhet. Vid tidpunkten för införandet av det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet på avdelningen för verksamhetsutveckling på ISS 

fanns en sammansvetsad uppslutning kring konceptet. Därmed behövde inte medarbetarna 

involveras i beslutsprocessen. En sådan sammansvetsad uppslutning kring konceptet fanns 

inte hos medarbetarna på Storföretaget, vilket medförde att de upplevde en orättvis 

behandling till följd av deras icke-medverkan i beslutsprocessen. Återigen blir det tydligt hur 

den sociala kontexten betingar förändringsledarskapet vid övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. Teorierna om Change Management, med dess 
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organisatoriska rättvisa och trestegsprocess, kan därmed fungera som en viktig utgångspunkt 

när den enskilda organisationen väljer att implementera en aktivitetsbaserad 

arbetsplatslösning på sina arbetsplatser. Detta bör således gälla oavsett vilken social kontext 

som föreligger, eftersom det empiriska materialet visar att sådana Change Management-

aspekter förekommer även vid skiftande organisatoriska förändringskontexter. 

Det finns också skäl till att poängtera förändringsagenternas roll i förändringsprocessen mot 

ett införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. För att ledarskapet överhuvudtaget ska kunna 

utvecklas under en förändringsprocess gäller det att identifiera vilka som är de verkliga 

förändringsledarna. Det är dessa som i samspel med medarbetarna, eller följeslagarna, 

kontinuerligt skapar ledarskapet under förändringsprocessen. Det sociala identitetsskapandet 

ger uttryck åt ledarskapets inriktning och funktion; en ledare som kännetecknas av en 

förändringsbenägen identitet under förändringsprocesser skapar de bästa förutsättningarna för 

en önskvärd implementeringsprocess. Engagerade förändringsagenter har följaktligen lättare 

för att motivera medarbetarna till att identifiera sig med förändringens vision. 

Förändringsledarskapet kan alltså fungera som medel för att övervinna motstånd från 

medarbetarhåll om förändringskontexten framkallar aspekter av den egna identiteten som är 

fördelaktiga för processens genomförande. 

6.1 Bidrag och förslag till vidare forskning 

Resultaten från denna uppsats har bidragit till befintlig förändringsledarskapsteori, genom att 

den organisatoriska förändringskontexten berört det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet. 

Tidigare forskning har framförallt varit inriktad mot hur affärsmässigt värde kan skapas ur 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, och inte specifikt hur ledarskapet kan övervinna 

motståndet från medarbetarhåll under övergångsperioden. Det teoretiska bidraget består 

således i studiet av förändringsledarskapet under en förändringsprocess mot aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. Studiens resultat bidrar i sin tur till befintlig teori, genom att traditionella 

ledarskapsteorier ifrågasätts med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultaten 

visar att de sociala spelreglerna, som betingar grupptillhörigheten, styr ledarskapets 

konstruktion och utformning i en förändringsprocess mot införande av aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. Uppsatsen bekräftar således det socialkonstruktivistiska ledarskapsperspektivet 

och tillämpar det dessutom i en ny organisatorisk kontext, nämligen övergångsprocessen mot 

den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen. Samtidigt visar uppsatsens analyskapitel att det 

ledarcentrerade perspektivet på förändringsledarskapet inte bör överges fullt ut: den 

transformativa ledarskapsteorin, ledarskapets maktfaktor och Change Management fungerar 

ofta som effektiva premisser för en effektiv förändringsprocess. Därmed kan inte det 

socialkonstruktivistiska perspektivet helt och hållet utesluta de traditionella 

ledarskapsteorierna.  

Efter att det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet implementerats på den enskilda 

arbetsplatsen kommer ledarskapet alltjämt inta en central funktion för att upprätthålla 

densamma. Under arbetets gång har det visat sig krävas ett annat förhållningssätt gentemot 

ledarskapet i den aktivitetsbaserade arbetsplatslösningen. Den sociala konstruktionen mellan 

ledare och medarbetare ger upphov till ett ledarskap som bland annat präglas av hög 
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tillgänglighet och flexibilitet. Detta är naturligtvis avhängigt den specifika grupptillhörigheten 

i den enskilda organisationen, men det finns likväl behov av vidare forskning inom detta 

område. På så sätt riktas fokus bort från förändringsledarskapet och övergångsprocessen, för 

att istället fokusera på ledarskapskonstruktionen i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. 
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