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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar 

medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att 

undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det 

psykologiska kontraktet. För att besvara syftet utfördes sju semi-strukturerade intervjuer med 

individer som har erfarenhet av båda arbetsplatsutformningarna och som arbetar inom 

tjänstemannasektorn. 

Det teoretiska ramverket för studien, grundar sig i teorin om psykologiska kontrakt och 

Goffmans dramaturgiska teori. Tidigare forskning på området undersöker huvudsakligen hur 

anställda upplever att arbetsmiljön, tillfredsställelsen och sociala beteende-mönster kopplat 

till arbetsplatsers utformning förändras när organisationer går från cellkontor till öppet 

kontorslandskap. Då tidigare forskning som är positionerad nära vårt fält, främst utgörs av 

kvantitativa metoder, hoppas vi kunna komplettera med nya kvalitativa analyser.  

Resultatet visar att respondenterna föredrar olika arbetsplatsutformningar och att det i öppet 

kontorslandskap finns fler störningsmoment som kan påverka trivseln, den sociala 

interaktionen med kollegor och arbetsprestation negativt. Resultatet visar även att 

arbetsplatsens utformning påverkar de psykologiska kontrakten, då de förväntningar och 

åtaganden som finns mellan arbetsgivare och anställda ser olika ut beroende på 

arbetsplatsutformningen. Vid utformandet av en arbetsplats anser respondenterna att 

arbetsgivaren bör ta hänsyn till de krav som ställs på arbetsrollen och de arbetsuppgifterna 

som ska utföras. Resultatets genomgående tema är att de anställda behöver de rätta 

förutsättningarna, oavsett arbetsplatsutformning, för att på ett optimalt sätt kunna utföra sitt 

arbete.  

Nyckelord 

Arbetsplatsutformning, Cellkontor, Öppet kontorslandskap, Psykologiska kontrakt, Goffman, 

Trivsel, Social interaktion, Förväntningar, Medarbetare, Arbetsgivare.   
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Inledning  

Arbetsgivares försök till att främja samarbetet mellan sina medarbetare har resulterat i att allt 

fler organisationer transformerar traditionella cellkontor till öppna kontorslandskap, med färre 

rumsliga avgränsningar av väggar och dörrar (Bernstein och Turban, 2018: 1). I takt med att 

allt fler organisationer inför öppna planlösningar, har den empiriska forskningen om 

arbetsplatsutformningars effekt på medarbetarnas trivsel och sociala mönster ökat (Vischer, 

2008: 97). Den empiriska forskningen är dock ringa och visar delade resultat av vilken effekt 

de rumsliga gränserna har på medarbetarna. Trots bristen på empiriskt bevis av att öppet 

kontorslandskap faktiskt främjar samarbetet på arbetsplatser, har organisationer fortsatt byta 

ut de traditionella cellkontoren till öppna kontorslandskap (Oldham och Brass, 1979: 267). 

Majoriteten av denna forskning är kvantitativ och internationell. Därmed avser vi med denna 

uppsats att bidra med nya kvalitativa resultat och infallsvinklar inom arbetsplatsutformningars 

konsekvenser på medarbetare och deras relationer på den svenska arbetsmarknaden.  

Personerna i denna studie uttrycker att en arbetsplats bör vara utformad på ett sådant vis att 

alla medarbetare får bra förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Finns det då en 

arbetsplatsutformning som passar alla individer och organisationer? Vi undersöker om det 

finns några skillnader på hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetares 

trivsel, deras sociala interaktion med kollegor och deras förväntningar gentemot 

arbetsgivaren. Det är intressant att undersöka hur dessa arbetsplatsutformningar påverkar 

medarbetare, eftersom alla personer har olika uppfattningar om vilken kontorsmiljö de 

föredrar.  

Kontorsmiljön påverkar de flesta av oss dagligen, både i arbetslivet och privat. Därmed anser 

vi att detta är ett viktigt område att undersöka. Det är en utmaning att studera konsekvenserna 

av olika arbetsplatsutformningar, då alla yrkesroller och personer är olika med individuella 

behov. Denna komplexitet bidrar dock till att ämnet blir ännu mer intressant. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar 

medarbetarnas trivsel och den sociala interaktionen med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är 

även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det 

psykologiska kontraktet.  

Den konkreta frågeställningen är: 

 Hur påverkar arbetsplatsens utformning anställdas trivsel? 

 Hur påverkar arbetsplatsutformningen de anställdas sociala interaktion med sina 

kollegor? 

 I vilken utsträckning upplever de anställda att förväntningar kring olika 

arbetsplatsutformningar och beteende kopplat till dessa, ingår i deras psykologiska 

kontrakt med arbetsgivaren?  

Avgränsningar 

I denna studie undersöks endast personers erfarenheter av cellkontor och öppet 

kontorslandskap på grund av en begränsad tidsram. Detta innebär att uppsatsens resultat inte 

kan generaliseras till andra arbetsplatsutformningar som till exempel aktivitetsbaserade kontor 

eller delade kontor med två till tre personer. Det empiriska materialet består av intervjuer med 

respondenter i Stockholm som arbetar i tjänstemannasektorn, vilket gör att resultatet inte kan 

generaliseras till anställda utanför Stockholmsområdet och som arbetar i andra sektorer (mer 

information kring varför vi valt dessa avgränsningar ges under rubriken "urval" längre ned). 

För att inte andra underliggande faktorer som osäkra anställningskontrakt eller bristande 

erfarenhet av arbetsmarknaden ska kunna påverka resultatet, har vi valt att endast intervjua 

personer med nuvarande fast anställning och med några års erfarenhet av arbetsmarknaden. 

Vidare är uppsatsen avgränsad till att undersöka endast de sociala och informella aspekterna 

av olika arbetsplatsutformningar. Därmed analyserar studien inte andra tänkbara effekter och 

resultat av olika arbetsplatsutformningar som exempelvis formella kontrakt, ergonomi och 

prestation m .m, då vi primärt vill undersöka sociala fenomen. Detta kan däremot vara av 

intresse att undersöka i framtida forskning.   
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Disposition  

Studiens första avsnitt redogör för det teoretiska ramverket som består av psykologiska 

kontrakt och Goffmans dramaturgiska teori. Denna del avslutas med teorikritik och tidigare 

forskning av de presenterade teorierna. Därefter ges en inblick i tidigare forskningen som 

behandlar vårt forskningsfält. Vidare följer metodavsnittet som innehåller delarna: val av 

metod, urval, intervjuguide och genomförande av intervju, etiska aspekter, analysmetod och 

metodkritik. Därefter presenteras resultatavsnittet som redogör för de relevanta resultaten som 

besvarar uppsatsens syfte och frågeställning. Slutligen förs en diskussion kring resultatet och 

en kritisk reflektion samt förslag på vidare forskning.  

Teori och tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras denna studies teoretiska ramverk som utgörs av psykologiska 

kontrakt och Goffmans dramaturgiska teori. Psykologiska kontrakt handlar om förväntningar 

och åtaganden som skapas i samförstånd mellan arbetsgivare och anställd. Goffmans 

dramaturgiska teori beskriver hur individer tenderar att anpassa sin personlighet och karaktär, 

beroende på om individen framträder inför andra eller inte. Tillsammans bidrar dessa två 

teorier med en grundläggande förståelse för individers beteenden och hur förväntningar samt 

åtaganden skapas och uttrycker sig. Avslutningsvis redogörs tidigare forskning som är så nära 

vårt forskningsfält som möjligt, för att kunna positionera vår forskning till fältet. Den tidigare 

forskningen fokuserar på arbetsplatsutformning och dess påverkan på anställdas trivsel samt 

på den sociala interaktionen med kollegor och arbetsgivare.   

Psykologiska kontrakt 

Konceptet av det psykologiska kontraktet har använts av många forskare för att få bättre 

förståelse för arbetsplatsers anställningsrelationer (Barling och Cooper, 2008: 2). Begreppet 

beskriver oskrivna regler, underförstådda krav och förväntningar som en individ har på sin 

arbetsplats (Isaksson och Bellaagh, 2005: 4). Detta kontrakt arbetas fram i relationen mellan 

anställda och arbetsgivare med hjälp av sedvanor, kommunikation och tidigare praxis 

(Isaksson och Bellaagh, 2005: 4; Rousseau, 1995: 9). Konceptet syftar till en subjektiv 
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tolkning och har till skillnad från det formella anställningskontraktet en föränderlig natur. 

Dessa regler, krav och förväntningar förändras av relationen till arbetsgivare, kollegor samt av 

organisatoriska förändringar på arbetsplatsen (Isaksson och Bellaagh, 2005: 4). Det 

psykologiska kontraktet bygger på att arbetsgivare och anställda skapar en ömsesidig 

förståelse för vad som förväntas av varandra, vilket även möjliggör en upplevelse av 

ömsesidig förutsägbarhet (Rousseau, 1995: 2). De ömsesidiga förståelserna och 

förväntningarna kan handla om arbetets karriärutveckling, arbetets utförande och 

anställningstrygghet m .m (Isaksson och Bellaagh, 2005: 4). Det psykologiska kontraktet 

utgör även en trygghet på arbetsplatsen och gör att anställda vet vad som gäller, vilket bidrar 

till trivsel på arbetsplatsen. De anställda vet vad de får i utbyte när de gör det som förväntas 

av dem (Isaksson och Bellaagh, 2005: 4).  

Kritik av konceptet psykologiska kontrakt 

Det psykologiska kontraktet förutsätter en gemensam förståelse för vad som förväntas av 

parterna i organisationen och det finns ingen garanti för att de villkor som parterna kommit 

överens om kommer att uppfattas lika hos båda parterna. Med andra ord är det psykologiska 

kontraktets innehåll en tolkningsfråga. Vad som anses vara effektivt arbete för en individ 

behöver inte uppfattas på samma sätt för en kollega eller chef (Rousseau, 1995: 10). Vidare 

kan mellanliggande faktorer påverka de anställdas upplevelser av sina kontrakt på arbetet. 

Anställningsformen kan till exempel utgöra olika arbetsvillkor av exempelvis 

utvecklingsmöjligheter, inflytande, tidsscheman, som kan ha stor inverkan på bland annat 

hälsa och trivsel på arbetsplatsen (Isaksson och Bellaagh, 2005: 5). Dessutom bygger 

psykologiska kontrakt på en ömsesidig förståelse mellan kontraktsparter, vilket sannolikt 

påverkas av samspelet och förhållandet mellan anställd, arbetsgivare och organisation.  

Enligt kritiken ovan består det psykologiska kontraktet av subjektiva uppfattningar. Dessa 

uppfattningar är situationsbundna för hur organisationen, relationer och kontrakt ser ut. Vi är 

medvetna om att våra resultat därmed är bundna till situationen och inte är stabila över tid. 

Åtaganden och förväntningar som kan finnas mellan arbetsgivare och anställda undersöks i 

den här studien utifrån de anställdas bedömning av sina egna förväntningar gentemot 

arbetsgivaren, samt vilka förväntningar de upplever att arbetsgivaren har på dem. Därmed får 

vi endast en halv bild av det psykologiska kontraktet, då vi inte undersöker båda 

kontraktsparter. 
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Tidigare forskning om psykologiska kontrakt 

I Sverige är Hans Lennart Zetterberg (1984) och Kerstin Isaksson (2005) de främsta forskarna 

som har befattat sig med psykologiska kontrakt och fokus har varit på områden som relationer 

på arbetsplatsen, osäkra anställningar och arbetslöshet. Den internationella forskningen av det 

psykologiska kontraktet utgörs till stor del av undersökningar om vilka konsekvenser ett 

kontraktsbrott ger. Turnley och Feldman (1998) har bland andra undersökt vad som händer 

när ett psykologiskt kontrakt bryts och kommit fram till att kontraktsbrott ger upphov till 

känslor av att ha blivit kränkt och besviken, vilket resulterar i minskat engagemang och 

lojalitet från de anställda. Forskning som undersöker hur det psykologiska kontraktet är 

utformat och vad ett sådant kontrakt innehåller är också vanliga fokusområden (Barling och 

Cooper, 2008: 10). Tidigare var det mer vanligt att det psykologiska kontraktet byggde på 

lojalitet i utbyte mot anställningstrygghet och möjligheter i karriären (Isaksson och Bellaagh, 

2005: 4). Däremot är Andersson och Schalk (1998) exempel på några forskare som studerat 

det psykologiska kontraktets innehåll och formation och deras resultat visar på att det 

psykologiska kontraktet gradvis går mot ett mer flexibelt fokus vad gäller arbetsuppgifter och 

tid, samt att utbyten idag är mer kortsiktiga och anpassade efter individen. En annan intressant 

upptäckt av Conway och Briner (2005) är att endast 10 procent av vetenskapliga arbeten har 

använt sig av en kvalitativ ansats vid forskning om det psykologiska kontraktet. Dessutom har 

samtida kvalitativa studier av det psykologiska kontraktet minskat (Barling och Cooper, 2008: 

23).  

Vidare verkar andra forskare inte ha analyserat hur olika arbetsplatsutformningar påverkar det 

psykologiska kontraktet och därmed hoppas vi, med vår positionering till fältet, kunna bidra 

med ny kunskap till området. Det formella kontraktet behöver nödvändigtvis inte se olika ut 

vid cellkontor och öppet kontorslandskap. Däremot ser förutsättningarna för hur medarbetare 

ska genomföra sitt arbete ofta olika ut, vilket eventuellt kan förändra de förväntningar som 

ingår i det psykologiska kontraktet. Det blir därmed intressant att undersöka vad som 

förväntas av medarbetare i olika arbetsplatsutformningar, hur det kommuniceras kring dessa 

och om dessa förväntningar uppstår medvetet eller omedvetet.  

Goffman  

Goffmans teorier som presenteras i följande avsnitt anser vi kompletterar teorin om 

psykologiska kontrakt. Eftersom psykologiska kontrakt skapar förväntningar utgör de grunden 
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för medarbetares beteende-mönster vilket är det som Goffmans dramaturgiska teori handlar 

om. 

Jaget och maskerna  

Enligt Goffman strävar individer efter att bilda sig en uppfattning om de personer de möter 

eller vidareutveckla den redan existerande informationen de besitter. Dessa uppfattningar 

hjälper individen att i förväg förstå sig på olika situationer och bidrar till en förståelse över 

vad som kan förväntas av individen ifråga samt vad individen kan förvänta sig av de personer 

den möter (2014: 11). Vidare menar Goffman att individen intresserar sig för att ha kontroll 

över andras reaktionsbetingade beteenden gentemot individen (2014: 13). I situationer där 

individer interagerar med varandra, projicerar individerna en situationsbaserad jaguppfattning 

som sker medvetet eller omedvetet (Goffman, 2014: 210). Detta då individen strävar efter att 

kontrollera de intryck hen ger till andra personer i en viss situation (Goffman, 2014: 22). 

Enligt Goffman är det därmed viktigt för individen att hängivet satsa på sin identifikation med 

en viss grupp eller en viss roll i sina sociala interaktioner (Goffman, 2014: 211). 

Framträdande och fasad 

Goffman myntade termen framträdande, vilket beskriver det beteende individen demonstrerar 

inför en särskild grupp av observatörer under en sammanhängande period. Goffman beskriver 

detta beteende likt en aktör som framträder på en scen inför en publik. Vidare använder sig 

Goffman av beteckningen fasad, för att förklara det framträdande som regelbundet används av 

individen i situationer där deras framträdande blir observerat av andra personer (2014: 28). 

Denna fasad tenderar att bli till en verklighet och en kollektiv representation, då en 

förutbestämd fasad har benägenheten att bli institutionaliserad, vilket innebär att det skapas 

förväntningar på individens beteende (Goffman, 2014: 33). Därmed konfronteras individen 

med uppgiften att kontinuerligt iscensätta sitt framträdande, vilket Goffman betraktar som en 

rollgestaltning. I samhället anses jaget och rollgestalten vara relativt identiska, men Goffman 

menar att de egenskaper som tillhör individen och de som är en del av rollgestalten, inte är av 

samma slag. Dock är samlingen av dessa egenskaperna nödvändiga vid iscensättandet av 

framträdandet (Goffman, 2014: 218). 

Goffmans dramaturgiska teori om aktör, framträdande och publik är applicerbar på studien då 

vi strävar efter att besvara frågeställningen:  ”Hur påverkar arbetsplatsens utformning de 

anställdas sociala interaktion med sina kollegor?”. Arbetsplatsers medarbetare kan ses som 

aktörer och arbetsplatsen blir den scen där framträdandet äger rum och kollegor kan ses som 
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publik som tar del av framträdandet. En arbetsplatsutformning där medarbetare jobbar i ett 

öppet kontorslandskap, skulle i Goffmans termer kunna beskrivas som en öppen scen som är 

tillgänglig för alla, där alla kollegor samtidigt är aktörer och publik och därmed går in i 

rollgestalter. När medarbetare arbetar i cellkontor befinner de sig på scenen enbart vid utvalda 

tillfällen. Detta innebär att det under resterande tid inte heller finns flera aktörer eller en 

publik och det är tänkbart att de i mindre uträckning upplever att det finns en scen att 

framträda på. Goffmans teori är därmed relevant att tillämpa på vår studie då vi vill undersöka 

i vilken utsträckning arbetsplatsutformningar påverkar aktörers (medarbetares) upplevelser av 

olika scener (öppet kontorslandskap vs. cellkontor) och interaktioner med publiker (kollegor).  

I förståelsen av individers framträdanden har Goffman introducerat begreppen den främre och 

bakre regionen. Framträdandet uttrycker sig i den främre regionen där individens olika 

aktiviteter ger uttryck åt och bevarar vissa normer. Vidare delas dessa normer in i två grupper, 

hövlighetsnormer och anständighetsnormer även kallat dekorum. Den första normgruppen 

innebär det sättet som individen bemöter och agerar på inför sin publik, medan den andra 

normgruppen handlar om hur individen agerar när den är enbart synlig för sin publik eller när 

publiken hör vad individen säger. Anständighetsnormerna delas i sin tur in i två undergrupper, 

de moraliska kraven som kan sammanlänkas med regler om att andras angelägenheter inte 

berör individen och att ett ofredande av andra individer inte är tillåtet. Den andra typen av 

krav är de instrumentella kraven och innebär skyldigheter, vilket exempelvis kan vara de 

skyldigheter som anställda har gentemot sina arbetsgivare eller att de rådande arbetsnormerna 

ska uppfyllas (Goffman, 2014: 98). I ett öppet kontorslandskap utan avskärmning kan det 

finns risk för att de anställda måste följa dessa normer och krav i större utsträckning än när de 

arbetar i cellkontor, då medarbetarna har en bättre översikt över kollegornas arbete. Det kan 

även finnas traditioner och gruppnormer som individen anpassar sig efter när en individ 

befinner sig i en grupp med andra. Detta kan exempelvis innebära att man avsiktligt 

formulerar sig på ett visst sätt för att upprätthålla sin sociala status, då man strävar efter att bli 

omtyckt av de andra gruppmedlemmarna (Goffman, 2014: 15). 

Den bakre regionen, även kallat ”bakom kulisserna” är den plats där individen har 

möjligheten att motsätta sig de intryck som framträdandet har gett upphov till (Goffman, 

2014: 101). Individen kan vid denna plats grundligt utforma, konstruera och träna på de 

uttryck som sedan yttrar sig i den främre regionen. I den bakre regionen kan individen även 

modifiera sin scenkostym och rätta till tänkbara brister. Vidare kan individen tänka igenom 

vilka uttryck den vill använda och öva på sitt framträdande innan individen ställs inför en 
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publik. I kontext till arbetsplatser kan cellkontor beskrivas som den bakre regionen, där 

individen har möjlighet att tänka igenom sitt framträdande innan hen går ut och möter sina 

kollegor i exempelvis lunchrummet. Med andra ord är den bakre regionen en plats där 

individen kan ta ett steg tillbaka och gå bakom kulisserna, ta en paus och distansera sig från 

sin rollgestalt och därmed ta ned sin fasad (Goffman, 2014: 102). Publiken har inte möjlighet 

att ta sig in i den bakre regionen, vilket ger individen en slags trygghet (Goffman, 2014: 103). 

Det är viktigt för individen att kunna kontrollera den främre regionen, för att inte riskera att 

hamna i obalans och därmed bli ovetandes om vilken roll som ska projiceras (Goffman, 2014: 

122). 

Kritik av Goffmans teori  

En kritik som har riktats mot Goffmans teori är skriven av Bergman Blix och baseras på 

Hochschilds (1979) teori angående aktörers framträdande och känslor (Bergman Blix, 2007: 

164). Enligt Hochschild behöver individen kunna reglera sina känslor i olika sociala 

sammanhang, både i rollen som privatperson och i den professionella rollen (Bergman Blix, 

2007: 162). Goffmans syn på framträdandet och rollgestalten bör enligt Bergman Blix 

inkludera mer utrymme för känslomässiga aspekter och att subjektivt se till de känslorna som 

utspelar sig i det dolda. Hochschilds teori sätter den känslomässiga aspekten i fokus medan 

Goffman enligt Bergman Blix saknar den insynen (Bergman Blix, 2007: 164). I Goffmans 

dramaturgiska teori beskrivs det hur individer försöker gömma sig bakom sina rollgestalter 

och hur deras yttre uttryck framställs. Goffman har blivit kritiserad för att inte särskilja på de 

framträdanden som hanterar de yttre uttrycken och de som hanterar känslor (Bergman Blix, 

2007: 164).  

Vi anser i linje med Bergman Blix (2007) att Goffman utelämnar många känslomässiga 

aspekter i sina teorier och att det finns möjlighet att utvidga teorin genom att inkludera den 

känslomässiga aspekten. Det hade exempelvis varit intressant att få en djupare analys av hur 

individen mår när personen ”tvingas” gömma sig bakom en rollgestaltande fasad för att leva 

upp till gruppens normer. Det hade även varit intressant om Goffman skiljt på framträdanden 

där även känslomässiga uttryck regleras.   

I denna studie har vi uteslutit en djupgående analys av medarbetares känslor som kan tänkas 

uppstå i samband med olika arbetsplatsutformningar. Därmed har vi valt att använda 

Goffmans teorier i det analystiska ramverket istället för exempelvis Hoschilds teori, som 

fokuserar på de mer känslomässiga aspekterna. Däremot kan den känslomässiga aspekten vara 
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intressant att undersöka i framtida forskning. Vidare har vi i denna studie valt att fokusera på 

de delar ur Goffmans teorier som vi anser är relevanta för att besvara vår frågeställning.  

Tidigare forskning om Goffmans teori 

Goffmans teori förekommer i ett flertal tidigare studier som har en sociologisk infallsvinkel 

och används även i studier och artiklar som intresserar sig för arbetsrelaterade frågor. Abou 

Hamad (2013) har använt sig av Goffmans teori i sin undersökning om hur 

arbetsplatsutformningen påverkar både arbetsmiljön och företaget i sin helhet. I sin forskning 

har Hamad analyserat individen och dess personliga utrymme som beskrivs som en osynlig 

sfär, där individen ges möjlighet att porträttera bilden av sig själv (Hamad, 2013: 2). Vidare 

beskriver Abou Hamad utifrån Goffman att den fysiska miljön även inkluderar en social 

dimension och hierarkiska aspekter, exempelvis att arbetsgivarna i större utsträckning har 

egna kontor i jämförelse med de anställda. Den sociala interaktionen påverkas av 

arbetsplatsutformningen och ett öppet kontorslandskap ger möjligheten till en mer informell 

kommunikation, som kan utspela sig i korridorer och vid kaffemaskinen (Abou Hamad, 2013: 

4). 

I en artikel skriven av Spivack, Askey och Rogelberg (2009) använder forskarna sig av 

Goffmans teori ”presentation of self” för att analysera det personliga utrymmet. Syftet med 

artikeln är att undersöka olika moderna trender som implementeras på arbetsplatser, som 

exempelvis möjligheten att arbeta hemifrån och flexibla kontorsytor där de anställda inte har 

en bestämd plats (Spivack, m.fl., 2009: 10). I sin diskussion jämför författarna hur dessa nya 

och moderna trender kan påverka relevansen av tidigare forskning som utförts inom samma 

område (Spivack, m.fl., 2009: 1). I deras analys kring den sociala miljön och hur individer 

interagerar på arbetsplatser, appliceras bland annat Goffmans teori. Begreppen främre och 

bakre regionen används för att beskriva hur individen rör sig mellan sin privata och offentliga 

sfär samt hur det i sin tur påverkar individen. I artikeln beskrivs det hur cellkontor ger bättre 

möjlighet för individen att isolera sig i den bakre regionen i jämförelse med ett öppet 

kontorslandskap (Spivack, m.fl., 2009: 10). Bland annat detta kan tänkas vara anledningen till 

att tidigare forskning har visat att anställda oavsett yrkesroll ofta föredrar cellkontor framför 

öppet kontorslandskap (Cassidy, 2003; Spivack, m.fl., 2009). Svenska forskare verkar inte 

använda Goffmans teorier i sina studier i lika stor utsträckning, då vi vid en sökning främst 

fann hans teorier i olika kandidatuppsatser.  
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Tidigare forskning om arbetsplatsutformningar 

Sedan 1980 har studier kring anställdas upplevelser av arbetsplatsutformningar ökat och 

intresset för detta forskningsområde fortsätter att växa (Vischer, 2008: 97). Tidigare studier 

har visat att anställda är mer negativt inställda till sin arbetsplatsutformning när de går från 

slutna cellkontor till mer öppna arbetsplatslösningar (Vischer, 2008: 101). Brennan, Caugh 

och Kline (2002) genomförde en longitudinell enkätundersökning på en stor privat 

organisation i syfte att undersöka effekterna av att gå från traditionella cellkontor till öppet 

kontorslandskap. Urvalet bestod av 21 anställda som fick besvara frågor om upplevd 

tillfredsställelse av den fysiska arbetsmiljön (om de till exempel upplever tillräckligt med 

förvaring på sin kontorsyta), relationen till kollegor (exempelvis om de kände sig som en del 

av gemenskapen), fysisk stress (om till exempel kollegor pratar högt i telefon), 

arbetsprestation (om exempelvis medarbetaren kunde behålla fokus under sina 

arbetsuppgifter), samt hur arbetsprotokoll har implementerats (om till exempel användande av 

delade utrymmen eller privata telefonsamtal) och till vilken grad dessa efterlevs. 

Respondenterna fick besvara samma frågor vid tre olika tillfällen: Innan flytten, fyra veckor 

efter och sex månader efter bytet till öppet kontorslandskap. Resultatet visar en minskad 

tillfredsställelse i samtliga kategorier efter flytten till öppet kontorslandskap. Missnöjet såg 

heller inte ut att avta med tiden och efter sex månader uppgav medarbetarna att relationen till 

kollegorna blivit ännu sämre. Respondenterna uppgav fler störnings- och distraktionsmoment, 

vilket indikerar att medarbetarna inte lyckades anpassa sig till den nya 

arbetsplatsutformningen. 

En studie genomförd av Kupritz (1998) på ett stort företag med produktion- och tillverknings 

ingenjörer som arbetade i öppet kontorslandskap (som inte genomgått en flytt från cellkontor), 

visar å andra sidan att avskildhet på arbetsplatsen inte anses vara det viktiga. Efterfrågan på 

avskildhet berodde istället på andra psykologiska faktorer som exempelvis oro över kontroll 

och status. Resultatet visade även att arbetsytans utformning endast var indirekt kopplad till 

behovet av integritet och att det viktiga ansågs vara tillräcklig arbetsyta, förvaring, tillgång till 

material och nära avstånd till de kollegor som de samarbetar med. Medarbetarna föredrog en 

arbetsplatsutformning som skapar förutsättningar för att göra ett bra arbete och ansåg det vara 

viktigare att ha sin arbetsyta där ljud och förbipasserande inte störde arbetet, oavsett om 

arbetsplatsen utgjordes av en barriär av väggar och dörrar. För att kunna generalisera detta 

resultat krävs dock mer forskning, då behovet av integritet kan påverkas av ingenjörernas 

specifika arbetssätt och situation.   
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En ny studie utförd av Bernstein och Turban (2018) undersöker hur förändringar i 

arbetsplatsutformningen, påverkar individers olika sociala rörelsemönster på arbetsplatsen. 

Enligt Bernstein och Turban tenderar arbetsplatser att gå från kontor inramade av väggar till 

ett öppet kontorslandskap, i hopp om att de anställda tillsammans ska uppnå en högre 

kollektiv intelligens och en högre stimulans av samarbete. Studien syftar till att besvara om en 

förändring i arbetsplatsutformningen verkligen resulterar i detta (Bernstein och Turban, 2018: 

1). Enligt Bernstein och Turban (2018) hävdar ett flertal sociologiska teorier att ett 

avlägsnande av rumsliga gränser skulle leda till en högre grad av samarbete och högre 

kollektiv intelligens. Däremot menar social-psykologer och organisationsforskare att ett 

avlägsnande av rumsliga gränser har en motsatt effekt på både samarbetet och den kollektiva 

intelligensen (Bernstein och Turban, 2018: 2).  

Studien baserades på två fältstudier vid en organisation som genomgick en förändring i sin 

arbetsplatsutformning, från kontor med rumslig avgränsning till öppet kontorslandskap. Syftet 

var att mäta hur ”face to face” interaktionen mellan medarbetarna såg ut både före och efter 

förändringen. Den första studien undersökte grundläggande empiriska frågor om exempelvis 

hur förändringen i arbetsplatsutformningen påverkade interaktionerna på arbetsplatsen. I den 

andra studien replikerade forskarna resultatet av den första studien och undersökte två 

empiriskt riktade frågor. Den första frågan var, hur mycket själva avståndet mellan 

medarbetarnas skrivbord påverkade resultatet och den andra frågan var hur mycket 

(procentuellt) som användandet av interaktion ändrades, dvs om de talade mer ”face to face” 

eller om de kommunicerade mer via elektroniska verktyg.  I den första studien mättes 

individers interaktion, dvs de mätte endast hur en individ interagerade. Den andra studien 

undersökte vem de interagerade med. Datamaterialet samlades in i två omgångar: Först under 

tre veckor (15 arbetsdagar) före förändringen av arbetsplatsutformningen och sedan tre 

månader efter övergången till öppet kontorslandskap, under loppet av tre veckor (15 

arbetsdagar) (Bernstein och Turban, 2018: 2). Resultatet från den första fältstudien indikerar 

att trots förhoppningar om att övergången till ett öppet kontorslandskap skulle öka ”face to 

face” interaktionen, hade den tvärtom minskat. Resultatet visar att deltagarna spenderade i 

snitt 72% mindre tid på att interagera ”face to face”. Vidare visar resultatet att deltagarna 

individuellt spenderade ca 5,8 timmar per dag med ”face to face” interaktion, under de tre 

veckorna innan övergången. Efter övergången ägnade samma individer endast 1,7 timmar per 

dag åt ”face to face” interaktion (Bernstein och Turban, 2018: 3). Vidare blev den 

elektroniska interaktionen det vanligaste sättet att interagera på efter flytten, även om de 
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anställda i ett öppet kontorslandskap såg varandra dagligen. Resultatet av den andra studien 

visade att individer som arbetade i likadana roller och i samma team, kommunicerade mer 

med varandra, både ”face to face” och via email. Avståndet mellan medarbetarnas skrivbord 

visade sig ha en mindre effekt på ”face to face” interaktionen, men ju närmre medarbetarna 

arbetade med varandra, desto mer kommunicerade de ”face to face” (Bernstein och Turban, 

2018: 3). Studien visar även att ett öppet kontorslandskap tenderar att leda till den mänskliga 

reaktionen, att dra sig tillbaka från sina medarbetare istället för att närma sig dem (Bernstein 

och Turban, 2018: 6).  

Sammanfattning av tidigare forskning  

Forskning visar att arbetsplatsutformningen kan påverka medarbetares tillfredställelse och 

sociala beteende-mönster. Brennan, Caught, och Kleins (2002) studie visar att medarbetarnas 

fysiska arbetsmiljö, relation till kollegor, fysisk stress, arbetsprestation och i vilken 

omfattning arbetsprotokoll efterlevs, minskade i tillfredställelse efter en flytt från cellkontor 

till öppet kontorslandskap. Studien av Kupritz (1998) visar att medarbetarna som inte 

genomgått en förändring till öppet kontorslandskap, efterfrågar en arbetsplats utan 

störningsmoment av förbipasserande och ljud, oavsett barriärer av väggar och dörrar. Vidare 

visar studien av Bernstein och Turban (2018) att social interaktion mellan de anställda 

minskade, när de gick från att arbeta i cellkontor till öppet kontorslandskap. Dessa studier om 

tillfredsställelse och sociala beteende-mönster i olika arbetsplatsutformningar, ger oss en 

förståelse för hur liknande studier har utförts då även vi undersöker hur trivsel och sociala 

interaktioner kan se ut i olika arbetsplatsutformningar. Det kan även vara intressant att se om 

vårt resultat går i linje med vad den tidigare forskningen kommit fram till.  

Metod och data  

Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar 

medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. De tre frågeställningarna 

om anställdas trivsel, sociala interaktioner och förväntningar som ingår i det psykologiska 

kontraktet med arbetsgivaren, ansåg vi bäst besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats. Genom 
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en kvalitativ studie kan vi som forskare fånga respondenternas tolkningar och reflektioner om 

den sociala verklighet som finns i cellkontor och i öppet kontorslandskap (Bryman, 2011: 40). 

Ytterligare en orsak till valet av kvalitativ ansats grundar sig i att tidigare forskning om det 

psykologiska kontraktet till stor del består av kvantitativa undersökningar. Kvantitativ 

forskningsmetod saknar en djupare förståelse för den sociologiska kontexten i vilken fenomen 

kan observeras (Bryman, 2011: 40-42). Därmed bidrar denna uppsats med en ny och djupare 

infallsvinkel på forskningsområdet. Valet av kvalitativ ansats grundar sig även i att relationen 

mellan teori och forskningsområde i denna undersökning delvis är induktiv, vilket innebär att 

teoretiska slutsatser genereras ur materialet. I motsats till det används kvantitativ forskning 

oftast som strategi vid ett deduktivt synsätt, med prövning av teoretiska utgångspunkter som 

tyngdpunkt (Bryman, 2011: 40-41).  

Vid insamling av data har vi valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att intervjuaren utefter situation kan anpassa frågorna och ställa eventuella följdfrågor 

till de svar som uppfattas som viktiga (Bryman, 2011: 20). Utöver de bestämda frågorna som 

är kopplade till studiens teman rymmer denna metod därmed en stor flexibilitet (Bryman, 

2011: 415). Kvalitativa intervjuer som metod ger intervjuaren en möjlighet att variera mellan 

både slutna och öppna frågeformuleringar, samt i vilken ordning dessa skall ställas (Ahrne 

och Svensson, 2015: 38). Med denna metod kan därför intervjupersonernas subjektiva åsikter 

och upplevelser kring kontorsmiljön, kopplat till arbetsplatsutformningen, bättre fångas med 

hjälp av situationsanpassade följdfrågor. Dessa dimensioner och olika nyanser kan till 

exempel vara svårare att generera genom ett standardiserat frågeformulär (Ahrne och 

Svensson, 2015: 38).  

Urval  

Vi har valt att göra ett målstyrt urval, då frågeställningarna fokuserar på jämförelsen av 

cellkontor och öppet kontorslandskap. För att kunna jämföra personers erfarenheter av båda 

arbetsplatsutformningarna, har samtliga respondenter som valts ut arbetat i både cellkontor 

och öppet kontorslandskap. Vi valde även att intervjua personer som just nu arbetar i olika 

arbetsplatsutformningar, då respondenternas svar eventuellt kan färgas av den nuvarande 

arbetsplatsen. Det ideala varit att samtliga respondenter har erfarenhet av att arbeta i båda 

arbetsplatsutformningarna i samma organisation. Detta för att öka reliabiliteten och inte få 

intervjusvar som beror på övriga organisatoriska omständigheter som exempelvis relationen 

till kollegor och chef. Studien har genomförts under en begränsad tidsram på tio veckor, vilket 
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medfört att vi valt att göra vissa begränsningar i urvalet som till exempel att endast tre 

intervjupersoner av sju har haft båda arbetsplatsutformningarna på samma företag. Urvalet har 

även begränsats till anställda utan personalansvar med fast- eller tillsvidareanställning, 

eftersom den sociala kontexten och arbetets förutsättningar kan skilja sig åt i jämförelse med 

anställda utan personalansvar och andra anställningskontrakt. Vidare har vi valt att begränsa 

vårt urval till personer som arbetar i tjänstemannasektorn, eftersom det är rimligt att anta att 

tjänstemän i större utsträckning arbetar i en kontorsmiljö och eventuellt har erfarenhet av både 

cellkontor och öppet kontorslandskap. Vi resonerade att det kunde vara av fördel att intervjua 

personer med minst fem års arbetserfarenhet för att de skulle ha hunnit med att arbeta i olika 

arbetsplatsutformningar och på det viset ge mer innehållsrika berättelser om sina erfarenheter. 

Urvalet bestod av tre män och fyra kvinnor och om deras svar skiljer sig åt, skulle det kunna 

vara av intresse att undersöka eventuella könsskillnader. I val av antal respondenter har vi 

tagit hänsyn till tidsramen för studien. Att intervjua ungefär sex till åtta personer, ger ofta 

tillräckligt material, utan att det beror på enskilda individers subjektiva uppfattningar (Ahrne 

och Svensson, 2015: 42).  

Deltagarna till studien fann vi med hjälp av ett bekvämlighet- och snöbollsurval (Ahrne och 

Svensson, 2015: 41). Till en början kontaktades personer i vår omgivning, som i sin tur fann 

ytterligare respondenter via sitt kontaktnät. Nackdelen med denna urvalsmetod är dock att 

urvalet riskerar att bli homogent och att flera respondenter arbetar på samma företag. Tre av 

våra respondenter arbetar på samma grossistföretag inom bygg och industri, två arbetar på 

samma myndighet, en arbetar på bank och en arbetar på en frivilligorganisation. Vidare är 

åldern på respondenterna mellan 28 - 59 år, där tre personer är under 40 år och fyra personer 

över. 

Intervjuguide och genomförande av intervjuer 

Vid utformandet av den semistrukturerade intervjuguiden, operationaliserades frågorna till 

olika teman med utrymme för följdfrågor. Detta för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning (Söderbom och Ulvenblad, 2016: 93). För att skapa en god stämning och för att 

kunna koppla respondentens svar till dennes arbetskontext, ställde vi först frågan: ”Kan du 

berätta lite om dig själv och om ditt jobb, vad gör du idag?” (Trost, 2010: 84; Bryman, 2011: 

420). Vidare utformades 16 allmänna frågor kring intervjupersonens uppfattning av 

arbetsgivarens förväntningar och respondentens generella förväntningar i förhållande till 

arbetslivet. Detta för att fånga mer informella aspekter av arbetssituationen som relaterar till 
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psykologiska kontrakt. Exempelvis ställdes frågan: “Utöver dina arbetsuppgifter, vad tror du 

att din arbetsgivare förväntar sig av dig som person (lojalitet, vänlighet, respekt)?”. För att 

kunna identifiera hur social interaktion kan se ut på de olika arbetsplatsutformningarna, 

skapades sex frågor som exempelvis: “Hur tycker du att interaktionen till dina kollegor 

fungerar?”. Vidare skapades 11 frågor i syfte att fånga hur arbetsplatsens utformning påverkar 

de förväntningar som ingår i medarbetarnas psykologiska kontrakt och beteenden kopplade 

till dessa. Dessa kategoriserades under temat “organisationskultur” med frågor som till 

exempel: “Finns det beteenden som verkar vara mer acceptabelt eller oacceptabelt i öppna 

kontorslandskap än i cellkontor? (eller tvärtom?)”. Slutligen ställdes tre övergripande frågor 

för att fånga arbetsförhållanden som tidigare frågor möjligtvis inte fångat. En fråga var 

exempelvis: “Vilka nackdelar anser du att det finns hos de olika arbetsplatsutformningarna?”.  

Istället för att fråga respondenten vilken arbetsplatsutformning som han/hon trivs bäst i, ville 

vi analysera svaret på denna fråga utifrån andra delar i frågeguiden och därmed få en djupare 

inblick i vad trivsel betyder för individen. Detta då trivsel är ett så stort begrepp och har olika 

betydelse för skilda individer. Vi fick ofta svar på frågan om trivsel i de övergripande 

frågorna, men även genomgående under intervjun.  

När frågorna ställdes var det av vikt att respondenten svarade utifrån erfarenheter från både 

cellkontor och öppet kontorslandskap. Detta för att kunna jämföra och analysera om 

arbetsplatsutformningarna påverkar intervjupersonerna olika. För att bli mer bekväma i 

forskarrollen och testa intervjuguidens struktur, frågornas tydlighet och ordning, genomfördes 

en testintervju (Bryman, 2011: 522). Testintervjun resulterade i att vi justerade vissa frågor så 

att de kunde förstås bättre. Respondenterna fick själva välja plats och tidpunkt för intervjun 

för att göra det så enkelt som möjligt för intervjupersonernas deltagande och för att valet av 

plats kan påverka hur intervjupersonen väljer att uttrycka sig. Samtliga intervjuer ägde rum på 

lugna platser i en trygg miljö, där intervjupersonen inte behövde oroa sig för att någon skulle 

kunna höra vad som sades. De flesta intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats, 

vilket kan medföra att respondenten uttrycker sig på ett visst sätt för att framstå som en bra 

medarbetare (Ahrne och Svensson, 2015: 42). En intervju skedde i hemmiljö när inga andra i 

familjen var närvarande. Detta då andra familjemedlemmar inte ska riskera att störa den som 

intervjuas (Ahrne och Svensson, 2015: 43). Intervjuerna varade i ca. en timme och 

genomfördes i november 2018. Intervjuerna inleddes med information om studiens syfte och 

de etiska aspekterna, då denna information är viktig (Bryman, 2015: 420). Innan intervjun 

frågade vi samtliga respondenter om det gick bra att spela in intervjun på mobilerna, vilket 
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alla godkände. Detta är en fördel då det är omöjligt att minnas allt som sägs under intervjun 

och underlättar analysprocessen (Söderbom och Ulvenblad, 2016: 94). Därefter inleddes 

intervjun med allmänna bakgrundsfrågor, innan vi gick in på de konkreta frågorna om 

förväntningar, social interaktion, organisationskultur och övergripande frågor. Avslutningsvis 

tackade vi respondenten som även fick möjligheten att kommentera hur intervjun upplevts.  

Vi informerade respondenterna om att de kan höra av sig vid eventuella frågor samt ta del av 

resultatet på förfrågan innan uppsatsen publiceras. Intervjuerna genomfördes av båda 

uppsatsförfattararna varav en person ställde frågorna, medan den andra hade en observerande 

roll och ställde eventuella följdfrågor. Vi är medvetna om att detta kan skapa en ”två-mot-en” 

situation och har därför frågat respondenterna innan intervjuerna, om det går bra att vi båda är 

med och ställer frågor. Ingen av respondenterna uppgav att detta var något problem.  

Etiska aspekter  

Det finns många etiska riktlinjer att ta hänsyn till när en studie utförs och dessa finns bland 

annat till för att skydda respondenternas anonymitet och integritet. Det finns huvudsakligen 

fyra riktlinjer som forskare ska ha i åtanke. Det första är informationskravet, vilket innebär att 

deltagarna blir informerade om syftet med undersökningen, vilka moment som ingår och att 

deltagandet är frivilligt. Vidare handlar det första kravet om respondentens rätt att avbryta sitt 

deltagande utan i frågasättande (Bryman, 2011: 131). Den andra riktlinjen är 

samtyckeskravet, där respondenten själv får bestämma över sin medverkan. Den tredje 

riktlinjen är konfidentialitetskravet som berör respondentens personuppgifter och hur de 

måste förvaras samt behandlas konfidentiellt, så att obehöriga inte får tag på dessa uppgifter. 

Den sista riktlinjen är nyttjandekravet, vilket handlar om de insamlade uppgifterna om varje 

enskild person och att dessa uppgifter enbart får nyttjas för forskningsändamålet (Bryman, 

2011: 132).  

Vid insamlandet av vårt material var vi noggranna med att alla krav uppfylldes och att 

personerna som intervjuades skulle känna sig bekväma samt säkra på sin medverkan i studien. 

De potentiella respondenterna blev kontaktade via mejl, där studiens syfte och etiska aspekter 

meddelades. Redan då kunde de ta del av sina rättigheter och vad det innebar att vara 

deltagande i studien. När personerna valt att delta och intervjun ägde rum, informerades det 

ännu en gång om deras anonymitet och rättigheter. Därefter presenterades syftet med studien 

och vilka moment som ingår i intervjun, med hänsyn till informationskravet. Vidare gavs 
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information om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjligheten att avbryta sin 

medverkan när som helst. Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet förtydligades genom 

att deltagarna själva bestämde över sin medverkan och att respondenterna samt deras företag 

förblir anonyma. De informerades även om att det inspelade materialet endast delas mellan 

oss och handledaren. Till sist informerades respondenterna om nyttjandekravet, att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie och eventuellt i vår 

handledares forskningsarbete.  

Analysmetod  

För att kunna analysera intervjuerna genom kodning och sedan återge det som sagts under 

intervjutillfället genom citat, skrevs inspelningarna ut så exakt som möjligt (Bryman, 2011: 

431; Aspers, 2011: 156). Dessa transkriberingar blir således arbetsmaterialet och underlättar 

för reflektion, så att inget från intervjuerna uteblir (Aspers, 2011: 155-156). Efter att ha läst 

igenom samtliga transkriberingar flertalet gånger, gjordes en tematisk kodning för att kunna 

bryta ner materialet inför analysprocessen (Aspers, 2011: 165). De citat som var relevanta för 

frågeställningarna ströks först under och tilldelades olika koder som antecknades med hjälp av 

marginalmetoden. Därefter sorterades dessa koder in i de tre subteman som frågeställningarna 

och intervjuguiden handlade om: trivsel, social interaktion och förväntningar samt beteenden 

kopplade till psykologiska kontrakt. På detta vis skapades teman ur materialet på ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Samtliga teman tilldelades varsin färg, vilket gör det empiriska materialet 

mer överskådligt (Aspers, 2011: 185). Alla subjektiva förväntningar, synsätt och 

uppfattningar föll under subtemat “Förväntningar”. De stycken som sorterades under “social 

interaktion” handlade bland annat om hur den intervjuade upplevde interaktionen med 

kollegor och arbetsgivare, samt hur detta utspelas på arbetsplatsen. Temat 

“organisationskultur” innefattade citat om stämning, motivation och grupperingar. Med hjälp 

av dessa subteman kunde vi koppla resultaten till teorin om psykologiska kontrakt och 

Goffmans dramaturgiska teori.   

Metodkritik  

Ett problem som alla intervjumetoder för med sig är att vad som sägs kanske inte alltid är vad 

människor faktiskt gör. Det kan även finnas andra syften bakom det som personen säger, 

vilket intervjuaren kanske inte förstår eller vet om. Forskarens uppgift är att tolka 
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intervjupersonernas utsagor och det är inte säkert att just denna tolkning är den rätta (Ahrne 

och Svensson, 2015: 53-54). Kvalitativ forskning får ofta kritik för att den är för subjektiv, då 

resultatet påverkas av forskarens bedömning av vad hen anser relevant. Den subjektiva 

tolkningen, tillsammans med forskarens egenskaper (t.ex. ålder och kön) och att 

intervjumetoden är semistrukturerad, gör kvalitativa undersökningar svårare att replikera i 

jämförelse med kvantitativa (Bryman, 2011: 368-369). Därmed kan det finnas vissa brister i 

reliabiliteten, det vill säga i vilken omfattning det går att få ett så likt resultat som möjligt om 

studien repeteras (Söderbom och Ulvenblad, 2016: 96). Forskningsresultatens försvårade 

generaliserbarhet kan även få negativa konsekvenser på reliabilitet, då resultatet produceras i 

en given miljö och situation (Bryman, 2011: 369). Med andra ord kan vi inte säga att denna 

studie är representativ för alla tjänstemän som arbetar i eller har arbetat i cellkontor och öppet 

kontorslandskap. För att få så hög reliabilitet av studien som möjligt har vi genomgående 

beskrivit tillvägagångssättet strukturerat och noggrant i uppsatsen. Vidare har valet av frågor 

till intervjuguiden och tillvägagångssättet av resultatets analys övervägts noga. Detta för att få 

en hög validitet och på bästa sätt besvara frågeställningarna.  

Resultat 

Följande kapitel presenterar undersökningens huvudsakliga resultat, vilket är representativt 

för materialets helhet och besvarar frågeställningen. I det första stycket redogörs de 

huvudsakliga fynden av hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarnas 

trivsel på arbetsplatsen. Efterföljande stycke presenterar hur respondenterna uppfattar att 

deras sociala interaktion med sina kollegor påverkas av de olika arbetsplatsutformningarna. 

Till sist redogörs medarbetarnas olika förväntningar och beteenden, som uppfattas ingå i det 

psykologiska kontraktet, beroende på arbetsplatsens utformning. Samtliga stycken avslutas 

med en kort summering.  

Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen 

Individualitet  

Resultatet på frågeställningen om hur arbetsplatsens utformning påverkar anställdas trivsel, 
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visar att respondenterna har delade åsikter gällande vilken arbetsplatsutformning de trivs bäst 

i, men att drygt hälften föredrar att arbeta i ett cellkontor framför öppet kontorslandskap. När 

arbetsuppgiften kräver analytiskt tänkande och hög koncentration, uttrycker respondenterna 

ett större behov av att arbeta i cellkontor eller ha tillgång till avskildhet. När arbetsuppgiften 

däremot kräver diskussioner och samarbete, anser respondenterna att det är mer praktiskt att 

arbeta i ett öppet kontorslandskap. Respondenterna uttrycker även ett behov av att kunna 

bestämma över sin egen kontorsmiljö efter sina egna behov, vilket de anser är lättare att göra 

när de arbetar i cellkontor. Sådana behov kan till exempel vara att lyssna på musik, ha öppet 

fönster och få ha förvaring med sina tillhörigheter nära till hands. Respondenterna menar även 

att den arbetsplatsutformning som de föredrar, skapar de bästa förutsättningarna för dem att 

genomföra sitt arbete. Respondent 6 resonerar exempelvis på följande sätt kring skillnader 

mellan de två arbetsplatsutformningarna:    

“Vissa klarar inte av att sitta i ett kontorslandskap. Efter att ha suttit i cellkontor själv i två år så kan 

jag placera in mig själv i facket och tycka att det är helt olämplig att sitta i öppet kontorslandskap, 

det psykiska välbefinnandet går inte ens att jämföra. För mig så blir jag så otroligt störd, men sen 

beror det på vilket jobb jag har. När jag jobbar som säljare så har jag inget problem att sitta i ett 

öppet landskap, det gjorde jag tidigare och det var inga som helst problem för då hade jag inte dom 

uppgifterna. Jag förväntades inte sitta och göra teknisk dokumentation som kräver hundra procents 

fokus, vilket jag sitter och gör idag. Ska jag göra det i ett öppet kontorslandskap när jag blir störd, 

då kommer det ta fem gånger så mycket längre tid att göra det och då kommer jag bli stressad. Jag 

tror att det är väldigt individuellt.”  - Respondent 6 

Detta resonemang indikerar att den arbetsplatsutformning som medarbetarna föredrar kan 

bero på de krav som arbetsrollen innebär, vilket går i linje med resultatet av studien utförd av 

Kupritz (1998). Respondenterna upplever även att de i öppet kontorslandskap alltid är synliga 

framför andra, vilket Respondent 3 uttrycker: 

”Förväntningen är väl mer att man ska ju tänka på att man inte stör andra och sådana saker, det är 

väl det som är grejen helt enkelt. Och man blir ju mer vad ska man säga, man synliggörs ju mer i 

öppet landskap.” – Respondent 3 

Cellkontor gör det därför möjligt för medarbetaren att skapa en privat sfär, vilket kan vara 

mindre påfrestande, då de inte behöver ta hänsyn till sina kollegor i samma utsträckning. 

Detta kan ur Goffmans dramaturgiska teori tolkas som att individen i ett cellkontor inte 

behöver bete sig på ett visst sätt utefter situationen, till skillnad från i ett öppet 

kontorslandskap som blir den främre regionen där medarbetaren tenderar att gestalta en roll 

utefter förväntningar och normer, som den framträder inför en publik (medarbetarna). Vidare 
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uttrycker respondenterna att det individuella behovet är enklare att tillgodose i cellkontor, där 

medarbetarna kan vara mer avslappnade och bekväma, som exempelvis respondent 3 berättar:   

“Det beror nog lite på vem man är som person lite grann också tror jag. Jag vill ha mera tyst och kunna 

avskärma mig, att kunna välja det. Det är väll just att kunna välja själv som är viktigt. Jag föredrar ju 

att jobba på eget kontor. Jag tycker det är bekvämare också” -Respondent 3 

Medarbetaren uttrycker en fördel med att kunna stänga dörren i ett cellkontor och därmed 

välja att avskärma sig vid behov. Detta kan kopplas till Goffmans (2014) begrepp om den 

bakre och främre regionen och cellkontor kan liknas vid den bakre regionen där medarbetaren 

kan ta en paus från sin omgivning och distansera sig från den rollgestalt som de upplever att 

de behöver ta sig an i den främre regionen kring sina kollegor. I ett öppet kontorslandskap där 

det saknas barriärer i form av väggar och dörrar ställs det större krav på medarbetaren att ta 

hänsyn till sina kollegor. Exempelvis uttrycker respondent 2 följande: 

”Det är mer det med parfym, ja prata i telefon kan också vara väldigt stökigt, det var jättelätt när 

man kunde stänga dörren. Nu är det vissa som påstår eller tycker att man ska gå iväg om man har ett 

telefonsamtal, det är väldigt jobbigt att gå iväg med alla sina verktyg när man ska gå iväg med alla 

sina saker.” -Respondent 2 

Effektivitet 

Utifrån resultatet som presenteras ovan, föredrar vissa respondenter att arbeta i cellkontor, då 

de anser att arbetsprestationen och effektiviteten blir sämre i ett öppet kontorslandskap. 

Respondenterna uppgav att de exempelvis måste gå till ett avskilt rum för att tala i telefon, då 

de inte vill störa sina kollegor. Detta påverkar effektiviteten negativt, som respondent 6 

berättar, då de måste leta upp lediga rum och samtidigt förflytta sina arbetsverktyg (dator, 

böcker m m):  

“Men då får man gå in i ett tyst rum och prata i telefon för att inte störa andra och i praktiken så 

fungerar inte det för du måste ha din infrastruktur med dig för att kunna göra ditt jobb och då måste 

jag släpa med mig dataskärmar och allting så det här fungerar inte.” - Respondent 6  

Citatet beskriver hur medarbetarna blir tvungna att anpassa sitt beteende efter varandra i ett 

öppet kontorslandskap på bekostnad av sitt arbete. I linje med resultatet från Brennan m.fl. 

(2002), uppger medarbetarna att även sin egen arbetsprestation minskar när 

störningsmomenten ökar, vilket respondent 2 uttrycker i följande citat:    

 ”Öppet leder till att man lättare kan ställa snabba frågor och snabbt få svar vilket kan göra arbetet 

mer effektivt, samtidigt blir man lätt avbruten i sitt jobb och kommer av tråden lite.” - Respondent 2  
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Respondenterna uppger att de tappar fokus på sina arbetsuppgifter i öppet kontorslandskap, då 

de oftare blir störda av sina kollegors arbeten och tenderar att involveras i varandras 

konversationer. En positiv aspekt av detta uppges å andra sidan vara att medarbetarna får en 

större inblick i vad som sker på arbetsplatsen, vilket kan underlätta samarbetet i vissa 

arbetsprocesser.  

Sammanfattning av medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen 

I resultatet ovan som besvarar frågeställningen om hur arbetsplatsen utformning påverkar 

anställdas trivsel, ser vi att svaret till stor del beror på hur väl utformningen tillgodoser 

medarbetarens individuella behov och hur effektiv medarbetaren upplever sig vara i den givna 

arbetsplatsutformningen. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna föredrar att arbeta 

i cellkontor, där de själva kan bestämma över sin kontorsmiljö och stänga dörren om sig vid 

behov av avskildhet. Enligt respondenternas berättelser tycks trivsel och effektivitet i 

cellkontor och öppet kontorslandskap, bero på hur väl arbetsplatsens utformning tillgodoser 

individens behov och arbetskrav, vilket är i linje med studien av Kupritz (1998). Även om 

respondenterna uppger att de får bättre förståelse för sina kollegors arbete i en öppen 

planlösning, tycks nackdelarna vara övervägande fler i öppet kontorslandskap än i cellkontor, 

avseende brist på avskildhet, fler störningsmoment och förväntan att hela tiden anpassa sitt 

beteende efter sina kollegor. 

Arbetsplatsutformning och social interaktion  

Störningsmoment 

I besvarandet av frågeställningen om hur arbetsplatsutformningen påverkar dem anställdas 

interaktion med sina kollegor, visar resultatet att medarbetare som utför sitt arbete i ett delat 

utrymme, tenderar att tala över varandra. Detta är också ett bidragande störningsmoment i 

öppna kontorslandskap och resulterar i en hög ljudnivå, vilket är konsekvent med studien av 

Brennan m.fl. (2002) som visar att medarbetare som talar i telefon är ett påtagligt 

störningsmoment. Medarbetare tenderar även att per automatik dras med i kollegors 

diskussioner i öppet kontorslandskap, vilket uppges leda till sämre fokus på arbetsuppgiften, 

som respondent 6 påtalar:   

“Jag ska bara fråga en snabb sak å så ropar man över skärmen till den som sitter tvärs över som 

kanske har svaret på det jag undrar och då har jag ju kanske stört två personer till”. - Respondent 6 
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Citatet ovan indikerar att en arbetsplatsutformning med brist på exempelvis fysiska hinder av 

väggar och dörrar, leder till en högre ljudnivå. I öppet kontorslandskap använder några av 

våra respondenter hörlurar för att stänga ute störningsmoment från omgivningen och markera 

att de vill arbeta ostört, istället för att stänga dörren som de gör i cellkontor och respondent 4 

uppger följande:  

”För att du behöver få koncentrera dig och göra något under en längre tid och då är det hörlurar på, 

det betydde liksom låt mig vara.” -Respondent 4 

Det ansågs även viktigt att ha tillgång till tysta och separata rum för att kunna genomföra mer 

krävande arbetsuppgifter. Respondenterna uttryckte däremot att en viss ljudnivå kan stimulera 

arbetet och en respondent upplever till och med en bättre koncentrationsförmåga, när det inte 

är helt tyst på arbetsplatsen. Vidare upplever respondenterna att det i öppet kontorslandskap är 

störande när kollegor går i korridorerna och vid deras kontorsbord, vilket går i linje med 

resultatet från undersökningen av Kupritz (1998).  

Stöttning och samarbete 

Enligt respondenterna samarbetar de mer eller mindre lika mycket med sina kollegor, oavsett 

om de arbetar i cellkontor eller öppet kontorslandskap. Graden av samarbete verkar främst 

avgöras av medarbetarnas arbetsuppgift och arbetsroll. I öppet kontorslandskap tenderar 

medarbetarna däremot att stötta varandra mer i arbetsrelaterade frågor, än när de arbetar i 

cellkontor. Som respondent 5 beskriver tycks det korta avståndet och avsaknaden av fysisk 

avskärmning mellan medarbetarna i öppet kontorslandskap göra dem mer benägna att ställa 

frågor och att be om hjälp:  

“Men nu så även om det är självständigt så behöver man bolla och diskutera saker och det är 

definitivt lättare när man sitter i öppet landskap än att man har egna kontor så ska man springa…” 

- Respondent 5  

Respondent fem uttrycker i citatet ovan att ett nära avstånd till sina kollegor, underlättar en 

snabb kommunikation och stöttning. Detta då det upplevs besvärligare att be om hjälp när 

medarbetaren behöver lämna sin kontorsplats, vilket de behöver göra när de arbetar i 

cellkontor. Resultatet visar som tidigare nämnts, att medarbetarna är synligare för varandra i 

ett öppet kontorslandskap och de får därmed en bättre inblick i varandras arbete, vilket tycks 

främja medarbetarnas samarbete och stöttning på arbetsplatsen. När medarbetarna har mer 

inblick i varandras arbeten, uppger respondenterna att de stöttar varandra även när hjälp inte 

efterfrågas. Resultatet visar däremot att när medarbetarna delar kontorsutrymme, kan de 
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ibland undvika att fråga om hjälp, då de är oroliga för hur frågan ska uppfattas. Att 

medarbetarna vill framstå på ett visst sätt inför sina kollegor, kan kopplas till Goffmans teori. 

Goffman menar att i situationer där en individ interagerar med andra, projicerar individen en 

situationsbaserad jaguppfattning och strävar efter att kontrollera det intrycket de ger till andra 

individer (Goffman, 2014: 210). I öppet kontorslandskap upplever respondenterna att de 

generellt sett behöver tänka efter mer innan de talar och att det är enklare att diskutera 

känsliga frågor i cellkontor. Detta då medarbetaren inte behöver boka rum och planera i 

förväg för att tala ostört med kollegor eller chef. I studien av Bernstein och Turban (2018) 

visade resultatet att ett öppet kontorslandskap leder till en minskad face-to-face interaktion 

mellan medarbetarna. Resultatet i vår studie tycks däremot visa att interaktionen varken ökar 

eller minskar, beroende på arbetsplatsutformning. Detta då det nära avståndet utan fysiska 

barriärer mellan kollegorna, tycks främja interaktionen samtidigt som medarbetarna tenderar 

att dra sig undan med hjälp av hörlurar när ljudnivån och störningsmomenten ökar.   

Gemenskap 

Våra respondenters berättelser visar att arbetsplatsutformningen inte har någon märkbar effekt 

på gemenskapen. Det som respondenterna beskriver är att gemenskapen på arbetsplatsen, 

oavsett cellkontor eller öppet kontorslandskap, främst skapas mellan medarbetare som har 

liknande arbetsuppgifter och arbetar på samma avdelning, vilket respondent 1 förklarar:  

“Alltså det är ganska uppdelat i öppet landskap att folk som jobbar med samma grejer sitter ofta 

tillsammans. Det är ju kanske inte så konstigt så att…. men det blir ju ändå mer uppblandat än om 

man har eget kontor, för då är ju verkligen alla separata, men själva grupperingarna blir ju inte lika 

tydliga på det sättet som när man har alla på samma ställe eller vad man ska säga.” - Respondent 1  

Citatet ovan antyder att avdelningarnas uppdelning blir mer synlig i ett öppet 

kontorslandskap, vilket tenderar att skapa grupperingar. Vårt material indikerar att dessa 

grupperingar inte tycks främja gemenskapen, utan skapar en vi och dem känsla, vilket inte 

tycks förekomma i samma utsträckning i cellkontor. Däremot uppger respondenterna att de i 

cellkontor sällan interagerar med de andra avdelningarna, då de rumsliga avgränsningarna gör 

att de anställda inte är synliga för varandra. Vidare uppgav respondenterna att de vissa dagar i 

cellkontor inte interagerade med någon kollega alls förrän under lunchen, vilket skulle kunna 

vara hämmande för gemenskapen. 

De störningsmoment som finns i öppet kontorslandskap, tenderar att leda till irritationer och 

dålig stämning, vilket enligt två respondenter kan leda till konflikt. Resultatet visar även att 

medarbetarnas humör har en tendens att smitta av sig på kollegorna, vilket både kan vara en 
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fördel och nackdel för en gemenskapskänsla beroende på om en medarbetare är på bra eller 

dåligt humör, som respondent 7 förklarar nedan: 

“Det kan säkert påverka både negativt och positivt men ja det är nog mycket beroende på, det är nog 

olika, klart har någon en dålig dag och är negativ så spiller det nog över på de andra i öppet 

landskap” - Respondent 7 

Vidare berättar respondenterna att fikarummet tenderar att bli en naturlig mötesplats i 

cellkontor, där kollegorna samlas och tar ett avbrott från arbetet. I öppet kontorslandskap 

tenderar medarbetarna att sitta kvar vid sina skrivbord under sina avbrott i arbetet. Detta 

indikerar att fikarum blir viktigare i cellkontor för att få en gemensam mötesplats, än vad den 

är i öppet kontorslandskap. I termer av gemenskap kan det tänkas vara hindrande för face-to-

face interaktion att medarbetare sitter kvar på sina arbetsplatser i öppet kontorslandskap, 

istället för att ta ett avbrott i fikarummet. Detta kan möjligtvis förklara Bernsteins och Turban 

(2018) resultat, att medarbetarna tenderar att dra sig tillbaka och minska face-to-face 

interaktionen i öppet kontorslandskap.  

Sammanfattning av social interaktion 

I besvarandet av hur arbetsplatsutformningen påverkar den sociala interaktionen mellan de 

anställda, ser vi i resultatet att den fysiska arkitekturen till viss del påverkar de anställdas 

sociala interaktion och gemenskap. Respondenterna berättar att de utan rumsliga 

avgränsningar av väggar och dörrar, tenderar att störa varandra mer i öppet kontorslandskap, 

genom att exempelvis prata över varandra och gå i korridorerna där medarbetarna arbetar. För 

att stänga ute störningsmomenten i öppet kontorslandskap använder medarbetarna hörlurar 

istället för att stänga dörren som i cellkontor. Avsaknaden av rumsliga hinder i öppet 

kontorslandskap gör medarbetarna mer synliga och tillgängliga för varandra, vilket kan främja 

stöttning och kommunikation. Denna transparens som uppstår i öppet kontorslandskap gör 

dock att medarbetarna tänker mer på vad de säger och kanske drar sig från att be om hjälp av 

sina kollegor. I cellkontor där alla anställda sitter enskilt, skapas inte grupperingar på samma 

sätt som i öppet kontorslandskap. Den fysiskt tydliga uppdelningen mellan olika avdelningar 

tenderar att skapa en känsla av ett “vi” och “dem”. Respondenterna berättar också att de 

rumsliga barriärerna i cellkontor, hindrar dem från att interagera med anställda från andra 

avdelningar/arbetslag på företaget. Vidare tycks arbetsplatsens utformning även påverka var 

och på vilket sätt som medarbetarna interagerar på, där fikarummet ser ut att vara en mer 

central mötesplats i cellkontor.  
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Psykologiska kontrakt 

Resultatet om i vilken utsträckning de anställda upplever att förväntningar kring olika 

arbetsplatsutformningar och beteende kopplat till dessa, ingår i deras psykologiska kontrakt 

med arbetsgivaren, visar att det finns regler och policys som ser olika ut i öppet 

kontorslandskap och cellkontor. Hälften av respondenterna uppger att de vid längre 

telefonsamtal förväntas gå iväg från sitt skrivbord i öppet kontorslandskap, för att inte störa 

sina kollegor. Endast en respondent uppgav att detta var en skriven regel, medan resterande 

menar att detta uppstått i samförstånd med kollegor och arbetsgivare, som respondent 2 

beskriver: 

“Det är snarare så att det är självklart att man får ta samtal i landskapet och om de är långa ska 

man gå bort. Det är en definitionsfråga och det är nog ett litet problem iallafall.” - Respondent 2 

Citatet ovan tyder på att detta är en förväntan som ingår i den anställdas psykologiska 

kontrakt med arbetsgivaren och att regeln utgörs av en subjektiv tolkning som uppstått i 

relation till arbetsgivare, kollegor och organisation. När medarbetarna inte gått iväg vid längre 

telefonsamtal uppger en respondent att de fått tillsägelser av chefen, vilket tyder på att den 

anställda brutit sin del av överenskommelsen. Detta stärker teorin om psykologiska kontrakt, 

att kontraktsparterna bygger upp ett samförstånd kring de beteenden som förväntas av dem 

och att arbetsgivaren uttrycker ett missnöje när anställda inte lever upp till detta (Turnley och 

Feldman, 1998). 

Resultatet visar att policys tycks bli fler och viktigare i öppet kontorslandskap än i cellkontor. 

Gemensamt för båda arbetsplatsutformningarna är att regler, förhållningssätt, förväntningar 

och beteenden kopplade till dessa, främst byggs upp med hjälp av oskrivna regler i 

samförstånd till arbetsgivare, kollegor och organisation. I öppet kontorslandskap tycks 

medarbetarna reflektera mer över hur de förhåller sig till varandra i organisationen och att 

ömsesidiga förväntningar blir viktigare för att kunna genomföra ett bra arbete. Detta indikerar 

att det psykologiska kontraktet mellan anställd och arbetsgivare innehåller fler förväntningar i 

öppet kontorslandskap. Utifrån respondenternas berättelser verkar det förekomma fler skrivna 

och oskrivna regler i öppet kontorslandskap. Dessa är exempelvis, förutom att gå iväg och 

prata i telefon, att skrivbordet ska vara städat, att medarbetare inte får bära parfym och att 

medarbetarna ska söka upp ett rum när de behöver diskutera med varandra. Bland annat 

uttrycker respondent 6 nedan:  
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”Ja sitter du i cellkontor kan du ha mera saker, alltså papper på ditt skrivbord, det är inte lika noga 

att det är helt rent hela tiden, alltså ett cellkontor kan vara lite mer personligt än vad det kan vara i 

ett öppet kontorslandskap.” -Respondent 6 

Vidare visar resultatet att respondenterna förväntar sig mer flexibilitet när de arbetar i ett 

öppet kontorslandskap. Framförallt efterfrågas möjligheten att kunna arbeta hemifrån när 

arbetsuppgiften kräver mycket koncentration, då det som tidigare nämnts finns fler 

störningsmoment i öppet kontorslandskap, som respondent 4 uppger: 

“Även om du sitter i ett kontorslandskap måste du kunna gå undan, du måste kunna jobba hemifrån, du 

måste liksom få en arbetssituation som gör det möjligt att utföra det jobb du tänkt att utföra på något 

sätt.” - Respondent 4 

Respondenterna uttrycker att möjligheten till att arbeta hemifrån bör vara en självklar 

överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare på en arbetsplats med öppet 

kontorslandskap. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför det psykologiska 

kontraktet enligt Andersson och Schalk (1998) studie, gradvis går mot ett allt mer flexibelt 

fokus, då arbetsgivare i allt större utsträckning väljer att transformera cellkontor till öppna 

kontorslandskap. Vidare uttrycker respondenterna att överenskommelsen om att arbeta 

hemifrån till mestadels fungerar bra. Däremot uttrycker två respondenter ett starkt 

missnöje med att deras behov av flexibilitet inte tillgodoses av arbetsgivaren, då de önskar 

att få utföra mer av sitt arbete hemifrån. Respondent 3 uttrycker exempelvis följande:  

”Ja, man tycker att det borde finnas mer flexibilitet med var arbetar du någonstans. Behöver du vara 

på kontoret? Du kan ju arbeta mer hemifrån till exempel och där har man väll liksom inte kommit 

med insikt, man vill ju gärna att vi är på arbetsplatsen alla dagar i veckan. Ibland så kan man ju 

arbeta hemifrån och sådana saker men det vill de helst inte.”- Respondent 3 

Vid arbete i cellkontor uttrycks varken ett behov eller efterfrågan av att arbeta hemifrån.  

Sammanfattning av psykologiska kontrakt 

I resultatet ovan uppger respondenterna att det ingår fler förväntningar och regler att förhålla 

sig till i det psykologiska kontraktet, än vad det gör i skrivna policys/regler och 

anställningskontrakt, oavsett arbetsplatsutformning. Däremot berättar respondenterna att 

arbetsgivarna tycks upprätthålla fler skrivna policys och regler i öppet kontorslandskap än i 

cellkontor, vilket sannolikt har upprättats för att stävja de störningsmoment som kan uppstå i 

den transparenta arbetsplatsutformningen. Respondenterna uppger även att det psykologiska 

kontraktet med arbetsgivaren innehåller fler förväntningar i öppet kontorslandskap och att 

dessa är mer kopplade till hur de ska bete sig till sina kollegor, för att inte störa dem i sitt 
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arbete. Medarbetarna har i tur en förväntning om att få mer flexibilitet som att exempelvis 

arbeta mer hemifrån när de arbetar i öppet kontorslandskap. Detta tycks vara en fungerande 

överenskommelse mellan de flesta av respondenterna och deras arbetsgivare.  

Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur arbetsplatsutformningen påverkar 

medarbetarna och de anställdas sociala interaktioner på arbetsplatsen. Syftet har även varit att 

undersöka i vilken utsträckning de anställda upplever att förväntningar kring olika 

arbetsplatsutformningar och beteende kopplat till dessa, ingår i deras psykologiska kontrakt 

med arbetsgivaren. Samtliga frågeställningar har i olika omfattning besvarats i resultatet och i 

detta avsnitt kommer de mest relevanta resultaten att analyseras vidare.  

Anställdas trivsel 

Utifrån resultatet tycks medarbetarnas trivsel och arbetsprestation i de olika 

arbetsplatsutformningarna variera lika mycket som det finns individer och yrkesroller på en 

arbetsplats. Det kan därmed bli svårt att skapa en arbetsplats där samtliga medarbetares behov 

tillgodoses. Då alla anställda har olika behov, borde en bra arbetsgivare försöka ta hänsyn till 

detta och sträva efter att utforma en arbetsplats efter de individuella önskemålen, för att 

medarbetarna ska trivas och kunna utföra sitt arbete. Teoriskt skulle detta innebära att en 

individ då kan trivas i alla arbetsplatsutformningar.  

Respondenterna uppgav att de i öppet kontorslandskap var missnöjda över att inte kunna 

bestämma över sin egna kontorsmiljö i samma utsträckning som i cellkontor, vilket vi tolkar 

som att individens behov tenderar att försvinna i de kollektivas. För att medarbetarna ska 

trivas och kunna utföra ett bra jobb ställs det eventuellt större krav på arbetsgivaren att 

anpassa arbetsplatsens utformning till medarbetarnas arbetsuppgifter och vara lyhörd för deras 

individuella behov. Att investera i en arbetsplatsutformning som medarbetarna trivs i gynnar 

hela organisationen och arbetsgivaren, då respondenterna uppger att deras effektivitet och 

arbetsprestation blir bättre. Det finns sannolikt fler positiva effekter av att anpassa 
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arbetsplatsutformningen efter medarbetarnas behov, som exempelvis att arbetsplatsen blir mer 

attraktiv och att medarbetarna väljer att stanna kvar på företaget.  

Som tidigare diskuterats utifrån Goffmans termer om framträdande och rollgestaltning, 

uttrycker respondenterna att den konstanta synligheten är påfrestande i öppet kontorslandskap. 

I ett öppet kontorslandskap förväntas den anställda att kontinuerligt leva upp till sin 

rollgestaltning, vilket Goffman menar inte alltid stämmer överens med individens egna 

egenskaper. Detta kan uppfattas som påfrestande och negativt för de anställdas trivsel och 

effektivitet, då fokus eventuellt blir på att anpassa sitt beteende utefter normer med hänsyn till 

sina kollegor. Det kan därmed vara bra om arbetsgivaren är medveten om vilka normer som 

finns på företaget, framförallt i ett öppet kontorslandskap, och eventuellt ta till åtgärder om de 

kan tänkas vara osunda för medarbetarna.  

Anställdas sociala interaktion med sina kollegor  

Resultatet visar att den öppna planlösningen kan främja medarbetarnas stöttning och sociala 

interaktion med varandra på arbetet, då de uppfattar tillgängligheten till varandra som större. 

Däremot tycks tillgängligheten även öka störningsmomenten och ljudnivån, då medarbetarna 

tenderar att tala över varandra. Respondenterna berättar att de “skyddar” sig mot dessa 

störningsmoment på två sätt, genom att använda hörlurar och att arbeta hemifrån. Det är 

därför tveksamt om exempelvis samarbete, gemenskap och social interaktion, verkligen 

främjas genom färre rumsliga avgränsningar i arbetsplatsutformningen, då resultatet indikerar 

att individen hittar andra sätt att avskärma sig på. Detta skulle kunna anses kontraproduktivt 

med vad arbetsgivaren vill åstadkomma i ett öppet kontorslandskap. Argumentet styrks av 

flera social-psykologer och organisationsforskare, som bland annat menar att färre rumsliga 

gränser har motsatt effekt på medarbetares samarbete (Bernstein och Turban, 2018: 2). Om 

alla former av avskärmningar tas bort (även användandet av hörlurar och möjligheten till att 

arbeta hemifrån), är det rimligt att anta att det blir på bekostnad av medarbetarnas välmående 

och effektivitet. Respondenterna uppger även själva att graden av samarbete inte beror på hur 

arbetsplatsen är utformad, utan att det skapas i relation till kollegor med liknande 

arbetsuppgifter. En arbetsgivare som vill öka graden av samarbete mellan de anställda, bör 

därmed fokusera på att skapa situationer eller aktiviteter där medarbetarna behöver samarbeta 

för att klara olika uppgifter tillsammans.   
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Som diskuteras ovan, kan det öppna kontorslandskapet med sin transparenta arkitektur, främja 

den sociala interaktionen mellan de anställda. Vi tolkar att denna interaktion främst handlar 

om ytliga arbetsrelaterade diskussioner, då respondenterna samtidigt uppger att de inte kan 

tala om känsliga frågor i det delade utrymmet. Det är därmed möjligt att de anställda i mindre 

utsträckning talar om privata ärenden i öppet kontorslandskap, än vad de gör i cellkontor där 

de kan stänga dörren om sig. 

De anställdas förväntningar och beteenden 

kopplat till dessa 

När vi undersökt i vilken utsträckning de anställda upplever förväntningar kring de olika 

arbetsplatsutformningarna och beteenden kopplade till dessa i deras psykologiska kontrakt 

med arbetsgivaren, ser vi att det psykologiska kontraktet skapas och upprätthålls olika i 

cellkontor och öppet kontorslandskap. Anledningen till detta tycks vara att olika 

gemensamma regler blir mer eller mindre viktiga, beroende på hur arbetsplatsen är utformad. 

I cellkontor kan exempelvis en överenskommelse om att medarbetarna ska gå iväg från sitt 

arbetsbord när de talar i telefon, uppfattas som onödig. Detta då de likväl kan stänga dörren 

till sitt kontor för att inte störa sina kollegor. I öppet kontorslandskap tycks regler om clean-

desk-policys vara av mer nytta, då de anställda i större utsträckning behöver ta hänsyn till sina 

medarbetare som de delar utrymme med. Vidare ser vi en tydlig skillnad i medarbetarnas 

förväntningar av vad som bör ingå i det psykologiska kontraktet på de olika 

arbetsplatsutformningarna. Medarbetarna efterfrågar till exempel mer flexibilitet i öppet 

kontorslandskap för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Som diskuterats i föregående 

avsnitt om psykologiska kontrakt, förutsätter det psykologiska kontrakt att kontraktsparterna 

kommer överens och tolkar förväntningarna lika. I materialet ser vi till exempel att två 

respondenter uttrycker ett missnöje över att arbetsgivaren inte tillåter att mer arbete utförs 

hemifrån. Detta kan bero på att arbetsgivaren har en annan kulturell föreställning och till 

skillnad från de anställda, inte anser att hemarbetet är lika effektivt. Vi tror att det är en fördel 

om parterna tydligt kommunicerar vad de känner, tycker och förväntar sig av varandra i 

samband med exempelvis anställning och medarbetarsamtal, för att det inte ska uppstå 

missförstånd, konflikter och missnöjen kring de förväntningar som ingår i det psykologiska 

kontraktet. Det är även rimligt att anta att kommunikationen mellan anställda och arbetsgivare 
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blir ännu viktigare i ett öppet kontorslandskap, eftersom resultatet visar att medarbetarna då 

har fler förväntningar och beteenden kopplade till dessa i sitt psykologiska kontrakt. 

Kritisk reflektion och vidare forskning  

I denna uppsats undersöks trivsel, social interaktion och förväntningar, vilket är begrepp som 

kan tolkas olika beroende på individens kulturella föreställning. Därmed finns det en risk att 

vi feltolkat respondenternas berättelser, vilket kan ifrågasätta uppsatsens validitet. Det är även 

möjligt att vi utelämnat teorier och resultat från tidigare forskning, då det finns en stor mängd 

och variation av dessa som kan vara av intresse och betydelse för vår uppsats. Vidare hade 

mer tid och resurser till utförandet av uppsatsen kunnat möjliggöra för fler intervjuer och 

därmed bidragit till eventuellt fler och större skillnader och/eller likheter i jämförandet av 

arbetsplatsutformningars olika effekter.  

Vi är även medvetna om att personerna i urvalet kan ha olika upplevelser av att arbeta i öppet 

kontorslandskap och cellkontor på grund av att de arbetar i olika branscher. Det kan därmed 

vara av intresse för framtida forskning att mer ingående undersöka arbetsplatsutformningars 

effekter på olika yrkesroller och även analysera om det finns likheter och/eller skillnader 

mellan medarbetarnas kön, ålder och/eller kulturella bakgrund. Vår studie utgör endast en 

överskådlig förklaring till hur olika arbetsplatsutformningar kan se ut och för vilka effekter 

dessa har på arbetsplatsen och medarbetarna. Det vore därmed intressant att undersöka hur 

andra arbetsplatsutformningar som exempelvis aktivitetsbaserade kontor och kontor som delas 

med två till tre personer påverkar individers trivsel, sociala interaktion med kollegor och 

förväntningar. Vidare fokuserar denna uppsats på arbetstagarens berättelser och upplevelser, 

vilket medför att arbetsgivarens perspektiv uteblir. För att få en bättre förståelse av framförallt 

innehållet av psykologiska kontraktet, tror vi det är viktigt att fokusera på båda 

kontraktparternas perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Kan du berätta lite om dig själv och om ditt jobb – vad gör du i dag? 

Arbetsgivarens förväntningar 

- Står det skrivet i ditt anställningskontrakt vilka arbetsuppgifter och åtaganden du har? 

- Om ja, vad är det konkret för uppgifter och åtaganden? 

- Upplever du att dina faktiska dagliga uppgifter och åtaganden är just dessa eller har du fler som inte står med i 

kontraktet? 

- Om ja (fler uppgifter): Hur vet du att de förväntas av dig? 

- Kommunicerar din chef tydligt vad hen vill att du ska göra och hur du ska bete dig? 

- Om nej, finns det en arbetsbeskrivning för din position/roll tillgängligt skrivet någonstans (typ intranät)? 

- Om ja, vad står det i den – vilka är dina uppgifter enligt den? 

- Vad anser du att dina dagliga arbetsuppgifter och åtaganden är (oavsett vad som möjligtvis står skrivet någonstans)? 

- Upplever du att din chef kräver mer än det som … (står i kontraktet/ arbetsbeskrivningen/ som du tycker)? 

- Upplever du att du har uppgifter som ligger utanför ditt kompetensområde? 

- Hur vet du vad din chef förväntar sig av dig? 

- Utöver arbetsuppgifter, vad tror du att din arbetsgivare förväntar sig av dig som person (lojalitet, vänlighet, respekt…)? 

Intervjupersonens generella förväntningar i förhållande till arbetslivet 

- Vad förväntar de sig rent allmänt av sitt arbete (drömjobb). 

- Vad anser du är viktigt i ditt arbete? 

- Vilka förväntningar och löften är viktigast i ditt arbete, för dig? 

- Vilka förväntningar har du på din arbetsplats? 

- Vad har du för förväntningar på din arbetsgivare? (rättvisa, respekt, lojalitet, jämställdhet…) 

- Vilka förväntningar har du på dina arbetsuppgifter och åtaganden? (utmanande, rutiner, roliga…) 

- Upplever du positiva eller negativa känslomässiga band till din nuvarande arbetsplats, i så fall hur påverkar det ditt 

arbete? 

- Diskuterar din arbetsgivare förväntningar, löften och åtaganden gentemot varandra ärligt och öppet med dig? 

- När? Hur? (Om svaret är ja -- Skulle det ändå kunna förbättras? Mer av det?) 

- På vilket sätt skulle din prestation påverkas om din chef och du diskuterade skyldigheter, förväntningar, åtaganden och 

löften öppet med varandra – och regelbundet? 

- På vilket sätt skulle din vilja att stanna kvar på jobbet påverkas om din chef och du diskuterade skyldigheter, 

förväntningar, åtaganden och löften öppet med varandra – och regelbundet? 

Praktiska frågor kring arbetsplatsutformning 
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- Vilken arbetsplatsutformning arbetar du i nu? 

- Hur länge har du arbetat på cellkontor? 

- Hur länge har du arbetat i öppet kontorslandskap? 

- Hur många medarbetare var/är ni som arbetar/arbetade i kontorslandskapet? 

- Har/hade din chef sin arbetsplats i kontorslandskapet? 

Social interaktion 

- Hur upplever du att ni som medarbetarna stödjer och hjälper varandra i arbetet nu, jämfört med i den tidigare 

arbetsplatsutformningen? (kommentera både och) 

- Hur tycker du att interaktionen till dina kollegor fungerar? (vad man pratar om och/eller hur ofta man pratar med 

varandra?) 

- Hur upplever du att relationen var i den andra kontorsformen? 

- Hur upplever du som anställda att du tar stöd och hjälp av din chef, beroende på arbetsplatsens utformning? (både och) 

- Upplever du en skillnad i kommunikationen på arbetsplatsen, beroende på om du arbetar i cellkontor eller i öppet 

kontorslandskap? (både och) 

- Upplever att kommunikationsmedlen används mer eller mindre beroende på arbetsplatsutformning? 

Organisationskultur 

- Upplever du att chefer har olika förväntningar på dig beroende på arbetsplatsutformningen? (både och) 

- (Om ja) Hur känner du kring dessa andra förväntningar? 

- Vilka förväntningar har du på din arbetsgivare beroende på arbetsplatsens utformning? 

- Upplever du att kollegor har olika förväntningar på dig beroende på arbetsplatsutformningen? (både och) 

- (Om ja) Hur känner du kring dessa andra/nya förväntningar? 

- Hur upplever du att stämningen har varit i företaget när du suttit i kontorslandskap och i eget kontor? Har det varit 

någon skillnad? 

- Finns det beteenden som verkar vara mer “acceptabelt eller oacceptabelt i öppna kontorslandskap än i cellkontor? (eller 

tvärtom?) 

- Hur vet du att det är såhär? (Har någon berättat för dig?) 

- Vad händer om någon inte förhåller sig till dessa beteenden? 

- Upplever du skillnader i sammanhållningen, beroende på de olika arbetsplatsutformningarna? (t.ex. olika 

samlingsplatser, grupperingar osv) 

- Upplever du att cellkontor eller öppet kontorslandskap, främjar din och dina medarbetares initiativ- och arbetsförmåga 

olika? 

- varför? på vilket sätt? 

- Upplever du att din motivation att prestera bra har påverkats av den nuvarande arbetsplatsutformningen? (både och) 

- Upplever du att din vilja att stanna kvar på jobbet påverkats av den nuvarande arbetsplatsutformningen? (både och) 

Övergripande frågor 

- Vilka nackdelar anser du att det finns hos de olika arbetsplatsutformningarna? Vad är dåligt? Tycker du att det finns 

något som irriterar dig? 

- Vilka fördelar något som är bra, något du gillar? ser du att det finns för de olika kontorsutformningarna? 

- Finns det några andra skillnader du anser viktiga som vi inte tagit upp? 

 


