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Employers are becoming more and more aware of that the internal 

communication between employees is the reason why organizations are being 

held alive and also what impact the office environment has on employees 

work performances and their communication. The aim of our study was to 

gain an understanding of what significance an office's spatial design has for 

the communication between employees and managers in the workplace.  

 

We have through qualitative interviews with managers and employees from 

different business cases gotten a perception of their ways of communicating 

with each other. The results showed that employees and leaders thought that 

they shared the same picture of what their communication was like in reality, 

how they thought their ways of marking their territory in the office was 

understood and respected and what their opinions and expectations of how 

the communication between them and their leaders should be like. These 

results were then analyzed in consideration with relevant theory and previous 

research in the disciplines of office environment and communication studies. 

 

The main conclusions that have been drawn from the analysis are that the 

work environment’s design can be both positive and negative at the same 

time and that what should be focused on is the leaders’ communication. The 

leaders and their employees have to communicate more about their 

communication between them so that misunderstandings can be avoided in 

the office environment – and therefore become more effective. 
 

Keywords: communication, work environment, internal communication, 

leader’s communication, office design, open plan office, turf, territory, 

understanding communication, physical space, interact, direct 

communication, perception of the office space and internal communication, 

communication goals. 
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1. Introduktion 
 

Kapitlet beskriver undersökningens framkomst och visar vägen till undersökningens syfte. 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

“Markus är en chef som vill skapa ett öppet klimat där alla samarbetar och utvecklar nya 

idéer tillsammans. Han pratar sig varm för vikten av detta och bestämmer att alla ska sitta i 

öppna kontorslandskap utan några väggar eller skärmar emellan. Allt för att 

kommunikationen ska underlättas. Själv sitter han kvar i sitt stora kontor med stängd dörr 

och en sekreterare (läs: gatekeeper) utanför.” 
 

Citatet ovan är från Simonsson (2008:8) och beskriver en situation som vi författare anser 

vara väldigt intressant. Av författarnas egna erfarenheter och reflektioner av dessa har det 

uppkommit att chefer sitter instängda på sina kontor och författarna får en känslan av att 

dubbelmoral växer hos vissa ledare i detta anseende. 
 

I filmen “Friends with benefits” (2011) uppmärksammades det att en av karaktärerna med en 

ledarroll tog bort dörren från sitt kontor för att visa sina anställda att han är öppen för dialog. 

En annan filmscen inom samma område fastnade även den på hornhinnan och kommer från 

filmen ”The Social Network” (2010), som handlar om Facebook’s uppstart och första åren 

som företag, där grundaren Mark Zuckerberg sitter ute i kontorslandskapet tillsammans med 

de andra anställda. Denna företeelse i jämförelse med den företeelse som Simonsson (2008:8) 

beskrev ansåg författarna vara väldigt intressant vilket delvis har bidragit till intresset för vad 

som kom att bli undersökningens forskningsfråga.  

 

Vilken typ av kommunikation som sker på en arbetsplats är enligt författarna ett spännande 

undersökningsområde då det inte endast är det verbala som kommunicerar något, utan även 

det visuella. Simonsson (2008:8) skriver att vi inte enbart kommunicerar med det vi gör, utan 

att vi även kommunicerar med lokaler och möbler. Grundförutsättningen för att en 

organisation överhuvudtaget ska kunna fungera, utvecklas och existerar är enligt Heide, 

Johansson & Simonsson (2012:15f) kommunikation. Vidare menar Heide et al. att utan 

kommunikation skulle samordning, ledande, lärande, arbetsglädje, kundrelationer etcetera inte 

vara möjligt att skapa och om en organisations kommunikation är bristfällig innebär det att 

hela organisationen och även övriga intressenter går lidande. Kommunikation är enligt Heide 

et al. väsentligt för att organisationsmedlemmarna ska förstå, få kunskap och för att kunna 

vara delaktiga i verksamheten samt för att uppnå organisationers mål, vilket ofta är ett ansvar 

som faller på organisationens chefer och ledning. 

 

Ladberg (2006:11) förklarar att mänskligheten hos människor sitter i pannloberna och är 

anledningen till att människor anpassar sig till miljöer på olika sätt beroende på livsmiljö, där 

finns även förmågan att hitta tillrätta i miljöer som vi inte är skapade till att befinna oss i (i 

detta fall kontorsmiljöer). Objektiv kunskap är något som Rönnström (2006:133) förklarar 

som kunskap om en fysisk omvärld och miljö av faktorer som kommunicerar med varandra, 

att möjligheten till kommunikation beror på om de olika parterna kan relatera till samma 

miljöbild på liknande sätt med hjälp av sina sinnen.  

 

Studier av det fysiska rummets betydelse för lärandet i skolan har visat att skolans rumsliga 

gestaltning samspelar med de människor som vistas i skolmiljön. Resultatet av studien visade 

även att arbetsformerna inom skolan till viss del styrs och begränsas av det fysiska rummets 
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utformning, samt att de personer som vistas i skolmiljön i stor utsträckning tvingas anpassa 

sig till byggnaden och den rumsliga gestaltningen snarare än att den rumsliga gestaltningen 

anpassas efter de som vistas i miljön (Alerby, Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist & Kroksmark, 

2006).  

 

1.2 Problemformulering 
Majoriteten av den forskning författarna funnit inom ämnena kommunikation och 

kontorsmiljö har utförts separat eller i andra typer av verksamhetsmiljöer inom bland annat 

sjukvården, industrin, samt inom skolundervisningen som tidigare nämnts. Därmed finns det 

en del forskning kring dessa ämnen att ta del av, dock fann inte författarna mycket 

vetenskaplig forskning som förenar ämnesområdena internkommunikation och kontorsmiljö.  

 

Med tanke på ovan nämnda citat från Simonsson och intresset för internkommunikationen 

mellan anställda i en organisation ställde sig författarna frågan vilken betydelse ett kontors 

rumsliga gestaltning kan ha för kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Vilken 

betydelse kan den rumsliga aspekten ha för kommunikationen mellan anställda, i synnerhet 

för de företag och personer som är verksamma inom kommunikationsbranschen och arbetar 

med kommunikation i olika former dagligen?  

 

Det gap som råder inom forskningen har legat som grund för att författarna vill undersöka 

vilken betydelse kontorets utformning har för kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare i deras kontorsmiljöer. Genom kvalitativa intervjuer med ledare och medarbetare 

på olika fallföretag vill författarna undersöka hur ledare och medarbetare upplever 

kommunikationen dem emellan i deras kontorsmiljö för att bidra och fylla det gap som råder 

inom forskningsfältet idag.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att finna förståelse för vilka förutsättningar som finns för 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare i deras kontorsmiljö.  

 

Studiens övergripande forskningsfråga lyder följande: Vilken betydelse kan kontorets 

utformning ha för kommunikationsflödet mellan ledare och medarbetare?  

 

För att besvara ovanstående forskningsfråga har delfrågor utformats och konkretiserat den 

övergripande forskningsfrågan: 
 

- Vilka förutsättningar finns det för den direkta kommunikationen, det vill säga den 

kommunikation som endast sker mellan ledaren och dennes medarbetare, på kontoret? 

- Vilket inflytande kan ledarnas rumsliga revir och placering ha för 

kommunikationsflödet på arbetsplatsen? 

- Vilken betydelse kan ledarens kommunikativa roll ha för kommunikationen mellan 

ledaren och medarbetarna i det fysiska rummet? 

- Vad upplever ledarna och medarbetarna att deras placering på kontoret har för 

inflytande för hur de kommunicerar med varandra? 

 

1.4 Benämningar 
Då det finns flertalet förklaringar och beskrivningar av olika termer klargör författarna här 

vad som menas med de olika benämnda termerna i just denna undersökning. Ledare och chef 

benämns med samma intention, denne är den som har en beslutsfattande roll över (hierarkiskt 



 

  8 (61) 
 

sett) ett flertal medarbetare. Medarbetarna är de som rapporterar till eller som arbetar under 

ledaren. 

 

Kontorsmiljö används i denna studie som ett övergripande begrepp av arbetsplatsen, 

oberoende av dess planlösning. Kontorslandskap är det begrepp som används mest frekvent i 

de flesta sammanhang angående hur det ser ut på ett kontor, men för att inte blanda ihop detta 

med Björk Bovin och Ståhls (2009:8) beskrivning av ett öppet kontor som de även kallar 

kontorslandskap, användes istället ordet kontorsmiljö.  

 

1.5 Avgränsning 
För att kunna göra ett djupdyk ner i fenomenet som studerats har undersökningen avskärmats 

till att endast inrikta sig mot förutsättningar kommunikationen mellan ledare och medarbetare, 

som arbetar på samma kontor, möjligtvis har i samverkan med kontorsmiljön och därmed inte 

hela organisationernas internkommunikation.  
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2. Tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats i studien, samt 

motiveringar till valet av dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande 

undersökningens metodologi. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Medan kvantitativa forskningsmetoder har mer omfattande undersökningstekniker för att göra 

vida generaliseringar ser kvalitativa metoder till att istället skaffa fördjupad kunskap om 

personers sociala verklighet i ett specifikt fenomen (Deacon, Pickering, Golding & Murdock, 

2010:45). Den kvalitativa metoden har ett angreppssätt som lägger kraft vid 

upplevelsedimensionen istället för endast beskrivningen av den situation som fenomenet 

befinner sig i (Dalen, 2007:11). Denna undersökning har som syfte att fördjupa sig inom 

forskningsfältet och gå djupt in på forskningsområdet för det studerade ämnet. Att göra en 

kvantitativ undersökning hade enligt författarna av denna studie inte gett samma djupa 

förståelse för forskningsfrågan och därmed lämpar det sig bättre att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

2.1.1 Generaliserbarhet 

Thomsson (2010:32) skriver att det är vanligt med ett synsätt som säger att det inte går att 

göra generaliserbara undersökningar med en kvalitativ metod, men Thomsson själv menar att 

det faktiskt kan göras en typ av generalisering baserat på en kvalitativ undersökning med ett 

mindre urval då det kan tas upp i vidare forskning. Generaliseringen kan enligt Thomsson inte 

slå fast på ett exakt sätt, men kan visa att resultatet på undersökningen möjligtvis kan sättas i 

andra sammanhang och få samma eller liknande resultat. Även om det är specifika fall som 

denna undersökning tar upp menar Denscombe (2009:68f) att valet av analysenhet är ett 

exempel i en viss bred kategori. Undersökningen använder sig av flera analysenheter från 

samma genre, i detta fall ledare och medarbetare som arbetar med kommunikation. 

Möjligtvis generalisering är något som Denscombe (2009:69) tar upp och beskriver det som 

en möjlig generalisering beroende på hur lika situationerna är varandra, att undersökningar 

kan bli med eller mindre generaliserbara beroende på i hur hög grad fallstudierna liknar 

varandra. Denna undersökning ger alltså möjlighet till generalisering då undersökningens 

fysiska och sociala lokalisering sätts i framkant vid jämförelse med andra situationer för 

eventuell generalisering, dock har författarna till denna studie inte haft som avsikt att dra 

slutsatser som är generaliserbara. Detta innebär dock att följande faktorer exempelvis kan 

påverka resultatet: geografiskt område, omvärldsutveckling, bakgrundsinformation om 

deltagarna (exempelvis ålder), typ av organisation, officiella principer och 

organisationsstorlek. 

 

2.2 Undersökningsdesign: fallstudier 
Fallstudier är ett tillvägagångssätt som enligt Denscombe (2009:59f) kan redogöra för 

händelser, erfarenheter, förhållanden och processer i enskilda fall men fungerar även som 

undersökningsdesign när det förekommer några få olika fenomen som önskas fördjupning 

inom. Denna specifika undersökning kan på så sätt utgöra två olika fallstudier som sätts i 

betydelse för varandra. Att undersöka med fallstudie som metod är att koncentrera 

ansträngningen på få enheter och på så sätt få insikter som kan ge vidare konsekvenser och 

intressant vidare forskning (Denscombe, 2009:60). För att få djupare förståelse om 

kontorsmiljöns betydelse för internkommunikation och för att kunna ge ett så detaljrikt 

material som möjligt var det ett aktivt val att utforma undersökningens design inom ramarna 
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för fallstudier. Om en annan design hade använts, som exempelvis en enkätbaserad 

surveyundersökning, menar Denscombe att undersökningen troligtvis inte hade upptäckt 

samma kvalitativa material som vid en fallstudie. 

 

En av fallstudiens fördelar enligt Denscombe (2009:61) är att det går att använda olika typer 

av källor, olika typer av data och olika typer av insamlingsmetoder. Denscombe menar även 

att det kan vara informella intervjuer i samband med en annan insamlingsmetod, som denna 

undersökning har kombinerat med formella intervjuer i kvalitativ form. Fallstudie i denna 

undersökning var därmed en fördel då olika källor i den empiriska insamlingen var att föredra 

för att dra eventuella samband i analysen.  

 

Vid samtliga datainsamlingstillfällen genomfördes observationer av kontorsmiljön med syftet 

att få en uppfattning om kontorens planlösningar. Observationerna har alltså inte genomförts 

för att studera olika beteendemönster hos personerna som befann sig på kontoren vid 

insamlingstillfällena. Anledningen till att sådana observationer inte har genomförts i 

undersökningen var på grund av att studien syftar till att studera medarbetarnas och ledarnas 

upplevda bild av kontorsmiljön och kommunikationen som flödar mellan dem. Det har för 

uppsatsförfattarna varit mer intressant och informationsgivande att samtala med medarbetarna 

och ledarna för att få höra deras berättelser om kontorsmiljön och 

internkommunikationen samt därefter tolka deras upplevelser.  

 

Författarna hade även en begränsad tid för hur länge undersökningen skulle genomföras vilket 

har bidragit till att observationer inte valdes som datainsamlingsmetod, då det hade varit svårt 

att få en fullständig bild av kontorsmiljön och interkommunikationen genom att endast 

observera under den korta tid som fanns tillgänglig. Författarnas observationer av de olika 

kontorens planlösningar, faller inte inom ramarna för vad en sedvanlig observation inom den 

kvalitativa metoden annars gör, därav har kvalitativa intervjuer använts som insamlingsmetod 

av empirisk data för undersökningen.  

 

2.3 Intervjuer  
 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Då syftet med studien är att studera och finna djupare förståelse för vilken betydelse ett 

kontors utformning har för internkommunikationen mellan ledare och medarbetare, har det för 

studien varit lämpligt att använda kvalitativa intervjuer för datainsamling av det empiriska 

materialet. Kvalitativa intervjuer tillåter forskaren, enligt Patel och Davidson (2011:82) att 

upptäcka och identifiera egenskaper och bakomliggande faktorer för ett fenomen eller en 

företeelse samt att datainsamlingsmetoden gör det möjligt att kartlägga den intervjuades 

livsvärld, åsikter och värderingar om det aktuella ämnet som undersöks. Vidare menar Patel 

och Davidson att det är en förutsättning att frågor och teman som diskuteras i en kvalitativ 

intervju är öppna och så pass breda att det på förhand inte går att förutse respondentens svar.  

 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer  

Det som kännetecknar semistrukturerade intervjuer är att teman som är relevanta för 

forskningsfrågan är på förhand definierade för att sedan diskuteras under intervjuerna där 

respondenten ges möjlighet att tala öppet om de punkter som temat berör. Intervjuformen är 

flexibel då den möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor till respondentens svar på ett 

naturligt sätt. (Østbye et al. 2004:103) 

Deacon et al. (2010:67f) talar om att semistrukturerade ansikte mot ansikte-intervjuer är ett 

sätt att stänga ute känslan av standardisering och kontroll för att istället skapa en aktiv dialog 
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med respondenten. Vidare menar Deacon et al. att intervjuaren, i detta fall författarna, har 

kontroll över dialogen med hjälp av en intervjuguide, vilket bidrar till att det är en viss 

struktur i intervjun som skiljer den åt från en helt öppen intervju där respondenten får tala helt 

fritt och intervjuaren följer respondentens tankesätt och låter respondenten styra 

konversationen. Därmed har det för undersökningen varit aktuellt att noga utforma 

intervjuguiderna och deras upplägg för att kunna föra en dialog med intervjupersonerna med 

frågor som är breda och öppna, men med viss begränsning för att inte styra iväg från det 

aktuella ämnet i allt för stor utsträckning.  

 

Kvale och Brinkmann (2009:49) talar om att det råder en maktsymmetri i forskningsintervjun 

som kan vara lätt att förbise som forskare och syftar till att även om intervjun kan ses som 

öppen och som en dominansfri zon förekommer det en viss obalans av makt mellan parterna i 

intervjun.  Med makt menar Kvale och Brinkmann att makten gäller de strukturella 

positionerna som anses kunna uppstå i intervjun från intervjuarens sida. De menar vidare att 

det inte behöver handla om avsiktlig utövande av makt, utan att maktsymmetrin beror delvis 

på hur intervjun är ämnad att användas, det vill säga om intervjun är en enkelriktad dialog där 

intervjuaren ställer frågor och intervjupersonen besvarar dessa, eller om intervjun är en 

instrumentell dialog där ett bra samtal inte är ett mål utan ett sätt att få tillgång till 

beskrivningar, berättelser, och texter som ska tolkas och redovisas i enlighet med forskarens 

forskningsintresse.  

 

Det har för författarna av studien varit viktigt att vissa teman och frågor som har diskuterats 

vid intervjuerna kommit i en viss ordningsföljd, detta för att intervjupersonerna skulle känna 

att stämningen och intervjun var någorlunda lättsam i och med att internkommunikation kan 

vara ett känsligt ämne att tala om då organisationer och anställda inte vill att exempelvis 

brister i kommunikationen ska offentliggöras för allmänheten eller att en anställds uttalande 

kan påverka huruvida den får var kvar på sin arbetsplats eller inte. De frågor och teman som i 

synnerhet berör internkommunikationen har formulerats och placerats efter en viss struktur. 

Detta för att uppsatsförfattarna vid intervjuerna skulle ha ett så neutralt och likgiltigt 

förhållningssätt som möjligt gentemot den maktsymmetri som Kvale och Brinkmann 

(2009:49) menar kan förekomma vid intervjuer, samt för att tydliggöra att författarna inte på 

något sätt menar att sätta någon person eller fallföretag på plats eller påpeka vad som är rätt 

eller fel då det inte är det författarna syftar till att göra med denna undersökning. Intervjuerna 

i denna studie har alltså använts som instrumentell dialog då författarna sökt information i 

respondenternas berättelser av den upplevda kontorsmiljön och kommunikationen på 

arbetsplatsen.  

 

Att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod kan enligt Deacon et al. 

(2009:49f) vara fördelaktiga att använda när det förekommer en tidsbegränsning, för att hålla 

sig inom ämnena som avsetts att diskutera samt för att kunna genomföra intervjuer i 

varierande miljöer. Semistrukturerade intervjuer anses även enligt Deacon et al. ge 

möjligheter till öppna och mer kvalitativa svar än vad strukturerade intervjuer hade gjort och 

att det därför kan vara en fördelaktig metod att använda när det eftersöks beskrivande och 

utvecklade svar som ändå håller sig inom ramen för teman och frågor.  

 

Det semistrukturerade upplägget av intervjuer har bidragit till att intervjupersonerna under 

intervjuerna har kunnat ta upp saker som uppsatsförfattarna tidigare inte har haft i åtanke. 

Vilket för studien har varit fördelaktigt då det möjliggjort att lägga till nya frågor och 

omarbeta vissa frågor i intervjuguiden om det har dykt upp en eller flera intressanta 

upptäckter allteftersom intervjuerna har genomförts. Det har bidragit till att det vid senare 
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intervjuer varit möjligt att bredda och fördjupa sig ytterligare i intervjupersonernas berättelser 

och fenomenet som studeras i undersökningen. 

 

2.2.3 Planering inför datainsamlingen 

För att få ett mättat och meningsfullt empirisk material för undersökningen, har den 

övergripande frågeställningen som studerats operationaliserats. Det innebär att 

frågeställningen brutits ned och konkretiserats till relevanta teman och intervjufrågor som för 

respondenten är enkla att förstå och att föra ett resonemang kring.  

 

Vid operationaliseringen av undersökningens forskningsfråga har författarna utgått ifrån vilka 

aspekter i kontorsmiljön, så som exempelvis ledarens placering i rummet eller individens 

egna revir, som kan vara betydande för vilka processer inom internkommunikationen, i detta 

fall kommunikationen mellan medarbetare och ledare i det vardagliga arbetet. Dessa aspekter 

och processer fann författarna i den teoribildning som studerades i syfte för undersökningen 

och därefter skapades olika teman för vad författarna ansåg vara relevant för 

forskningsfrågan. Rent praktiskt skedde detta i form av att en tankekarta för de två ämnena 

och deras aspekter respektive processer skapades i form av olika teman. För varje aspekt och 

process formulerades frågor där svaren kan beskriver respondentens upplevda bild av den 

företeelse det specifika temat berör.  

 

När det kom till att formulera frågorna för varje tema fann författarna att det ibland var svårt 

att formulera frågan på ett sätt som intervjupersonen inte kunde misstolkade eller känna att 

den inte kunde besvara på grund av exempelvis lojalitet gentemot arbetsgivaren eller 

arbetskollegorna eller att frågan på något vis skulle vara ledande för att passa teorin som är 

studerad i undersökningens syfte. En sådan sak som ordval eller frågans meningsuppbyggnad 

kunde helt och hållet förändra hur en fråga tolkades och besvarades. För att förebygga sådana 

situationer testkörde uppsatsförfattarna frågorna på varandra och andra personer i deras 

omgivning för att se hur de uppfattades, samt för att sedan omarbeta dem efter att ha fått 

återkoppling på frågorna. Intervjufrågorna har även anpassats efter vilken arbetsroll 

intervjupersonen har, det vill säga att vissa frågor och teman har anpassats efter huruvida 

intervjupersonen är medarbetare eller har en ledande roll. 

 

De teman och frågor som formulerats vid operationaliseringen har sedan sammanställts i två 

intervjuguider, en för medarbetarna och en för ledarna, som författarna använt som 

hjälpmedel för att hålla rätt kurs under intervjuerna. En intervjuguide är enligt Dalen 

(2007:31) fördelaktigt att utforma inför en intervju, i synnerhet vid en semistrukturerad 

intervju, detta då det är viktigt att de frågor och teman som finns i intervjuguiden 

sammantaget täcker och omfattar det som är relevant för frågeställningen. Detta bekräftas 

även av Larsen (2009:84), som syftar till att för att det ska vara möjligt att dra slutsatser om 

frågeställningen och att intervjuguiden bör vara nära kopplad till frågeställningen.  

 

Patel och Davidson (2011: 85) talar om intervjuarnas roll i genomförandet av en kvalitativ 

intervju och syftar till att intervjuaren bör reflektera samt vara medveten om sin roll i dialogen 

och hur allt från dennes medkänsla, kroppsspråk, makt och förhållningssätt i samtalet kan 

bidra till hur vissa aspekter som diskuteras i intervjun kan nyanseras.  

 

Samtliga intervjupersoner inför intervjuerna tagit emot ett presentationsbrev med en kort 

beskrivning av vilka författarna är, samt vad de skulle göra under deras besök på företagen i 

syfte att författarnas närvaro skulle vara så bekväm som möjlig. Då vissa företag har 
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klädkoder, har författarna vid besöken valt att anpassa sin klädsel efter klädkoderna för att 

lättare smälta in i arbetsmiljön.  

 

2.2.4 Beskrivning av intervjuguiden 

Innan alla intervjuer talades det informellt som inte omfattades av intervjuguiden för att 

respondenten skulle lära känna oss och situationen bättre. För att få en god start på intervjun 

ställdes det först enkla frågor med lättsamma svar för att respondenten skulle få ett förtroende 

till författarna. Övergången till de känsligare frågorna skulle flyta på utan ansträngning.  

 

Efter de allmänna frågorna kring personens arbetsroll och funktion i företaget diskuterades 

teman som berörde bland annat intervjupersonens relation till medarbetarna eller ledaren samt 

hur kommunikationen mellan dessa fungerar. Därefter berördes teman som handlade om 

individens egen arbetsyta samt individens tankar kring andra personers arbetsyta och halvvägs 

genom intervjun berördes frågor som handlade om ledarskapsroller på arbetsplatsen samt om 

kommunikationen med och från ledarna i relationer.  

 

För att komma in på de något mer känsliga frågorna som berörde internkommunikationen på 

arbetsplatsen ställdes frågor som bland annat handlade om huruvida intervjupersonerna fick 

någon utbildning i hur företaget fungerade och hur kommunikationen på arbetsplatsen 

fungerade i början av deras anställning.  

 

2.2.5 Genomförande av datainsamling 

Inför intervjuerna med medarbetarna och ledarna på de olika fallföretagen hade författarna 

önskemål om att få genomföra intervjuerna med dem på en plats som var avskild från 

arbetsmiljön för att stämningen under intervjun skulle vara mer lättsam samt att 

intervjupersonerna och författarna skulle känna sig avslappande med samtalet. Samtliga 

respondenter hade mycket arbete under den period som författarna träffade och besökte dem, 

vilket var anledningen till att intervjuerna skulle genomföras nära företagens kontor.  

 

Det ena fallföretagets anställda träffade författarna på närliggande caféer för att de så snabbt 

som möjligt efter intervjuerna skulle kunna återgå till sin arbetsdag. Ett av fallföretagens 

anställda, både medarbetare och ledare, önskade att bli intervjuade på deras kontor i ett avskilt 

konferensrum under en och samma dag på grund av tidsbrist och sjukdom. 

 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer, detta för att den ena författaren skulle 

kunna hålla i intervjun och fokusera på intervjupersonen medan den andra författaren kunde 

göra anteckningar från intervjun. Då båda uppsatsförfattarna närvarade vid intervjuer kunde 

det möjligtvis för intervjupersonerna skapa en viss nervositet då de var medvetna om att 

författarna lyssnade och iakttog dem och vad de berättade. Därmed har författarna innan varje 

intervju gått igenom en punktlista för saker som förklarade hur intervjuerna skulle gå till så 

som att det exempelvis endast var en av författarna som främst skulle hålla i intervjun medan 

den andre antecknade. Innan intervjun berättade författarna att de skulle spela in materialet 

digitalt, samt att intervjupersonerna skulle förtydliga och förklara vissa saker som annars för 

dem kan vara fullständigt självklara. 
 

 

2.2.6 Bearbetning och analys av insamlad data 

Den praktiska bearbetningen av studiens insamlade empiriska material har analyserats 

löpande efter varje insamlingstillfälle. Detta för att intervjuerna först och främst fortfarande 

har varit färska i minnet, samt att desto tidigare en bearbetning av intervjumaterialet har 
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genomförts desto större har möjligheten för nya tankar och idéer uppkommit om hur det 

fortsatta arbetet med studien och nästkommande intervjuer skulle kunna fortlöpa. Patel och 

Davidson (2011:121) hävdar att ju längre tid som har passerat från insamlingstillfället, desto 

mer komplicerat blir förhållandet till materialet. Att analysera sitt material i ett tidigt skede 

kan, enligt Patel och Davidson, ge en bild om vilka moment eller saker som kan ha förbisetts i 

intervjun och som exempelvis lett till att intervjupersonen eventuellt uppfattat en fråga på ett 

annat sätt än det sätt som frågan är tänkt att tolkas på.  

 

Det inspelade intervjumaterialet har tillsammans med anteckningarna från intervjuerna 

sammanställts i ett textdokument och då intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide med olika teman och frågor, har det för författarna inneburit att de på ett enkelt 

sätt kunnat sortera och registrera respondenternas svar till den senare analysen av det 

empiriska materialet. Att kombinera de egna anteckningarna med det inspelade materialet 

menar Larsen (2009:99) möjliggör det att få ett fylligare material från intervjuerna. 

 

Studiens insamlade data har sedan analyserats på ett sätt som faller inom ramarna för 

diskursanalys. Då studien syftar till att finna förståelse för hur personerna i de specifika 

företagsfallen uppfattar, tolkar och upplever det som forskningsfrågan undersöker, faller det i 

enlighet med det som Larsen (2009:102) menar är karaktäristiskt för diskursanalys. En 

diskursanalys handlar enligt Larsen om språk och meningsutbyte i både tal och skrift. Det vill 

säga att en diskurs alltså är det sätt som människor talar om ett fenomen. Larsen beskriver att 

det i diskursanalyser eftersträvas att finna förståelse för vilken mening människor lägger i sina 

diskurser, alltså vilken deras verklighetsuppfattning är angående ett fenomen. Vidare talar 

Larsen om att forskare som arbetar med denna typ av analys utgår ifrån att det inte finns 

någon objektiv verklighet som kan konstateras som forskning, det vill säga att det inte finns 

någon sann verklighet. Anledningen till detta menar Larsen är att människor konstruerar sina 

egna verkligheter, vilket i sin tur innebär att det kommer att finnas flera subjektiva sanningar 

och verkligheter av ett och samma fenomen som studeras.  

 

Vid analys av det empiriska materialet har författarna varit medvetna om att 

intervjupersonerna inte behöver ha besvarat frågorna på ett sätt som är fullt utvecklat och 

ärligt. Detta i och med att intervjupersonen kan ha varit orolig för att riskera sin roll på 

företaget och vill därför inte uttala sig om känsliga saker. Precis som Larsen (2009:102) talar 

om att forskare som arbetar med diskursanalyser utgår från att det inte finns någon sann 

verklighet och att människor konstruerar sina egna verkligheter, har för denna studie inneburit 

att författarna har utgått ifrån att varje intervjuperson har sin uppfattning om hur de upplever 

kontorsmiljön och kommunikationen mellan medarbetare och ledare. Intervjupersonerna kan 

alltså vara med om eller vara delaktiga i samma fenomen men fortfarande ha olika 

uppfattningar om fenomenet. 

 

2.4 Forskningsansats 
I denna undersökning finns det ingen renodlad ansats som följts, eftersom det varken är någon 

tes som utformas med hjälp av teorier som sedan testats i verkligheten och inte heller något 

fenomen som upptäckts i det empiriska materialet som undersökningen bygger en teori kring 

samt att de ämnesområden som studeras i denna undersökning heller inte är outforskade. 

Istället har författarna till undersökningen arbetat med empirin och teorin parallellt för att hela 

tiden hitta infallsvinklar och för att på så sätt för att kunna fördjupa och optimera 

undersökningsprocessen. 
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2.5 Urval  
Valet av fallföretag och intervjupersoner till insamlingen av undersökningens empiriska 

material har skett genom strategiska urval. Studiens urval av fallföretag och intervjupersoner 

har utförts genom ett strategiskt urval i två steg, först genom ett bekvämlighetsurval och 

sedan genom ett så kallat snöbollsurval.  

 

Val av vilken ort fallföretagen var verksamma i har för undersökningen varit ett 

bekvämlighetsurval då författarna befann sig i Kalmar under undersökningens gång, vilket 

underlättade rent praktiskt för författarna.  

 

Deacon et al. (2010:56) talar om att det finns två olika typer av bekvämlighetsurval: den 

starka typen och den svaga typen. Den svaga typen är då bekvämlighetsurvalet utgår från det 

som finns närmast till hands men som inte nödvändigtvis är det mest effektiva valet, medan 

den starka typen kännetecknas av att urvalet är valt genom vissa förbestämda faktorer (som 

exempelvis val efter en viss bransch istället för att välja efter hur nära tillhands urvalet finns) 

samt när urvalet är mer intresserade av undersökningen och är mer trovärdiga källor. Att välja 

bekvämlighetsurval är enligt Denscombe (2009:66) rimligt vid val mellan ändamålsliknande 

fall eftersom detta kan leda till mindre resande, lägre kostnader och mindre svårigheter att få 

tillgång till det material som eftersöks. Ekonomiska resurser har bland annat påverkat urvalet 

vad gäller den geografiska begränsningen, därav är det något svag däremot är 

bekvämlighetsurvalet i denna undersökning alltså starkt med grund i att urvalet främst är 

utvalt på grund av andra faktorer oavsett ekonomisk sits.  

 

Förutsättningarna för fallföretagen som deltog i undersökningen var att de skulle vara 

verksamma inom kommunikationssektorn, att de skulle ha mindre än 100 anställda samt att de 

har kontor i Kalmar. I och med dessa kriterier som fallföretagen måste uppfylla, har urvalet av 

dessa i denna undersökning skett genom ett så kallat icke-sannolikhetsurval som Bryman och 

Bell (2005:126) benämner det, där författarna strategiskt valde att kontakta respondenter med 

relevant yrkeskompetens och arbetsroll för att delta i intervjuer, samt rekrytera ytterligare 

medarbetare till dessa.  

 

Urvalet av intervjupersonerna har skett genom en urvalsprocess som faller inom ramarna för 

det Bryman och Bell (2005:126) benämner snöbollsurval. Villkoren för att intervjupersonerna 

skulle delta i undersökningen var att medarbetarna och ledarna på de olika fallföretagen 

arbetade på samma avdelning eller i samma arbetsgrupp, samt att de arbetar på samma kontor. 

Detta för att det skulle vara möjligt att studera just kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare hos de specifika grupperna.   

 

För undersökningen har nio intervjuer genomförts varav åtta av dessa har varit av störst 

relevans för undersökningen. Bland intervjupersonerna har tre personer med ledande 

befattning intervjuats och resterande intervjuer har skett med medarbetare som rapporterar till 

respektive ledare. Författarna har valt att intervjua fler medarbetare än ledare eftersom det är 

de proportionerna som finns i de företag som är med i populationen.  

 

Författarna har i urvalet även tagit hänsyn till att undersöka samtliga organisationer oavsett 

om de har valt att vara anonyma eller inte, detta för att få ett så ärligt empiriskt material som 

möjligt. Att erbjuda anonymitet var ett medvetet val då företagens interkommunikation kan 

vara ett känsligt ämne för organisationerna att uttala sig om, möjligtvis särskilt för 

organisationer som är verksamma inom kommunikationssektorn. Författarna har även sedan 

början varit överens om att om ett fallföretag eller intervjuperson vill vara anonym skall även 



 

  16 (61) 
 

alla andra fallföretag och intervjupersoner vara det genom hela studien. Detta för att ingen ska 

kunna lista ut exempelvis vilken intervjuperson som är vilken anställd och på vilket företag.  

 

2.6 Metodologisk medvetenhet 
Genom hela undersökningens gång har författarna kontinuerligt varit medvetna om deras 

metodologiska val. Dessa val har alltid utvärderats kritiskt för att kunna säkerställa att 

undersökningens trovärdighet och giltighet blir så höga som möjligt, det vill säga 

undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet och reliabilitet tillsammans indikerar på hur pass giltig och 

tillförlitlig den är, både gällande noggrannheten i utförandet av undersökningen, men även för 

huruvida det insamlade materialet varit av relevans för forskningsfrågan (Larsen, 2009:80f & 

Thomsson, 2010:31). 

 

Thomsson (2010:31) skriver att en studie har god validitet om resultaten är giltiga, att det 

använts en metod som är tillräckligt tillförlitlig. Denna studies datainsamlingsmetod, i detta 

fall kvalitativa semistrukturerade intervjuer, har metoden som tidigare nämnts gett en djupare 

inblick i intervjupersonernas bild av fenomenet och hur de upplever den, vilket författarna 

anser är en relevant metod för att studera och besvara forskningsfrågan. Författarna är 

medvetna om att observationer som hade kunnat lösa problemet med huruvida 

intervjupersonerna varit sanningsenliga i deras uttalanden under intervjuerna genom att se på 

deras beteenden, vilket Bryman och Bell (2005:195) menar är en fördel med observationer. 

Dock hade tänkbara observationer fått göras under en längre tid, vilket för denna studie hade 

varit svårt att genomföra då det fanns en kort och begränsad tid för utförandet av studien och 

datainsamlingen. 

 

Vidare talar Thomsson om att det kan vara knepigt med begreppet validitet i tolkande 

undersökningar som exempelvis har kvalitativa intervjuer som grund då tolkningarna aldrig är 

helt valida. Validitetsfrågan i denna typ av undersökning kan istället sättas i förhållande till 

argumentens styrka i tolkningarna och uppfattningarna från intervjuerna (Thomsson, 

2010:31). Larsen (2009:80) hävdar däremot att det i en kvalitativ studie kan vara enklare att 

försäkra sig om hög validitet än i en kvantitativ studie, då det genom intervjuer är möjligt att 

göra ändringar om detaljer som är viktiga för forskningsfrågan under arbetets gång. Detta 

genom, som Larsen exemplifierar det, att respondenterna vid kvalitativa intervjuer tillåts ta 

upp saker de själva anser och beaktar som viktiga utöver de frågor som är tänkta att diskuteras 

under intervjuerna, vilket på så vis kan bidra till att fler förklaringar till fenomenet upptäcks.  

 

En flexibel process kan enligt Larsen alltså bidra till högre validitet för en undersökning, 

vilket i denna studie har skett genom ett noga arbete vid operationaliseringen av 

forskningsfrågan och utformningen av intervjuguiderna. Författarna har även efter varje 

intervju gått igenom intervjuerna och intervjuguiderna för att omarbeta deras upplägg och 

struktur. Rent praktiskt har det inneburit att vissa frågor och teman exempelvis har 

formulerats om till mer neutrala och öppna för att ge intervjupersonerna utrymme att till viss 

del tolka frågorna på egen hand och ta upp saker de anser är viktiga utan att styra iväg från 

ämnet i allt för stor omfattning.  

 

En studies reliabilitet pekar på hur precis och exakt en studie är, det vill säga att hög 

reliabilitet innebär hur tillförlitlig en studie är, samt vilken grad av noggrannheten som har 

präglat förloppet och genomförandet av hela undersökningen (Larsen, 2009:81). Att 
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säkerställa en kvalitativ studies reliabilitet är enligt Larsen inte lika enkelt som i en kvantitativ 

studie då alla människor tolkar det de ser och hör på sitt eget sätt, vilket kan variera från 

person till person. Vid kvalitativa intervjuer påverkas respondenten av situationen, kontexten 

samt intervjuaren och skulle samma intervju genomföras exempelvis en vecka senare av en 

annan intervjuare skulle det kunna innebära att det finns en risk för att respondenten svarar 

och reagerar annorlunda samt att resultaten av intervjun tolkas på ett annat sätt än det 

ursprungliga. Därav har författarna varit noga med att poängtera för respondenterna att det är 

viktigt att miljön som intervjuerna genomfördes i skulle vara avslappnade. Författarna har 

även studerat olika intervjutekniker för att vara mer säkra i sin roll som intervjuare samt för 

att kunna skapa en avslappnad stämning och dialog med intervjupersonerna. Skulle 

undersökningen genomföras av någon annan forskare skulle troligtvis, som Larsen (2009:81) 

ovan nämner, vissa resultat och tolkningar möjligtvis kunna skilja sig från de resultat och 

tolkningar som författarna till denna studie har kommit fram till i och med att författarnas 

närvaro, kroppsspråk, intervjuteknik etcetera kan påverka utfallet av intervjuerna.  

 

Ytterligare ett sätt att säkerställa hög reliabilitet i en kvalitativ studie är enligt Larsen att vara 

noggrann med hantering av data, genom att exempelvis hålla ordning på intervjumaterialet 

och inte blanda ihop respondenternas svar. För att förebygga sådana situationer har det vid 

bearbetning av insamlad data i denna undersökning varit viktigt att sortera och sammanställa 

intervjumaterialet i olika textdokument där det tydligt framgår vilken respondent som har sagt 

vad. Detta har rent praktiskt skett genom att varje respondent utöver sitt fiktiva namn även 

haft en egen textfärg. Att skilja på vem som har sagt vad har varit särskilt viktigt i och med 

den rådande anonymiteten hos intervjupersonerna.  

 

Då intervjupersonerna valdes genom ett snöbollsurval kan ett problem vad gäller själva 

urvalsprocessen enligt Bryman och Bell (2005:127) vara att det gjorda urvalet sannolikt inte 

är representativt för hela populationen, vilket inte tillåter några uttalanden för vad som 

generellt gäller för hela populationen. Då studien inte syftar till att uttala sig generellt om 

populationen, utan om de specifika fallen, har detta inte inneburit ett problem som styrt eller 

påverkat studien. Därmed har det inte påverkat studiens trovärdighet eller giltighet så pass 

märkbart som det enligt Bryman och Bell hade gjort i exempelvis kvantitativa 

undersökningar.  

 

2.6.2 Anonymitetens betydelse för undersökningen 

Anonymiteten har för studien haft en betydande roll på olika vis. Framförallt för studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Den har till viss del bidragit till att intervjupersonerna under 

intervjuerna möjligtvis kunnat slappna av mer och varit mer öppna i dialogen med författarna. 

Detta i och med vetskap om att de är skyddade genom fiktiva namn. Det empiriska materialet 

har i den mån som det har gått redovisats på ett sätt som för läsaren gör det svårt att avgöra 

vilka personerna och fallföretagen är i verkligheten. 

 

Det har för författarna stundtals varit svårt att formulera det empiriska materialet på ett sätt 

som gör att intervjupersonerna från samma arbetsplats inte skulle kunna lista ut vilken 

intervjuperson som är vilken anställd. Detta har i den mån som det har varit möjligt försökt att 

förebyggas, men då samtliga anställda på de olika kontoren har haft vetskapen om att 

författarna befunnit sig på kontoren och genomfört intervjuer med vissa specifika personer, 

har det lett till att denna situation näst intill varit oundviklig och svår för författarna att 

hantera i den bemärkelse som de har gjort genom deras sätt att formulera den empiriska 

redovisningen. 
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2.6.3 Källkritik 

Förutom, som ovan nämnt, att urvalet skulle kunna ge ett annat resultat om respondenterna 

exempelvis kom från andra fallföretag kan källkritik i denna undersökning vara riktad till det 

teoretiska urvalet av litteratur och tidigare forskning. Eftersom det inte funnits den mängd ny 

litteratur och tidigare forskning angående kontorsutformning och dess funktioner som 

författarna önskat har författarna fått nöja sig med att använda den litteratur som funnits 

tillgänglig, men som ändå ansetts aktuell för undersökningen och dess resultat.  
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3. Teoretikernas perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som är kopplade till de ämnen som 

berörs i forskningsfrågorna och i undersökningen. 

 

Företagsledare strävade under 90-talet efter att så snabbt som möjligt utföra arbetsuppgifter 

för att kunna vara tidseffektiva och kunna lägga ner mer tid på utveckling av nya tjänster och 

produkter, som i sin tur ger konkurrenskraft (Ortfelt, 1993:5f). Vidare menar Ortfelt att det 

under 90-talet spekulerades över att kontorsarbetet skulle komma att ändra form, till mer 

flexibla arbetsytor och flexibla arbetstider. Det spekulerades även om att organisationerna 

skulle sett till strukturen bli mer platta och rörliga genom att utöka arbetsgruppers eget ansvar. 

För att detta skulle vara möjligt ansågs det även att informations- och kommunikationsflödena 

skulle utvecklas och blir mer tydliga.  
 

Tidigare utförd forskning av Simonsson i Heide et al. (2012:127) har visat att medan 

modernisering av organisationen har gått i rask framtakt har kommunikationen mellan ledare 

och medarbetare inte hängt med i utvecklingen, vilket har medfört att ledarna i stor 

utsträckning fastnat i sina roller som enbart distributörer av information. 
 

En studie genomförd av Moberg (1997:240f) angående närhet och distans i öppna kontor 

visar att då utvecklingen av information allt mer gått mot att den kan nås elektroniskt och att 

hantering av papper minskat markant har lett till att förutsättningarna för den rumsliga 

dimensionen fått mindre betydelse. Studien visade även att kommunikationen mellan 

medarbetare i allt större utsträckning sker via elektronisk post även inom kontoret samt att 

telefonen är ett viktigt verktyg i arbetet. Mobergs uppfattning är trots studiens resultat att 

tekniken ännu har begränsade möjligheter till att helt ersätta personliga kontakter mellan 

människor på en arbetsplats.  
 

3.1 Kommunikation i organisationer 

 

3.1.1 Organisationen och det öppna kontoret som isberg 

Björk Bovin och Ståhl (2009:18) liknar en organisation vid ett isberg där det som finns 

ovanför vattenytan är det som är explicit och synligt, medan det som finns under ytan är 

företeelser som inte är självklart tydliga och som behöver medvetandegöras och göras mer 

synliga. Även ett öppet kontor kan enligt Björk Bovin och Ståhl liknas vid ett isberg, där 

kontorets fysiska utformning och inredning utgör det som syns tydligt ovanför vattenytan och 

där det som finns under vattenytan är den psykosociala arbetsmiljön som främst omfattar 

abstrakta fenomen som exempelvis kommunikation. Alla dessa aspekter menar Björk Bovin 

och Ståhl har en avgörande roll för hur arbetsmiljön blir i ett öppet kontor.  
 

3.1.2 Definition av kommunikation 

Simonsson (2008:8) hävdar att allt människan delar med omvärlden kommunicerar. För att ge 

bästa möjliga förutsättningar för kommunikation behövs enligt Rönnström (2006:159) 

kommunikationsavsikter och mening med kommunikation, sändaren gör sig förstådd av 

mottagaren genom att vara tydlig med avsikten för informationsutbytet. Rönnström 

(2006:159) fortsätter och beskriver kommunikationens tydliga kännetecken, nämligen att de 

parter som kommunicerar med varandra försöker göra varandra uppmärksamma om vad de 

försöker att få fram eller utföra.   
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Heide et al. (2012:63) skriver att den interna kommunikationen i en organisation är den som 

drivs mellan organisationsmedlemmar och delas upp i två grenar; den formella och informella 

kommunikationen. Formell kommunikation är den kommunikation som i förväg är bestämd 

att den ska ske mellan medarbetare av exempelvis chefer (Falkheimer & Heide, 2003:94). Det 

vill säga att formell kommunikation sker inom bestämda former och en bestämd tidsram. 

Informell kommunikation däremot är den kommunikation som förekommer mellan 

medarbetare när och var som helst utan att den i förväg är planerad och bestämd av ledaren. 
 

En nyligen publicerad studie där en kartläggning av vilka typer av verbala 

kommunikationsbeteenden som sker på ett kontor under en arbetsdag, visade att de mest 

förekommande beteendena, i den ordning som de förekommer i störst utsträckning är att 

lyssna, ställa frågor, diskutera, dela information, komma överens om saker, ge förslag, få 

återkoppling, söka återkoppling, svara på frågor och ge förklaringar (Keyton, Caputo, Ford, 

Fu, Leibowitz,Liu, Polaski, Ghosh & Wu, 2013), samt att studien visade att det äger rum 163 

olika typer av det som kunde identifieras som verbal kommunikativa överföringar på en 

arbetsplats under en dag. 
 

3.1.3 Ledarens kommunikativa uppdrag 

Simonsson (2008:11f) skriver att chefen har tre kommunikativa uppdrag, nämligen att sålla 

och sortera information till det som är viktigt och mindre viktigt, översätta och förklara 

organisationens verksamhet för att medarbetarna ska veta hur de ska arbeta med bland annat 

organisationens visioner och till slut ska ledaren skapa rum och förutsättningar för dialog 

genom att bjuda in till tvåvägskommunikation. Simonsson hävdar även att 

kommunikationsproblem kan uppkomma vid otydlighet av både medarbetare och ledares 

behov, roller och förväntningar.  
 

Heide et al. (2012:127f) talar om att information nu för tiden kommuniceras i stora mängder 

på en arbetsplats, vilket för medarbetarna kan innebär svårigheter i att sålla vad som är och 

inte är viktigt. Det i sin tur innebär att chefen får en allt viktigare roll och uppgift i att hjälpa 

och sortera informationen åt medarbetarna. Heide et al. menar att även om medarbetare har 

tillgång till en större mängd information och egentligen kanske kan urskilja vad som är och 

inte är av vikt, kan de på grund av tidsbrist och svårigheter i att sålla i informationsflödet ha 

en alltför stor tillförlitlighet till ledarens sortering av information.  
 

Trots att det idag råder en större öppenhet gällande att göra information tillgänglig för fler 

personer på arbetsplatsen, har chefer fortfarande en roll som gatekeeper gentemot sina 

medarbetare enligt Heide et al. Vissa ledare försöker att undvika gatekeeper-rollen genom att 

dela med sig av så mycket information som möjligt med sina medarbetare, men detta menar 

Heide et al. snarare kan stjälpa än hjälpa medarbetarna och syftar till att det snarare spär på 

den informationsstress som det visat sig att vissa medarbetare kan tyckas uppleva.  
 

En ledares andra kommunikativa uppdrag handlar enligt Heide et al. (2012:27f) om att förädla 

och förklara den information som delas till medarbetarna för att de ska förstå informationen. 

Det vill säga att det är ledarens uppgift att kontextualisera informationen och sätta den i ett 

sammanhang för att medarbetarna kan tolka den på korrekt sätt. I ledarens kommunikativa 

uppdrag med förädling av information ingår även uppgiften att anpassa budskapets form till 

mottagaren genom att använda olika symboliska handlingar och språkliga verktyg vilket 

hjälper att skapa mening. Exempelvis kan det för en chef handla om att denne ska 

kontextualisera ett beslut som tagits av ledningen angående en arbetsprocess, vilket 

medarbetarna behöver få förklarat på ett sätt och språk som gör att de förstår hur ett sådant 
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beslut påverkar deras arbete eller mål och exempelvis hur beslut kan hänga ihop med 

organisationens övergripande visioner och mål.  
 

Heide et al. (2012:131) talar om att chefens uppgift med att skapa mening i budskapen är ett 

sätt för ledare att visa den bild som ledning och chefer har av verkligheten, men Heide et al. 

menar att alla i en organisation inte alltid har samma bild av verkligheten. Att ledning och 

chefer och medarbetare i en organisation delar samma bild av arbetet och verkligheten 

behöver inte alltid innebära toppstyrning och som Heide et al. uttrycker det, manipulation. 

Hur verkligheten hos olika medarbetare ser ut beror på huruvida en ledare är auktoritär eller 

demokratisk i sitt sätt att kommunicera och förädla information. Heide et al. menar även att 

auktoritära ledare säljer in och beordrar fram en verklighet hos medarbetaren i jämförelse med 

den demokratiske ledaren som tillsammans med medarbetaren försöker att definiera 

verkligheten och hur arbetet ser ut.  
 

Vidare menar Heide et al. att medarbetare sällan fungerar som passiva objekt till den 

information de mottar från chefer och ledning, samt att det är mer än rätt att anta att 

medarbetare både gör mot- och omtolkningar av budskapen i informationen de mottar.  
 

Enligt Heide et al. (2012:132) säger sig vissa ledare förmedla vidare den information de 

själva har mottagit och kommunicerat den till medarbetarna utan att ha tolkat och omvärderat 

informationen, detta kan innebära en del risker som om ett abstrakt och tvetydigt budskap inte 

tolkas av chefen kan leda till att budskapet framstår som ointressant samt att det kan uppstå 

missförstånd och misstolkning av budskapet.  
 

Ledarens tredje kommunikativa uppdrag handlar om att initiera och skapa förutsättningar för 

dialog med medarbetarna, vilket enligt Simonsson i Heide et al. (2012:133) är mer intimt 

förknippat än andra former av tvåvägskommunikation och forskare inom ämnet verkar vara 

eniga om att meningsskapandet utgör en kärna i begreppet dialog. En dialog handlar enligt 

Heide et al. inte endast om att dela information utan om att omvandla information och skapa 

gemensamma betydelser av den, det vill säga om konsten att tänka tillsammans. Detta innebär 

att dialogen till stor del handlar om att utnyttja varandras kunskap och erfarenheter för att 

komma fram till ny eller djupare form av förståelse av något, som inte hade varit lika enkelt 

för en person att göra på egen hand. 
 

Det bör enligt Heide et al. (2012:134) poängteras och lyftas fram att en dialog förutsätter att 

alla deltagare har möjligheten till att delta i dialogen på samma villkor, samt att de fritt kan 

göra sig hörda och utifrån det skapa sin egen uppfattning och åsikt. I vissa relationer mellan 

chefer och medarbetare kan det leda till att parterna hamnar i ett kommunikativt skruvstäd 

som Heide et al. uttrycker det. Detta beror på det maktförhållande som råder mellan ledare 

och medarbetare i och med de hierarkiska positioner som existerar i relationen. Ett 

kommunikativt skruvstäd innebär i praktiken att båda parter tar för givet vem det är som ska 

tala, lyssna, vem som ska ställda frågor och vem som ska ge svar etcetera i och med deras 

roller och positioner i relationen. En sådan situation kan enligt Heide et al. kraftigt reducera 

möjligheten till att gemensamt skapa mening och nya betydelser. För att undvika att sådana 

situationer ska uppstå menar Heide et al. att det krävs att ledaren har förmågan till kritiskt 

självreflektion och att denne avsiktligt kan avstå från sitt tolkningsföreträde. 
 

3.1.4 Dialogen mellan medarbetare och ledare 

Simonsson i Heide et al. (2012:135) har forskat kring dialogens betydelse för relationen 

mellan chefer och medarbetare och funnit att det kommunikativa skruvstäd som tidigare 

nämnts var ganska påtagligt under flera av mötena som observerades av forskaren. Det visade 
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sig att mötena följde en traditionell och hierarkisk struktur där chefen talade först, mest, högst 

och sist. Det förekom i sällsynta fall genuina inslag av det som kan benämnas som dialog och 

cheferna ställde ofta frågor till medarbetarna och gav alla deltagare möjligheten att ställa 

frågor, men den tvåvägskommunikationen var av ganska ytlig karaktär. Dialogen mellan 

medarbetare och chefer upplevdes alltså inte som särskilt djup.  
 

Anledningen till att dialogen mellan parterna inte var mer djup menar Simonsson beror bland 

annat på maktrelaterade och kulturella aspekter, bristen på överensstämmelse vad gäller 

ansvar och befogenheter och även tidspress. Saker som dessa aspekter togs under mötena inte 

upp av cheferna, vilket Simonsson menar kan betyda att de antingen är tagna för givet eller att 

medarbetarna vet att det är aspekter som de ändå inte kan påverka och att det därför upplevs 

som meningslöst att diskutera överhuvudtaget. Tidsbrist i arbetet i allmänhet är en 

begränsning för förutsättningarna för dialogen mellan ledare och medarbetare. Detta märks 

tydligt då mötesdeltagarna inte är förberedda eller har hunnit ta in och reflektera över den 

information som mötet kanske handlar om. Mötesformen utgör även enligt Simonsson en 

aspekt för vilka förutsättningar som finns för kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare, där agendan för mötet redan i förväg har strukturerats av chefen och där 

upplägget egentligen kanske inte gör plats för dialog. Då kan den inbjudan till dialog en 

medarbetare fått uppfattas som att den sker av ren rutin och artighet. (Heide et al, 2012:136f)  
 

3.1.5 Ledarens kommunikativa förutsättningar 

Heide et al. (2012:137f) talar om att stora delar av ledarskapsforskningen ofta kan kritiseras 

för den betydelse chefen som person har för ledarskapet i en organisation och menar vidare att 

givetvis har ledarens personlighet, inställning, förmåga och kunskap betydelse för hur denne 

kommunicerar med sina medarbetare, utan ledarskapskommunikationen formas även av andra 

aktörer inom organisationen som exempelvis kultur och struktur. Idag menar Heide et al. 

(2012:137f) att organisationer har blivit mer platta i strukturen och hierarkin vilket har lett till 

att många chefer har fått ansvar för större personalgrupper som i sin tur kan försvåra chefens 

sätt att agera coach och att utöva ledarskapskommunikation som är baserat på dialog och 

delaktighet.  
 

Personer med ledande befattning har även dem en roll som medarbetare och underordnad, då 

även de har någon en med ledande befattning över sig i hierarkin. Till och med VD:n på ett 

företag kan enligt Heide et al. (2012:137f) exempelvis ses som någon med medarbetarroll i 

relation till organisationens styrelse.  
 

Heide et al. (2012:137f) menar vidare att en del i en ledares kommunikation kan ha sin grund 

i hurudan relationen mellan chefens och dennes chef ser ut och fungerar. Ibland kan det hända 

att chefen får ett budskap som denne ska kommunicera vidare på ett sätt som Heide et al. 

uttrycker det, är karismatiskt och engagerande, när denne själv inte har haft möjlighet till 

dialog med sin egen chef innan denne ska föra budskapet vidare. Detta innebär att chefen 

saknar det stöd vad gäller tolkning och översättning av budskap för att kunna kommunicera 

det vidare, vilket är en sådan sak som förväntas att en chef ska ge möjlighet till sina 

medarbetare (Heide et al, 2012:137f). Ledarskapet och kommunikationen som sker mellan 

medarbetare och ledare påverkas av varandra och Heide et al. (2012:137f) menar att det krävs 

två för att dansa tango, det vill säga att det krävs att båda parterna i relationen är aktiva för att 

kunna skapa ett meningsfullt ledarskap och kommunikation dem emellan, vilket är något som 

i praktiken kan vara svårt att få till då medarbetare och chefer ofta inte delar samma bild av 

vem som bär ansvaret för kommunikationen mellan dem och vad som förväntas av dem i 

deras roller i relationen. Heide et al. (2012:137f) menar att i sådana situationer behöver 

parterna kommunicera mer om kommunikationen i organisationens alla nivåer och plan, detta 
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för att klargöra de outtalade och otydliga kommunikativa förväntningarna som anställda har 

gentemot varandra i en organisation. 
 

3.1.6 Individerna och kommunikationsmönster på kontoret 

Ladberg (2006:172) anser att hjärnan inte kan sluta använda sina förmågor och därmed kan en 

heller inte sluta kommunicera eller ta emot budskap, utan att det något som ständigt pågår. 

Med det som Ladberg kallar den sociala hjärnan kan människor inte låta bli att vara social 

eller låta bli att kommunicera, vilket betyder att människan alltid påverkas av andra 

människors närvaro oavsett om det är medvetet eller inte.  
 

Som många andra hävdar även Moberg (1997:6) att kommunikationen som drivs mellan 

individer är förutsättningen för en organisations existens. Vidare menar Moberg att då en 

arbetsplats utformning avgör det fysiska avståndet mellan medarbetare och ledningen, därmed 

även avgör förutsättningarna för kommunikationen på arbetsplatsen.  
 

Tufvesson (2008:63) talar om att kommunikation inte endast är viktigt för chefer och ledare i 

deras arbete, utan att den är lika betydelsefullt för övriga medarbetare att kunna kommunicera 

på ett effektivt och bra sätt för att kunna samarbeta med varandra på egen hand och ta egna 

beslut. Vidare menar Tufvesson att varje företag eller organisation bör eftersträva att 

medarbetarna är aktiva och kommunikativa i deras arbete.  
 

Moberg (1997:85) talar om att den fysiska platsen där en individ eller grupp är placerade i ett 

kontor utgörs av miljön som finns runt omkring dem i form av ljud, temperatur, rumsdesign 

och arkitektur, andra arbetskollegors närvaro etcetera. Vidare hävdar Moberg (1997:85) att ett 

rums utformning eller arkitektur som innebär att personer sitter nära varandra, utan väggar 

som skiljer dem åt, kan ge olika utfall eller respons för personernas kommunikation och hur 

de upplever den. 
 

Individers personliga avstånd kan enligt Moberg (1997:86) definieras som det område som 

individer upprätthåller kring sig själva och som ingen kan inkräkta utan att individen känner 

obehag av det. En individs fysiska avskildhet är ett sätt för denne att kontrollera mängden 

kontakt med andra människor. Vidare talar Moberg om att individers självexponering, 

revirbeteende och icke verbala kommunikation används för att kontrollera och reglera 

mängden information som går till och från individen, samt huruvida individen uppmuntrar till 

kommunikation eller inte. Individer strävar alltid enligt Moberg efter att finna ett optimalt 

personligt avstånd som för denne är behagligt att hantera.   
 

Sundstrom och Altman i Moberg (1997:86) presenterar en teori över individers personliga 

avstånd som en funktion av personliga relationer och individers förväntningar på interaktion. 

Teorin visar på att det optimala avståndet mellan individen och personer denne känner ska 

vara kortare än avståndet med personer individen inte känner, dock får avståndet i båda fallen 

vara varken för långa eller för korta. Moberg talar om att saker som bland annat ålder, kön, 

individuella erfarenheter, kulturella skillnader, kontexten individen befinner sig i, rummets 

gestaltning etcetera, är faktorer som har en betydelse för hur individen väljer att kommunicera 

och hanterar sitt personliga avstånd. Individens och personens i fråga tidigare kontakt utgör 

enligt Moberg även en viktig faktor för hur förutsättningarna för deras kommunikation kan 

komma att se ut.  
 

3.1.7 Avskildhet och trängsel på ett öppet kontor 

Huruvida individen upplever avskildhet eller trängsel beror enligt Moberg (1997:87) i vilken 

utsträckning individen själv kan kontrollera och påverka kontakterna med personerna i dennes 
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omgivning. Om individen upplever att han eller hon har för mycket kontakter kan känslan av 

trängsel uppstå på grund av överstimulans i den miljön individen befinner sig i. Vidare menar 

Moberg att en individ som upplever alldeles för få kontakter kan leda till att det hos individen 

uppstår en känsla av att vara isolerad och ensam. Skillnaden på den faktiska och den önskade 

mängden kontakter kan enligt Moberg skapa ett stressmoment hos den enskilde. Moberg 

menar vidare att det kan vara svårt för individen att reglera önskade och oönskade kontakter.  
 

Individen kan som tidigare nämnt försöka styra mängden kontakter via icke verbal 

kommunikation, genom att tydliggöra sitt revir etcetera, eller får individen acceptera den 

obalans som råder och anpassa sin nivå av önskad avskildhet. Önskad avskildhet är enligt 

Moberg en subjektiv uppskattning av vad individen anser vara en ideal mängd kontakter och 

vad som är uppnådd avskildhet vilken bestäms av den faktiska mängden kontakter med andra 

personer. (Moberg, 1997:87) 

 

Tidigare forskning har visat olika resultat för korta avståndets betydelse för kommunikationen 

på ett kontor Moberg (1997:88). Enligt det sociala relationsperspektivet och det sociotekniska 

perspektivet som Moberg för ett resonemang kring råder det både en negativ och positiv 

inverkan på individen vad gäller närheten till andra medarbetare. Frånvaron av avskärmningar 

och väggar i exempelvis ett öppet kontor anses lättare ge upphov till relationer, 

kommunikation och prestation hos individen enligt det sociala relationsperspektivet.  
 

Genom ett sociotekniskt perspektiv på närhet, finnes det att en öppen planlösning begränsar 

möjligheterna till interaktion detta genom att en avskärmad arbetsyta kan ge ett privat och mer 

kontrollerat utrymme för individen och därmed ger större möjlighet till personliga samtal och 

minskar risken för intrång hos individen. En öppen planlösning ses ur detta perspektiv som en 

minskad möjlighet att kommunicera privat. Individens självständighet anses enligt Moberg 

minska i en öppen miljö på grund av att chefer och andra personer lägger sig eller iakttar 

individens och dennes arbete. (Moberg, 1997:88). 

 

3.2 Kontorsmiljö 

 

3.2.1 Det öppna kontoret introduceras 

I decennierna har företag och organisationer ändrat och utformat sina kontor för att 

effektivisera sin verksamhet ytterligare och anställda har gått från att sitta i ett klassiskt kontor 

med enskilda rum, till större kontorsytor där de sitter tillsammans på en öppen kontorsyta, det 

vill säga i ett kontorslandskap (Björk Bovin & Ståhl, 2009:7).   
 

Konceptet med öppna kontor, som på 1970-talet kallades kontorslandskap, fick en snabb 

utveckling i början av 1990-talet av bland annat IT-bolag vars anställda själva ville skapa sitt 

kontor och utveckla det efter deras behov. Medarbetare på en arbetsplats har olika behov såväl 

privata och personliga behov som arbetsrelaterade behov. Dessa behov kan även variera 

beroende på vilken funktion och arbetsuppgift de har i företaget, det kan innebära att vissa 

medarbetare vill sitta helt öppet med andra för att kunna kommunicera snabbt vid exempelvis 

beslutsfattande situationer etcetera. (Björk Bovin & Ståhl, 2009:8) 

 

3.2.2 För- och nackdelar med öppet kontor 

Björk Bovin och Ståhl (2009:19) talar om att syftet med ett öppet kontor oftast är att förbättra 

kommunikationen, samarbetet och informationsutbytet mellan medarbetare på en arbetsplats. 

Vidare menar de att en fördel med öppet kontor är positiv överhörning, vilket innebär att 

medarbetare som sitter öppet fångar upp information av andra arbetskollegor som annars 
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kanske inte hade nått fram till dem vilken kan bidra till ytterligare utökning av lärande samt 

ge möjligheten till att snabbt be en kollega om råd angående ens arbete.  
 

Vidare talar Björk Bovin och Ståhl (2009:19) att det i ett öppet kontor förekommer även 

negativ överhörning och utgörs bland annat av övriga arbetskollegors samtal, både 

arbetsrelaterade och privata. Bakgrundsljud så som ett sorl av röster behöver enligt Björk 

Bovin och Ståhl inte alltid vara störande, utan det är först när medarbetaren hör vad som sägs 

som sorlet faktiskt stör. Det kan leda till att korttidsminnet kan bli överbelastat och göra att 

medarbetaren lätt tappar tråden och måste börja om med det arbetet den gjorde från börja, det 

vill säga tappa koncentrationsförmågan gång på gång. Ett sorl som inte stör medarbetaren kan 

enligt Björk Bovin och Ståhl ha en stimulerande effekt på hjärnan.  
 

Ladberg (2006:60f) talar om att hjärnan har väldigt lätt för att ta upp mänskliga röster och 

därmed kan det bli för överansträngt att sitta i ett kontorslandskap ifall det talas för mycket 

medarbetare emellan eller eventuellt om det är många telefonsamtal under dagen. Hjärnan kan 

dock enligt Ladberg anpassa sig till denna aktiva och talrika miljö, men det är energikrävande 

och kan utmatta den anställda. När många röster hörs är det däremot annorlunda eftersom det 

kan blandas ihop till ett sorl, som Ladberg anser vara vilsamt för hjärnan och piggar upp.  
 

Ytterligare fördelar med öppet kontor menar Björk Bovin och Ståhl (2009:19) är att 

kommunikationsflödet blir snabbare då informationen inte behöver gå genom olika 

kommunikationskanaler, exempelvis e-post, telefon etcetera, utan medarbetaren kan enkelt se 

vilka som är på plats och därefter kan den snabbt få den information som eftersöks av de som 

finns på plats på kontoret.  
 

3.2.3 Det öppna kontorets betydelse för olika typer av arbete 

Björk Bovin och Ståhl (2009:24) hävdar att lika för alla är inte alltid är det bästa för alla i 

kontorsmiljön. De syftar till att lika för alla snarare är en orättvis lösning då den inte är 

anpassad för en organisations olika verksamheter. Vissa talar mer i telefon där det hade passat 

sig väl att ha egna rum, vissa behöver mer skrivbordsyta än andra etcetera. Björk Bovin och 

Ståhl menar att det handlar mer om differentiering och flexibilitet, än att det ska vara lika för 

alla.  
 

Enligt Björk Bovin och Ståhl (2009:12) lämpar sig ett öppet kontor för arbetsuppgifter där det 

finns ett gemensamt uppdrag eller vid projektarbeten där det finns ett stort behov av att arbeta 

tillsammans. Företag där det finns anställda som ofta är på resande fot på exempelvis 

kundbesök, har nytta av att arbeta i ett öppet kontor, då de enkelt kan bli en del av 

gemenskapen på arbetsplatsen. Att placera medarbetare tillsammans eller i olika avdelningar 

under en viss period, kan enligt Björk Bovin och Ståhl leda till att många synergieffekter 

uppnås, där synergieffekt enligt Nationalencyklopedin innebär samverkan mellan två eller 

flera faktorer som påverkar en process positivt eller negativt på ett sådant sätt att den 

sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av faktorerna var för sig (a: Ne.se - 

Synergism). 
 

Arbetsuppgifter där det krävs mycket läsning eller där det förekommer sekretessbelagd 

information är exempel på arbetsuppgifter som enligt Björk Bovin och Ståhl (2009:12) lämpar 

sig sämre i öppna kontor. De syftar till att personer som exempelvis dagligen har många 

känsliga telefonsamtal kan uppleva att det blir ett påfrestande moment att tala i telefon och att 

de känner att de måste dra sig undan till andra kontorsytor för att kunna tala ifred. Björk 

Bovin och Ståhl menar att bakgrundsljud så som kollegors skratt och telefonsamtal under 

exempelvis ett kundsamtal ger ett oprofessionellt intryck av medarbetaren och företaget.  
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3.2.4 Individens rumsliga revir  

Människor har sedan urminnestider i likhet med djur en revirinstinkt. Instinkten är medfödd 

och är oberoende av etnografiska egenskaper så som ålder, kön, etnicitet etcetera. Alla 

människor har behov av och rätt till eget utrymme oavsett om de har ett eget rum med dörr 

och väggar.  (Björk Bovin & Ståhl, 2009:22). 
 

Varje individ på en arbetsplats har sina egna behov som också måste tas hänsyn till och därav 

bör varje medarbetare få möjligheten till att påverka var och hur den ska sitta (Björk Bovin & 

Ståhl, 2009:22). Vissa människor kan exempelvis vara något överkänsliga när det gäller 

närhet till andra personer eller har privata behov som kanske påverkar dem fysiskt eller 

psykiskt på något sätt, vilket bör tas i beaktning vid utformning av kontoret. En del 

medarbetare arbetar helt enkelt bättre när de sitter ostört, vissa medarbetare känner att de 

kanske inte har tillräckligt mycket arbete jämfört med andra arbetskollegor, vissa har många 

telefonsamtal såväl arbetsrelaterade som privata etcetera. Om en medarbetare istället har ett 

eget rum har den friheten att stänga dörren och på så sätt markera att den behöver eller vill 

arbeta ostört och vara ifred.  
 

Simmel i Malmberg (1983:8f) fann att det är vanligt för människor att först och främst 

fokusera på att sätta upp gränser för att skapa ett eget rum eller område som är nödvändigt för 

just individens integritet och identitet, men att gränserna sedan är lätta att passera för att få 

social kontakt med andra individer. Vidare skriver Malmberg (1983:13) att det finns en 

gradvis ökning för tolerans som är ömsesidig mellan två individer som ofta befinner sig i 

närheten av varandra, vilket kan sudda ut gränserna för extremt revirförsvar.  
 

Revirkänslan kan enligt Malmberg (1983:16) öka effektiviteten, begränsa konkurrens och 

tydliggöra rangordning/hierarki genom respekt. Revirbeteende är något som Malmberg 

(1983:21) argumenterar för att vara instinktivt, något som människan utför snarare än något 

som planeras i förväg. 
 

Beteendebetingade revir har i grunden med den rumsliga gestaltningen att göra, det fysiska 

rummets utformning, och kan begränsas till att exempelvis handla om en enda stol. Att hitta 

en tydlig och exakt definition för revir är svårt men kan kortfattat förklaras som rumsbetingad 

intolerans och försvarat område. (Malmberg, 1983:24f) 

 

För att revir ska uppstå krävs det enligt Malmberg (1983:25) att individen skaffat sig kunskap 

om ett specifikt område för att känna sig enhetlig med just detta och markerar på något sätt att 

detta område är just individens och vart dess gräns går, på så sätt blir individen och reviret en 

identitet och ger utrymme för eventuell konkurrens om det aktuella området. När människor 

då identifierar sig själva med en viss företeelse eller ett visst område finns det alltså utrymme 

för beteendebetingade revir (Malmberg, 1983:37). Människor vill ha tydliga gränser för att 

med tydliga vis signalera vad som är dennes område, oavsett om det är stort eller litet 

(Malmberg, 1983:43).  
 

Kontorsmiljö anser Malmberg (1983:69) vara extra intressanta revirundersökningsområden på 

grund av de anställdas beteendemönster. Han menar att medarbetare som tidigare haft ett eget 

rum på kontoret blir missnöjda när de byter till en kontorsmiljö där kontorsyta ska delas med 

andra anställda och att de försöker skapa sitt eget rum med hjälp av avskärmningsväggar eller 

helst sitter i ett hörn där de kan vara så ensamma som möjligt. Malmberg anser även att de 

som väl har suttit i liknande kontorsmiljö har lättare för att anpassa sig till sin nya plats och 

har en tendens till att överstiga det som kan anses vara en markering av andra medarbetares 

kontorsyta, det vill säga revir.  
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3.2.5 Chefens placering på kontoret 

En ledares placering på kontoret har enligt Björk Bovin och Ståhl (2009:26) inga specifika 

ramar för vad som är rätt eller fel. De menar att en chefs placering bör avgöras beroende på 

utgångspunkterna för varje specifikt fall. För vissa chefer menar Björn Bovin och Ståhl att det 

kan vara helt naturligt att de sitter öppet med övriga medarbetare då de exempelvis vill föregå 

med gott exempel och visa att de inte begär mer än vad andra medarbetare gör bara för att de 

har en ledande roll, vissa chefer anser det mer naturligt och praktiskt att ha ett eget rum i och 

med deras förhållning till övriga medarbetare eller för att de känner exempelvis oro för att 

konfidentiella samtal eller handlingar sköts enklare i ett enskilt rum.  
 

Chefer som sitter i ett öppet kontor med medarbetarna kan enkelt få en bättre överblick över 

sina medarbetare och arbetet som sker. Framförallt kan chefen om den sitter öppet lättare 

kommunicera och hålla kontakt med alla medarbetare, samt ta del av kommunikationen 

medarbetarna sinsemellan och känna av hur stämningen på kontoret är hela tiden på ett sätt 

som inte känns onaturligt tack vare den positiva överhörningen. Att chefen är placerad i ett 

öppet kontor kan för de medarbetare som reser mycket inom sitt arbete och sällan träffar 

chefen, innebära möjligheter till bättre kontakt mellan de båda parterna. (Björk Bovin & 

Ståhl, 2009:26) 

 

Björk Bovin och Ståhl tar även upp ett antal nackdelar med att placera ledaren tillsammans 

med medarbetarna i ett öppet kontor. Precis som att chefen kan ta del av den positiva 

överhörningen kan den i ett öppet kontor enligt Björk Bovin och Ståhl även ta del av den 

negativa överhörningen av samtal som sker. Chefen kan även med sina samtal påverka den 

negativa överhörningen ur medarbetarperspektiv, detta kan innebära att chefen bör ta samtal 

enskilt i ett ledigt rum för att exempelvis inte bryta sekretessen gentemot sina kunder, vilket 

för chefen möjligtvis kan komma att bli ett irritationsmoment om det förekommer ofta. (Björk 

Bovin & Ståhl, 2009:26) 

 

Ytterligare en nackdel som Björk Bovin och Ståhl tar upp är att det för medarbetarna kan vara 

svårt att ta kontakt med chefen för ett samtal då de måste hitta ett annat rum eller annan plats 

för att samtala med varandra ostört, istället för att medarbetaren bara knackar på dörren om 

chefen satt i ett enskilt rum. En annan nackdel är att vissa medarbetare helt enkelt inte tycker 

om att chefen ser och hör allt. Medarbetarnas uppfattning av chefen kan återspeglas i var de 

önskar att chefen bör sitta. En chef som är uppskattad brukar ofta vara en tillgång i ett öppet 

kontor, dock bör alla fördelar och nackdelar vägas innan en placering sker. Björk Bovin och 

Ståhl menar även att ett sådant beslut även bör få påverkas av medarbetarna till viss del, de 

menar dock att önskemål om rättvisa aldrig får vara ett vägledande argument vid beslut för 

hur chefen ska sitta.  
 

3.2.6 Revir vid övergång till öppet kontor 

Förändringar i ens vardag, stora som små, är för människor ofta oroväckande då en förändring 

innebär att förutsägbarheten och kontinuiteten i ens liv inte blir som den brukade vara (Björk 

Bovin & Ståhl, 2009:16). En av de största förändringarna som kan ske vid övergången till ett 

öppet kontor är enligt Björk Bovin och Ståhl att medarbetarnas gränser för deras revir 

försvinner. Om en anställd tidigare hade ett eget rum och möjligheten till avskildhet, arbetsro, 

frihet och integritet, kan övergången till ett öppet kontor innebära en förlust. Förlust på så vis 

att ett eget rum av tradition har setts och upplevts som en symbol för status och prestige. 

Vidare menar Björk Bovin och Ståhl att medarbetarna i ett öppet kontor måste tänka 

kollektivt och inte individuellt.  
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4. Medarbetarperspektivet 

 

I detta kapitel presenteras första delen av empiriinsamlingen, nämligen medarbetarnas syn på 

kontoren och kommunikationen med deras ledare. För att tydliggöra bör läsaren ha i 

beaktning att samtliga medarbetare sitter i ett öppet kontor, medan de ledare som blir 

redovisade har olika placeringar i kontorsmiljöerna. I redovisningen har medarbetarna blivit 

tilldelade pseudonymer, det vill säga påhittade namn, för att skydda deras identitet. 

 

4.1 Upplevelse av kontorsytorna 
Ove upplever att han själv sitter lite mer avskärmat än de andra trots att alla medarbetarna 

sitter i ett öppet kontorslandskap och därmed troligtvis har lättare att koncentrera sig än de 

andra. Trots detta hade Ove gärna suttit i ett eget rum, precis som hans ledare gör och något 

som Ove har reagerat på är att han upplever det ganska tydligt att det märks hierarkiska 

skillnader i planlösningen eftersom ledarna har högre position och därmed egna rum och 

möjligheten att prata mer privat, vilket Ove gärna hade haft möjligheten till. Nils tycker att 

det inte finns tillräckligt med platser på kontoret att prata ostört och att det behövs fler 

eftersom de är många på arbetsplatsen som delar på de få rummen, vilket gör att de ofta är 

upptagna. Även om han hade hoppas på att kunna sitta i ostört i ett annat rum så tycker Nils 

att han får den arbetsro som han behöver och att planlösningen fungerar för tillfället. 

 

Att sitta i ett öppet kontor som de flesta medarbetarna gör anser Nils oftast fungerar bra men 

att det kan vara en hög stressfaktor på samma gång eftersom det är ett högt ljud i den typen av 

miljö. Skärmväggarna hjälper, men inte tillräckligt mycket enligt Nils. Ove får även han en 

känsla av att kontorsplatserna i ett öppet kontor är för nära varandra eftersom han och hans 

medarbetar talar mycket i telefon, vilket Ove anser påverkar viljan till att ringa om någon 

medarbetare i närheten sitter i telefon samtidigt. Detta medför att han gärna går runt på 

arbetsplatsen och talar för att få den arbetsro som han gärna skulle vilja ha. 

 

”Jag har sagt det någon gång att jag önskar att det kunde ännu mer öppet och att vi verkligen 

utnyttjar att vi sitter så som vi gör och att man kanske ska prata lite mer rakt ut och att man 

är lite mer öppen och håller en dialog. Ibland kan det bli så att alla sitter väldigt tysta 

framför sin dator nästan en hel dag och det gillar inte jag riktigt, utan jag tycker att även om 

det inte är några jätteviktiga saker så kan man bara prata […] jag önskar väl mer i så fall att 

vi pratade mer.” 

 

     - Anonym medarbetare 

 

Att en av medarbetarnas ledare sitter i ett eget rum på kontoret tror medarbetaren är bra för 

ledaren för att det inte ska bli alltför stressigt för hen eftersom denne har mycket på sitt bord. 

När dörren är stängd till ledaren vill inte medarbetaren gå in, detta menar medarbetaren är 

meningen med ett eget rum. Har en person ett eget rum är det av en anledning och 

medarbetaren tror att det hade varit stressande för ledaren om hen inte hade haft möjlighet att 

stänga in sig. En annan medarbetare sitter tillsammans med sin ledare och anser att detta ger 

arbetet mer energi och explosivitet, då ledaren är väldigt energifull som person. Medarbetaren 

anser även att deras kommunikation har stärkts och blivit mer frekvent förekommande sedan 

de sattes i samma kontorsyta. 

 

Pia sitter i ett öppet kontor tillsammans med övriga medarbetare från samma arbetsgrupp och 

har skärmar som sitter fast på skrivborden för att avskärma en del ljud då de ofta sitter i 
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telefonsamtal. Pia anser att det är positivt att ha egen yta och tid utan att alla på kontoret ser 

vad man gör, men menar att hon är en person som gärna vill fråga eller säga någonting rakt ut 

i luften och tycker om att prata med folk och ser då hellre att hon hade suttit mer i mitten 

bland övrig personal. Emma ser hellre att hon sitter tillsammans med sin arbetsgrupp då de är 

i behov av att prata ansikte mot ansikte med varandra och syftar till att hon inte hade 

föredragit att sitta i ett eget rum då det inte är något som är av vikt för henne. Emma menar 

snarare att det i sådana fall hade varit smidigt om arbetsgruppen satt i ett eget rum för att 

kunna arbeta ostört men att de fortfarande kunnat kommunicera verbalt efter deras behov utan 

att störa övriga arbetskollegor på kontoret. Hon anser sig arbeta bättre i ett öppet kontor då 

hon blir motiverad av vetskapen om att någon har ögonen på en. Emma anser att kontorets 

planlösning är alldeles för trång och liten och syftar till att personalen på kontoret inte ska 

behöva arbeta i samma lokal som de äter i, vilket de gör i dagsläget. Planlösningen av 

skrivborden fungerar någorlunda bra i förhållande till arbetsuppgifterna menar Emma men att 

det behövs mer yta och luft mellan de olika arbetsgrupperna. 

 

Pia berättar under intervjun att hon ofta har svårt att se de andra medarbetarna och ledaren 

trots att hon sitter i ett öppet landskap, orsaken till detta är enligt henne de höga 

avskärmningsväggarna och menar att hon hade kunna tagit del av mycket mer om hon hade 

suttit mer centralt och närmare sin ledare. Hon anser även att det är positivt till att möblera om 

kontoret med jämna mellanrum för att testa sig fram och se vad som fungerar för bäst, detta 

då Pia inte anser att det fungerar att ha egna rum just för den verksamhet de arbetar med. Hon 

menar att de är i behov av att snabbt kunna springa över till ledaren och medarbetarna 

sinsemellan för att kolla över saker och ting, samt att de behöver enkelt kunna kommunicera 

verbalt med varandra. Något som Pia även har tänkt på är att de högst uppsatta ledarna sitter 

en bit bort från medarbetarna och att det beror på att ledarna har arbetsuppgifter som alla inte 

kan ta del av samt att ledningen ger medarbetarna i det öppna kontoret förtroendet för det 

arbete som medarbetarna utför. 

 

4.2 Hur skulle de vilja sitta? 
 

”Om jag satt helt själv hade jag tyckt att det var skittråkigt […] det hade inte alls varit samma 

sammanhållning som vi har nu och vi hade inte haft lika kul som vi har tillsammans nu.” 

 

     - Anonym medarbetare 
 

Det som en medarbetar kunde säga var att den inte hade velat sitta i ett rum med en dörr 

tillsammans med några andra medarbetare eftersom denne tror att detta skulle göra att 

arbetsmiljön skulle störa mer än vad den hade hjälp eftersom det blir lättare att avbryta 

varandra med frågor. Medarbetarna till en av ledarna tycker att det syns i planlösningen att 

dess ledare är på en högre position och att denne har mer möjligheter att prata mer privat, 

vilket de själva anser att de gärna hade haft möjlighet till. Nils sitter i ett öppet kontor men 

skulle dock vilja bli mer mobil, exempelvis ha mobil och laptop för att kunna sätta sig på 

något annat ställe emellanåt och därmed kunna arbeta ostört och kunna vara mer effektiv i 

arbetet.  

 

4.3 Den där dörren 
Ove tycker att dörren till hans ledare oftast är öppen men att ledaren stänger dörren när denne 

har mycket att göra och att medarbetarna därmed får avläsa hur situationen för 

kommunikation ser ut. Ser ledaren upptagen ut vill medarbetarna inte störa, även om det 
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upplevs som att det underlättar arbetet när det går snabbt att få svar på frågor genom ansikte 

mot ansikte-kommunikation med denne.  

 

”Stänger chefen dörren så går man inte in där och stör även om det hade gått ibland, jag tror 

att det hade varit väldigt stressigt för den att inte ha ett eget rum för då hade vi gått där 

konstant så det hade nog inte fungerat.” 

  

     - Anonym medarbetare 

 

När Ove däremot vill ha snabba svar försöker han prata direkt med sin chef även om dörren är 

stängd eftersom det går att utveckla problemet och undvika misstolkningar, Nils däremot ser 

att ledaren ofta sitter i telefon när dörren är stängs och tror att det är därför ledaren vill stänga 

dörren vid vissa tillfällen.  

 

4.4 Arbetsro kontra kommunikation 
Sammanhållningen enligt en medarbetare som sitter nära sin ledare bra och beskriver det som 

högt till tak. Det blir enligt medarbetaren lite nedsatt arbetsro, men detta är något som denne 

anser vara nödvändigt i en sådan dynamisk och explosiv arbetsmiljö som de befinner sig i. 

Joakim upplever det som att ledaren gärna sitter och arbetar när medarbetarna är på rast för att 

passa på när det är lite mer arbetsro, medan andra kan anse att det är svårare att koncentrera 

sig när det är tyst eftersom de är vana med en explosiv miljö. Stämningen på kontoret 

beskrivs enligt Pia som lättsam där många på kontoret skojar och skrattar med varandra, dock 

hävdar Pia att hon kan tycka att det stundtals kan bli lite väl tyst på kontoret då alla är inne i 

sitt eget arbete. Vid sådana tillfällen kan Pia känna sig något ensam trots att ledaren och 

medarbetarna fysiskt befinner sig nära henne på kontoret. Vidare menar Pia att det säkerligen 

går att göra någonting åt det, utan att det stör arbetskollegorna i deras arbete. Emma däremot 

menar att det talas för mycket på kontoret och att det stör henne i arbetet och menar att de 

hade behövt mer mellanrum eller yta mellan varandra. Det finns enligt Emma i dagsläget inte 

plats för ytterligare en nytillkommen anställd om det skulle tillkomma någon och de personer 

som tillkommit till kontoret senast sitter i dagsläget inte särskilt bra. 

 

4.5 Direktkommunikation med ledaren 
Kommunikationen som Ove har med sin ledare är oftast ansikte mot ansikte eftersom 

medarbetaren anser att det är lättast i den miljö de befinner sig. De sitter nära varandra och 

medarbetaren tycker att det kan vara svårt att formulera ett mejl utan att det ska ske 

misstolkningar eller för att det är svårt att beskriva eventuella problemet med ord. Ove sitter i 

ett öppet landskap, men hans chef befinner sig inte på samma yta. Nils, som också sitter i ett 

öppet landskap anser att det underlättar med mycket mejlkontakt då det ofta förekommer 

specifika ämnen och mötesbokningar som kan vara fördelaktiga att kunna gå tillbaka och 

dubbelkolla, med mejl anser Nils att det även minskar spring mellan medarbetare och ledare. 

Kontakt ansikte mot ansikte tycker Nils vara stressande, om det förekommer för ofta, för 

ledaren eftersom det kan vara svårt för personen i fråga att svara på precis i stunden eller blir 

avbruten i sitt arbete. 

 

Kommunikationen mellan Joakim och hans ledare är främst via e-post eftersom de upplever 

att det underlättar att ha informationen skriftlig då det ofta är en tredje part (eller fler) 

inblandad i konversationen. Joakim och ledaren sitter väldigt nära varandra och trots att de 

använder e-post i första hand kan det ofta förekomma dialoger då det kan vara svårt att 

utveckla det som de vill ska nå fram i skrift. När de befinner sig fysiskt nära varandra anser 

Joakim underlättar det att kunna fråga något eller prata direkt till varandra ansikte mot 
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ansikte. Joakim tycker att detta fungerar bra då han och ledarens arbete är väldigt dynamiskt 

och har högt tempo. 

 

Emma upplever att relationen mellan henne och chefen är öppen, bra och stark, vilket Emma 

tror beror på att de främst kommunicerar muntligt med varandra då de tillhör en mindre 

arbetsgrupp. Något som Emma poängterar är att de strävar efter en mer avslappnad 

mötesstrategi där de är väldigt öppna och personliga med varandra, vilket hon menar krävs för 

att kreativa arbeten som deras ska fungera. 

 

E-post är den kommunikationskanal som Pia upplever är den kanal som främst används 

mellan henne och hennes chef och menar att hon har lärt sig att skriva mycket via e-post då 

det är lättare att veta om informationen har skickats till eller mottagits från någon. Pia tycker 

det är enkelt att gå tillbaka och se vad som sagts mellan henne och chefen när 

kommunikationen skett via mejl, men hon föredrar att prata med sin ledare ansikte mot 

ansikte. Detta är något som Pia anser borde vara ännu mer öppen än vad den är idag. Hon 

menar att de borde utnyttja möjligheten till att kommunicera mer öppet just då de sitter 

tillsammans i ett öppet kontor. Det hade exempelvis varit lättare att bara berätta för varandra 

vad som går i tankarna inom en viss arbetsuppgift eller ärende ut i det öppna istället för att få 

ner det i ett meddelande. Hon påpekar att det givetvis hade kunnat bli svårt att göra något 

sådant vid vissa situationer, som exempelvis då de sitter i telefonsamtal, att det alltså måste 

bero på i vilket sammanhang den aktuella frågan gäller om det är värt att ta upp i ansikte mot 

ansikte med ledaren eller om det underlättar i just den aktuella situationen att diskutera det via 

e-post.   

 

4.6 Uppfattning om ledarens kommunikation med medarbetaren 
Ove säger i intervjun att han har en bra relation med ledaren och anser att ledaren uppmanar 

till dialog samt tror att detta är en ömsesidig känsla. Att ledaren sitter på ett eget kontor har 

gjort att Ove tror att ledaren försöker uppmuntra till dialog med alla medarbetarna, men att 

ledaren i fråga inte går runt till medarbetarna och talar med dem. Detta anser Ove att ledaren 

försöker kompensera upp med schemalagda dialoger i form av möten. Nils upplever även han 

att han har en bra relation med sin ledare och är mån om hur ledaren mår och vice versa. Han 

tycker även att ledaren tar sig tid att motivera medarbetarna till att göra ett bra arbete och att 

ledaren inte sätter sig på höga hästar även om hen har en högre hierarkisk roll än 

medarbetarna. Även om medarbetaren upplever att han kan tala med ledaren om mycket tror 

Nils att ledaren inte får ut lika mycket av en dialog med honom eftersom ledaren har mycket 

att göra, därför passar han på att berätta vid inbokade möten vad han tycker om ledarens 

insatser och uppmuntrar ledaren att ventilera sina tankar. 

 

Joakim tycker att relationen med hans ledare är bra men att de oftast inte har tid till dialog. De 

behöver ta hjälp av varandra för att ta beslut för att komma vidare i processer men att de inte 

kommunicerar när det inte är absolut nödvändigt, speciellt när det gäller personliga frågor. 

Emma däremot upplever att relationen mellan henne och hennes ledare är både öppen, 

personlig och yrkesprofessionell. Att ledaren för vidare medarbetarnas tankar och åsikter 

angående något som exempelvis blir ett irritationsmoment för medarbetaren är något som 

uppskattas mycket av Emma eftersom hon anser att irritation är något som bör tas om hand 

om direkt. Hon menar att då de har ganska högt i tak är det av vikt att båda uppmuntrar till att 

kommunicera med varandra. 

 

Pia anser sig har lätt för att prata med sin chef, både ansikte mot ansikte och genom övriga 

kanaler, hon tror även att det är något som är ömsesidigt mellan dem båda och upplever det 
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som att båda två uppmuntrar varandra till att kommunicera med varandra och syftar till att då 

de sitter nära varandra bidrar det till att de frågar varandra om småsaker. Dock tror Pia att 

ledaren inte hade frågat lika mycket om småsaker ifall de inte hade suttit så nära varandra som 

de gör idag. Pia berättar även under intervjun att hennes chef kanske inte alltid pratar mycket 

överlag ute i det öppna kontoret men att chefen pratar precis lika mycket som en annan på 

deras möten. Pia kan ibland känna att de möten som de har, inte alltid räcker till, men menar 

att det då bara är att boka in ett möte i ett separat rum och diskutera det som behöver 

diskuteras. Detta är något som Pia upplever att chefen har varit väldigt tydlig med och 

påpekar att det också är en sak som nog endast gäller deras arbetsgrupp och syftar till att 

övriga arbetsgrupper inte går till väga på samma sätt.  

 

4.7 När ledaren inte finns på plats 
Ove upplever att medarbetarna tar hjälp av varandra mer och att det blir fler 

gruppdiskussioner där de tar del av varandras erfarenheter och kommer fram till beslut 

tillsammans när ledaren inte finns på plats. Nils anser även han att när hans ledare inte finns 

på kontoret att det blir mycket grupparbete, vilket han anser vara väldigt effektivt för arbetet 

både på kort samt lång sikt eftersom det hjälper att lösa problem när någon fastnat och det blir 

en bra sammanhållning i gruppen. 

 

Pia hävdar att stämningen mellan henne och övriga medarbetare i arbetsgruppen är väldigt bra 

även då deras chef inte är närvarande på kontoret. Hon menar vidare att då hon och övriga 

medarbetare har i princip likadana arbetsuppgifter bidrar det till att de enkelt kan arbeta 

tillsammans och finna lösningar till olika problem trots att chefen inte finns tillgänglig på 

kontoret. 

 

4.8 Upplevd ledarroll 
Att det finns tydliga roller är något som en av medarbetarna tycker syns främst hos dess egen 

avdelning då det finns skillnader i spetskompetens medarbetare sinsemellan och mindre hos 

ledningen. Ledningen tar sitt ansvar och det finns enligt medarbetaren en viss hierarki men 

medarbetaren menar att organisationen upplevs som platt och med öppen kommunikation. En 

annan medarbetare på samma arbetsplats upplever att ledarens titel gör att medarbetaren 

upplever att hen har större respekt för ledaren än för de andra medarbetarna, men upplever 

ändå att ledaren är på en relativt jordnära nivå som gör att medarbetaren kan tala med hen. 

 

Enligt Joakim är rollerna väldigt tydliga på kontoret och han vet vilka som har befogenhet 

men att det även finns informella ledare. Att ha informella ledare anser Joakim att 

organisationen varit ganska frikostig med på grund av att de vill växa och därmed behöver 

olika roller som mer eller mindre är ledarskapssedda, han anser även att ledarna behöver en 

tydligare roll ju större företaget växer sig. Att organisationen är platt är något som Joakim 

tycker ger med sig både fördelar och nackdelar; fördel är att det ger utrymme för eget ansvar 

och god sammanhållning mellan de olika hierarkiska nivåerna, nackdel är att medarbetaren 

upplever att det mer och mer blir svårt för medarbetarna att sortera ut när de kan ta egna 

beslut samt att det kan bli problem när mellancheferna inte efterföljer allt. Emma upplever 

dock det som att det idag inte finns lika tydliga roller på hennes kontor i jämförelse med hur 

det var för ett tag sedan då rollerna enligt henne var väldigt tydliga, det menar hon kan bero 

på att det tillkommit en del nyanställda på kontoret. Dock menar hon att hon och 

arbetskollegorna befinner sig i en period där alla försöker finna sina roller och att tydligare 

roller är något de kan fortsätta att arbeta med. Detta menar hon behöver förtydligas på 

kontoret nu då det är yrkestitlarna som är mer avgörande än personligheterna i sig. Emma 
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syftar till att hennes chef är en ledare men beter sig mer av en coach och menar att de flesta 

med ledande befattning på kontoret bör inta sina ledarroller mer. 

 

Pia upplever att det nu är mer tydligt vilka arbetskollegor som har vilken roll och syftar till att 

det tidigare inte har varit lika tydligt och att det har hänt att fel person har fått genomföra 

arbetsuppgifter som den egentligen inte ska genomföra. Dock menar Pia att det är något som 

alltid går att utveckla och jobba på, då tydlighet i roller underlättar mycket i deras arbete. 

 

Pia upplever att ledarskapet inte alltid är tydligt i hennes arbetsgrupp och syftar till att hennes 

chef är neutral och mer är en del av arbetsgruppen och står på sina medarbetares sida. Pia 

uttrycker under intervjun att hon hade önskat att hennes chef vid vissa situationer hade kunnat 

ta tag i saker och ting och kunnat säga till medarbetarna att våga ta upp fundering som de har. 

 Hon menar att den kompetens och kunskap som hennes chef besitter kanske inte alltid har 

fått synas tillräckligt mycket för medarbetarna. 

 

4.9 Kommunikationsmål – vad är det? 
Ingen av medarbetarna fick någon utbildning i organisationens internkommunikation när de 

började arbeta på företagen. Kommunikationsplaner fick de inte se heller och är osäkra på om 

det ens finns några. Ove tror att detta beror på att kommunikationen går en naturlig väg när de 

befinner sig i ett öppet landskap och att det kanske beror på att de arbetar med 

kommunikation. Nils kan ingenting om hans organisations internkommunikation, men hoppas 

att det skapas ett intranät med tydliga riktlinjer för att nå ut med information så att 

missförstånd enklare kan undvikas. Enligt Joakim upplevs det som att det finns 

kommunikationsplaner på organisationen han arbetar på, men att det kanske inte är utskrivet 

vad som gäller. Han anser dock att det behövs tydliga planer, speciellt för företag som 

ständigt växer. 

 

På företaget som Emma arbetar existerar det ingen kommunikationsplan eller några riktlinjer 

för internkommunikationen på företaget. Hon menar att det kanske finns men den behöver 

förtydligas och skrivas på papper för att anställda ska kunna veta vad som gäller angående 

kommunikationen. Kommunikationsplaner är något Emma menar är väldigt viktigt för en 

organisation, men som dessvärre har inte har prioriterats på hennes arbetsplats. Det tror 

Emma beror på att det inte finns någon inom företaget som hinner arbeta med det eller att det 

inte prioriteras att anställa någon ny för att ansvara för den interna kommunikationen. Detta 

anser Emma skulle kunna föra med sig förbättringar för kommunikationen mellan 

medarbetare och ledare eftersom rätt information har lättare för att gå till rätt person. När Pia 

började arbeta på sitt företag visste hon inte till vem hon skulle gå till med en viss fråga då 

rollerna var otydliga. Pia menar att det hade underlättat och varit mer effektivt om hon från 

början hade vetat om vem hon ska gå till vid en specifik fråga istället för att lära sig på egen 

hand och riskera att saker och ting kanske hamnar hos fel personer etcetera. Hon berättar att 

internkommunikationen tidigare inte har varit den mest optimala då det hände att alla inte 

alltid blev informerade om allting som de borde ha fått information om, detta menar Pia gör 

att medarbetarna inte blir motiverad för att de inte känner sig delaktig i arbetet. Pia påpekar 

dock att internkommunikationen idag är aningens bättre än vad den varit tidigare men att det 

är något som alltid kan arbetas på för att förbättra och förändra. 
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5. Ledarperspektivet 
 

I kapitlet presenteras andra delen av resultatet från empiriinsamlingen, det vill säga ledarnas 

syn på kontoren och kommunikationen med deras medarbetare. För att tydliggöra bör 

läsaren ha i beaktning att ledarna som redovisas har olika placeringar i kontorsmiljöerna, 

medan samtliga medarbetare sitter i ett öppet kontor. I redovisningen har ledarna benämnts 

med pseudonymer, det vill säga fiktiva namn, för att skydda deras identitet. 

 

5.1 Upplevelse av kontorsytorna 

Fredrik upplever att kontoret kan signalera en katederkänsla, att han göms bakom skrivbordet, 

men att han inte försöker tänka på att det är på det sättet eftersom han försöker vara mycket 

med medarbetarna och vara tillgänglig för dem. 

 

Att sitta på ett eget kontor anser vissa ledare vara ett fysiskt steg åt sidan i jämförelse med 

medarbetarna eftersom det ger enligt ledarna en annan roll, att ledarrollen blir tydlig på grund 

av avskärmningen. En av ledarna föredrar att sitta som hen gör men är medveten om att det 

finns nackdelar med att avskärma sig från medarbetarna och därmed försöker befinna sig 

utanför sitt kontor om möjligheten finns. 

 

En av ledarna tror inte att ett slutet kontor kan signalera en viss status men när ledaren inte 

befinner sig på plats vill helst inte denne att medarbetarna ska befinna sig vid dennes 

skrivbord eftersom det kan finnas känslig information. 

 

Anna upplever att det underlättar att sitta tillsammans med medarbetarna och att de inte bli 

störda så ofta som denne trodde att de skulle bli eftersom det passerar många anställda. Att 

sitta tillsammans med medarbetarna anser ledaren är alldeles strålande eftersom hon inte vill 

sitta ensam på ett kontor då denne inte känner sig tillräckligt stimulerad och blir därmed 

undermotiverad. Anna tycker dock att ett helt öppet landskap kan störa och att det krävs att 

ledare och medarbetare kan diskutera ostört eller prata i telefon utan att flera personer 

runtomkring hörs in i telefonsamtalet. 

 

”Den verbala kommunikationen hade minskat betydligt för man blir mer isolerad när man 

sitter i ett kontor med dörr. Det som är fördelen är om man som vi sitter mycket i telefon och 

pratar mycket med kunder och ibland kanske man vill ha lugn och ro och ibland har man 

samtal som kanske inte alltid är så roliga att göra om något är fel och då är det en fördel att 

sitta själv i lugn och ro vid sådana tillfällen, men jag kan inte säga att det positiva överväger 

det negativa med eget kontor, för man blir mer isolerad med eget kontor och tappar kontakten 

med folk runtomkring.” 

 

     - Anonym ledare 

 

Sara sitter tillsammans med sina medarbetare med skrivborden avskärmade mot varandra och 

upplever att hon trivs bra med sin arbetsyta i förhållande till sina arbetsuppgifter, samt att hon 

får den arbetsro som behövs för att utföra sitt arbete. Sara anser att hon har en bra utsikt och 

överblick av medarbetarna. Sara är dock medveten om att det finns personer i hennes 

arbetsgrupp som inte trivs med sin arbetsyta och plats då de exempelvis känner sig instängda 

och upplever att det missas mycket kommunikation. Att sitta tillsammans med sina 

medarbetare menar Sara inte är till någon nackdel för kommunikationen mellan dem och 

menar att ju mer överblick man har desto mer kontakt kan man ta med varandra.  
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Då Saras arbetsgrupp har uppgifter som kräver många telefonsamtal är det enligt Sara bra att 

de har skärmar som skiljer dem åt för att isolera det värsta av ljudet och syftar till att det hade 

varit jobbigt om det var för många personer som pratade telefon i ett öppet kontor trots 

skärmar. Hon använder hörlurar vid telefonsamtal och vet då inte om den pratar högt då ljudet 

blir väldigt bra och isolerat med sådana hörlurar, men Sara själv störs inte av andras samtal. 

Då de anställda har mobiltelefoner i arbetet menar Sara att det gör dem mer flexibla till att ta 

telefonsamtalen i konferensrummet eller i ett tyst rum om ens samtal skulle störa någon. 
 

5.2 Hur skulle de vilja sitta? 

Att inte ha ett eget kontor anser vissa av ledarna medför möjligheten till att delta i fler 

diskussioner men att ledaren skulle bli alldeles för tillgänglig för medarbetarna och därmed 

väldigt ofta frågad, vilket möjligtvis hade gjort att påminnelser hade behövt blivit mer 

förekommande att ledaren behöver sitt utrymme. Därmed är vissa ledare nöjda med hur de 

sitter då de inte hittar någon bättre lösning för tillfället. 

 

Sara tror att den verbala kommunikationen hade minskat betydligt om hon hade suttit i ett 

eget rum och menar att personer som sitter i egna rum blir mer isolerade i och med att det 

finns en dörr som går att stänga. En fördel med att ha eget rum är då man har många 

telefonsamtal eller om en behöver ta samtal som möjligtvis inte är så kul att ta, då kan det 

vara bra att få lugn och ro i ett eget rum, men Sara menar att de positiva fördelarna överväger 

ändå inte de negativa med att sitta i ett eget kontor. Detta då Sara menar att ett eget rum skulle 

innebära betydlig isolering och att en skulle tappa kontakten med många personer på kontoret. 

Att vara i en ständigt förändrande miljö på grund av att företaget snabbt växande takt tycker 

ledaren kan göra det svårt att få till en planlösning som fungerar för alla medarbetarna och 

därmed tyvärr inte kan ta in alla önskemål men ändrar gärna efter ett antal veckor ifall någon 

eller några medarbetare anser at det inte fungerar. Ledaren försöker sätta medarbetare med 

olika kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna hjälpa varandra och menar att det 

ständigt behövs ändras i planlösningen så fort någon medarbetare slutar eller när en ny 

kommer in. Något som ledaren försöker göra för att få planlösningen att fungera så bra som 

möjligt är att även försöka ge medarbetarna tillräckligt bra utrustning för att ge dem den 

arbetsro som de behöver. 

 

Alla som sitter öppet på kontoret sitter i princip samma modell som Saras arbetsgrupp, det vill 

säga indelat gruppvis för att de som arbetar tillsammans ska få sitta ihop i den mån som det 

går. Kontorets planlösning blev som den blev endast för att den skulle fungera rent praktiskt 

menar Sara och det är något som ständigt diskuteras bland medarbetarna då det tillkommit fler 

anställda på kontoret. Hon menar att på det sätt som planlösningen ser ut på idag har den gjort 

ett tag och hon känner heller inte att det i dagsläget går att utformat kontoret på ett annat sätt 

än som det ser ut för tillfället. Sara upplever att alla anställda på kontoret trivs ganska bra med 

det öppna kontorslandskapet och att det utöver någon kanske är mindre nöjd med sin 

placering inte finns några klagomål på lokalen i sin helhet. 
 

5.3 Den där dörren 

När Fredrik befinner sig på kontoret kan medarbetarna gå förbi och prata med honom trots att 

han kanske inte har tid och trots att dörren är stängd, vilket enligt honom bör signalera till 

medarbetarna att det behövs en icke störande miljö för att kunna genomföra sitt arbete.  Detta 

har tyvärr krävt att Fredrik har fått hitta andra sätt för att kunna få den arbetsro som han anser 

att han behöver. 
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När en ledare stänger dörren för ett möte, speciellt vid interna möten, tror ledaren att 

medarbetarna upplever det som väldigt spännande och att det kan uppmana till nyfikenhet. 

Ledaren upplever dock att den stängda dörren inte riktigt respekteras i den mån denne önskar 

och ledaren skulle vilja att medarbetarna utvecklar sina förmågor att besluta om vad som är 

viktig information eller inte som behöver eller inte behöver tas upp med ledaren under just 

den tiden som dörren är stängd. Ledaren själv anser även att dennes egen värdering över 

vilken information som är viktig för stunden eller har blivit bättre och blir ännu bättre ju 

längre tiden går. Att detta kan bero på att ledaren har en kamratlig stämning med sina 

medarbetare tror inte ledaren stämmer eftersom denne anser att de är väldigt professionella på 

arbetsplatsen. 

 
”Ibland har jag min telefon och mina hörlurar på mig fast att jag inte pratar i telefon för då upplever 

jag att jag inte blir lika mycket störd, om jag har dörren stängd och hörlurarna på mig.” 

      

- Anonym ledare 

 

Ledaren anser att en dörr som är stängd signalerar att personen i fråga inte vill bli störd, 

ledarens egen arbetsplats anser hen dock vara mestadels öppen. Att sitta i ett öppet 

kontorslandskap tycker ledaren är en dålig lösning då det är jobbigt att tala i telefon i en sådan 

miljö, om det dessutom sätts upp avskärmningar anser ledaren kan ge känslan av att vara 

inlåst och är dålig isolering. 
 

5.4 Arbetsro kontra kommunikation 

Att vara tillgänglig är något som alla ledarna värderar högt, men de menar samtidigt att varje 

minut kan behövas för att kunna genomföra de dagliga arbetsuppgifterna. En ledare som sitter 

i ett eget kontor anser att det är tabu när det sägs att arbetsro finns när hen har ett eget kontor 

eftersom det ofta förekommer att medarbetarna enligt de själva behöver fråga något snabbt 

men som i själva verket stör ledaren i sitt arbete. Ledaren kan uppleva att hen sitter aningens 

för nära medarbetarna och att detta kan vara en anledning till att det är lätt för medarbetarna 

att fråga om saker som de egentligen kan ta reda på eller finna en lösning på själva. 

Anledningen till att medarbetarna frågar så mycket som de gör tror ledaren beror på att denne 

befinner sig nära medarbetarna rent fysiskt och att detta ger möjligheter för snabba svar för 

medarbetarna. 
 

”Det är ganska lätt att jag blir störd för att jag har kontakt med så många och då blir det så lätt att 

någon bara sticker in med en snabb fråga och så blir man störd och avbruten i arbetet.” 

 

     - Anonym ledare 

 

Ledaren som citeras ovan upplever att denne ofta blir störd av medarbetarnas snabba frågor 

som hen egentligen kanske inte har tid för. Däremot upplever Anna att kommunikationen 

mellan henne och medarbetarna är så pass öppen att ledaren kan säga till när hon behöver lite 

mer arbetsro och därmed gärna vill undvika onödiga frågor. En lösning på sådana situationer 

har Anna tipsat medarbetarna att samla ihop frågor och därmed störa färre gånger. 
 

5.5 Direktkommunikation med medarbetaren 

Kommunikationen som sker mellan Fredrik och medarbetarna upplever ledaren som ständig, 

vilket både för med sin fördelar och nackdelar. Fredrik vill att alla medarbetarna ska känna att 

det är lättsamt att tala med honom, men att de ofta förekommande frågeställningarna och 

förfrågan om dialog ansikte mot ansikte kan ha en påverkan på hans koncentration i 

arbetsuppgifterna som denne har. När ledaren har flertalet medarbetare som gärna tar direkt 
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kontakt och ställer frågor ansikte mot ansikte kan det bli väldigt mycket frågor och kan göra 

att han inte alltid hinner med sina andra arbetsuppgifter. Istället föredrar Fredrik att vissa 

frågor ska ställas via mejl för att kunna ta tag i dessa när det finns tid för att inte bli störd. 

 

Detta medför enligt ledaren att medarbetarna måste försöka besluta vad som är tillräckligt 

viktigt för att diskutera med honom och vad de egentligen kan ta beslut om eller klara av 

själva. När ledaren sitter så pass nära medarbetarna kan denna nämligen uppleva att det är lätt 

för medarbetarna att slänga ut frågor även om de kan ta reda på det som de undrar om själva 

istället. Lösningar till detta problem kan enligt Fredrik vara att exempelvis skapa mentorskap 

där medarbetaren i första hand ska diskutera ämnet med sin mentor för att komma fram till 

något och sedan göra en bedömning ifall det behövs en diskussion med ledaren eller inte, ett 

annat exempel är att köra planerade dagar då det helst inte ska komma några spontana frågor 

så att Fredrik kan arbeta ifred för att få mycket gjort kring de andra arbetsuppgifterna som inte 

innehåller ledarskap. 

 

Sara hävdar att den kommunikationskanal hennes arbetsgrupp främst nyttjar är e-post och 

menar att det är enklare att använda e-post för att vara helt säker på sin sak om att man har 

meddelat rätt person med rätt information då allt sparas på deras e-postkonton och då 

försvinner även problemet med att råka glömma saker och ting. Hon menar även att det är bra 

att allt finns tillgängligt för att alltid kan gå tillbaka och titta ifall att det finns något som är 

osäkert, dock menar Sara att nackdelen med denna typ av kommunikationskanal är att det kan 

innebära att den verbala kommunikationen med personen i fråga går lidande. Sara hävdar att 

valet av huruvida en fråga ska lösas verbalt eller exempelvis via mejl beror på vad frågan eller 

uppgiften gäller. Anna anser att mejlkontakten som sker mellan henne och medarbetarna är ett 

bra sätt att hålla reda på informationen som flödar mellan flera parter, men hon själv vill gärna 

kommunicera med medarbetarna ansikte mot ansikte. Att mejla kan ge tycker ledaren kan ge 

för mycket utrymme för misstolkning eftersom hon anser att kommunikation kan vara knepigt 

att få fram på grund av olika tidigare erfarenheter, dock kan e-post vara fördelaktigt när 

ledaren vill nå ut till alla anställda. Att ledaren sitter nära sina medarbetare gör att det 

förekommer ansikte mot ansikte-kommunikation varje dag och Anna tycker att hon kan prata 

med alla på organisationen, vilket hon tror beror på den lätta stämningen som finns på 

kontoret.  
 

5.6 Uppfattning om ledarens kommunikation med medarbetarna 

Fredriks medarbetare är enligt honom väldigt öppna med vad de inte anser fungerar och på så 

sätt öppnar det möjligheter för honom att försöka ordna problemet, vilket ledaren uppskattar 

och anser vara ett sätt att undvika långvarig dålig stämning. Detta tror ledaren beror på att de 

anställda kompletterar varandra som människor. När någon medarbetare behöver prata om 

något specifikt som möjligtvis kan vara personliga frågor eller oenigheter anser ledaren att 

medarbetarna gärna tar upp sådan på återkommande möten som endast sker mellan ledaren 

och medarbetarna separat. Ibland vill dock ledaren att vissa saker ska lösas så snabbt som 

möjligt och därmed bokar denne in ett möte som kommer närmare inpå. 

 

Ifall någon anställd mår dåligt eller behöver prata med någon menar en av ledarna att det är 

bra att ta upp det på ett planerat samtal, men majoriteten av dialogerna som genomförs mellan 

ledaren och dess medarbetare är arbetsrelaterade eftersom ledaren anser att dem inte är vänner 

utan att de är kollegor. Ledaren menar att den hen är på jobbet är en person medan den hen är 

privat är en annan person och att blanda dessa kan ledaren tro påverka arbetsinsatserna då 

koncentrationen möjligtvis sjunker. 
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Fredrik anser själv att han kan bli bättre på att sitta ute tillsammans med medarbetarna för att 

bli mer coachande i sitt ledarskap, detta har medfört att han är väldigt mån om fikaraster och 

luncher och därmed passar på att uppmuntra medarbetarna att ta raster för att skapa starkare 

band med varandra och ledaren själv. Fredrik inser att medarbetare även ger hen tips på vad 

denne kan göra bättre och då tänker ledaren själv hur denne kan agera annorlunda och göra 

det bästa av situationen. 

 

Sara anser sig ha en bra relation till sina medarbetare och syftar till att de pratar mycket med 

varandra, dels på deras regelbundna möten tillsammans, men även mycket under hela 

arbetsdagen. Hon menar att eftersom hon sitter tillsammans med de medarbetare hon ansvarar 

för är det klart att de pratar mer med varandra inom gruppen än med övriga anställda på 

kontoret. Sara hävdar även att kommunikation, särskilt internkommunikation, är något som 

ständigt utvecklas och att det är något av det svåraste som finns att hantera inom en 

organisation. Det företag som Sara och hennes medarbetare arbetar för har sedan en tid 

tillbaka börjat arbeta på ett nytt sätt än tidigare, då det har tillkommit flera nyanställda. Nu 

arbetar de på ett sätt som är mer anpassat för projektarbeten och projektgrupper och deras 

arbetsytor och kontor har anpassats därefter. Sara menar att det är naturligt att 

kommunikationen utvecklas i och med en sådan förändring, inte bara för den egna 

arbetsgruppen utan även för övriga anställda på kontoret. De frågor som Sara mest diskuterar 

med sina medarbetare är mest arbetsrelaterade frågor, men medarbetarnas privata frågor tas 

upp på regelbundna samtal som de har tillsammans med Sara och utöver dessa samtal finns 

det vid behov även möjlighet att boka en tid för att samtala med varandra ostört för att 

diskutera privata frågor. 

 

Fredrik tycker att relationen med medarbetarna är bra och att det möjligtvis beror på att de är 

nyfikna av sig i naturen och att detta medför att det är lätt att prata med varandra. Ibland inser 

ledaren att han har mycket att göra i det vardagliga arbetet men tycker ändå att han 

uppmuntrar till dialog och tror att viljan till dialog är ömsesidig. Anna upplever även hon att 

hon är lätt att tala med men att hon kanske kan ha svårt att lyssna, vilket ledaren även tror att 

medarbetarna tycker. Hon anser att dörren alltid är öppen och att det är lätt att prata med 

henne, dock har Anna fått feedback om att hon missar en hel del information då det kan vara 

mycket att göra och ta in. Även Sara anser sig ha lätt för att prata med sina medarbetare och 

menar att det beror på att kombinationen med att trivas i sin roll och med sina arbetskollegor 

ger bra förutsättningar för att lätt kunna prata med varandra. Hon tror även att det är något 

som är ömsesidigt mellan henne och hennes medarbetare och menar att medarbetarna alltid 

kan prata med henne om det är något och vise versa. Sara upplever det som att alla personer i 

hennes arbetsgrupp delar en ömsesidig bild vad gäller deras sätt att kommunicera med 

varandra verbalt. 
 

5.7 När ledaren inte finns på plats 

Sara uppfattar det inte som att stämningen i arbetsgruppen förändras när hon inte är 

närvarande mer än att det möjligtvis kan röra sig om att inte möten blir av på samma sätt som 

när hon är på plats och har ansvar för det, samt att stämningen blir något mer informell i 

arbetsgruppen. När Fredrik inte befinner sig på kontoret tror han att ingen av medarbetarna tar 

någon ledarroll, utan att de arbetar tillsammans i grupp. Detta är något som han uppskattar 

eftersom han delar upp ansvaren utan att ge någon mer än någon annan. Anna däremot anser 

att det kan förekomma oordning, men att det samtidigt finns en tillit till medarbetarna som gör 

att de bör klara sig själva. Ingen gör jobbet åt dem, de måste enligt ledaren vara självgående.  
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5.8 Upplevd ledarroll  
Fredrik upplever att det är tydliga roller på arbetsplatsen och att detta syns främst när det 

tillkommer nya roller vid exempelvis en förändring och när organisationen växer. Dock 

känner Fredrik att han inte är tillräckligt tydlig med vad han anser avgränsningar till vad som 

är okej eller inte när det gäller hans kontor. Anna anser att hon har följande tydliga 

ledarskapsegenskaper; inspirerande, kommunikativ, coach och anser sig själv vara en positiv 

människa. Ibland kan Anna dock inse att hon behöver lägga sig i mindre i medarbetarnas 

arbete samt att hon emellanåt kan vara trött, vilket kan påverka ledarskapet eftersom det då 

inte finns lika mycket energi. Sara antar och hoppas att hon utstrålar ett tydligt ledarskap på 

arbetsplatsen och menar att det är hennes arbetsuppgift att göra det. Då hon arbetar 

tillsammans med medarbetarna i en liten arbetsgrupp anser hon sig vara en god lyssnare och 

bra coach som kan komma med idéer på förändringar och förbättringar. Hon påpekar även 

under intervjun att visa saker kan åsidosättas eller prioriteras annorlunda när en person har en 

ledande befattning och ansvar över andra anställda, vilket hon menar kan leda till att vissa 

saker ibland inte blir gjorda i tid eller gjorda över huvud taget. 
 

5.9 Kommunikationsmål – vad är det? 

Fredrik fick inte någon utbildning eller introduktion i hur interkommunikationen skulle 

fungera på organisationen och tror att detta beror på organisationens unga ålder och att det 

inte finns någon som arbetar med just detta. Fredrik tycker inte det ens idag finns tydliga 

riktlinjer för hur kommunikationsflödet ska vara men att det skulle behövas eftersom det 

händer så mycket i organisationen hela tiden. Det finns enligt Fredrik väldigt mycket riktlinjer 

kring hur saker ska skötas men inget kring kommunikation direkt. Om något skulle inträffa, 

exempelvis angående alkoholpolicy, finns det en riktlinje för vad som anses gälla inom detta 

område men ledaren upplever själv att denna inte skulle veta hur han skulle agera eller gå 

tillväga. 

 

En av ledarna anser att en viss person på dess kontor har en uttalad roll som ansvarig för 

internkommunikationen men att det är ledningsgruppens ansvar att se till att det följs. Att 

följa upp ligger enligt denna ledare väldigt långt ner på alla listor och därmed kanske är något 

som inte uppdateras så ofta som det egentligen behövs. 

 

Anna har inte heller någon utbildning i hur interkommunikationen fungerar på hennes företag 

och har ingen kännedomen om några kommunikationsplaner, dock anser hon att det arbetas 

en hel del med organisationens kärnämnen. Anna upplever det som att hon emellanåt har svårt 

att veta hur hon ska agera i vissa kommunikationssituationer med sina medarbetare och att 

hon gärna hade fått stöd från kommunikationsmål.  

 

”Vår internkommunikation är ju vår akilleshäl för det finns ingen som har en hundra 

procentig roll i den.” 

- Anonym ledare 

 

När Sara blev anställd på det företag hon idag arbetar på fanns det inga rutiner, mål eller 

riktlinjer gällande kommunikationsflödet på arbetsplatsen och menar att det idag inte heller 

finns sådana riktlinjer, dock har ett nytt arbetssätt (som innebär att Pia nu arbetar i 

projektform) bidragit till att kommunikationen blivit bredare eftersom alla inte alltid behöver 

veta allting, utan att de personer som är av relevans får den information som är relevant för 

just dem. Sara upplevde i början av sin anställning att organisationen kändes som 

småföretagande då det var väldigt ungt och färskt, vilket Sara menar medför att det tar några 

år innan vissa rutiner och arbetsformer faller på plats. 
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På Saras arbetsplats finns det ingen som idag har det yttersta ansvaret för kommunikation 

eller personalansvarsfrågor och menar att denna funktion bör införas för att strukturera och 

hantera kommunikationsrelaterade frågor inom organisationen, speciellt när de hela tiden 

växer i medarbetaromsättning. 
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6. Analys 

 

Kapitlet berör koppling av studiens empiriska resultat och teoribildning genom analys och 

diskussion av dessa. Detta för att i följande kapitel ge möjlighet till att dra slutsatser som 

besvara undersökningens forskningsfrågor. 

 

6.1 För- och nackdelar med kontorsytorna 

Ortfelt (1993:5f) förutspådde redan på 90-talet att organisationerna i framtiden skulle bli mer 

platta genom att utöka medarbetarnas ansvar, men att kommunikationsflödena skulle behöva 

utvecklas för att detta skulle fungera. Som Björk Bovin och Ståhl (2009:8) skrev har under 

tidigt 2000-tal medarbetarna och ledarna olika kommunikativa behov som kan variera 

beroende på deras skilda arbetsuppgifter och arbetssituationer, därmed har de även olika viljor 

angående arbetsplatsens utformning. Medarbetaren Nils ansåg att det öppna kontorets 

utformning som hans kontor hade fungerade bra men att det höga ljudet inte dämpats 

tillräckligt bra av de skärmväggar som fanns, vilket medarbetaren Ove även upplevde och 

menade att det var störande att behöva ta samtal i ett öppet kontor. Det som Björk Bovin och 

Ståhl påpekade är något som kan tolkas som en svårighet för det öppna kontoret vilket 

medarbetarna verkade vara eniga om.  

 

Trots att ledaren Fredrik försökte vara mycket ute bland medarbetarna fick han en känsla av 

att han gömde sig bakom skrivbordet på sitt kontor, vilket var något som verkade vara 

liknande i några medarbetares tankar om en ledare med eget kontor, då några menar att då 

ledaren befann sig i närheten men ändå i ett enskilt rum uppfattades det som att ledaren hade 

en hierarkisk tydlig avskärmning, samt fördelen att kunna koncentrera sig bättre än 

medarbetarna. Några av ledarna ansåg även att det kändes som att de hade haft ett tydligt 

fysiskt steg åt sidan från medarbetarna om de hade ett eget kontor. Detta är en företeelse där 

ledarna och medarbetarna verkar ha samma bild av situationen men som de inte kunnat 

påverka i någon större utsträckning.  
 

Andra medarbetare som satt tillsammans med sin ledare i ett gemensamt kontor menade 

däremot att det gav energi till arbetet och stärkte kommunikationen mellan dem. De 

medarbetarna som satt i ett öppet kontorslandskap tillsammans med ledaren ansåg att det 

fungerade någorlunda bra men att de gärna hade suttit tillsammans med ledaren i ett eget 

gemensamt rum avskilt från de andra anställda eftersom det var av vikt för dem att tala 

mycket ansikte mot ansikte med varandra och inte vill störa de andra anställda i deras arbete. 

De menar dock att de arbetade i ett effektivt tempo när de satt i ett öppet kontor men att det 

kanske hade effektiviserat hela arbetsplatsens arbete om de suttit i ett eget rum samt att det för 

tillfället upplevs som för lite luftutrymmen mellan de olika grupperna i det öppna kontoret. 

Ledaren till medarbetarna i fråga trivdes med denna kontorsutformning och ansåg att ju bättre 

överblick fanns det desto större möjligheter till ansikte mot ansikte-kommunikation. Detta kan 

i samband med Björk Bovin och Ståhls (2009:12) påstående om att öppna kontor lämpar sig 

bättre för arbetsuppgifter där det finns ett stort behov av att arbeta och kommunicera 

tillsammans dock inte bara behöva bero på de skilda arbetsuppgifterna, utan att det möjligtvis 

även kan bero på vilka faktorer som de olika grupperna värderar som viktiga. Exempelvis då 

den ena arbetsgruppen föredrog att sitta ensamma tillsammans med sin ledare i ett gemensamt 

eget kontor för att genomföra ett effektivt arbete, medan den andra gruppen ansågs sig arbeta 

effektivt i ett helt öppet kontorslandskap tillsammans med sin ledare och andra anställda men 

att de kunde tänka sig att sitta i ett gemensamt eget kontor för att inte störa de andra anställda 

och därmed hjälpa hela organisationens effektivitet istället för bara deras egna.  
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Enligt en av medarbetarna fungerade det öppna kontoret bra men att denne kände sig 

utesluten och isolerad av avskärmningsväggarna som fanns mellan skrivborden, på detta sätt 

kände medarbetaren att ansikte mot ansikte-kommunikationen minskade och hade velat se 

ledaren för att lättare kunna direkt kommunicera. Samma medarbetare påpekade även att 

denne och de andra medarbetarna hade behovet av att snabbt kommunicera verbalt med 

ledaren och menade att ledaren behöver finnas lättillgänglig och helst inte ska skärmas in 

bakom avskärmningsväggar. Tidigare forskning har visat olika resultat för det korta 

avståndets betydelse för kommunikationen på ett kontor (Moberg, 1997:88). Forskningen 

visar att frånvaron av avskärmningar och väggar i det öppna kontoret anses ge fler möjligheter 

till relationer och kommunikation, men ur ett sociotekniskt perspektiv på närhet och korta 

avstånd, kan den öppna kontorsytan ses som en begränsning till interaktion då individen med 

hjälp av den avgränsade ytan kan kontrollera vilka och hur den väljer att skapa kontakt med 

andra.  
 

En av ledarna som satt i ett eget kontor ansåg att det inte var en statussymbol men ville gärna 

att medarbetarna inte skulle befinna sig på ledarens plats när denne inte var där. En ledare 

som satt tillsammans med medarbetare i ett gemensamt slutet kontorsrum ansåg även denne 

att det inte var någon statussymbol, dock kunde vissa medarbetare till dessa få denna känsla. 

Björk Bovin och Ståhl (2009:16) talar om att ett eget rum enligt tradition ansett vara en 

statussymbol och som något prestigefyllt. Vilken kan tolkas som något märkligt i ett platt 

organisation som eftersträvar flexibilitet och öppenhet ledaren och medarbetaren sinsemellan 

och därmed möjligtvis behöver arbeta bort denna typ av statussymbol.  
 

 

Något som Björk Bovin och Ståhl (2009:22) menade var att ledaren är den som måste försöka 

ta hänsyn till hur medarbetarna vill att kontorsmiljön ska utformas och hur de vill sitta, då 

vissa föredrar vad kanske andra vill undvika, för att försöka skapa en så fungerande miljö som 

möjligt. Detta anser dock en av ledarna vara svårt då denne anser att alla medarbetare har 

olika viljor och att det, oavsett arbetsplats, är svårt att få alla lika nöjda. Även Malmberg 

(1983:69) gick i samma spår där han menar att medarbetare och ledare som suttit i eget rum 

tidigare kan ha svårt att anpassa sig och bli nöjda med en kontorsyta som ska delas med andra, 

medan medarbetare och ledare som suttit i en öppen kontorsyta innan har lättare att anpassa 

sig. En av medarbetarna som intervjuats verkade ha problem med att sitta i ett öppet kontor 

och ville gärna ha ett eget kontor för att då kunna stänga in sig och därmed genomföra ett 

effektivare arbete. Däremot trodde Sara att den verbala direkta kommunikationen hade 

minskat om hon hade suttit i ett eget rum eftersom hon ansåg att det var en tydlig isolering 

och trivdes därmed med den placering hon hade, nämligen i ett gemensamt rum tillsammans 

med sina medarbetare. En annan medarbetare menade istället att denne skulle föredra att inte 

sitta i ett gemensamt rum med ledaren och andra medarbetare eftersom denne trodde att den 

skulle ha svårare att koncentrera sig och sade även att det troligtvis hade blivit fler 

avbrytningar i arbetet med onödiga frågor om medarbetaren satt tillsammans med ledaren och 

andra medarbetare i ett gemensamt mindre rum. Detta visar tydligt att det, precis som 

litteraturen visade, är svårt att skapa utformningar på kontor som för med sig att alla i den än 

nöjda och att ledarna därmed skulle behöva kompromissa fram och tillbaka för att få så 

många medarbetare nöjda som möjligt. Nöjda medarbetare bör ge en ordentlig 

kommunikationsknuff i ryggen för ledaren. Ledarens viljor ska även de beaktas.  
 

Björk Bovin och Ståhl (2009:26) påpekade att ledare som sitter i ett öppet kontor har enklare 

att få en överblick på medarbetarna och deras gemensamma arbete, framför allt kan även 

ledaren skapa en mer frekvent kommunikation med medarbetarna samt ta del av den positiva 
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överhörningen. Att ha en ledare som sitter tillsammans med medarbetarna i ett öppet kontor 

kan dock, enligt Björk Bovin och Ståhl (2009:12), ledarens känsliga samtal bli ett 

irritationsmoment samt att läsning av sekretessbelagd information kan vara svår att utföra i ett 

öppet kontorslandskap. De flesta ledarna påpekade att möjligheten till fler diskussioner skulle 

uppkomma ifall eller när ledaren placeras tillsammans med medarbetarna, men att ledaren 

dock hade blivit för tillgänglig och därmed mer frekvent avbruten. Att hitta denna balans kan 

vara svår och ledarna bör försöka vara så nöjda det går med den utformning på kontoret de har 

under det tillfället då de deltagit i undersökningen. Något som dock både litteraturen flaggar 

rött för och som ledarna själva tror är att ledarna bör se upp med att råka ut för negativ 

överhörning, som verkar vara lättare förekommande än vad som möjligtvis trott från början. 
 

6.2 Den där återkommande dörren 

Det som en av ledarna ständigt återkom till var dörren till ledarens kontorsplats och menar att 

den tydligen inte symboliserar lika starka betydelser för alla medarbetarna. Vissa medarbetare 

ansåg att när en ledare stänger dörren till sitt kontor vill denne vara ifred och att det är det 

som är meningen med en dörr. Detta menar Björk Bovin och Ståhl (2009:22) inte bör 

begränsas till ledarens kontor utan att även medarbetarna bör ha denna möjlighet för att även 

dem ska kunna markera önskan att få arbeta ifred. Enligt Björk Bovin och Ståhl (2009:26) 

beror ledarens fysiska placering på varje specifikt tillfälle och har ingen speciell ram för vad 

som fungerar bättre eller sämre, vissa vill sitta tillsammans med medarbetarna för att föregå 

med gott exempel medan en annan vill sitta ensam i ett eget kontor. Detta kan sättas i 

förhållande till Malmbergs (1983:25;37;43) revirbeskrivning där ett revir uppstår när 

individen anser sig skapa specifika kunskaper inom ett visst område och skapar tydliga 

signaler för vad som är dess område. Ledarna kan på så sätt möjligtvis delas upp i två 

grupper, nämligen de som inte har behov av ett starkt signalerat revir och de som har behovet 

att starkt signalera sitt revir. Dock kan det behöva vara starka markeringar oavsett om ledaren 

anser att denne behöver det eller inte för att på ett sätt visa vem som faktiskt har en ledande 

roll. 
 

Medarbetarna själva ansåg att de var duktiga på att avläsa situationen när en ledare hade sin 

dörr stängd och vilka möjligheter till kommunikation det fanns med dess ledare, medan de 

ledare som har möjlighet att stänga in sig i ett rum upplevde det som att arbetet blir mer 

avbrutet än vad det hade behövt bli om medarbetarna var bättre på att avgöra vad som är 

viktigt nog att öppna dörren och därmed avbryta arbetet för. Ledarna antyder allihop att en 

dörr som är öppen signalerar att ledaren är öppen för dialog medan en stängd dörr signalerar 

att ledaren behöver arbeta ostört. Heide et al. (2012:27f) menar att det i en sådan situation 

behöver vara tydlig och återkommande kommunikation från ledarens håll för att få fram det 

önskade budskapet. Detta är något som exempelvis Fredrik skulle kunna behöva göra för att 

få medarbetarna att acceptera hans behov av arbetsro. Även om ledaren inte möjligtvis sitter 

fysiskt långt bort från medarbetarna, att de exempelvis kan se varandra, kan en dörr ha en 

revirbetingning som skapar ett avstånd mellan ledaren och medarbetaren som enligt både 

teorin och empiriresultatet visar tecken på att det påverkar kommunikationen mellan ledaren 

och medarbetaren.  
 

6.3 Arbetsro kontra kommunikation 

Syftet med ett öppet kontor är som Björk Bovin och Ståhl sa (2009:19) att förbättra 

kommunikationen mellan medarbetarna och ledaren och att det ska förekomma mer positiv 

överhörning än negativ. Den positiva kommunikativa effekten mellan ledare och medarbetare 

av ett öppet kontor kan som Ladberg (2006:115) nämnde vara att det förekommer 

kontinuerligt samarbete mellan båda parterna då de sitter tillsammans och tar fler 
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gemensamma beslut samt ökar nytänkandet. Den empiriska delen i undersökningen visar att 

medarbetarna upplever att de har tillräckligt med arbetsro för att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter men att de gärna hade haft mer arbetsro för att kunna effektivisera arbetet. 

Medarbetarna påpekar även att kommunikationen påverkas beroende på hur mycket ljud som 

förekommer på arbetsplatsen. För att ge medarbetarna så goda förutsättningar som möjligt till 

arbetsro försöker en av ledarna att få planlösningen att fungera så gott det går samt ge 

medarbetarna tillräckligt bra utrustning, som exempelvis bra headset. Dock anser en annan 

ledare att headset med tydligt ljud kan göra ljudnivån högre eftersom det inte går att höra sig 

själv lika bra och därmed inte veta hur hög tonen i rösten är. Hur överhörningens tolkas 

verkar avgöras av varje individ och är svårt att kontrollera. Något som kan vara positiv 

överhörning för en ledare eller medarbetare kanske är det motsatta negativa för en annan. Det 

är inget som ledarna kan styra över i ett öppet kontor oavsett om ledaren befinner sig i samma 

öppna kontorslandskap, i ett slutbart rum med de närmaste medarbetarna eller om denne utför 

sitt arbete i ett eget kontor.  
 

Medarbetarna anser att bristen på lediga rum med möjlighet till en mindre störande miljö är 

för hög, därmed hoppas de att det ska komma en lösning i framtiden till problemet med den 

höga ljudnivån. Att ljudnivån i ett öppet kontor är hög är som både Björk Bovin och Ståhl 

(2009:19) samt Ladberg (2006:45;54) nämnde är inte något som behöver vara jobbigt då ett 

sorl nämligen kan pigga upp hjärnan men att en avbrytande röst, exempelvis någon som sitter 

nära och talar högre än sorlet, kan störa hjärnan eftersom det inte går att stänga av och därmed 

ofrivilligt lyssnar. Detta skulle kanske kunna tolkas som att det blir en ond cirkel eftersom 

röster inte går att stänga av i ett öppet kontor och att det inte går att bestämma ifall det blir ett 

sorl eller ifall någon röst sticker ut. Detta kan i sin tur möjligtvis påverka kommunikationen 

för medarbetaren till kunden, men även medarbetare sinsemellan samt mellan ledare och 

medarbetare eftersom de inte får den arbetsro som kommunikationen troligtvis behöver.  
 

Enligt en av ledarna fungerar avskärmningarna på kontoret tillräckligt bra för att isolera bort 

det värsta ljudet men hävdar till att det kan bli svårt att tala med medarbetarna på grund av 

skärmarna eftersom de isolerar ledaren och medarbetarna från varandra. Vissa medarbetare 

ansåg att det inte går att undvika en nedsatt arbetsro i den dynamiska miljö de befinner sig i 

men att arbetsron påverkar kommunikationen med ledare då de ofta försöker passa på att 

arbeta när medarbetarna exempelvis befinner sig på rast. Pia var den medarbetaren som stack 

ut i diskussionerna kring arbetsro då hon ansåg att det faktiskt förekom för lite ansikte mot 

ansikte-kommunikation och vilket gjorde att hon kände sig ensam och utesluten rent 

kommunikativt från ledaren. En annan medarbetare som sitter i samma öppna 

kontorslandskap ansåg däremot att det är alldeles för dålig arbetsro. Här kan det tilläggas att 

denna medarbetare har goda kommunikationserfarenheter sedan tidigare som möjligtvis kan 

påverka hens positiva inställning till ansikte mot ansikte-kommunikation. Arbetsron som 

anses komma automatiskt för ledare i kontor med möjlighet till att stänga sin dörr ansåg 

ledarna vara tabu eftersom medarbetarna kom dit och frågade vad som enligt medarbetarna 

bara var ”en snabb fråga” men att det i själva verket störde ledarens arbete och fick tappad 

arbetsro. En lösning som en annan ledare hade på liknande problem var att be medarbetarna 

samla sina frågor och istället störa färre gånger och därmed hjälpa ledaren behålla sin 

arbetsro. Individers personliga avstånd kan enligt Moberg (1997:86) definieras som det 

område som kan inkräktas med resultat som både kan ge obehag och inte. Fysisk avskildhet 

mellan ledare och medarbetare är enligt Moberg ett sätt att kontrollera kontakten mellan 

dessa. Vidare talar Moberg om att individers självexponering, revirbeteende och icke verbala 

kommunikation används för att kontrollera huruvida individen uppmuntrar till 

kommunikation eller inte. Avskärmningsväggar kan vara något som både respondenterna och 

teoretikerna anser komplext att använda eftersom det ständigt vägs nackdelar mot fördelar. 



 

  45 (61) 
 

Pia verkar även vara säker på att hon skulle vilja ha mer öppna avskärmningar för att inte 

känna sig instängd, medan två andra individer som sitter i på en liknande position menar att 

de inte tycker det är tillräckligt avskärmat.  
 

6.4 Direktkommunikation via mejl eller ansikte mot ansikte? 

Den rumsliga dimensionen nämner Moberg (1997:240f) ansågs bli mindre då elektroniska 

medel, som e-post, för kommunikation ökat i användning men menar även att den 

elektroniska kommunikationen inte kan ersätta den direkta ansikte mot ansikte-

kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Detta är något som även den empiriska 

undersökningen visade då alla medarbetarna ansåg att ansikte mot ansikte-kommunikation var 

något som de föredrog och att mejlen var en kompletterande kanal för att exempelvis boka 

möte eller dela uppgifter med varandra, oavsett om ledaren befann sig nära eller längre ifrån 

medarbetarna. Medarbetarna tyder även på att arbetsmiljön kan bli minde stressande ifall 

vissa typer av kommunikation sker via e-post och på så sätt undviker att ropa ut i rummet. Att 

dessutom använda mejlen som kompletterande tillvägagångssätt kan enligt vissa medarbetare 

underlättar arbetet för ledaren då denne kan svara när den har tid. Att det Moberg skriver har 

en tydlig visning i det empiriska materialet att ökningen av elektroniska medel kanske inte 

varit så hög som Moberg trott, men att de växt som ett kompletterande medel till ansikte mot 

ansikte-kommunikationen. Att ha båda delarna är något som verkar föredras, både enligt 

teorin och respondenterna.  
 

Att använda e-post är den kommunikationskanal ansåg dock Pia ta mer och mer utrymme i 

kommunikationen med hennes ledare och hon har lärt sig hur hon ska skriva för att få fram 

det hon vill kommunicera till ledaren samt att hon tycker det underlättar att snabbt kunna gå 

tillbaka och bekräfta vad som sagts.  Hon ansåg dock att ansikte mot ansikte-kommunikation 

var att föredra för att få en öppen och lättkommunikativ relation med sin ledare. Pia tyckte att 

detta skulle behöva användas mer när hon ändå sitter nära sin chef och att de bör passa på att 

utveckla deras direkta ansikte mot ansikte-kommunikation. Ledarna anser dock att ansikte 

mot ansikte-kommunikation kan vara störande när de har flertalet medarbetare som 

tillsammans stör väldigt mycket sammanlagt under en arbetsdag. Om mer kommunikation 

istället sker via e-post kan ledaren prioritera frågorna och ta tag i det när det finns tid. 

Lösningen som Fredrik gav exempel på var att skapa starkt mentorskap kan dock minska 

kommunikationen mellan ledaren och medarbetaren eftersom medarbetarna då i första hand 

går till en annan medarbetare som är deras mentor. Vilket en ledare även påverkar, att e-

posten påverkar kommunikationen mellan ledare och medarbetare påverkas negativt och kan 

komma att bli färre förekommande. Moberg (1997:6) menade att arbetsplatsens utformning 

avgör förutsättningarna för kommunikation mellan ledare och medarbetare på arbetsplatsen. 

Detta i samband med den empiriska insamlingen kan tyda på att det fysiska rummets avstånd 

mellan ledaren och medarbetaren påverkar vilken väg kommunikationen går. Eftersom 

ledarna i denna undersökning allihop sitter relativt nära medarbetarna i det fysiska rummet 

kan det vara anledningen till varför de och medarbetarna föredrar ansikte mot ansikte-

kommunikation, även om de anser olika angående mängden av denna typ av kommunikation.  

 

6.5 Direkta kommunikationen mellan ledare och medarbetare 

De flesta av medarbetarna upplevde det som att relationen mellan dem och deras respektive 

chefer fungerade bra och att kommunikationen mellan dem fungerade på ett ömsesidigt sätt 

från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv. Den empiriska insamlingen har emellertid 

visat att en av medarbetarna upplevde att dennes ledare inte alltid fått ut lika mycket av 

dialogen som de fört på grund av att chefen haft mycket arbete att utföra, vilket är något som 

medarbetaren sett till att diskutera tillsammans med chefen vid deras regelbundna möten för 
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att få reda på hur chefen förhållit sig till detta. Att medarbetaren i detta fall uttryckt sina 

kommunikativa förväntningar av ledaren är något som Heide et al. (2012:137f) menar krävs 

att båda parterna utför för att kunna skapa en fungerande kommunikation i deras relation. Det 

krävs alltså enligt Heide et al. (2012:137f) att båda parterna delar samma bild av verkligheten 

och att de förtydligar sina kommunikativa förväntningar för att skapa förutsättningar för ett 

bra kommunikationsflöde mellan dem, vilket ledaren Sara som sitter i öppet kontor med sina 

medarbetare upplever att hon och medarbetarna i hennes arbetsgrupp delar när det kommer till 

deras sätt att kommunicera. Att det empiriska materialet liknar det som Heide et al. tog upp 

kan uttyda att självbilden på kommunikationen mellan medarbetare och ledare är 

verklighetsenlig och homogen. Detta kan möjligen bero på att båda parterna är mottagliga för 

och gärna kommunicerar.  
 

Vissa medarbetare har upplevt att de chefer som sitter i egna rum inte direkt uppmuntrat till 

dialog, utan medarbetarna upplevde istället det mer som att dessa chefer istället har försökt 

kompensera de möjligheter till kommunikation med medarbetarna som de har missat tidigare, 

genom att hålla återkommande möten. En respondent som satt i ett öppet kontor tillsammans 

med sin chef upplevde å andra sidan att de hade högt i tak när det gäller deras dialoger och 

sätt att kommunicera. Moberg (1997:85) talar om att den fysiska platsen där individer är 

placerade på ett kontor och hur personens kontorsyta är utformad kan ge olika utfall för 

personernas kommunikation och hur andra personer upplever deras kommunikation, vilket 

med hänsyn till Björk Bovin och Ståhls (2009:26) teori angående att utifall chefen sitter i 

öppet kontor kommer denne att ha lättare för att kommunicera med sina medarbetare och 

framförallt kunna underhålla relationerna till medarbetarna kan tolkas som att ju mer isolerad 

ledaren sitter desto mer upplever medarbetarna det som att ledaren på återkommande basis 

försöker kompensera upp den kommunikation som den annars missat istället för att 

kommunicera mera med medarbetarna innan ledarna kompenserar.  
 

Pia trodde att anledningen till att hon och hennes chef hade lätt för att kommunicera med 

varandra berodde på att de satt nära varandra i det öppna kontoret och att det korta avståndet 

var anledningen till att hennes chef pratade mycket med henne, vilket hon dock inte tror att 

hennes chef hade gjort om de inte satt nära varandra, vilket kan kopplas med den forskning 

Moberg (1997:88) talar om, nämligen det korta avstånds betydelse för kommunikationen på 

ett kontor där resultaten visade att korta avstånd och frånvaron av väggar och andra 

avskärmningar genererade fler möjligheter till relation och kommunikation samt prestation 

hos individerna, dock pekade resultaten även på att närheten och de korta avstånden i ett 

öppet kontor hade negativ betydelse för kommunikationen mellan individerna då en 

avskärmad arbetsyta innebar en mer enskild och privat yta som gav individen bättre 

förutsättningar för personliga samtal och där risken för intrång på det egna reviret minskade. 

Här återkommer det största kommunikationsproblemet som anses ske i ett öppet kontor, 

nämligen den lilla möjligheten att tala ostört i telefon och möjligheten till arbetsro. Det som 

både empirin och teorin talar om är dock att det verkar som det korta avståndens fördelar 

överväger nackdelarna och kan komma att föredras i en platt organisation eller arbetsgrupp.  

 

En av ledarna upplevde att de flesta dialoger den hade med sina medarbetare var 

arbetsrelaterade och att detta ledaren ansåg berodde på att deras relation enbart var 

yrkesprofessionell då de inte umgåtts eller var vänner privat och att ledaren därmed var en 

viss person när denne var på arbetsplatsen och en annan person privat, vilka de på kontoret 

inte känner. Att ledaren inte uppmanar till annan dialog än den arbetsrelaterade skulle kunna 

vara en påverkande variabel till att kommunikationen möjligtvis skulle minska. Detta 

eftersom, det Ladberg (2006:172) tog upp, människan har en social hjärna som inte kan sluta 

kommunicera och vara social.  I empirin visas det även att en av ledarna upplevde att hen är 
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och hade lätt att tala med medarbetarna på kontoret, men ansåg att hen är dålig på att lyssna 

vilket tros bero på stress. Ledarens beteende skulle kunna tolkas som att ledaren är mån om 

att kommunicera men inte har större koll på vad som kommuniceras.  
 

6.6 När ledaren inte finns på plats 

De flesta av ledarna som intervjuats uppfattade det som att kommunikationen mellan deras 

medarbetare kunde bli något mer informell när de som ledare inte befann sig på kontoren och 

att medarbetarna arbetade i grupp för att ta sig igenom beslut som respektive ledare annars 

brukade göra. En av ledarna, Anna, kunde uppleva att det saknades en viss ordning i arbetet 

när hon inte befann sig på kontoret, men menade att hon hade full tillit för att hennes 

medarbetare genomförde sina arbeten självständigt på ett bra sätt vare sig hon befann sig på 

kontoret eller inte. Moberg (1997:88) hävdar att individers självständighet i öppen 

kontorsmiljö kan minska på grund av att chefer och andra personer iakttar eller lägger sig i 

individers arbete, detta med hänsyn till hur medarbetarna i samtliga av företagsfallen kan 

tolkas som att medarbetarna vågar ta beslut och arbeta mer självständigt när det inte finns 

några ledare på plats som de annars förlitar sig på ska ta besluten som de kanske egentligen 

hade kunnat ta på egen hand. Detta är något som Tufvesson (2008:63) menar att 

organisationer och ledare bör eftersträva hos medarbetarna.  
 

6.7 Upplevd ledarroll 
Att det finns tydliga roller är något som en av medarbetarna tyckte syntes främst hos dess 

egen avdelning då det fanns skillnader i spetskompetens medarbetare sinsemellan och mindre 

hos ledningen. Ledningen tog sitt ansvar och det fanns enligt medarbetaren en viss hierarki 

men menar att organisationen upplevdes som platt och med öppen kommunikation. En annan 

medarbetare på samma arbetsplats upplevde att ledarens titel gjorde att medarbetaren 

upplevde att hen hade större respekt för ledaren än för de andra medarbetarna, men upplevde 

ändå att ledaren var på en relativt jordnära nivå som gjorde att medarbetaren kunde tala med 

hen. Att ledaren får mer respekt på grund av sin kompetens är något som kan anses vara 

underlättande för ledaren i dess sätt att kommunicera men kan även sätta press på ledarens 

kommunikationskunskaper.  
 

Enligt Joakim var rollerna väldigt tydliga på kontoret och han visste vilka som hade 

befogenhet. Att organisationen var platt var något som Joakim tyckte ge med sig både 

fördelar och nackdelar; utrymme för eget ansvar och god sammanhållning mellan de olika 

hierarkiska nivåerna, men svårigheter för medarbetarna att sortera ut när de kunde ta egna 

beslut samt att det kunde bli problem när mellancheferna inte efterföljt allt. Emma upplevde 

dock det som att det under undersökningens tidpunkt inte fanns lika tydliga ledarroller på 

hennes kontor i jämförelse med hur det var för ett tag sedan då rollerna enligt henne var 

väldigt tydliga, det menar hon kunde bero på att det tillkommit en del nyanställningar på 

kontoret. Detta menar hon behövde förtydligas på kontoret då det enligt henne var 

yrkestitlarna som var mer avgörande än personligheterna i sig, Emma syftade då till att 

hennes chef var en ledare men betedde sig mer som en coach och menade att de flesta med 

ledande befattning på kontoret bör inta sina ledarroller mer. Pia upplevde att ledarskapet inte 

alltid var tydligt i hennes arbetsgrupp och syftar till att hennes chef var neutral och mer är en 

del av arbetsgruppen. Pia uttryckte under intervjun att hon hade önskat att hennes chef vid 

vissa situationer hade kunnat ta tag i saker och ting och kunnat säga till medarbetarna att våga 

ta upp fundering som de hade, hon menade även att den kompetens och kunskap som hennes 

chef besuttit inte alltid synts tillräckligt mycket för medarbetarna. Ledarna däremot ansåg 

själva att de överlag utstrålade tydligt ledarskap, men att det självfallet alltid fanns något att 

utveckla. En av ledarna tyckte även att denne bör bli bättre på att inte lägga sig i 
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medarbetarnas arbeta och istället koncentrera sig på att uppehålla god kommunikation. En 

annan ledare påpekade att det var i hens arbetsroll att ta en tydlig ledarskapsroll och hoppades 

på att hen gjorde det också samt att medarbetarna förhoppningsvis märkte detta. Vid 

jämförelse inom empirin märks det tydligt att ledarna och medarbetarna inte har samma bild 

av ett tydligt ledarskap samt ledarskapsrollen som ledaren bör ta. Detta kan anses vara ett 

problem eftersom gatekeeper-rollen som ledaren har är viktig för att medarbetarna ska kunna 

utföra sina arbeten i den informativa stress som de har. Simonsson (2008:11f) samt Heide et 

al. (2012:127f) styrker då de påvisar att ledaren har tre kommunikativa roller; sortera ut den 

informationen som är viktigt för medarbetarna att veta, guida medarbetaren framåt i 

verksamhetens målinriktning samt skapa förutsättningar för dialog med medarbetarna. 

 

6.8 Vart finns kommunikationsmålen? 

Ingen av medarbetarna eller ledarna fick någon utbildning i organisationens 

internkommunikation när de började arbeta på företagen. Kommunikationsplaner fick de inte 

heller ta del av och är osäkra på om det ens finns några. Ove trodde att detta berodde på att 

kommunikationen gått en naturlig väg när de befann sig i ett öppet landskap och att det 

kanske berodde på att de arbetade med kommunikation. Nils kunde ingenting om hans 

organisations internkommunikation, men hoppades att det skulle skapas ett intranät med 

tydliga riktlinjer för att nå ut med information och för att missförstånd enklare kunde 

undvikas. Enligt Joakim upplevdes det som att det fanns kommunikationsplaner på 

organisationen han arbetade på, men att det kanske inte var utskrivet vad som gällde. Han 

ansåg dock att det behövdes tydliga planer, speciellt för företag som ständigt växer. På 

företaget som Emma arbetade existerade det ingen kommunikationsplan eller några riktlinjer 

för internkommunikationen på företaget, hon menade att det kanske fanns men den behöver 

presenteras för att anställda skulle kunna veta vad som gällde angående kommunikationen.  

 

Kommunikationsplaner var något Emma menar väldigt viktigt för en organisation men som 

dessvärre har inte prioriterats på hennes arbetsplats. Det trodde Emma berodde på att det inte 

finns någon inom företaget som arbetade med ämnet i fråga eller att det inte prioriterades att 

anställa någon ny för att ansvara för den interna kommunikationen. Detta ansåg Emma skulle 

kunna föra med sig förbättringar för kommunikationen mellan medarbetare och ledare 

eftersom rätt information hade lättare kunna gå till rätt person. Även Pia menade att det hade 

underlättat och varit mer effektivt om hon från början hade vetat om 

kommunikationsplanerna. Hon påpekade även att internkommunikationen tidigare inte varit 

den mest optimala då det hänt att alla inte alltid blev informerade om det som de borde ha fått 

information om, vilket för med sig att Pia inte blev motiverad eller delaktig i arbetet. En 

ledare nämnde att hen upplevde att saknaden av kommunikationsplaner gjorde att hen kände 

sig osäker i oväntade situationer där denne behöver ändra sitt sätt att kommunicera med sina 

medarbetar, vilket även en annan ledare påpekade och sade gärna hade haft stöd av 

kommunikationsplaner. En av ledarna ansåg att en viss person på dess kontor egentligen hade 

en roll som ansvarig för internkommunikationen men att det var ledningsgruppens ansvar att 

se till att det följs. Att följa upp låg enligt denna ledare väldigt långt ner på alla listor och 

därmed kanske var något som inte uppdateras tillräckligt ofta. På Saras arbetsplats fanns det 

ingen som hade det yttersta ansvaret för kommunikation och menar att denna funktion borde 

införas för att strukturera och hantera kommunikationsrelaterade frågor inom organisationen. 

Sara hävdade även att kommunikationen mellan henne och hennes medarbetare var hennes 

ansvar men att internkommunikationen var det svåraste att hantera då det ständigt var under 

förändring. 
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Det som Heide et al. (2012:134) nämner om det kommunikativa skruvstädet och att det kan 

kraftigt reducera möjligheterna till att ledaren och medarbetarna kan skapa mening och nya 

kommunikativa betydelser, därför krävs det att ledaren har kritisk självreflektion som även 

kan kopplas till det Heide et al. (2012:132) menar om att ledaren måste tolka och omvärdera 

informationen för att medarbetarna inte ska missförstå och därmed skapa mening och nya 

kommunikativa betydelser tillsammans. Heide et al. (2012:137f) nämner även att 

ledarskapskommunikationen formas av bland annat struktur och kultur i organisationen, samt 

att då organisationer blivit mer platta och att detta kan försvåra kommunikationsansvaret för 

ledaren i och med större ansvar och fler medarbetare. Detta skulle kunna gå att förtydliga, 

utveckla och göras med strukturerad om det finns kommunikationsplaner som ledarna kan 

falla tillbaka på. Med Björk Bovin och Ståhls (2009:18) förklaring om organisationen som ett 

isberg med uppbackning, kan det argumenteras om att ledarkommunikationen kan ses som 

något abstrakt och svårt att förklara.  Detta ger dock bara ännu en anledning till varför 

kommunikationsplaner behöver finnas i organisationer och strukturera upp kommunikationen 

för att underlätta och förbättra interkommunikationen.  
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7. Sammanfattning 
 

I detta avslutande kapitel redovisas och sammanfattas de slutsatser som kan dras av det som 

berörts i föregående kapitel med hänsyn till undersökningens forskningsfrågor och syfte. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning samt tips till praktiker. 

 

7.1 Slutdiskussion 
 

7.1.1 Vilka förutsättningar fanns det för den direkta kommunikationen på kontoren som 

undersöktes?  

 

De kontor som vi besökt i undersökningen hade olika förutsättningar för verbal 

kommunikation och det märktes tydligt att det öppna kontorslandskapet som ett av 

arbetsteamen hade (där ledaren även satt med) var det som hade mest förekomst av direkt 

kommunikation. Där dörren till ledaren saknades förekom det mer direkt kommunikation, 

men även vad som ibland upplevdes som för mycket kommunikation till en följd av 

lättillgänglighet och som kunde skapa brist på arbetsro. 

 

Den större delen av teorierna visar att förutsättningarna för verbal kommunikation är större 

om medarbetaren och ledaren sitter i ett öppet kontor, men det utesluter inte att den direkta 

kommunikationen mellan medarbetaren och ledaren är tydlig. Detta är något som märktes i 

den empiriska insamlingen och vi anser att om en ledare som sitter i ett annat rum är tydlig 

med sina förväntningar för den direkta kommunikationen finns det ingenting som tyder på att 

den direkta kommunikationen inte skulle vara bra bara för att ledaren sitter i ett separat rum. 

Att den direkta kommunikationen alltså kan vara tydlig ändå, vilket med andra ord inte 

fastställer att ledarens plats ger bättre direkt kommunikation bara för att ledaren sitter fysiskt 

nära varandra i ett öppet kontor.  

 

Den öppna planlösningen har både sina för och nackdelar för hur kommunikationen mellan 

ledare och medarbetare ser ut och fungerar. Det kan dock handla om hur ledaren och 

medarbetarna själva väljer vilka förutsättningar och villkor de vill skapa och ha för den 

direkta kommunikationen dem emellan. Studier som vi presenterat har visat att det finns bra 

förutsättningar med öppna kontor, men även sämre förutsättningar. Enligt oss handlar det hela 

dock om att medarbetare och ledare redan från start behöver ha kontroll över hur 

kommunikationen sker på kontoret, oavsett planlösning och ledarens placering.  

 
 

7.1.2 Vilket inflytande visade undersökningen att ledarnas rumsliga revir och placering kunde 

ha för kommunikationen med medarbetarna på arbetsplatsen? 

 

Något som ständigt återkom i undersökningen var symboliken av dörren till ledares kontor 

och hur detta upplevdes av respondenterna. Den empiriska insamlingen visade tydligt att 

ledare och medarbetare inte delade samma bild av vad en stängd eller öppen dörr innebär i 

deras kontorsmiljöer. Det är inte den fysiska dörren som kommunicerar ifall ledaren är öppen 

för dialog eller inte, det är handlingen bakom en stängd eller öppen dörr som kommunicerar 

ifall ledaren är öppen för dialog och kommunikation. Exempelvis kan det för ledare handla 

om att markera att ledaren behöver arbeta ostört genom att stänga dörren respektive markera 

att ledaren är öppen för dialog om dörren är öppen. För att medarbetarna ska dela samma bild 

krävs det att man kommunicerar om vad ledaren själv anser att dennes handlingar med dörren 
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betyder för att medarbetarna ska få en förståelse för betydelsen av handlingen och därmed 

minimera risken för missförstånd och maximera användningen av ett separat kontor.   

 

För ledare som sitter tillsammans med medarbetarna i öppet kontor är det enligt oss ännu mer 

viktigt att de tydliggör sitt revir för medarbetarna då de inte har samma möjligheter att ha ett 

tydligt definierat revir som exempelvis fysiska väggar eller dörrar hjälper till att markerar. 

Detta innebär att ledare som sitter öppet bör kommunicera detta väldigt tydligt verbalt 

eftersom icke-verbal kommunikation kan vara svår för medarbetarna att tolka. Medarbetarna 

kan lätt misstolka revirmarkeringen och därmed inte vara medvetna om att de överstiger 

ledarens gränser för vad som stör arbetsron eller inte. 

 

Det rumsliga reviret kan alltså påverka kommunikationsflödet mellan ledaren och 

medarbetarna beroende på hur pass avskärmat ledaren sitter. Ett eget kontor skapar tydligare 

rumsliga revir och ledaren behöver inte vara lika tydlig med att förklara sitt revir, men 

behöver däremot vara tydlig med att förklara hur rummet används för att medarbetarna ska 

visa respekt för tillgängligheten i rummet. Ett öppet kontor kan, med lyckad revirmarkering, 

vara fördelaktig för kommunikationen med medarbetarna på grund av tydligare tillgänglighet, 

men samtidigt kan det vara svårt att tydliggöra när det behövs arbetsro.  
 

7.1.3 Vilken betydelse hade ledarens kommunikativa roll för kommunikationen mellan ledaren 

och medarbetarna i det fysiska rummet? 

 

I teorikapitlet presenterade vi att ledaren har en kommunikativ roll på sitt och medarbetarnas 

kontor och har en essentiell roll i kommunikationsflödet med medarbetarna. Detta var dock 

något som upplevdes mindre starkt i den empiriska insamlingen, där de istället insåg att de 

tillsammans står för kommunikationen eller att ledningen har det yttersta ansvaret och inte 

ledaren personligen. Vi anser att inte hela ansvaret för kommunikationen landar på ledaren i 

en relation, men ledaren har dock enligt oss ett ansvar att vara tydlig med hur den vill att 

kommunikationen ska ske mellan den och medarbetaren om ledaren själv vill att 

medarbetaren ska kommunicera tillbaka. Vilket självklart är ömsesidigt och därmed även 

gäller för medarbetaren.  
 

Utvecklingen av teknologin och de förändringar utvecklingen har medfört i sättet att arbeta i 

organisationer har gjort att kommunikationen mellan ledare och medarbetare inte hängt med i 

utvecklingen och därmed har den fått ledaren att fastna i en envägskommunikationsroll där 

ledaren ofta kan ses som en distributör och informatör snarare än kommunikatör. En ledares 

uppgift innebär inte bara att dela information, utan även att tolka och förklara den för 

medarbetarna för att de ska förstå den vilket innebär att ledare helt enkelt måste föra dialog.  

 

7.1.4 Vad upplevde ledarna och medarbetarna att deras placering på kontoret hade för 

inflytande för deras kommunikation? 

 

I stora drag hade ledarna och medarbetarna liknande syner på kommunikationsflödet dem 

emellan. Det märktes dock att de egentligen behöver tydliga riktlinjer för hur de ska optimera 

sin kommunikation på arbetsplatsen för att minska bland annat den negativa överhörning, 

störningar i arbetsron etcetera men även för att förbättra och upprätthålla den kommunikation 

som idag fungerar bra. Deras fysiska placering på kontoren upplevde respondenterna att de 

var relativt nöjda med men att det alltid finns utrymme för förändring då kommunikationen 

dem emellan påverkas av det fysiska rummet oavsett hur de sitter. 
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7.2 Slutsats 
En organisation existerar inte utan den kommunikation som sker mellan ledare och 

medarbetare då det är den som krävs för att organisationsmedlemmarna ska förstå, få kunskap 

och kunna vara delaktiga för att uppnå organisationens kommunikationsmål. För att detta ska 

vara möjligt krävs det enligt oss att även den rumsliga aspekten för hur kommunikationen 

mellan ledare och medarbetare ska ske på kontoret, berörs i riktlinjer och kommunikationsmål 

som företagen bör ha. Detta förutsätter även att kommunikationsplaner finns, vilket det 

empiriska materialet i denna studie visat har varit frånvarande hos fallföretagen.  

 

Alla måste ta ansvar för att kommunicera med varandra, utan tydliga riktlinjer kan detta vara 

svårt att utföra. Genom att de anställda redogör sina kommunikativa förväntningar de har 

gentemot varandra kan medarbetarna och ledarna minska de missförstånd och tidsförluster 

som de får i den fysiska miljö de befinner sig i på arbetsplatser, exempelvis den uppfattning 

som ledare och medarbetare har kring respekten av ledarens revir.  
 

Undersökningens övergripande forskningsfråga som nämnts i inledningen löd följande: 

”Vilken betydelse kan kontorets utformning ha för kommunikationsflödet mellan ledare och 

medarbetare?”.  

 

Med tanke på övergripande forskningsfråga återkommer samma aspekter i alla delfrågor och 

teman vilket vi anser är svaret på forskningsfrågan, nämligen att det krävs två för att dansa 

tango. Med detta menar vi att både ledare och medarbetare har ansvaret för att dela med sig av 

deras kommunikativa förväntningar för att kunna skapa de förutsättningar de önskar att deras 

kommunikation har.  Det fysiska rummet ger som tidigare nämnt olika förutsättningar för 

kommunikation, men det viktigaste är att både ledarna och medarbetarna är så pass samspelta 

kommunikativt och att båda parterna är medvetna om de förutsättningar och begränsningar 

som kontorsmiljön ger kommunikationen. På så sätt kan kommunikativa fallgropar undvikas 

och det fysiska rummet spelar mindre och mindre roll eftersom det finns fördelar och 

nackdelar med alla sorters kontorsmiljöer.  

 

7.2 Förslag till praktiker 
 

Det vi vill fokusera på gällande kontorets fysiska utformning är att det inte går att ta hänsyn 

till allas behov och önskemål. Något som skulle kunna vara tillhjälp för att skapa avskildhet i 

en öppen kontorsmiljö är att ha genomskinliga avskärmningsväggar. Detta kan föra med sig 

att de som störs av andras ljud och arbete kan få en så god arbetsro som möjligt som finns i ett 

öppet kontor. De personer som gärna vill se och ha kontakt med medarbetarna har även de en 

kontorsmiljö som möjliggör detta och därmed skulle en balans mellan den avskildhet som 

önskas samt ger möjlighet till gemensamhet och snabb kommunikation kunna uppnås. Även 

ledare kan genom genomskinliga avskärmningar och genomskinliga dörrar skapa sitt eget 

revir men är ändå vara så pass synlig för medarbetarna och därmed lättare uppmana för 

kommunikation.  

 
 

 

7.3 Vidare forskning 
 

Den vidare forskningen som vi kan rekommendera är det som varit våra begränsningar i 

undersökningen. Nedan följer exempel på vidare forskning relaterade till denna undersökning: 
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- Observationer av hur det fysiska rummet kan påverka kommunikationen mellan ledare 

och medarbetare. 

- Undersökning av hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare kan påverkas i 

en förändring av det fysiska rummet. 

- Djupare undersökning med samma undersökningssyfte och med betydligt fler 

fallföretag. 

- Långvarig studie av vilken betydelse kontorsmiljön har för kommunikationen mellan 

ledare och medarbetare i en större organisation med fler hierarkiska nivåer.  
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Tema: respondentens arbetsroll och 

bakgrund i företaget 
1. Har du någon eftergymnasial 

utbildning? Vilken?  

2. Vad arbetar du med? (Följdfråga: vad 

innebär det?)  

3. Hur länge har du arbetat för företaget?  

4. Vad urskiljer just din tjänst i jämförelse 

med dina arbetskamraters?  

5. Hur fick du det här jobbet?   

 

Tema: direktkommunikation mellan 

ledare och medarbetare  
6. Berätta om din relation till dina 

medarbetare.  

7. Vilken eller vilka kanaler använder ni 

främst för att kommunicera med varandra?  

8. Vilka för- och nackdelar ser du med den 

typen av kommunikationskanal?  

9. Hade du hellre sett att kommunikationen 

sker på ett annat sätt än vad den gör idag?  

10. Vilka kanaler används för vilken typ av 

information som ni delar mellan varandra? 

Personliga frågor? Kundrelaterade frågor? 

Övriga frågor som rör det vardagliga 

arbetet?  

11. Hur ofta pratar du och dina 

medarbetare med varandra?  

12. Vad är det för information som oftast 

delas mellan dig och dina medarbetare?  

13. Kan du ge exempel på vad du och dina 

medarbetare pratar om med varandra såväl 

 arbetsrelaterat som personligt? 

(exempelvis arbetsrelaterade samtal, hem 

och fritid etc.)   

 

Tema: Informell kommunikation  
14. Hur skulle du beskriva stämningen på 

kontoret?  

15. Hur är sammanhållningen här på 

kontoret? Kan de ge ett exempel?  

 

Tema: Den egna kontorsytan  
16. Hur ser din kontorsplats ut?  

 

 

17. Hur upplever du att den fungerar i 

förhållande till dina arbetsinsatser?  

18. Får du den arbetsro du behöver för att 

genomföra ditt arbete på plats alltså på 

kontoret? 

19. Hur upplever du att det kan påverka 

kommunikationen mellan dig och dina 

medarbetare  sett ur ett arbetsrelaterat 

perspektiv?    

 

Tema: Chefens fysiska placering  
20. Hur sitter dina medarbetare i 

förhållande till dig i kontorsmiljön? 

(exempelvis i eget rum, tillsammans med 

övrig personal etc.)  

21. Hur upplever du att det påverkar er 

relation?  

22. Hur tror du att arbetet skulle förändras 

om du och dina medarbetare till skulle byta 

 kontorsyta med varandra?  

 

Tema: Planlösning 
23. Hur skulle du beskriva hela kontorets 

planlösning?  

24. Hur tycker du att kontorets planlösning 

fungerar för dig och de du arbetar med?  

 

Tema: Roller och ledarskap 
25. Upplever du att det finns tydliga roller 

på ert kontor? (Om ja: Hur märks det? 

Upplever du att det är så hela tiden? Om ja 

eller nej: Vad tror du att det beror på?) 

26. Anser du att det behöver förändras? 

(Bli mer eller mindre tydligt)  

27. Upplever du att du utstrålar ett tydligt 

ledarskap på kontoret? På vilket sätt märks 

det?)  

28. Märks det även utanför 

arbetsuppgifterna, exempelvis på 

fikarasterna, after-worken etc?  

  

Tema: relation med medarbetarna  
29. Har du lätt för att prata med dina 

medarbetare? Vad tror du det beror på? 

Tror du att det är ömsesidigt?  

Bilaga 1 
Intervjuguide Ledare 

I följande intervjuguide presenteras de teman och frågor som utvecklades under 

operationaliseringen av forskningsfrågan. 



 

   
 

30. Uppmuntrar du dina medarbetare att 

kommunicera med dig?  

31. Uppmuntrar dina medarbetare dig att 

kommunicera med dem? Vet du om att den 

kan  komma och prata med dig om den 

vill?   

32. Vem anser du bör ansvara för 

kommunikation i er relation? 

 

Tema: Kommunikationsmål  
33. När du började arbeta här, fick du 

någon utbildning i hur organisationen 

fungerar?  

34. Fick du lära dig hur 

kommunikationsflödet ser ut på kontoret?  

35. Hur reagerade du på de normer och 

mönster som fanns på kontoret? Hur  har 

de förändrats sedan du började?  

36. Har ni några mål vad gäller 

internkommunikationen på företaget, 

exempelvis genom  uppföljningssamtal 

för projekt eller den individuella 

arbetsinsatsen? Hur upplever du  dem? 

Utvärderas dem? Skulle du vilja ändra 

dem? Varför?  

37. Vem eller vilka anser du ansvarar för 

kommunikationen mellan medarbetarna på 

 arbetsplatsen? Varför anser du det? 

Skulle du vilja ändra på det? Hur resonerar 

du då?  

 

Övrigt:  

38. Sätter ni upp kommunikationsplaner 

för era arbetsinsatser? Hur och vem 

utformar dessa?  

39. Det är vanligt att det förekommer 

konflikter på arbetsplatser, hur hanterar ni 

sådana  situationer?  

40. Har ni några bestämda ramar för hur 

sådana situationer ska hanteras?  

41. När du stänger din dörr, förväntar du 

dig då att du får vara ifred? Och att du 

bjuder in dina medarbetare när den är 

öppen?  

 
 
 
 
 
 

 
Frågor som ställdes men inte användes 

eller hade som avsikt att lätta upp 

stämningen: 

 
Tema: Informell kommunikation 
42. Håller ni isär privatliv och arbete när vi 

sitter på era kontorsplatser?  Kan du 

utveckla?  

43. Deltar alla du arbetar med vid 

fikaraster och lunchtillfällen? Är det alltid 

samma personer  som fikar eller äter 

tillsammans? Ser du någon återkommande 

gruppering? Vad tror du att  det beror på?  

44. Deltar du på fikapauserna eller vid 

lunchtillfällen?   

 
Tema: Andra personers arbetsyta  

45. Vad har personal från andra kontor 

som besöker er för arbetsplats eller 

kontorsyta? Har de samma förutsättningar 

som ni som har en permanent kontorsplats 

har för att utöva sitt arbete? 

 
Tema: Roller och ledarskap 
46. Har du någon kontakt med VDn? Hur 

sker den kontakten? (exempelvis mejl, 

telefon,  ansikte mot ansikte etc.)   

 
Tema: Övrigt 
47. Arbetsyta när du började? Fick du välja 

plats? Var du nöjd? Har den ändrats ofta?  

48. När det uppstår sammanstötning 

mellan medarbetare, hur försöker ni lösa 

det i första  hand? (exempelvis själva, 

utan chef/med chef etc.)  

49. Den tjänsten du har, har den funnits 

innan du fick den?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

  

 

Tema: respondentens arbetsroll och 

bakgrund i företaget 
1. Har du någon eftergymnasial 

utbildning? Vilken?  

2. Vad arbetar du med? (Följdfråga: vad 

innebär det?)  

3. Hur länge har du arbetat för företaget?  

4. Vad urskiljer just din tjänst i jämförelse 

med dina arbetskamraters?  

5. Hur fick du det här jobbet?   

 

Tema: direktkommunikation mellan 

ledare och medarbetare  
6. Vem rapporterat du till i första hand? 

7. Vad har den för arbetsroll? 

8. Berätta om er relation?  

9. Vilken eller vilka kanaler använder ni 

främst för att kommunicera med varandra?  

10. Vilka för- och nackdelar ser du med 

den typen av kommunikationskanal?  

11. Hade du hellre sett att 

kommunikationen sker på ett annat sätt än 

vad den gör idag?  

12. Vilka kanaler används för vilken typ av 

information som ni delar mellan varandra? 

Personliga frågor? Kundrelaterade frågor? 

Övriga frågor som rör det vardagliga 

arbetet?  

13. Hur ofta pratar du och din chef med 

varandra?  

14. Vad är det för information som oftast 

delas mellan dig och dina medarbetare?  

15. Kan du ge exempel på vad du och din 

chef pratar om med varandra såväl 

 arbetsrelaterat som personligt? 

(exempelvis arbetsrelaterade samtal, hem 

och fritid etc.)   

 

Tema: Informell kommunikation  
16. Hur skulle du beskriva stämningen på 

kontoret?  

17. Hur skiljer sig stämningen på kontoret 

när chefen är där respektive inte? 

18. Hur är sammanhållningen här på 

kontoret? Kan de ge ett exempel?  

 

Tema: Den egna kontorsytan  
19. Hur ser din kontorsplats ut?  

20. Hur upplever du att den fungerar i 

förhållande till dina arbetsinsatser?  

21. Får du den arbetsro du behöver för att 

genomföra ditt arbete? 

22. Hur upplever du att det kan påverka 

kommunikationen mellan dig och dina 

medarbetare  sett ur ett arbetsrelaterat 

perspektiv?   

 

Tema: Chefens fysiska placering  
23. Hur sitter den du rapporterar till i 

förhållande till dig i kontorsmiljön? 

(exempelvis i eget rum, tillsammans med 

övrig personal etc.)  

24. Hur upplever du att det påverkar er 

relation?  

25. Hur tror du att arbetet skulle förändras 

om du och dina medarbetare till skulle byta 

 kontorsyta med varandra?  

 

Tema: Planlösning 
26. Hur skulle du beskriva hela kontorets 

planlösning?  

27. Hur tycker du att kontorets planlösning 

fungerar för dig och de du arbetar med?  

 

Tema: Roller och ledarskap 
28. Upplever du att det finns tydliga roller 

på ert kontor? (Om ja: Hur märks det? 

Upplever du att det är så hela tiden? Om ja 

eller nej: Vad tror du att det beror på?) 

29. Anser du att det behöver förändras? 

(Bli mer eller mindre tydligt)  

30. Upplever du att ledaren utstrålar ett 

tydligt ledarskap på kontoret? På vilket sätt 

märks det?)  

31. Märks det även utanför 

arbetsuppgifterna, exempelvis på 

fikarasterna, after-worken etc?  

 

Bilaga 2 
Intervjuguide Medarbetare 

I följande intervjuguide presenteras de teman och frågor som utvecklades under 

operationaliseringen av forskningsfrågan. 



 

   
 

 

 

 

Tema: relation med ledaren  
32. Har du lätt för att prata med din chef? 

Vad tror du det beror på? Tror du att det är 

ömsesidigt?  

33. Uppmuntrar du din chef att 

kommunicera med dig?  

34. Uppmuntrar din chef dig att 

kommunicera med dem? Vet du om att du 

kan  komma och prata med hen om du 

vill? 

35. Vem anser du ansvara för 

kommunikation i er relation? 

 

Tema: Kommunikationsmål  
36. När du började arbeta här, fick du 

någon utbildning i hur organisationen 

fungerar?  

37. Fick du lära dig hur 

kommunikationsflödet ser ut på kontoret?  

38. Hur reagerade du på de normer och 

mönster som fanns på kontoret? Hur  har 

de förändrats sedan du började?  

39. Har ni några mål vad gäller 

internkommunikationen på företaget, 

exempelvis genom  uppföljningssamtal 

för projekt eller den individuella 

arbetsinsatsen? Hur upplever du  dem? 

Utvärderas dem? Skulle du vilja ändra 

dem? Varför?  

40. Sätter ni upp kommunikationsplaner 

för era arbetsinsatser? Hur och vem 

utformar dessa?  

41. Vem eller vilka anser du ansvarar för 

kommunikationen mellan medarbetarna på 

 arbetsplatsen? Varför anser du det? 

Skulle du vilja ändra på det? Hur resonerar 

du då?  

 

Övrigt:  

42. Det är vanligt att det förekommer 

konflikter på arbetsplatser, hur hanterar ni 

sådana  situationer?  

43. Har ni några bestämda ramar för hur 

sådana situationer ska hanteras?  

44. När din ledare stänger sin dörr, tror du 

hen förväntar sig att då få vara ifred? Och 

att hen bjuder in sina medarbetare när 

dörren är öppen?  

 
 
 
Frågor som ställdes men inte användes 

eller hade som avsikt att lätta upp 

stämningen: 

 

Tema: Informell kommunikation 
45. Håller ni isär privatliv och arbete när vi 

sitter på era kontorsplatser?  Kan du 

utveckla?  

46. Deltar alla du arbetar med vid 

fikaraster och lunchtillfällen? Är det alltid 

samma personer  som fikar eller äter 

tillsammans? Ser du någon återkommande 

gruppering? Vad tror du att  det beror på?  

47. Deltar din chef på fikapauserna eller 

vid lunchtillfällen?   

 
Tema: Andra personers arbetsyta  

48. Vad har personal från andra kontor 

som besöker er för arbetsplats eller 

kontorsyta? Har de samma förutsättningar 

som ni som har en permanent kontorsplats 

har för att utöva sitt arbete? 

 
Tema: Roller och ledarskap 
49. Har du någon kontakt med VDn? Hur 

sker den kontakten? (exempelvis mejl, 

telefon,  ansikte mot ansikte etc.)   

 
Tema: Övrigt 
50. Arbetsyta när du började? Fick du välja 

plats? Var du nöjd? Har den ändrats ofta?  

51. Den tjänsten du har, har den funnits 

innan du fick den?  

52. När det uppstår sammanstötning 

mellan medarbetare, hur försöker ni lösa 

det i första  hand? (exempelvis själva, 

utan chef/med chef etc.)  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Bilaga 3 
Presentationsbrev 

Bilden nedan visar det presentationsbrev som sändes till fallföretagen en vecka innan besöket.  


