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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur övergången från cellkontor till öppet 

kontorslandskap upplevs av informanterna vad gäller hälsa, arbetstrivsel, 

kommunikation och effektivitet. Följande frågor står i fokus i denna studie: Upplever de 

anställda att övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap har påverkat deras 

hälsa? Upplever de anställda att övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap 

har påverkat deras arbetstillfredställelse? Upplever informanterna att kommunikationen 

mellan de anställda påverkas av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap 

och hur har i sådana fall det påverkat effektiviteten? Uppsatsen bygger på fem 

intervjuer, varav samtliga informanter var kvinnor i åldrarna 27-60 år. Författaren fick 

via ett kriterie- samt snöbollsurval kontakt med samtliga informanter. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med olika teman och 

förslag på frågor. Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter gjordes en 

sammanställning av informanternas yttranden om till en text där de centrala yttranden 

formulerades i syfte att se skillnader och likheter hos informanterna. Resultatet visar att 

informanterna upplever både positiva och negativa aspekter med att gå från cellkontor 

till öppet kontorslandskap. Majoritet av informanterna upplever att hälsan påverkas 

negativt av övergången och att de lättare blir trötta och stressade i kontorslandskap 

jämfört med i cellkontor. Samtliga informanter upplever att kommunikationen och 

gemenskapen påverkats positivt av övergången. Samtliga informanter upplever också att 

koncentrationen påverkas negativ av att jobba i kontorslandskap men huruvida de blir 

mer effektiva efter övergången råder delade uppfattningar. Trots upplevda nackdelar 

med förändringen upplever majoriteten av informanterna att de trivs bättre med att 

arbeta i kontorslandskap jämfört med att arbeta i cellkontor. 

Nyckelord: Cellkontor, öppet kontorslandskap, hälsa, arbetstrivsel, effektivitet, 

koncentration, stress.
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Inledning 

Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har antalet företag som valt att gå från klassiska cellkontor där 

varje anställd har ett enskilt kontorsrum till öppna kontorslandskap ökat (Björk Bovin & 

Ståhl, 2009). Motiveringen till denna förändring har främst varit billigare lokalkostnader men 

även att främja samarbete, kommunikation och en starkare vi-känsla. Oavsett varför man 

väljer att gå över till öppet kontorslandskap behövs mycket förberedelser av olika slag för att 

medarbetarna ska trivas och arbeta effektivt i den nya miljön. Vissa arbetsuppgifter lämpar sig 

bättre än andra och vissa lämpar sig inte alls för öppet kontorslandskap (Ibid). Denna studie 

ämnar undersöka om anställda som bytt från cellkontor till öppet kontorslandskap har upplevt 

någon förändring gällande hälsa, arbetstrivsel, kommunikation och effektivitet.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap 

upplevs av personalen på ett utvalt företags kundtjänstavdelning vad gäller hälsa, 

arbetstrivsel, kommunikation och effektivitet. 

Frågeställningar 

Upplever de anställda att övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap har påverkat 

deras hälsa och/eller deras arbetstillfredställelse? Upplever de anställda att kommunikationen 

mellan de anställda har påverkats av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap?  

Upplever de anställda att övergången påverkat effektiviteten? 

Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Nedan definieras uppsatsens centrala begrepp. I 

nästkommande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens 

frågeställning och därefter presenteras de teorier som författaren funnit användbara för att 

tolka uppsatsens resultat. Sedan följer studiens ansats, urval och genomförande, presentation 
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av informanterna, etiska överväganden samt trovärdighet, relevans och adekvans. I 

resultatdelen redovisas studiens resultat utifrån tre teman vilka styrks med citat från 

informanterna. De teman som kommer att behandlas är hälsa och upplevda effekter av miljön, 

den fysiska miljön och den sociala miljön. I diskussionsdelen analyseras resultatet utifrån 

tidigare forskning och med hjälp av de valda teorierna med utgångspunkt i de teman som 

behandlas. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning.  

Begreppsförklaring 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan mätas och definieras på flera olika sätt. Enligt 

världshälsoorganisationens (WHO) definition är hälsa ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. 

Utifrån detta perspektiv beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd som innefattar hela individen i 

relation till dess tillstånd (Nationalencyklopedin, 2010). Wikman, Marklund & Alexanderson 

(2005) menar att begreppet ohälsa ofta har definieras som motsatsen till hälsa och inneburit en 

närvaro av sjukdom och ju fler upplevda besvär eller sjukdomar en individ haft desto sämre 

hälsa har detta inneburit. De menar dock att definitionen av hälsa under de senaste årtiondena 

har förändrats och istället för att definiera hälsa som en frånvaro av upplevda besvär eller 

sjukdom definieras hälsa som välbefinnande, en förmåga att nå livsviktiga mål eller möjlighet 

att uppleva ett meningsfullt liv. Med stöd av dessa definitioner innebär hälsa i denna studie 

individens upplevelse av sitt fysiska och psykiska välbefinnande. 

Social miljö 

En individs sociala miljö innefattar enligt Europeiska unionens folkhälsoportal (2010) 

levnads- och arbetsförhållanden, inkomst, utbildning och de grupper som individen ansluter 

sig till. Enligt Europeiska unionens folkhälsoportal (2010) påverkar alla dessa förhållanden 

individens hälsa.  

Fysisk miljö 

Arbetsmiljöverket (2002) menar att den fysiska miljön påverkar den psykosociala situationen. 

De menar vidare att hur lokaler är utformade och vilken inredning som finns har betydelse för 
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individens välbefinnande och kan underlätta eller försvåra individens möjlighet att 

kommunicera och samarbeta med andra individer.  

Effektivitet 

Nationalencyklopedin (2010) definierar effektvitet inom ekonomi som relationen mellan 

investering i en verksamhet och verksamhetens resultat. Nationalencyklopedin (2010) menar 

att frågor om begreppet effektivitet blir viktigt när det finns begränsningar i de prestationer 

som är tillgängliga för att åstadkomma ett önskat resultat.  

Kontorstyper 

Författaren har i denna studie framför allt använt sig av Danielsson Bodins (2010) definion av 

kontorstyper. Cellkontor är ett kontorsrum där en enskild person sitter. Det som utmärker 

cellkontor är att de är placerade i korridorer och ofta har tillgång till fönster. Kontorlandskap 

är ett kontor med öppen planlösning och finns i flera olika varianter beroende på hur många 

personer som arbetar där i förhållande till arbetsyta. Danielsson Bodin (2010) gör en 

indelning där ett rum med 4-9 personer räknas som ett litet kontorslandskap, ett rum med 10-

24 personer räknas som mellanstort och ett rum med fler än 24 personer räknas som ett stort 

kontorslandskap. Flexkontor kännetecknas av att de anställda inte har någon personlig 

arbetsplats. Det är vanligt med öppen planlösning i flexkontor men inte någon nödvändighet. 

Christiansson & Eiserman (1998) menar att det som kännetecknar flexkontor är att de 

anställda förflyttar sig till platser som passar den typ av arbete de ska utföra för tillfället. 

Kombikontor kännetecknas enligt Danielsson Bodin (2010) av lagarbete och gemensam 

användning av gemensamma utrymmen.  

Tidigare forskning 

Kontorsforskning 

Danielsson Bodin (2010) har i sin forskning kommit fram till att speciella egenskaper för 

anställda som arbetar i cellkontor är att de i allmänhet upplever sig ha bättre hälsa jämfört 

med de som arbetar i andra kontorstyper. De upplever högre arbetstillfredställelse än andra 

och de visar en god fysisk och psykisk allmän hälsa. Forskningen visar också att de som 



 

 4 

arbetar i flexkontor visar en god fysisk och psykisk allmän hälsa. Beträffande öppna 

kontorslandskap menar Danielsson Bodin (2010) att kontorslandskapets storlek har betydelse 

för de anställdas hälsa. Hon delar in kontorslandskap i små, medelstora och stora 

kontorslandskap. En indelning som bygger på gruppens storlek i förhållande till arbetsytan. 

När det gäller egenskaper för anställda i små och medelstora öppna kontorslandskap beskriver 

forskningen att det är vanligare med sämre hälsostatus och de anses därför som ”hög risk”-

kontor i detta avseende och den emotionella hälsan visade sig också sämre än i andra 

kontorstyper. Vad gäller mellanstora kontorslandskapet upplever de anställda enligt henne 

mindre jobbtillfredställelse, sämre hälsa och välbefinnande jämfört med anställda i andra 

kontorstyper. Dessa är också mer missnöjda med samarbetet än andra. Vad gäller anställda i 

medelstora och stora öppna kontorslandskap uttrycker dessa enligt forskningen mer missnöje 

med den fysiska kontorsmiljön än vad andra gör och de anger också större missnöje med 

bullerstörningar än andra.  

Den fysiska arbetsplatsen 

Becker & Steele (1995) definierar i boken Workplace by Design den fysiska arbetsplatsen. De 

skriver om begreppet organisatorisk ekologi med vilket man definierar en arbetsplats inte 

bara som ett skrivbord, ett kontor eller en arbetsplats på ett kontor. Till arbetsplatsen hör 

också kafeterian, konferens- och vilorum, projektrum, korridorer, vattenfontäner och gym. 

Arbetsplatsen är alla de platser där man arbetar på. I och med dagens ökande kunskapsarbete 

kommer detta troligen inte bara omfatta områden på ett kontor utan också exempelvis bilar, 

hotell, restauranger, flygplatser, klubbar, hemmet, satellitkontor och alla möjliga platser där 

man kan tänka, skriva och läsa. Beslut om vem som deltar och hur har en stor påverkan på 

medarbetares förståelse för hur strukturen fungerar och även för deras engagemang för design 

och sätt att arbeta på. De skriver om ett företag som valt att minska storleken på privata 

arbetsplatser och istället satsa på generösa gemensamma utrymmen. Detta minskade fokus på 

individuella prestationer till att istället arbeta för teamets bästa. Genom att alla 

teammedlemmar fick vara med och besluta om den praktiska planeringen gällande 

utformningen av arbetsmiljön försköts befogenhet samt ansvar för beslut till de anställda som 

direkt påverkas av dem. De anställda är företagets dyraste resurs och de anställdas 

kommunikation och engagemang påverkas av deras arbetsmiljö och därigenom påverkar deras 

prestationer. De belyser betydelsen av att kunna kommunicera med sina chefer och menar att 

de chefer som är isolerade från deras anställda förlorar känslan av företagsklimatet och fattar 

beslut som skulle sett annorlunda ut om de hade regelbunden kontakt med de anställda och ett 
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bredare utbud av information från flera källor. Det är inte bara en nackdel för 

företagsledningen som fattar mindre bra beslut utan det är också en nackdel ur de anställdas 

perspektiv då de i samband med att de utesluts från planeringsprocesser tenderar att bli 

mindre motiverade att arbete hårt för att planerna ska lyckas. 

Vad är ett kontor, och vad är kontorsarbete? 

Ett kontor kan definieras med utgångspunkt i dem som arbetar där och ifråga om vilket arbete 

som utförs. Ett kontor är en arbetsplats för individer vars arbete går ut på att samtala och 

hantera data på papper eller på skärm men däremot inte fysiska aktiviteter utöver det som har 

med pappershantering att göra (Johansson m.fl. 1996). Christiansson & Eiserman (1998) 

menar att kontorsarbete är yrkesmässig bearbetning av information.  

Kontorets historia 

Christiansson & Eiserman (1998) menar att man från början i stor grad använde sig av den 

plats som fanns tillgänglig i borgerskapets salonger och brukspatronernas herrgårdar för 

kontorsarbete. På den tiden var det få som arbetade med typiska kontorsjobb och det ansågs 

därför inte finnas någon anledning att utforma lokaler för kontorsjobb. Kring sekelskiftet 

växte ett intresse fram att rationalisera kontorsarbetet. Ambitionen var att rationalisera och 

effektivisera kontorsarbetet och man utvecklade ett kontor som kom att kallas trälhav. Dessa 

var strukturerade så att en mängd kontorsanställda satt i snörätta rader med tjänstemän i 

glasburar längst fasaderna som kontrollerade arbetet. Under mellankrigstiden började man 

intressera sig för individualitet och hälsa och det tidigare stora rummet blev mindre. I Sverige 

innebar det minskade rutinarbetet att de stora rummen började försvinna och istället bytas ut 

mot enpersonsrum. I slutet av 1950-talet började man återigen intressera sig för att 

rationalisera och effektivisera kontorsarbetet och man införde kontorslandskap. Redan i slutet 

av 1970-talet var det dags att fokusera på individualitet igen och man skapade då kombikontor 

som var en blandning mellan cellkontor och kontorslandskap. På 1990-talet blev det aktuellt 

att fokusera på effektivisering och rationalitet i kontorsarbetet igen men med en 

anmärkningsvärd skillnad. Nu hade tekniken gått framåt och man skapade flexkontoret. 

Under 1960-talet förde olika typer av ”experter” fram nya idéer om kontorslandskap i 

Sverige. Det var vanligt att man kompromissade om de så kallade fyra L:en (Ljus, Ljud, Luft 

och Layout) och kvalitén på kontorslandskapen var därför inte så hög. Det var vanligt att 

kontorslandskapen hade platt överljus och fel ljud då fullvärdiga akustiktak inte fanns. De 

stora ljusmängderna skapade kylproblem som luftanläggningarna inte kunde hantera. Svenska 
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standardmöbler för kontor var anpassade för cellkontor och klarade inte av att användas i ett 

öppet landskap.  De anställda reagerade därför mycket kritisk till denna övergång och debatter 

fördes på arbetsplatser, i pressen och i tv. Trots detta kom ledningen ofta att betrakta 

landskapet som en form av administrativ rationalisering med ekonomiska fördelar. Införanden 

av kontorslandskap gjorde att de anställda flyttades ut i stora rum där de var lättare att 

kontrollera. Till slut blev trycket från personal, fackföreningar, press, radio och tv för hårt och 

idén om kontorslandskap dog ut. I slutet på 1970-talet när regeringen beslöt att decentralisera 

många av de statliga verksamheterna och flytta dessa från Stockholm till olika delar av landet 

byggde de nya lokaler som cellkontor. Det verkade vara så att anställda på kontor i Sverige 

föredrog att arbeta i cellkontor. Det kan också ha berott på omständigheter som att samhället 

gick mot större enheter och blev mer komplicerat både tekniskt och socialt. De anställda var 

ständigt övervakade av myndigheter, chefer, kolleger och grannar. Det vore fullt naturligt om 

cellkontoret blev den plats där individen kunde ge utrymme för personliga attribut och 

drömma sig bort.  

Cellkontor 

Under första hälften av 1900-talet använde man stora kontorsrum för rutinarbete, ibland stora 

hallar medan man använde små rum för mer kvalificerat arbete. De som arbetade med 

rutinuppgifter satt på flera led, trångt, mörkt och bullrigt. Man ansåg att de som arbetade med 

rutinuppgifter var beroende av hjälp från överordnade och stöd och hjälp från kollegor. Om 

man arbetade med kvalificerade uppgifter ansågs man vara en självständig tjänsteman som 

kunde klara av sitt arbete på egen hand (Christiansson & Eiserman, 1998). 

Kontorslandskapet 

Christiansson och Eiserman (1998) beskriver hur en grupp arkitekter och organisatörer 

tillsammans med bröderna Eberhaard och Wolfgang Schnelle, Ottomar Gottschalk och Kurd 

Alsleben i dåvarande Västtyskland bildar ett konsultföretag som kom att kallas 

Organisationsteam Schnelle. Denna grupp kom senare att ombildas till quickborner Team fúr 

Planung und Organisation och det är dessa som ligger bakom begreppet kontorslandskap och 

kom med nya idéer om hur man ska bygga och planera kontor. De menade att traditionella 

cellkontor försvårar informationsöverföring och belyser vikten av att ett kontor ska underlätta 

både skriftlig och muntlig kommunikation. De menar att man måste utgå ifrån hypotesen att 

ju effektivare informationsöverföring man lyckas skapa, både inom organisationen och mellan 

organisationer och omvärlden, desto bättre kommer organisationens resultat att bli. De 



 

 7 

kartlade organisationen och minskade hierarkin genom att placera team, grupper och individer 

i förhållande till den ömsesidiga kontakt de var beroende av. Detta krävde stora rum för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för informationsöverföring. 

Att byta från en kontorstyp till en annan  

Christiansson & Eiserman (1998) menar att processen att byta kontorsmiljö inte i första hand 

är en fråga om inredning utan är ett av många sätt att förbättra och effektivisera 

organisationen. Det är viktigt att förändringen sker genom en öppen konversation med 

medarbetarna för att säkra deras engagemang och för att de ska känna sig delaktiga i 

processen. Det är ofta medarbetarna som har kunskapen om organisationens brister och ser 

vad som är möjligt för att göra organisationen mer effektiv. Björk Bovin & Ståhl (2009) 

menar att en övergång från cellkontor till ett öppet kontorslandskap inte bara är en flytt utan 

också en djupgående förändring som ofta påverkar den anställdes sätt att arbeta. Människor 

har ett behov av en viss förutsägbarhet och tenderar att känna en särskilt stor oro inför 

oönskade förändringar på grund av att man vet vad man har men inte vad som komma skall. 

Det är därför lättare att hantera förändringar som är väl förberedda, frivilliga och som upplevs 

som positiva. Valet av lokal och sättet att möblera vid en sådan omorganisation kan underlätta 

eller komplicera arbetet. Oavsett varför man väljer att förändra kontorsmiljön är det viktigt att 

ledningen förklarar detta för de anställda och är ärliga och inte påstår att det beror på en 

förhoppning om ökad kommunikation om det egentliga skälet är att spara pengar. Det är 

viktigt att en arbetsplats som förbereder sig för att byta miljö till öppet kontorslandskap tar 

hänsyn till de anställdas olika behov, både arbetsrelaterade såväl som privata. Det kan vara 

nödvändigt att vissa anställda sitter i ett öppet kontorslandskap för att underlätta för en snabb 

kommunikation och snabba beslut medan andra kan behöva sitta mer avsides samtidigt som 

det på vissa avdelningar kan vara lämpligt att man sitter avskilt från andra avdelningar men 

öppet gentemot varandra. Risken är stor att en övergång från cellkontor till kontorslandskap 

blir en besvikelse om beslutet endast tas på ekonomiska grunder eller en förhoppning om att 

skapa ett modernt kontor.  

Björk Bovin & Ståhl (2009) menar vidare att ett öppet kontorslandskap passar olika bra för 

olika arbetsuppgifter. Det fungerar särskilt bra för olika typer av projektarbeten eller andra 

arbetsuppgifter där flera anställda har ett gemensamt uppdrag och behöver arbeta tillsammans. 

Det öppna kontorslandskapet lämpar sig också bra för de som ofta är på resande fot då 

öppenheten kan underlätta för dessa att komma in i gemenskapen. Det fungerar mindre bra för 

de som har olika typer av utredningsarbeten, ekonomiarbeten och arbeten som förutsätter 
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mycket inläsning eller arbeten vars innehåll är sekretessbelagt. Ett öppet kontorslandskap 

fungerar också mindre bra för de som i arbetet tar emot många telefonsamtal då dessa kan 

uppleva det som en belastning att behöva lämna arbetsplatsen för att inte störa kollegor eller 

för att kunna prata utan att störas. Vidare kan ljudet av kollegors skratt och konversationer i 

bakgrunden utåt sett ge ett oprofessionellt intryck. 

Arbetsmiljöverket (2010) ifrågasätter i sin tur att man går från cellkontor till öppet 

kontorslandskap för att få plats med fler arbetsplatser på samma yta. De menar att en bra 

kontorsmiljö i ett öppet kontorslandskap nästan tar lika stor plats som ett cellkontor gör. De 

menar vidare att cellkontor kan underlätta koncentrationen hos den anställde genom att man 

sitter mer avsides och att man i cellkontor har lättare att hantera ljud som finns i bakgrunden. 

De nackdelar som de ser med cellkontor är att det kan vara svårare att få kontakt med 

kollegor, sämre informationsöverföringar, ger sämre översikt över kontoret, försvårar en 

variation av grupperingar och att man kan uppleva sig instängd och i värsta fall att man kan 

känna sig isolerad. De fördelar som de ser med öppna kontorslandskap är att de ger större 

flexibilitet och att det underlättar för kommunikation och grupparbete. Arbetsmiljöverket 

(2010) tror också att det öppna kontorslandskapet kan bidra till en bättre gemenskap. De 

menar att ljud som i det öppna kontorslandskapet kan upplevas störande och orsaka 

koncentrationssvårigheter och stress är kontorslandskapets största nackdel. Den främsta 

orsaken till diverse bakgrundljud på kontoret är andra människor. Man kan bli störd både av 

andras telefonsamtal och konversationer men också av ljud från steg och dörrar som öppnas 

och stängs. Också ljud från ventilation, skrivare och kopieringsmaskiner kan upplevas som 

störande. När ljud i bakgrunden blir höga och man inte längre kan höra de ljud man vill höra 

exempelvis under ett samtal tenderar man att höja sin röst vilket i sin tur resulterar i en högre 

ljudnivå. Arbetsmiljöverket (2010) menar att anställdas koncentration påverkas negativt av att 

höra andra kollegors samtal men poängterar också att det kan vara informationsrikt. Om det 

öppna kontorslandskapet ska fungera på ett bra sätt krävs det att man visar hänsyn till 

varandra. En av fördelarna med att arbeta i ett öppet kontorslandskap är att det kan underlätta 

för spontana möten. Det är dock viktigt att man tar hänsyn till dem som inte är involverade i 

sådana möten så att dessa inte störs. 

Chefens placering i kontorslandskapet 

Huruvida chefen ska sitta i det öppna kontorslandskapet eller i ett eget rum finns det inget rätt 

eller fel. Vissa chefer tycker att det känns naturligt att sitta tillsammans med de andra 

medarbetarna. Många känner att de vill föregå med gott exempel medan andra tycker att det 
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känns mer naturligt att sitta kvar i det enskilda rummet på grund av sin ställning. Många 

känner oro inför hur sekretessbelagda handlingar och telefonsamtal ska hanteras. Fördelarna 

med att chefen sitter placerad i landskapet är bland annat att chefen får en bra överblick över 

sina medarbetare vilket underlättar kontakten med dessa. Genom att chefen får möjlighet att ta 

del av kommunikationen de anställda emellan kan denne hålla sig à jour med vad som händer. 

Det är också en fördel för den anställde som har en chef som ofta är på resande fot då 

placeringen kan underlätta kontakten. Nackdelarna med att chefen sitter placerad i landskapet 

är om chefen får många samtal som bör behandlas privat. Detta kan resultera i att chefen 

oftare än andra tvingas lämna arbetsplatsen och gå in i ett tyst rum. Vissa medarbetare kan 

uppleva att det känns jobbigt att prata med chefen om saker som de måste söka upp ett enskilt 

rum för att diskutera jämfört med att knacka på en dörr om chefen har eget rum. Vissa 

medarbetare gillar inte att chefen kan se och höra allt men en uppskattad chef brukar vara en 

resurs i ett öppet kontorslandskap (Björk Bovin & Ståhl, 2009).  

Kommunikation  

Jacobsen & Thorsvik (1995) menar att fysisk närhet förbättrar kommunikationen mellan 

människor medan ett fysiskt avstånd tenderar att försämra kommunikationen. Individer 

tenderar också att kommunicera mer med människor de är fysiskt nära såsom grannen i 

kontorslandskapet. Det har visat sig att byggnadens utformning kan påverka 

kommunikationen. Kommunikationen är större i kontorslandskap jämfört med i cellkontor 

och detta kan av vissa upplevas som ett problem. Detta kan leda till att individen inte upplever 

sig få tillräkligt med avskildhet för att sköta sina arbetsuppgifter. Även Hatch (2002) 

diskuterar betydelsen av fysisk närhet och menar att individer som är fysiskt nära uppmuntrar 

till informell interaktion. Hon menar vidare att fysiskt avstånd ofta resulterar i ett försvårande 

att skapa nära relationer och samarbete eftersom man måste göra sig besvär att planera ett 

möte. En förklaring till att kontorslanskap leder till ökad kommunikation och att fysisk närhet 

stärker kreativitet och teamkänsla kan enligt Hatch bero på själva avgränsningen snarare än 

själva öppenheten. Någon form av gräns som skiljer grupper från andra grupper på 

arbetsplatsen brukar forma sig.  

Ljud och oljud   

Fördelarna med det öppna kontorslandskapet är att det underlättar för snabb kommunikation, 

spridning av kunskap och information och närhet till kollegor. Nackdelen är dock att 

kommunikationen och närheten till kollegorna ökar risken att man stör varandra. En anställd 
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som känner sig stressad kan känna sig mer stressad av störande ljud som skapas av 

omgivningen. Detta kan göra individen mer känslig för ljud och individen kan uppleva sig 

mer störd av ljuden vilket kan göra denne mer stressad. Individer tenderar att ”spetsa” öronen 

när andra samtalar i närheten och dessa störningar kan delvis ignoreras och detsamma gäller 

ventilationsljud, telefonsignaler och liknande ljud. Vissa menar att de vänjer sig med dessa 

ljud efter en tid i ett öppet landskap men kan istället känna sig mer psykisk trött eftersom det 

tar på krafterna att stänga ute ljud. Den ökade ljudnivån som det öppna kontorslandskapet 

innebär kan resultera i nedsatt koncentration. Det är därför viktigt att man kommer överens 

om umgängesregler för hur man ska bete sig. Regler som både kan främja samarbetet och 

bidra till en lugnare miljö (Björk Bovin & Ståhl, 2009). 

Anställdas olika behov 

Tidigare forskning har visat att vissa människor är mer känsliga än andra för andra 

människors fysiska närhet och det kan därför vara bra att ta hänsyn till detta och i viss mån 

låta anställda få vara med och påverka var de ska sitta (Björk Bovin & Ståhl, 2009). 

Kunskap och informationsöverföring 

Det finns olika uppfattningar om hur en individs kunskaps- och informationsöverföring 

påverkas av andra individers närmiljö (Edenius, 2003). Nationalencyklopedin (2010) 

definierar den så kallade tysta kunskapen, som de uppfattningar, sociala regler och 

värderingar som i samband med mänskligt agerande tas för givet. Edenius (2003) menar att 

den tysta kunskapen endast antas kunna föras vidare genom att man kopierar andra individer 

och provar sig fram. Överföring av tyst kunskap bygger därför på att människor har direkt och 

omedelbar kontakt med andra människor. Praktisk kunskap utvecklas genom att man arbetar i 

grupp och kontinuerligt ifrågasätter vad man har lärt sig. Projektgrupper som arbetar med 

olika typer av kunskapsarbete lär sig av varandra och utvecklar ny kunskap genom att på ett 

naturligt sätt ta till vara på olika förutsättningar och lära sig av dem. 
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Teori 

Det sociala rummet 

Goffman (2000) beskriver det sociala rummet utifrån ett teaterperspektiv och använder sig av 

begreppet interaktion för att beskriva individers ömsesidiga påverkan på handlingar och sätt 

att bete sig när de befinner sig i varandras fysiska närhet. Han använder begreppet 

framträdande när han beskriver den aktivitet som en individ visar upp under en längre period 

av närvaro av en speciell grupp observatörer och denna individ har ett visst inflytande på 

observatörerna. Begreppet fasad använder han för att beskriva de uttryck som individen 

avsiktligt eller omedvetet använder sig av under sitt framträdande. I fasaden ingår 

inramningen som innefattar möbler, dekor och ytplanering som möjliggör ett framträdande 

framför, inom eller på scenen. Inramningen är platsbunden genom att en individ som vill 

använda sig av en särskild inramning till ett visst framträdande inte kan börja sitt 

framträdande förrän denne har tagit sig till platsen där den aktuella inramningen finns. 

Framträdandet är generellt sett över när individen lämnar platsen. Goffman talar om den 

främre regionen som beskrivs som framme på scenen där framträdandet äger rum och den 

bakre regionen bakom kulisserna. En individs framträdande i den främre regionen kan 

uppfattas som ett försök att ge uttryck för och upprätthålla vissa normer. Den ena typen av 

normer upplevs ofta som hövlighetsnormer och handlar om hur den framträdande individen 

behandlar publiken medan denne pratar med publiken eller huruvida individen är intresserad 

av de gester som visas. Den andra typen av normer handlar om det sätt som den framträdande 

individen handlar när denne syns och hörs av publiken utan att nödvändigtvis prata med den. 

Det handlar bland annat om moraliska krav såsom regler att inte ofreda andra, inte lägga sig i 

andra individers ensak, regler om vad som är anständigt och så vidare. Det handlar också om 

instrumentella krav och åsyftar bland annat regler som en arbetsgivare kan begära av sina 

anställda såsom varsamhet av egendom och att de anställda följer de normer som finns på 

arbetsplatsen. När en individ visar ett anständigt beteende genom att visa respekt för den 

region och inramning som denne vistas i kan detta bero på att individen är angelängen om att 

ge ett gott intryck på publiken men det är inte heller omöjligt att individen gör detta för att 

slippa bestraffning. Publiken kan ha en ständig bevakning över en individ som befinner sig i 

den främre regionen vad gäller individens anständighetsnormer men när publiken är upptagen 

med detta kanske bara ett fåtal av de individer som framträder känner sig tvungna att tala till 
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publiken och således också att visa publiken hövlighet. Den individ som framträder kan 

därigenom låta bli att uttrycka sig men individen kan dock inte låta bli att överföra uttryck. 

Den bakre regionen beskriver Goffman som ett ställe i anknytning till ett bestämt 

framträdande där det anses som en självklarhet att bestrida de intryck som framträdandet gav 

upphov till. Goffman skriver också om en form av dekorum som har undersökts i sociala 

institutioner som kallas för arbetsstimulering. På många arbetsplatser tas det inte bara för 

givet att de anställda ska producera en viss mängd under en viss tid utan också att de ska ge 

intryck av att de arbetar intensivt för ögonblicket. 

Utifrån Goffmans teori skulle man utifrån denna studie kunna se det som att de anställda i 

företaget intar olika roller gentemot andra anställda som de möter på sin arbetsplats och att 

varje interaktion är ett framträdande. Anställda som sitter i kontorslandskap befinner sig i den 

främre regionen där framträdandet äger rum och måste på så sätt anpassa sig till sina 

medarbetare som upplevs som dess publik. De måste ta hänsyn till olika hövlighetsnormer då 

de syns och hörs av sina medarbetare, exempelvis regler som arbetsgivaren satt upp. Utifrån 

detta perspektiv tas det inte bara för givet att de anställda i kontorslandskapet ska producera 

en viss mängd utan också att det ska se ut som att de arbetar intensivt hela tiden. På samma 

sätt skulle man kunna se på anställda som sitter i cellkontor som att de befinner sig i den 

bakre regionen där de sannolikt inte måste upprätthålla samma normer då medarbetare inte ser 

och hör dem hela tiden. Det är också rimligt att det inte förväntas att de ska ge intryck av att 

de arbetar intensivt hela tiden på samma sätt som anställda som sitter i öppet kontorslandskap 

och har en publik.  

Upplevelsen av arbetsmiljöfaktor 

Johansson m.fl. (1996) använder begreppet stimulatorer när de syftar på förhållanden som har 

en positiv inverkan på individen och dess arbetsmiljö och begreppet stressorer använder de 

när de syftar på belastningar i arbetsmiljön som påverkar individen negativt. Stressorer och 

stimulatorer kan vara antingen objektiva eller subjektiva. Objektiva eller upplevelseneutrala 

faktorer påverkar individen fysiskt oavsett om eller hur de upplevs. Detta innebär att 

individen kan påverkas av dem utan att vara medveten om dem eller den påverkan som de 

utsätts för. Allergiframkallande ämnen, elektriska och magnetiska fält är båda exempel på 

sådana faktorer. Ljud, ljus, vibrationer, temperaturer, gaser, stol- och bordshöjder är 

upplevelseneutrala arbetsmiljöförhållanden som företagshälsovården har som rutin att 

undersöka. Eftersom individen inte alltid upplever de upplevelseneutrala faktorerna och dess 
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inverkan kan de påverka individen under en lång tid utan att individen reflekterar över att byta 

arbetsmiljö. Subjektiva eller upplevelserelaterade faktorer är de förhållanden i arbetsmiljön 

som vi upplever som störningar och påfrestningar eller som vi tycker är positiva och gör att vi 

trivs och utvecklas. Dessa påverkar individen beroende på hur denne upplever dem. Buller, 

bländning, klimat, lukt, arbetsställningar, arbetsrörelser och luftföroreningar är stressorer och 

dessa kan upplevas väldigt olika av olika individer. En och samma arbetsmiljöfaktor kan vid 

olika tidpunkter upplevas som antingen stressoar eller stimulator beroende på vilken 

sinnesstämning individen är i, andra förhållanden i arbetsmiljön eller om individen fått nya 

erfarenheter. Johansson m.fl. skiljer på artificiella och naturliga faktorer som förs in i 

arbetsmiljön. De upplevelseneutrala faktorer som man kommer i kontakt med i samband med 

datorisering är artificiella. De förekommer inte naturligt i individens miljö på samma sätt som 

dagsljus, vindbrus, solvärme eller vindkyla gör. De naturliga faktorerna har individen som 

regel svårt att påverka och har därför lättare att acceptera dessa. Däremot tenderar individen 

att ha svårare att acceptera missförhållanden som skapas av andra individer eller av ny teknik 

och särskilt om de inte själva varit med och beslutat om införandet. Datoranvändare kan 

besväras av och ifrågasätta den värme som datorn ger ifrån sig men däremot acceptera kraftigt 

ökade temperaturer under solvarma dagar. Fysiska, kemiska, biologiska, ergonomiska, 

teknologiska och administrativa förhållanden i arbetsmiljön kan vara både upplevelseneutrala 

och upplevelserelaterade och ha en koppling till varandra på olika vis. Om exempelvis en 

datoranvändare upplever sig sitta obehagligt läggs den fysiska belastningen till i hans 

besvärsupplevelse. Immateriella förhållanden som organisatoriska, socioekonomiska 

psykosociala förhållanden påverkar istället människan främst beroende på hur denne upplever 

dem. Johansson m.fl. skiljer på yttre faktorer och inre faktorer som exempelvis minnen, 

framtidsförväntningar, dagdrömmar eller fantasier som inte har någon motsvarighet i 

omvärlden. De menar att upplevelseneutrala förhållanden som ergonomiska belastningar, ljud 

och belysning ofta är lätta att beskriva, mäta och åtgärda. De yttre upplevelserelaterade 

förhållandena däremot såsom tidspress, bristande information, otillräcklig kunskap, stort 

ansvar, otillräckliga befogenheter och resurser eller en dålig relation till chefen och kolleger 

är generellt sett svårare att analysera och förändra. Detta kan i sin tur leda till att man utreder 

den fysiska arbetsmiljön men missar de psykosociala faktorerna.  

Johansson m.fl. (1996) skiljer på ljud och buller. Buller definierar de som ickeönskvärt ljud 

och ljud definierar de som önskvärt ljud. De menar att individen rent allmänt stör sig mer av 

buller som de inte själva orsakat och sådant som innehåller information. Ett exempel på en 

sådan situation kan vara i ett kontorslandskap där en anställds skrivare kan starta när som 
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helst utan att kollegor kan göra något åt det. Anställda har lätt att acceptera sin egna 

skrivmaskins buller men har svårt att acceptera medarbetares buller därför att de förväntar sig 

en del buller när de själva skriver men en medarbetares buller är de inte alltid förberedda på. 

En individs koncentrationsnivå försämras automatisk när de sitter och arbetar med något 

samtidigt som andra människor konverserar i närheten och de kan höra enskilda ord eller 

meningar. De menar också att individer störs av en bullernivå som stör dem från att föra 

samtal, tala i telefon och dylikt. Bullret påverkar också individens sociala beteende inte minst 

genom att individen får svårare att kommunicera utan det har också visat sig att individer blir 

mindre hjälpsamma i en miljö med mycket buller. Bullret påverkar också individens 

prestationsförmåga och döljer information på olika sätt. Lågfrekvent buller har ofta den 

effekten att individen blir trött medan informativt ljud istället gör individen mer vaken (Ibid). 

Utifrån Johansson m.fl. teori skulle man utifrån denna studie kunna se på ljud som anställda 

i kontorslandskap upplever som stressorer eller stimulatorer som påverkar arbetsmiljön. 

Utifrån teorin skulle man kunna förstå hur anställda i öppna kontorslandskap reagerar på ljud 

som kollegor orsakar och som de inte alltid är förberedda på. Man skulle kunna förstå det som 

att anställda i ett kontorslandskap får svårare att koncentrera sig när de hör kollegor 

konversera i bakgrunden.  

Integritet på arbetsplatsen 

Kupritz (1998) skriver om ett begrepp som kallas konversationsprivatliv som syftar på 

individens förmåga att föra samtal från sin arbetsyta utan att personer utanför ska höra och 

förstå vad den konverserande individen säger. Inom konversationsprivatliv skiljer man mellan 

akustisk integritet och visuell integritet. Den akustiska integriteten innefattar talintegritet och 

isolering från buller från den omgivande miljön. Den visuella integriteten kan ses som 

isolering från oönskad iakttagelse. Genom en reglering av den akustiska och visuella 

integriteten hjälper man individen att upprätthålla den mest gynnsamma nivån av social 

kontakt, när individen befinner sig i en situation som avviker från vad denne upplever som 

den mest gynnsamma nivån av social kontakt resulterar detta i att individen upplever sig 

otillfredsställd. 

Utifrån Kupritz studie där hon definierar begreppet konversationsprivatliv kan man tänka 

sig att det i öppna kontorslandskap behövs en reglering av den akustiska och visuella 

integriteten. Utifrån den akustiska integriteten kan man se det som att anställda i det öppna 

kontorslandskapet behöver en viss förmåga att konversera från sin arbetsyta utan att kollegor 
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ska höra och förstå vad som sägs. Utifrån den visuella integriteten kan man se det som att 

anställda i det öppna kontorslandskapet behöver ges möjlighet att inte alltid bli iakttagna. 

Enligt teorin kan man se det som att det finns en viss nivå av social kontakt som är mest 

gynnsam för att anställda i det öppna kontorslandskapet ska känna sig tillfreds med 

arbetsmiljön. 

Metod 

I denna studie undersöks hur övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap upplevs av 

informanterna på ett utvalt företags kundtjänstavdelning, vad gäller hälsa, arbetstrivsel, 

kommunikation och effektivitet.  

Ansats 

Författaren har valt en kvalitativ metod för att få en detaljerad förståelse av de anställdas egna 

uppfattningar om hur de påverkas av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap 

men också för att rollen som forskare inte ska påverka studiens resultat genom vad som 

förväntas finnas (Creswell, 2007). Författaren har valt att göra en fallstudie vilket enligt 

Creswell (2007) är en bra metod att använda när forskaren vill få en fördjupad beskrivning 

och förståelse av en händelse, i detta fall hur informanterna upplever att övergången från 

cellkontor till öppet kontorslandskap har påverkat dem. Författaren har inte för avsikt att 

skapa en generalisering ur empirin utan vill få en bild av hur det ser ut för informanterna på 

det utvalda företagets kundtjänstavdelning (Bryman, 2002).  

Författaren har utgått ifrån de sju stadier för intervjustudien som står i (Kvale, 2009). Det 

första stadiet kallas tematisering och innebär att man formulerar ett syfte med studien och 

redogör för vilka problemområden man är intresserad av. Det andra stadiet är planering och 

innebär att man planerar hur man vill strukturera undersökningen utifrån alla sju stadier innan 

man påbörjar intervjuerna. Det tredje stadiet är intervjun och innebär att man genomför 

intervjuerna med hjälp av en intervjuguide och genom att reflektera över det man önskar få 

kunskap om och till den interpersonella relationen under intervjustudien. Det fjärde stadiet är 

utskrift vilket innebär att man förbereder sig för att analysera materialet och detta gör man 

genom att överföra talspråket till skriftspråk. Det femte stadiet är analys där man utifrån 
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studien syfte och ämne och beroende på hur intervjumaterialet ser ut väljer vilken 

analysmetod som lämpar sig för intervjuerna. Det sjätte stadiet är verifiering och där är 

meningen att man ska ange resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det sjunde 

stadiet är rapportering och det innebär att man ska rapportera vad man genom studien har 

kommit fram till och även hur de använda metoderna har fungerat. Här presenteras också 

etiska aspekter.         

Urval och genomförande 

I studien används ett kriterieurval och ett snöbollsurval. Ett kriterieurval är enligt Creswell 

(2007) ett urval där alla informanter uppfyller vissa kriterier. Ett kriterieurval passar studien 

bra därför att det är viktigt att alla informanter har varit med om en övergång från cellkontor 

till öppet kontorslandskap. Ett snöbollsurval är enligt Bryman (2009) en process där forskaren 

börjar med att få kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för studien och 

använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare informanter. Ett snöbollsurval passar 

denna studie bra därför att det på ett smidigt sätt sparar tid och pengar genom att författaren 

använder en lämplig informant för studien och sedan använder sig av denna för att få tag på 

fler informanter. Författaren fick till en början kontakt med en avdelningschef och efter 

godkännande för intervjuer mailade författaren avdelningschefen information om studiens 

syfte. Enligt Trost (2010) är detta ett bra sätt att förbereda personer. Därefter fick de som var 

intresserade kontakta chefen och författaren fick en kort presentation om intervjupersoner. 

Författaren genomförde en provintervju på en person som varit med om en övergång från 

cellkontor till öppet kontorslandskap men på en annan arbetsplats. Denna intervju ingick inte i 

studien. Provintervjun gjordes för att författaren skulle få en uppfattning om hur materialet 

kan se ut beroende på hur frågor formuleras samt hur många frågor och teman som hinner 

ställas under en viss tid. 

Individuella halvstrukturerade livsvärldsintervjuer gjordes med ett fåtal anställa på det 

utvalda företagets kundtjänstavdelning som har upplevt denna övergång. Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun är enligt Kvale (2010) en form av forskningsintervju 

som syftar till att genom beskrivningar av informanternas livsvärld tolka betydelsen av det 

beskrivna fenomenet. Intervjuerna genomfördes genom att författaren arbetade fram en 

intervjuguide med teman och frågor. Tidigare forskning användes som utgångspunkt för valet 

av teman och de valdes därför att de var relevanta utifrån studien syfte och för att få svar på 

dess frågeställningar. Intervjuerna genomfördes av forskaren själv vilket enligt Trots (2010) 

är en fördel då minnet har stor betydelse för tolkning och analys. Intervjuerna var cirka 30 
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minuter vardera. Intervjusituationen var likadan för alla informanter vilket enligt Trots (2010) 

ger bra tillförlitlighet. Författaren spelade in intervjuerna med bandspelare och en fördel med 

den metoden är att författaren kunde ägna sin uppmärksamhet åt att lyssna på 

intervjupersonerna istället för att behöva tänka på att anteckna samtidigt. En annan fördel med 

detta var också att författaren efter intervjun kunde få ett helhetsintryck istället för de delar 

författaren hade fått med genom att anteckna. En nackdel är att informanterna mer tydligt kan 

känna att de sitter i en intervjusituation men enligt Trots (2010) glömmer de flesta lätt bort det 

faktum att de blir inspelade. Ytterligare en nackdel är att det tar tid att lyssna på 

inspelningarna (Trots, 2010). Intervjuerna ägde rum på avdelningen där informanterna 

arbetar. Författaren inledde intervjuerna med att berätta om studien syfte. Efter att författaren 

transkriberat intervjun och ordagrant skrivit ut texten används den för analysen (Kvale, 2010). 

Författaren börjar med att göra meningskoncentreringar för att sammanställda informanternas 

yttranden där det centrala i yttrandet formuleras för att lättare kunna förstå och överblicka vad 

som sagts. Genom dessa koncentreringar kunde författaren se skillnader och likheter hos 

informanterna (Ibid). Därefter läser författaren igenom den tidigare forskning som är relevant 

för studien och tar ställning till detta. 

Informanter 

De informanter som deltog i studien bestod av 5 anställda i ett mellanstort öppet 

kontorslandskap på ett utvalt företags kundtjänstavdelning. Denna avdelning är en liten 

organisation inom företaget som totalt har cirka 1500 anställda. Samtliga informanter är 

kvinnor i åldrarna 27-60 år. Informanterna har arbetat inom företaget under 1 till 16 år. 

Kriterierna för informanterna var att de hade varit med om en övergång från cellkontor till 

öppet kontorslanskap.  

Etiska överväganden 

Författaren har tagit hänsyn till etiska överväganden bland annat genom informerat samtycke. 

Innan intervjun gjorde författaren en kort presentation av sig själv och beskrev vad själva 

syftet med studien var. Författaren informerade också informanterna om att de i studien 

kommer att vara anonyma, att de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta. 

Uppgifter i intervjumaterialet som kan identifiera någon av informanterna har tagits bort 

(Kvale, 2010). Informanterna uttalar sig bland annat om deras chef vilket ökade kravet på att 

skydda deras respektive identitet och resulterar i att författaren inte avslöjar ålder i samband 

med informanternas uttalande.   
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Trovärdighet, relevans och adekvans  

I en kvalitativ studie är det viktigt att försäkra sig om forskningsresultatens trovärdighet, 

relevans och adekvans. Trots (2010) menar att trovärdigheten i en undersökning är ett av de 

största problemen i såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Det är viktigt att forskaren visar 

läsarna att resultat, data och analys är trovärdig. Författaren har därför reflekterat över de 

etiska aspekterna i samband med datainsamlingen och även i analysen av resultatet reflekterat 

över om trovärdigheten kan ifrågasättas. Hänsyn har också tagits till relevans genom att 

författaren under intervjuerna undvikt att föra fram sina egna åsikter eftersom det är den 

intervjuades uppfattning författaren önskar få fram och förstå. Trots (2010) menar dock att det 

är svårt att som forskare vara helt objektiv, utan några åsikter alls eller utan att ta ställning. 

Han menar vidare att det är viktigt att forskaren tar hänsyn till om de teorier, metoder och den 

teknik man använt har varit adekvata, det vill säga, om de varit rimliga. Författaren har för att 

motverka egna tolkningar av intervjumaterialet gett varje informant möjlighet att ta del av den 

sammanfattning som gjorts av intervjun för att kunna korrigera eller lägga till något som 

eventuellt misstolkats.  

Resultat 

Hälsa och upplevda effekter av miljön 

Fysisk och psykiska hälsa 

Alla informanter nämner att de lättare blir trötta när de arbetar i öppet kontorslandskap 

jämfört med när de arbetade i enskilt kontorsrum. De upplever att den ökade ljudnivån bidrar 

till fler intryck av olika slag som gör att de blir mer trötta. Informanterna menar att den ökade 

tröttheten har gjort att de är mer beroende av att ta rast när de arbetar i öppet kontorslandskap 

jämfört med när de arbetade i cellkontor. 

...”Jag brukar försöka cykla istället till jobbet för att få lugn och ro. Och så känner jag att jag är 

mer beroende av att ta en rast på eftermiddagen när jag sitter i kontorslandskap”... 

...”Man är betydligt mer trött när man sitter såhär. När man går hem. För att det är så mycket 

intryck mer som kommer till. Det räcker med att det är folk som rör sig omkring en och det är mer 

ljud helt enkelt. Så det är ju sämre i kontorslandskap”...        
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Informanterna upplever också att de kan bli stressade av att se och höra andra i det öppna 

kontorslandskapet. 

...”Vad jag kan uppleva det är att finns det någon som lätt blir stressad så stressar den gärna upp 

flera. Satt det kan föra med sig att det blir mycket snack om det och folk jagar upp sig och istället för 

att gå lugnt i korridoren i landskapet så nästan springer dom för att det är så mycket att göra så det 

kan vara en nackdel”... 

...”Man påverkas av grupptrycket. Jag kan ju inte gärna komma och säga om det är högar med 

jobb och säga att jag är oberörd och så om mer än hälften tycker det är jättemycket och pratar om 

det eller tiden då blir jag berörd oavsett om jag vill eller ej”... 

...”Jag kan bli stressad både av att höra andras telefoner ringa och höra andra prata i telefon”... 

Trivsel  

Merparten av informanterna upplever att de trivs bättre att arbeta i kontorslandskap jämfört 

med att arbeta i cellkontor trots att de ser många nackdelar med kontorslandskapet. 

...”Jag menar jag kan inte säga att jag saknar att sitta i eget rum och tänker att åh jag vill 

verkligen att ha ett eget rum det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker att vi har en väldigt bra 

lokal för vårat ändamål. Eh vi har liksom fokuserat på att ha våra papper i mitten så att säga att alla 

ska ha ungefär lika långt. Eh och dom stora skrivarna och den biten också liksom mitt i mellan oss 

”... 

...”Eh jag kan sakna det ibland eh vissa grejer ibland har man ju bra och ibland dåliga dagar 

liksom och ibland kanske man vill vara lite mer ensam och det är ju lite svårt att vara i ett öppet 

landskap”...  

...” Jo jag trivs i kontorslandskapet men man kan man blir mer störd tycker jag inte alltid men det 

händer. Ibland kan det ju bli så hög ljudnivå av surret men jag trivs med öppenheten och eftersom 

man är social är det också bra att sitta i landskap därför att man kommer närmare varandra och 

man kan lär sig av varandra men det finns stunder då man skulle behöva en bärbar dator och kunna 

sätta sig i ett enskilt rum och koncentrera sig”... 

En gemensam uppfattning hos informanterna var att placeringen i kontorslandskapet har 

betydelse för trivseln. 

...”Fick jag välja skulle jag gärna sätta mig i en hörna för då blir det tystare. Då är jag mera 

avskärmad och då har jag ändå fördelarna av att sitta i ett landskap”...  

Koncentration  

Den gemensamma uppfattningen hos informanterna är att de upplever att de koncentrerar sig 

sämre i ett öppet kontorslandskap jämfört med när de arbetade i cellkontor.  
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...”Fördelen jag kan känna med att sitta i eget rum e att man har lite lättare tycker jag att 

koncentrera sig. Det är lättare att stänga dörren när man sitter i cellkontor och få liksom mer 

fokuserat om man sitter med sådana arbetsuppgifter för ibland gör man det så man känner nu vill jag 

vara i fred nu vill jag koncentrera mig vad är det jag ska göra liksom. För hur det än är så man hör 

nån skratta till eller nån säger någon så är det väl nån del som hör det som man lyssnar och tappar 

lite fokus ”... 

...”Koncentrationen är sämre i landskap därför att jag blir stressad när jag hör kollegors 

konversationer. Antingen vill man hänga med och prata eller så vill man inte och vill koncentrera sig 

men det är svårare därför att man kan bli avbruten när andra pratar”... 

Effektivitet 

Informanterna hade delade åsikter om huruvida de blir mer effektiva när de arbetar i 

cellkontor eller i öppet kontorslandskap.  

...”Jag tror att man blir mer effektiv om man sitter i enskilt rum. Jag uppfattar det så i alla fall 

eftersom jag koncentrerar mig bättre där. Men många tänker att nej det är bättre å sitta i landskap 

där man har den här komma närmare varandra men det kan man ju göra även fast man sitter i eget 

rum”... 

...” Eh jag kan ändå känna att man triggas lite utav tempot asså om man ser andra sådär man kan 

liksom inte sitta och kura på sin egen kammare och glömma bort att man har en jättehög på ett bord. 

Utan det blir mer att man ser det på ett annat sätt när man sitter såhär och man hör och man märker 

om andra har mycket och så vidare så jag tror att det påverkar på ett positivt sätt sen kan det ju 

också vara stressande naturligtvis. Det är ju alltid för och nackdelar med allting”... 

...”Jag tror att man blir mer effektiv när man sitter i kontorslandskap då det underlättar för bra 

samarbete och kommunikation”.. 

Fysisk miljö 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att omgivningen är mer öppen och luftig i det 

öppna kontorslandskapet jämfört med i cellkontoret. Informanterna upplever dock att 

förvaringen av privata saker var mycket bättre när de arbetade i cellkontor jämfört med vad 

det är i det öppna landskapet.  

...” Ja det är skillnad att om du går och tränar har du ingenstans att hänga upp din handuk och 

dina träningssaker utan då möblerar du på stolen och runt omkring dig så mycket som det går. Och 

det ser ju inte alltid så kul ut att ha träningskläderna och kanske du har bh och blöta trosor och ja 

fuktiga underkläder och handuk och ja allting ska hänga där och torka för att du kanske ska ha dom 

kanske nästa dag eller inte behöva släpa hem det varje dag och det finns det inget utrymme för i 

kontorslandskapet”... 
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Informanterna tycker att det fungerar relativt bra att sitta nära inpå sina kollegors fysiska 

miljö och menar att de är en välfungerande grupp som tänker på att de sitter i samma rum och 

visar hänsyn gentemot varandra. 

...” För man jag gör ju så i alla fall att man lyfter blicken liksom och antingen skakar man på 

huvudet om man sitter och pratar i telefonen sådär eller om man sitter upptagen med nånting eller så 

håller man liksom kvar blicken att det är okej att du kan komma fram om du vill fråga nånting eller 

vad det nu är för något”... 

Ljudnivå 

Under intervjuerna framkommer samstämmiga uppfattningar hos informanterna om att 

ljudnivån är högre när de arbetar i öppet kontorslandskap jämfört med när de arbetade i 

cellkontor.  

...”Eftersom det är fler människor som rör sig runt omkring gör att det skapas mer ljud i 

kontorslandskap jämfört med cellkontor och det är en nackdel med kontorslandskapet”... 

...”Aa den är ju bättre i cellkontor eller överhuvudtaget för då hade man ju fler väggar. Eh det blir 

ju mycket mer öppet när man har tagit bort alla väggar satt ljudnivån blir ju betydligt mycket 

högre”... 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att kollegorna gör så gott de kan för att visa 

hänsyn gentemot varandra genom att inte prata och exempelvis skratta för högt men menar att 

de inte är mer än människor och att de ibland kan komma på sig själva med att prata för högt.  

Den sociala miljön 

Merparten av informanterna upplever att den sociala miljön i kontorslandskapet uppmuntrar 

mer till umgänge än vad cellkontoret gör genom att de både ser och hör kollegorna.  

...” Ja den uppmuntrar för mycket till umgänge. Det blir väldigt lätt att kanske två börjar prata 

och så hör andra vad de pratar om och tycker att det låter intressant och så går de dit och så blir 

dom en lite större grupp som står och pratar”... 

...”Den sociala biten eh man ser ju sina kolleger på ett annat sätt och man hör ju sina kolleger på 

ett annat sätt  det är lättare att ställa frågor på gott och ont ibland är man ju lat och orkar inte resa 

sig från stolen”... 

Vissa informanterna menade att cellkontoret hade en fördel därför att de i cellkontoren 

bland annat kunde prata ostört med kollegor och samtidigt sätta sig ner bekvämt för att 

samtala.  
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...”För asså det saknar vi lite här för det har vi tjatat om lite sen vi flyttade hit att vi skulle ha lite 

extra stolar eller pallar. Det finns ju inget sånt. Vilket innebär att man får ju stå eller dra med sig en 

kontorsstol. När vi satt i cellkontoren så hade man ju typ i varje rum en eller två extra stolar som 

stod så att det inbjöd ju liksom att man kunde gå in och sätta sig”... 

Informanterna upplever inte att chefen har fått ett övertag trots att de anställda alltid måste 

räkna med att synas, men menar att detta säkert är beroende av vad de har för typ av chef och 

även hur de är placerade i kontorslandskapet. Samtliga i studien var överens om att det var 

önskvärt att sitta i en hörna där de erbjuds mer avskildhet samtidigt som de kan dra nytta av 

kontorslandskapet fördelar. 

...”Det tror jag faktiskt inte. Men det är nog olika vad man har för typ av chef. Men hon är inte 

den kontrollerade typen satt det upplever inte jag i alla fall”... 

Vissa av informanterna upplevde att denna kontroll är ömsesidig i och med att det också 

blir tydligt vad chefer arbetar med.  

...”Kontrollen är ömsesidig och det blir en helt annan social kontroll på arbetskamrater också. 

För kommer du inte som du ska och gör dina timmar syns det väldigt tydligt och då är det alltid 

någon som ifrågasätter satt det är en helt annat kontroll på vad jag gör och inte gör och när jag 

kommer och när jag går”... 

Privatliv 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att de när de arbetar i öppet kontorslandskap 

har mindre privatliv jämfört med när de arbetade i cellkontor. Den anställde upplever bristen 

på privatliv som en nackdel i kontorslandskapet.  

...”Om man till exempel har varit hos läkaren och ska fylla i en hälsoenkät så kanske man inte vill 

att alla ska se. Eller om man kollar på sin lönespec och önskar vara lite privat och inte vill att alla 

ska kunna se”... 

En gemensam uppfattning hos informanterna är att en fördel med att arbeta i cellkontor är 

att de inte behöver gå ifrån arbetsplatsen för att ringa privata samtal. Chefen upplever precis 

som de anställda att hon har mindre privatliv när hon arbetar i öppet kontorslandskap jämfört 

med när hon arbetade i cellkontor men till skillnad från de anställda anser hon inte att det är 

en nackdel. Chefen menar istället att det är en fördel att de i kontorslandskapet inte ges 

samma möjlighet att vara privat och menar att det på arbetstid inte är lämpligt att i allt för stor 

utsträckning exempelvis prata i telefon om privata saker.  



 

 23 

Samarbete och kommunikation  

En gemensam upplevelse hos informanterna är att samarbetet och kommunikationen fungerar 

bättre när de arbetar i öppet kontorslandskap jämfört med när de arbetade i cellkontor. De 

upplever att det är lättare att ställa frågor till kollegorna när de befinner sig i varandras fysiska 

närhet. De upplever att det var svårare att få kontakt med kollegor när de arbetade i cellkontor 

eftersom de då blev tvungna att gå ifrån arbetsplatsen och knacka på en annan dörr om de 

behövde få kontakt. 

...” Det är lättare att kommunicera i landskap i cellkontoret då måste jag gå och leta och så 

kanske inte personen ifråga är på plats och då får jag gå tillbaka med outrättat ärende och så kanske 

jag måste avsluta med det jag håller på med eftersom jag inte fick svaret och så sen när jag ser 

personen ifråga ja då måste jag gå tillbaka och börja om igen.  Så det kan ta längre tid”... 

...”Jag tycker som sagt det är bättre att sitta som vi gör i kontorslandskapet faktiskt. Samarbetet 

fungerar bra. Det är lättare att ställa frågor men också lättare att störa. Det kan väl vara en nackdel 

här. På cellkontoret kunde jag dels stänga dörren eh och dels vara lite mer i fred. Det var inte lika 

lätt att fråga hela tiden när man satt i cellkontor”... 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att en fördel med att arbeta i öppet 

kontorslandskap är att de har ett erfarenhetsutbyte av varandra. Informanterna upplever också 

att det öppna kontorslandskapet bidrar positivt till gemenskap och teamkänsla. Chefen tycker 

att det är en fördel att hon i det öppna kontorslandskapet har bra uppsikt över sina kollegor 

bland annat för att kunna notera stressnivå och kunskapsnivå hos medarbetarna. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur en övergång från cellkontor till öppet kontorslandskap 

upplevs av ett fåtal av personalen på ett utvalt företags kundtjänstavdelning vad gäller hälsa, 

arbetstrivsel, kommunikation och effektivitet. Författaren ville också ta reda på vad 

personalen är nöjda respektive missnöjda med och hur de har betydelse för deras trivsel och 

hälsa.  

Metoddiskussion 

Författaren har inte själv någon erfarenhet av en övergång från cellkontor till öppet 

kontorslandskap vilket kan vara en fördel då denne inte har någon egen upplevelse av 
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situationen som i sin tur skulle kunna påverka resultatet. Författaren upplever att det kan ha 

varit en nackdel att intervjuerna ägde rum under arbetstid då informanterna hade en hektisk 

period på arbetet och därför kan ha känt sig stressade. Å andra sidan ansågs det svårt att få 

informanter att ställa upp i studien på sin fritid. Författaren förberedde intervjuerna samt 

arbetade med intervjuanalysen utifrån de sju stadier i en intervjuundersökning som ges i 

Kvale (2009). Genom att arbeta utifrån denna metod erhölls en ökad förståelse för planering 

och förberedelse inför intervjuerna för att få fram information som är relevant för de aktuella 

frågeställningarna. Genom att analysera intervjumaterialet utifrån relevanta teman fick 

författaren en stor hjälp att sortera bort det material som inte var intressant för studien. Man 

kan fråga sig om sättet att samla in informanter kan ha påverkat utfallet? Författaren började 

med att få kontakt med personalchefen på den utvalda avdelningen som i sin tur skickade ut 

ett mail till sina underställda där de som var intresserade fick höra av sig. Ett analysresultat är 

att de tillfrågade uttrycker att de är nöjdare med att arbeta i kontorslandskap än i cellkontor, 

detta trots de många nackdelar med öppet kontorslandskap som lyfts fram. Bland annat 

värdesatte samtliga informanter i studien den sociala miljön i landskapet. Skulle det kunna 

vara så att de individer som aktivt väljer att anmäla sig som informant är sociala till naturen 

och att det kan förklara varför de trivdes bättre i kontorslandskapet? Man kan också fråga sig 

ifall resultatet kan ha påverkats av att informanterna i studien endast bestod av kvinnor. Kan 

det vara så att män och kvinnor värdesätter de olika för- och nackdelarna med landskap 

respektive cellkontor olika och att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om studien hade 

haft en jämn fördelning av män och kvinnor?  

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna kvalitativa intervjustudie beskriver både för- och nackdelar som 

informanterna i studien upplever i samband med en övergång från cellkontor till öppet 

kontorslandskap samt hur detta påverkar deras hälsa och trivsel. På många sätt stämmer deras 

upplevelser överrens och på andra sätt stämmer de mindre överens. Att det var troligt att de 

hade upplevt både för- och nackdelar med denna förändring hade författaren trott sedan 

tidigare, men utifrån tidigare forskning fick författaren en uppfattning om att nackdelarna var 

fler och övervägde, något som i denna studie inte visade sig vara fallet.  

Upplever de anställda att övergången från cellkontor till öppet 

kontorslandskap har påverkat deras hälsa? 
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Det har framkommit att både medarbetare och chef upplever att ljudnivån är högre efter denna 

förändring och informanterna var enade om att ljudnivån i cellkontor var behagligare att 

arbeta i. Detta är något som återkommer i litteraturen. Arbetsmiljöverket (2010) menar att den 

främsta orsaken till ljud på kontoret är genom andra människor. De menar att anställda kan bli 

störda av medarbetares samtal men också av ljud från steg och dörrar som öppnas och stängs 

och att detta kan orsaka stress. Björk Bovin & Ståhl (2009) har också en teori om ökad 

ljudnivå och stress i kontorslandskap och menar att kommunikationen och närheten till 

kollegorna ökar risken att man stör varandra. De menar att en redan stressad person kan känna 

sig stressad av störande ljud som skapas av omgivningen vilket i sin tur gör individen mer 

känslig för ljud och mer störd av ljuden vilket i sin tur gör individen ännu mer stressad. 

Informanterna var dock överens om att de som grupp gör så gott de kan för att visa hänsyn 

gentemot sina kollegor genom att inte prata eller skratta för högt. Detta resultat skulle man 

kunna tolka utifrån Goffman (2000) teori om det sociala rummet där man kan se på 

interaktion som de anställdas ömsesidiga påverkan på handlingar och sätt att bete sig när de 

befinner sig fysiskt nära sina kollegor. Utifrån Goffmans teori kan man se det som att de 

anställda i kontorslandskapet befinner sig i den främre regionen där de försöker ge uttryck för 

och upprätthålla normer för hur de ska bete sig genom att inte prata och skratta för högt.  

Studien visar att informanterna upplever att de tenderar att bli mer trötta efter denna 

förändring. Det är framför allt den ökade ljudnivån i kontorslandskapet som bidrar till många 

olika intryck som i sin tur gör att de känner sig trötta. Detta har i sin tur lett till att de är mer 

beroende av att ta rast oftare jämfört med när de arbetade i cellkontor. Vissa av informanterna 

menade att ljudet från medarbetares telefoner upplevdes som mycket störande och var en 

orsak till varför de blev mer trötta. Medan vissa informanter menade att de hade så pass 

mycket erfarenhet av att arbeta i landskap att de vant sig vid olika bakgrundsljud. Detta 

resultat får delvis medhåll av Björk Bovin & Ståhl (2009) som menar att individer tenderar att 

”spetsa” öronen när de exempelvis hör andra telefonsignaler, samtalade individer eller andra 

bakgrundsljud. De menar däremot att trots att vissa individer menar att de vänjer sig vid dessa 

ljud kan de istället känna sig mer psykiskt trötta då det tar på krafterna att isolera ljud. De 

föreslår bland annat att man på arbetsplatsen kommer överens om umgängesregler som kan 

bidra till en lugnare miljö. Resultatet skulle också kunna förstås utifrån Johansson m.fl. 

(1996) teori om buller då det skulle kunna vara så att bullret påverkar informanternas 

prestationsförmåga och döljer information på olika sätt och att det lågfrekventa bullret gör att 

informanterna blir trötta. Resultatet visar också att informanterna reagerade mer negativt på 

ljud som de inte själva orsakat. Detta skulle man också kunna tolka utifrån Johansson m.fl. 
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(1996) teori om buller där det skulle kunna vara så att informanterna störs mer av buller som 

de inte själva orsakat och sådant som innehåller information därför att de har lättare att 

acceptera buller som de själva förorsakat eftersom de är förberedda på detta.   

Studien har visat att merparten av informanterna upplever att de blir mer stressade när de 

arbetar i det öppna kontorslandskapet jämfört med att arbeta i cellkontor. De har visat sig att 

de påverkas negativt av att se en kollega som har mycket arbete att göra eller som av någon 

anledning verkar stressad. Att stress är en vanlig konsekvens av öppna kontorslandskap styrks 

av tidigare forskning (Arbetsmiljöverket, 2010; Björk Bovin & Ståhl, 2009). Resultatet skulle 

kunna tolkas utifrån Johansson (1996) teori om upplevelseneutrala faktorer.  Det skulle kunna 

vara så att informanterna inte har upplevt de upplevelseneutrala faktorerna, dvs den ökade 

ljudnivån, och dess inverkan på deras fysiska hälsa i ett tidigt stadium och att ljudnivån därför 

har kunnat påverka informanterna under en längre tid vilket i sin tur gjort att de numera 

känner sig mer stressade. Att ständigt höra kollegors telefoner ringa kan av vissa informanter 

också upplevas stressande.  Detta skulle man kunna förstå utifrån Johanssons (1996) teori om 

artificiella och naturliga faktorer som förs in i arbetsmiljön där de upplevelseneutrala faktorer 

som man som anställd kommer i kontakt med i samband med att en kollegas telefon ringer är 

artificiell. Det skulle kunna vara så att informanterna har lättare att acceptera naturliga 

faktorer såsom vindbrus därför att de har svårare att påverka dessa men att de har svårare att 

acceptera artificiella faktorer såsom buller som skapas av att kollegors telefoner ringer. Att 

informanterna inte var enade om att det öppna kontorslandskapet bidrar till en ökning i stress 

och att en av informanterna inte upplevde sig mer stressad i öppet kontorslandskap skulle man 

kunna förstå utifrån Johansson m.fl. (1996) teori om stressorer. Att detta kan upplevas olika 

av olika individer kan bero på att olika arbetsmiljöfaktorer vid olika tidpunkter kan upplevas 

som stressiga och vid en annan tidpunkt inte alls stressiga. Utifrån teorin skulle det kunna 

vara så att informanten som inte blir stressad befinner sig i en annan sinnestämning än övriga 

informanterna och det kan också bero på andra förhållen i arbetsmiljön.  

Upplever de anställda att deras arbetstillfredställelse har 

påverkats av övergången från cellkontor till öppet 

kontorslandskap? 

Studien visar att merparten av informanterna upplever att de trivs bättre i kontorslandskap 

jämfört med cellkontor trots att de ser många nackdelar med kontorslandskapet. Ett intressant 

resultat då tidigare forskning visat något helt annat. Danielsson Bodin (2010) studie visar att 

anställda i cellkontor upplever högre arbetstillfredställelse än anställda i andra kontorstyper. 
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Det kan dock vara relevant att ta hänsyn till att denna studie studerar hur anställda hälsa 

påverkas av en övergång från cellkontor till kontorslandskap medan Danielsson i sin studie 

studerade både cellkontor, kontorslandskap, flexkontor samt kombikontor.  

Ett kanske inte oväntat resultat i studien är att samtliga informanter var enade om att de i 

det öppna kontorslandskapet har mindre privatliv jämfört med vad de hade när de arbetade i 

cellkontor men däremot var det mindre väntat att de inte var överens om huruvida det är en 

för- eller nackdel. De anställda upplevde att bristen på privatliv i det öppna kontorslandskapet 

är en nackdel medan chefen såg det som en fördel. De anställda ansåg att cellkontoret hade en 

fördel då de inte behövde lämna sin arbetsplats för att ringa privata samtal. Detta resultat 

skulle man kunna förstå utifrån begreppet konversationsprivatliv som man kan läsa om i 

Kupritz (1998). Det skulle kunna vara så att de anställda upplever sig negativt inställda till det 

öppna kontorslandskapet gällande privatliv därför att de inte ges samma möjlighet att föra 

samtal från sin arbetsyta utan att behöva vara orolig att kollegor ska höra och förstå vad de 

säger. Detta i sin tur skulle kunna leda till att regleringen mellan den akustiska och visuella 

integriteten som ska hjälpa de anställda att upprätthålla den mest gynnsamma nivån av socialt 

kontakt inte fungerar på önskvärt sätt och att de därför känner sig otillfredsställda. En av 

informanterna menar att hon saknar att kunna vara ifred när hon har dåliga dagar samtidigt 

som merparten av informanterna menar att de ibland upplever att det finns stunder då de 

skulle behöva sitta i ett enskilt rum för att koncentrera sig med särskilda arbetsuppgifter. Detta 

resultat finner jag intressant då Björk Bovin & Ståhl (2009) menar att vissa människor är mer 

känsliga än andra för människors fysiska närhet och de föreslår att en arbetsplats som 

förbereder sig för att gå från cellkontor till öppet kontorslandskap tar hänsyn till anställdas 

olika behov, både arbetsrelaterade såväl som privata. De menar att det i viss mån kan vara bra 

att låta anställda få vara med och påverka var de ska sitta.   

Chefen upplevde att det var positivt att de anställda ges färre tillfällen att vara privat och 

ansåg att det var olämpligt att som anställd i allt för stor utsträckning exempelvis prata i 

telefon eller prata med kollegor om privata saker i kontorslandskapet. Chefen tyckte också att 

det var en positivt att man i det öppna kontorslandskapet har bra uppsikt över sina kollegor. 

Detta styrks av tidigare forskning som visat att en av fördelarna ur chefens synvinkel är att 

denne i kontorslandskapet får en bra uppsikt över sina medarbetare vilket också underlättar 

kontakten med dessa (Björk Bovin & Ståhl, 2009). Utifrån Goffman (2000) teori om den 

främre regionen skulle man kunna se det som att chefen i kontorslandskapet har en ständig 

bevakning över de andra medarbetarna vad gäller deras anständighetsnormer.  
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Något som chefen i studien såg som en nackdel gällande bristen på privatliv i landskapet 

var om en kollega önskade prata ostört med henne. Detta tar även Björn Bovin & Ståhl (2009) 

upp och menar att en nackdel med att chefen sitter placerad i landskapet är om chefen får 

många samtal som bör behandlas privat och att vissa medarbetare kan tycka att det känns 

jobbigt att prata om sådant som de måste söka upp ett enskilt rum för att diskutera. 

Informanterna var överens om att omgivningen är mer öppen och luftig i det öppna 

kontorslandskapet jämfört med i cellkontoret. De upplever dock att förvaringen var mycket 

bättre när de arbetade i cellkontor. 

Samtliga informanter i studien upplever att placering i landskapet har betydelse för trivseln. 

De menar att en hörnplacering erbjuder mer avskildhet och tystnad samtidigt som de 

fortfarande ges möjlighet att utnyttja fördelarna med kontorslandskap. Detta skulle man kunna 

förstå utifrån Goffman (2000) teori där man skulle kunna uppfatta en hörnplacering i 

kontorslandskapet som ett mellanting mellan den främre och bakre regionen där individen inte 

nödvändigtvis behöver känna samma press på att upprätthålla de hövlighetsnormer som råder 

i kontorslandskapet då denne inte syns och hörs på samma sätt inför sina kollegor som den 

skulle ha gjort om den satt placerad mitt i kontorslandskapet. 

Upplever de anställda att kommunikationen mellan kollegor 

påverkas av övergången från cellkontor till öppet 

kontorslandskap? 

I denna undersökning har författaren kommit fram till att samtliga informanter upplever att 

samarbete och kommunikationen fungerar bättre i kontorslandskap jämfört med i cellkontor. 

Detta beror framför allt på att kontorslandskap underlättar arbetet när man ska ställa frågor till 

kollegor. Detta resultat finner författaren intressant då Johansson m.fl. (1996) menar att buller 

påverkar individens sociala beteende genom att individen får svårare att kommunicera och 

menar vidare att individer tenderar att bli mindre hjälpsamma i en miljö med mycket buller.  

Informanterna var överens om att det var jobbigare att ställa frågor till kollegor när de 

arbetade i cellkontor då de var tvungna att lämna arbetsplatsen och knacka på en dörr för att 

ställa frågor. De belyste osäkerheten kring huruvida kollegan satt på rummet eller inte. Detta 

styrks av tidigare forskning av Hatch (2002) som menar att individer som är fysiskt nära 

uppmuntrar till informell interaktion. Vidare menar hon att fysiskt avstånd däremot har en 

tendens att försvåra skapandet av nära relationer och samarbete eftersom man då måste göra 

sig besvär att planera ett möte.  
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Informanterna upplevde att en fördel med kontorslandskapet var att de hade ett 

erfarenhetsutbyte och kunde lära sig genom att studera varandra. Detta är något som även 

Arbetsmiljöverket (2010) tagit upp och menar att kontorslandskapet underlättar för 

informationsöverföring genom att höra medarbetares samtal. 

Informanterna belyste vikten av teamkänsla och menade att kontorslandskap främjar detta. 

Detta styrks också av tidigare forskning av Becker & Steele (1995) där de berättar om ett 

företag som valt att minska storleken på privata arbetsplatser och istället satsa mer på 

generösa gemensamma utrymmen vilket resulterade i att de minskade fokus på individuella 

prestationer och istället arbetade för teamets bästa. Hatch (2002) menar att antagandet att 

kontorslandskap bidrar till en ökad kommunikation och stärker teamkänslan kan bero på 

själva avgränsningen snarare än själva öppenheten då team brukar utforma någon form av 

gräns som skiljer gruppen från andra grupper på arbetsplatsen.  

Resultatet visar att merparten av informanterna tycker att den sociala miljön i 

kontorslandskap uppmuntrar mer till umgänge än vad cellkontor gör. Motiveringen till detta 

är att de i kontorslandskap både ser och hör sina kollegor medan de i cellkontor lätt kan känna 

sig ensamma. Detta styrks av Arbetsmiljöverket (2010) som menar att anställda i ett enskilt 

rum kan känna sig instängda och i värsta fall känna sig isolerade. Vissa av informanterna 

tyckte dock att närheten till kollegorna ibland inbjuder lite för mycket till umgänge och det 

kan sluta med att de står en stor grupp och pratar istället för att arbeta. Även Jacobsen & 

Thorsvik (1995) menar att den ökade kommunikationen och gemenskapen i 

kontorslandskapet av vissa kan upplevas som negativ och leda till att individen inte upplever 

sig få tillräckligt med avskildhet för att sköta sina arbetsuppgifter. Några av informanterna 

menade att cellkontoret har en fördel då man kan prata ostört med kollegor och samtidigt sätta 

sig bekvämt på de extrastolar som finns där. 

Studien har visat att informanterna inte upplever att överordnade har fått ett övertag på 

grund av att anställda alltid måste räkna med att synas i kontorslandskapet, men menar att 

detta säkert är beroende av huruvida de har en kontrollerande chef eller inte och även hur de 

är placerade i kontorslandskapet. Björk Bovin & Ståhl (2009) diskuterar också vikten av en 

uppskattad chef och menar att detta har betydelse för huruvida medarbetare gillar att chefen 

kan höra och se allt. 

Resultatet visar att vissa av informanterna upplevde att kontrollen var ömsesidig i och med 

att det också blir tydligt vad chefer arbetar med. De menade också att kontorslandskapet 

bidrar till en helt annan social kontroll på arbetskamrater och att det syns om en kollega inte 

sköter sitt jobb eller kommer som den skall. De menar vidare att det kan bli jobbigt om de har 
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en överenskommelse med sin chef om att de under en viss tid inte behöver infinna sig som 

vanligt på kontoret. Detta resultat skulle man kunna förstå utifrån Goffman (2000) teori där 

den anställde i detta fall handlar på ett särskilt sätt då denne syns och hörs av kollegorna. Man 

skulle kunna tolka detta som moraliska krav såsom regler att inte ofreda kollegor, inte lägga 

sig i kollegors ensak, regler om vad som är anständigt i kontorslandskapet och dylikt. Utifrån 

teorin är det rimligt att informanterna i denna studie då de inte upplevde sig ha en 

kontrollerande chef visar ett anständigt beteende i kontorslandskapet därför att de är måna om 

att ge ett gott intryck på sina kollegor.  

En informant belyser vikten av att kunna läsa varandras kroppsspråk om huruvida de är 

upptagna med något eller om det är okej att komma fram och ställa frågor. Detta skulle man 

kunna tolka bland annat utifrån Goffman (2000) hövlighetsnormer där den anställda lär sig att 

tolka gester och kroppsspråk som kollegorna visar. Man skulle också kunna likna detta vid 

Björk Bovin & Ståhl (2009) umgängesregler som syftar till de gemensamma regler man 

kommer fram till för hur man ska bete sig. 

Samtliga informanter upplever att de koncentrerar sig sämre i det öppna kontorslandskapet 

jämfört med cellkontor. De menar att det bland annat är möjligheten att i cellkontor stänga en 

dörr när de vill arbeta ostört som främjar koncentrationen. De menar också att de tenderar att 

tappa fokus och få försämrad koncentration när de hör medarbetare skratta eller prata. Detta 

ligger i linje med Arbetsmiljöverket (2010) som menar att ljud i det öppna kontorslandskapet 

kan orsaka koncentrationssvårigheter medan cellkontor kan underlätta koncentrationen genom 

att man sitter mer avsides. Detta resultat skulle man förstå utifrån Johansson m.fl. (1996) teori 

där man skulle kunna tänka sig att informanternas koncentrationsnivå automatisk försämras 

när de arbetar med någon och samtidigt hör kollegor samtala i närheten och de hör enskilda 

ord och meningar.  

Upplever de anställda att övergången påverkat effektiviteten? 

Informanterna har delade åsikter om huruvida de blir mer effektiva när de arbetar i öppet 

kontorslandskap eller i cellkontor. Vissa av informanterna menar att de koncentrerar sig sämre 

i det öppna kontorslandskapet och därför är mer effektiva i cellkontor. Detta styrks av 

Arbetsmiljöverket (2010) som menar att anställdas koncentration påverkas negativt av att höra 

andra kollegors samtal. En av informanterna menar att hon kan uppleva att hon triggas av 

tempot i det öppna kontorslandskapet och blir mer effektiv av att se och höra när andra har 

mycket att göra, men hon poängterar samtidigt att det kan vara stressigt också. Detta är ett 

intressant resultat därför att man utifrån Johansson m.fl. (1996) teori kan tro att individen blir 
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mindre effektiv i kontorslandskap då de menar att bakgrundsbuller påverkar individens 

prestationsförmåga negativt och döljer information. Vissa av informanterna menar att de blir 

mer effektiva när de sitter i kontorslandskapet därför att det underlättar för bra samarbete och 

kommunikation. Detta styrks av Arbetsmiljöverket (2010)  som menar att en av fördelarna 

med kontorslandskap är att det underlättar för spontana möten. 

Slutsatser och förslag på framtida 
forskning 

Studien bekräftar många av de bakomliggande teorier och tidigare forskning som presenterats 

av Goffman (2002), Björk Bovin & Ståhl (2009), Jacobsen & Thorsvik (1995), Hatch (2002), 

Johansson m.fl. (1996), Arbetsmiljöverket (2010) som författaren tidigare har redovisat. T ex 

att kontorslandskap främjar teamkänsla, erfarenhetsutbyte och umgänge. Studien har också 

bekräftat att ljudnivån upplevs högre i kontorslandskap, att kontorslandskapet tenderar att ge 

mer trötthet, ökad stressnivå, försämrad koncentration och färre tillfällen att vara privat.  

Ett intressant resultat är att de anställda upplever det som en nackdel att de ges färre 

tillfällen att vara privata medan chefen upplever att det är mer positivt. Däremot har studien 

indikerat en del avvikelser från tidigare forskning om mellanstora öppna kontorslandskap; bl a 

att merparten av informanterna upplever att de trivs bättre med att arbeta i öppet 

kontorslandskap jämfört med att arbeta i cellkontor, trots att de ser många nackdelar med det 

öppna kontorslandskapet. Kan upplevelsen av trivsel i öppna kontorslandskap vara beroende 

av typ av avdelning/verksamhet?  Det skulle vara intressant att i framtida forskning studera 

och jämför om anställda vid olika avdelningar värderar olika för- och nackdelar och hur de 

upplever att kontorslandskap och cellkontor påverkar deras trivsel.  

Studien har bekräftat tidigare forskning bl a gällande samarbete och kommunikation i 

öppna kontorslandskap, där den fysiska närheten främjar samarbete och kommunikation och 

underlättar när anställda ska ställa frågor till varandra. Den indikerar också att det är mer 

buller i kontorslandskapet. Men studien har inte kunnat påvisa de nackdelar som Johansson 

m.fl. (1996) för fram om att buller hämmar kommunikation och tenderar att göra individer 

mindre hjälpsamma. I denna studie har inga problem med sammarbete och kommunikation 

relaterade till buller framkommit. Om detta har berott på avdelningen som studerats finns inte 

tillräckligt underlag att uttala sig om från denna undersökning.  
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Studien har påvisat delade meningar om huruvida informanterna blir mer effektiva när de 

arbetar i öppet kontorslandskap jämfört med arbete i cellkontor. Vissa av informanterna 

menar att de koncentrerar sig sämre i det öppna kontorslandskapet, vilket är i linje med 

tidigare forskning, och vissa informanter menar att de därför blir mindre effektiva, det senare 

har däremot inte tidigare forskning bekräftat. En intressant avvikelse från tidigare forskning 

av Johansson m.fl. (1996) är också att en av informanterna menar att hon kan uppleva att hon 

triggas av tempot i det öppna kontorslandskapet och blir mer effektiv av att se och höra när 

andra har mycket att göra, men hon poängterar samtidigt att det kan vara stressigt också. 

Studien bekräftar däremot tidigare forskning av Arbetsmiljöverket (2010) genom att vissa 

informanterna menar att de blir mer effektiva i öppet kontorslandskap därför att det 

underlättar för samarbete och kommunikation.  

Ett oväntat men intressant resultat i studien var att samtliga informanter var överens om att 

placeringen i kontorslandskap har betydelse för trivseln. Informanterna menar att det är 

önskvärt att sitta i en hörna där de erbjuds mer avskildhet och samtidigt kan dra nytta av 

kontorslandskapets fördelar. Detta resultat skulle vara intressant att studera med ett större 

urval; en jämförande studie där man studerar huruvida anställda som är placerade i en hörna 

respektive mitt inne i landskapet upplever att detta påverkar deras trivsel och hälsa. Ett annat 

lite oväntat resultat i studien är att informanterna inte upplever att chefen har fått något 

övertag trots att de anställda alltid måste räkna med att synas. De tror att detta är beroende av 

vad de har för typ av chef men också hur de är placerade i det öppna kontorslandskapet. 

Intressant var också att vissa av informanterna upplever att denna kontroll är ömsesidig i och 

med att det också blir tydligt vad chefer och arbetskamrater sysselsätter sig med.  

Ett annat resultat, som inte tidigare forskning verkar ha lyft fram, är att samtliga 

informanter upplever att förvaringen av personliga tillhörigheter är sämre i det öppna 

kontorslandskapet jämfört med vad det är i cellkontoret. Det skulle vara intressant att studera 

om detta är specifikt för just denna utvalda kundtjänstavdelning eller om detta är en mer 

generell uppfattning och vilken betydelse detta kan ha för t ex trivsel och hälsa på 

arbetsplatsen. En studie med ett större urval informanter och på olika företag kunde göras för 

att studera detta vidare. 

Denna undersökning har kunnat bekräfta en rad tidigare redovisade teorier kring arbete i 

öppna kontorslanskap. Men det har också framkommit en del nya aspekter och vissa 

avvikelser från tidigare teorier. För att skapa ytterligare kunskap om hur individer påverkas 

vid flytt från cellkontor till öppet kontorslandskap skulle en framtida liknande studie göras 

med ett större urval och där man samlar in informanter genom olika metoder.  
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Vidare skulle det i en sådan ny studie också vara intressant att jämföra om det finns 

skillnader mellan vilka för- och nackdelar män och kvinnor upplever vid införandet av 

kontorslandskap och vilken påverkan det har på välbefinnande och arbetstrivsel samt också 

undersöka om resultaten skiljer sig beroende på i vilken bransch man arbetar. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Hur gammal är du? Vilken anställningsform har du? Hur många år har du arbetat 

inom ditt nuvarande yrke? Hur länge har du varit på denna arbetsplats? 

Berätta lite om din arbetsplats 

Hur ser kontorlandskapet ut på din nuvarande arbetsplats? 

- Hur många personer sitter i varje landskap?  

- Har varje medarbetare en egen arbetsplats?  

- Har ni möten i specifika rum?  

- Finns det tysta rum som man kan gå in i om man behöver vara privat? 

Vilken typ av cellkontor stämmer bäst med din tidigare arbetsplats? 

- Hade du ett enskilt arbetsrum med fyra väggar? 

- Hade du delat rum med fler personer omgärdat av fyra väggar? 

Vad var ditt första intryck av att jobba i kontorslandskapet? 

Och hur var ditt första intryck av att jobba i cellkontor? 

Trivs du i kontorslandskapet? Och vad är det i så fall som gör att du trivs? 

- Trivdes du sämre eller bättre med att sitta i cellkontor? Och i sådana fall, varför? 

Upplever du kontorslandskapet som litet eller stort? 

- Upplevde du cellkontoret som stort eller litet?
 

Upplever du att kontorslandskapet fungerar bra? Och i sådana fall varför? 

 (Vad gäller t ex koncentration, effektivitet). 

Upplevde du någon skillnad gällande detta när du arbetade i cellkontor? 

http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/social_environment/index_sv.htm
http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h351.pdf
http://www04.sub.su.se:2100/lang/effektivitet/159058
http://www.ne.se/tyst-kunskap
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- Och i sådana fall, positivt eller negativt? 

Är det något speciellt som du saknar i kontorslandskapet eller som du gärna hade sett 

annorlunda? 

- Var det något speciellt som du saknade i cellkontoret eller som du gärna hade sett 

annorlunda? 

Hur upplever du den sociala miljön i kontorslandskapet? 

- Tycker du att utformningen på kontoret uppmuntrar till umgänge? 

-Hur upplever du att närheten till cheferna fungerar? 

-Upplever du att överordnade har fått ett övertag på grund av att anställda måste räkna med att 

alltid synas? 

Och hur upplevde du den sociala miljön i cellkontoret? Var den sämre eller bättre? 

Hur upplever du den fysiska miljön i kontorslandskapet? 

Vad gäller t ex förvaring, utrymme, ljus etc; Var den sämre eller bättre i cellkontor ?  

Hur upplever du ljudnivån i kontorslandskapet? 

- Upplevde du någon skillnad i ljudnivå när du arbetare i cellkontor? Positivt eller negativt? 

Hur upplever du att det är att arbeta så nära inpå dina kollegers fysiska miljö i 

kontorslandskapet? 

- Är det sämre eller bättre än i cellkontor? Varför? 

 Hur tycker du att samarbetet och kommunikationen med dina kolleger fungerar i 

relation till hur ni sitter i kontorslandskapet?  

- Tycker du att det fungerade sämre eller bättre i cellkontoret? 

Känner du någon skillnad på din fysiska och psykiska hälsa i och med införandet av 

kontorslandskap?  

- I sådana fall hur? 

Upplever du dig mer eller mindre stressad när du sitter i kontorslandskapet gentemot 

när du satt i cellkontor? 

Jämför kontorslandskap med cellkontor med avseende på privatliv. 

Upplever du att din placering i kontorslandskapet ger dig en god arbetsmiljö, och i 

sådana fall varför? 

- Upplevde du arbetsmiljön som bättre eller sämre när du arbetade i cellkontor, och varför? 

Varför tror du att företaget du jobbar på har valt att satsa på kontorslandskap? 

Fick du möjlighet att vara med och påverka utformningen av arbetsmiljön i samband 

med att ni gick över från cellkontor till öppet kontorslandskap, i sådana fall hur? 

Om du hade fått utforma din egna arbetsplats: hur skulle den se ut? 

Har du något eget som du vill tillägga angående hur anställdas hälsa påverkas av 

övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap? 


