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Sammanfattning  
 

Öppna kontorslandskap är ett sätt att möblera arbetsplatser så att fler personer ryms i samma lokal. 
Dessa landskap anses förbättra utbytet av information, skapa möjligheter till samarbete, ge verksam-
heten en starkare organisationskultur samt förbättra lönsamheten för organisationen. Samtidigt finns 
det forskning som visar att de öppna kontorslandskapen kan påverka medarbetarnas personliga integri-
tet och arbetstillfredsställelse negativt. Dessutom finns det en risk för sämre fysisk arbetsmiljö. Syftet 
med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar som gynnar medarbetares möjligheter att utföra 
sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap på en specifik organisation. Speciellt vill vi bidra med 
kunskap om hur medarbetare kan lära av och med varandra i ett öppet kontorslandskap. För att under-
söka dessa förutsättningar har en kvalitativ studie utförts där åtta personer intervjuats. Detta för att nå 
medarbetarnas individuella upplevelser. Studien har utförts på en enhet inom en svensk privat organi-
sation där anställda arbetar med personaladministrativa uppgifter. Resultatet har analyserats utifrån ett 
perspektiv på lärande. Vi har kommit fram till att medarbetare påverkar varandra i det öppna kontors-
landskapet och är en förutsättning både för lärande och utförande av arbetsuppgifter. Vi vill därför 
mena att det finns en koppling mellan dessa två kategorier. Hur landskapet är utformat samt vilka 
arbetsuppgifter du har kommer, enligt våra resultat, indirekt påverka de pedagogiska möjligheterna på 
organisationen. Vår slutsats är att de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter och utvecklas i det öppna kontorslandskapet är; att kunna använda landskapet som 
en arena för lärande, se till att ljudnivå går att kontrolleras samt att se till så utformningen av land-
skapet inte är för stort och att medarbetarna sitter ihop med personer som de har ett utbyte av - både 
arbetsmässigt och utvecklingsmässigt. Uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning.  
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1. Inledning 
Dagens tekniska utveckling och jakten på ökad konkurrenskraft leder alltmer till ett behov av föränd-
ring eller innovation av ett arbetsplatsområde (De Been & Beijer, 2014). När dagens arbetsplatser 
utvecklas är trenden att möblera dessa så att fler personer delar utrymmet i ett så kallat öppet kontors-
landskap. Denna trend anses förbättra utbytet av information inom organisationer och vara ett kost-
nadseffektivt alternativ i jämförelse med enpersonsrum. Dessutom ökar möjligheterna till att få en mer 
flexibel organisation som bättre kan möta olika organisationsförändringar (ibid). Ekman (2013) pre-
senterar en positiv syn på gemensamma utrymmen då han anser att det förbättrar dialogen och det 
kreativa tänkandet bland medarbetare. Baksidan, tror Ekman, är att det kan leda till ett minskat fokus 
på arbetsuppgifterna.  

I Harvard Business Reviews oktobernummer (2014) skriver Congdon, Flynn och Redman att över 70 
procent av amerikanska kontorsanställda idag arbetar i öppna kontorslandskap. De menar att denna 
möblering skapar bättre möjligheter till samarbete, ökar förutsättningarna för lärande samt ger verk-
samheten en starkare organisationskultur. Vasakronan, som är en av Sveriges största fastighetsbolag, 
gör årligen en undersökning över kontor som de kallar Kontorsbarometern (Vasakronan, 2014a). De 
frågade drygt 2000 svenska kontorsarbetare hur de sitter på sin arbetsplats idag. Till svar fick de att 
cirka 27 procent sitter i öppna kontorslandskap och cirka 24 procent sitter i storrum, vilket är ett rum 
där två till fem personer sitter. Övriga 43 procent svarade att de satt i eget rum (Vasakronan, 2014b). 
Det är alltså avsevärt mer vanligt att sitta i öppna kontorslandskap i USA, men även Sverige följer 
denna utveckling mot fler landskap och flexibla arbetsplatser blir allt vanligare (Seddigh, 2013a).   

Samtidigt som de öppna kontorslandskapen blir fler, minskar de enskilda arbetsutrymmena. I en studie 
av miljö och beteende i öppna landskap kommer Sundstrom, Herbert och Brown (1982) fram till att 
människor som sitter i öppna landskap får ett behov av en privat sfär med en ljudnivå som passar deras 
behov av koncentration. Andra forskare som jämför traditionella stängda kontor mot öppna landskap 
kommer fram till att den största påverkan på medarbetare i ett öppet kontorslandskap är minskad 
personlig integritet och arbetstillfredsställelse samt en sämre fysisk arbetsmiljö (Zalensy och Farace, 
1987). 

I ovanstående resonemang med artikeln från Harvard Business Review finns en intressant poäng; om 
fördelarna av öppna kontorslandskapen är kultur, lärande och samarbete, har de landskap som hittills 
skapats inte haft rätt förutsättningar för detta (Congdon et al., 2014). Det här understryks av Döös 
(2004) som menar att det på många arbetsplatser saknas insikt i hur goda förutsättningar för lärande 
kan skapas. Vidare menar Döös att arbetsplatser verkar se lärande som en sidoaktivitet som inte är 
kopplat till det dagliga arbetet, till exempel kurser. Men vilka är då dessa förutsättningar? 

Det öppna kontorslandskapet är en organisationsform som många företag tycks anamma idag. Möble-
ringen har, som vi visat ovan, både positiva och negativa effekter för medarbetarna och deras möjlig-
heter att utföra sina uppgifter. En central fråga är därför – hur kan ett öppet kontorslandskap ge goda 
förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppgifter och att utvecklas i arbetet? Detta har fått oss 
att fundera vidare; när organisationer möblerar om, i vilken utsträckning tas hänsyn till hur medarbe-
tarna uppfattar att det öppna landskapet påverkar dem i deras arbete? Därför kommer denna studie 
fokuserar på vilka förutsättningar medarbetarna behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och samti-
digt utveckla kunskaper i det öppna kontorslandskapet. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring öppna kontorslandskap. Det finns ett flertal veten-
skapliga artiklar, kurslitteratur och kandidatuppsatser som handlar om öppna kontorslandskap. Utvalda 
delar av denna tidigare forskning ligger till grund för vår uppsats. Avsnittet belyser bakgrunden till hur 
och varför öppna kontorslandskap skapades samt vilka förutsättningar som anses behövas för att utföra 
sitt arbete och lära i det öppna kontorslandskapet. Vi kommer även att belysa vilken utformning som 
anses vara lämplig för ett kontorslandskap idag. Vi börjar med att definiera vad som menas med ett 
öppet kontorslandskap.  
 

2.1 Kontorslandskapets definitioner 

Det finns flera olika definitioner av ett öppet kontorslandskap. Nationalencyklopedin (2014) definierar 
ett öppet kontorslandskap som “många arbetsplatser som ryms i samma rum där skiljeväggarna är i 
form av skärmar och växter”. Det finns därmed inga väggar och dörrar emellan arbetsplatserna i ett 
öppet kontorslandskap (Christiansson & Eiserman, 1998). 

Stressforskaren Aram Seddigh (2013b) menar att ett öppet kontorslandskap definieras antingen av 
antalet personer som delar rum, antalet personer som finns inom en viss radie eller antalet kvadratme-
ter per person. Bodin Danielsson (2010) skiljer på små, mellanstora och stora kontorslandskap. Hon 
menar att små kontorslandskap rymmer 4-9 personer, mellanstora landskap rymmer 10-24 personer 
och de stora landskapen rymmer 25 personer eller fler.  

Det går alltså att definiera och dela in kontorslandskap på flera sätt. När vi i vår undersökning skriver 
om öppna kontorslandskap är det stora kontorslandskap enligt Bodin Danielssons (2010) definition 
ovan vi syftar på, det vill säga ett större rum på en arbetsplats där minst 25 personer delar på utrym-
met. 

Men hur kommer det sig att den här kontorsutformingen har växt fram? 

 

2.2 Kontorets historia fram till idag  

Utformningen av kontor har genom tiderna grundat sig på verksamhetens inriktning, rumsliga förut-
sättningar och estetiska värderingar. Vid sekelskiftet inleddes en period av rationalisering av kontors-
arbetet i de industrialiserade länderna. Förändringen tog sin början med att placera kontorsarbetarna i 
långa rader i stora rum. Dessa kontorslandskap kom lite skämtsamt att kallas för trälhav (Christiansson 
& Eiserman, 1998). Dock kom inte trälhaven att bli bestående utan fokus vändes istället mot de an-
ställdas hälsa och personliga utveckling. Detta ledde till ett minskat rutinarbete och att de stora rum-
men med bord i rader byttes ut mot enskilda kontorsrum med en medarbetare i varje rum.  

Efter Andra världskriget återupptogs effektiviseringen och rationaliseringen av kontorsarbetet igen. I 
Västtyskland introducerades på 1950-talet en ny kontorsutformning som kallades ett öppet kontors-
landskap (Christiansson & Eiserman, 1998). Det ansågs att de tidigare kontorens utformning inte 
skapade en god arbetsmiljö. Dessutom ökade kraven på förbättrad kommunikation, effektivitet och 
flexibilitet (Rissler och Elgerot, 1980). Dåtidens traditionella enpersonsrum ansågs försvåra informat-
ionsflödet och arkitekten Wolfgang Schnelle menar att ett kontor bör underlätta muntlig och skriftlig 
kommunikation. Ju effektivare informationsflöde desto bättre blir verksamhetens resultat. Den talade 
informationen bearbetas mellan anställda i kontorets miljö och därför bör rummet skapa möjligheter 
till ett optimalt informationsflöde (Christiansson & Eiserman, 1998). 
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Det har med tiden utvecklats flera olika kontorsutformningar fram till idag. Bodin Danielsson (2010) 
beskriver tre olika typer av kontor; cellkontor, flexkontor och kombikontor. Det förstnämnda är ett 
enskilt rum för en person och dessa rum har ofta fönster och är placerade i korridorer. Flexkontor 
förekommer ofta i en öppen planlösning och det är vanligt att de anställda inte har bestämda arbets-
platser. 

Det öppna kontorslandskapet kom alltmer att påverka utformningen av svenska kontor. På 1970-talet 
kom idén kring hälsa och individualitet tillbaka till Sverige och därför skapades ett kombikontor som 
är en blandning mellan cellkontor och kontorslandskap. Det bestod av ett stort öppet gemensamt rum i 
mitten där det fanns små enskilda rum runtom. Under 1990-talet återkom tanken om effektivitet och 
rationalitet. Kontorens design påminde nu om en blandning mellan trälhavet och det öppna kontors-
landskapet (Christiansson & Eiserman, 1998).  

Dock kom det med åren att uppstå problem med de öppna kontorslandskapen, vilket innebar en pro-
blematik som grundade sig i arkitektens utformning av kontorsmiljön i förhållande till medarbetarnas 
egna uppfattningar av miljön. Medan de anställda har behov av tysthet och avskildhet, lade arkitekten 
mer vikt vid själva utformningen av det öppna kontorslandskapet. Därmed hamnade inte medarbetar-
nas förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter i centrum (Rissler och Elgerot, 1980). Detta bidrog 
också till problem som ineffektivitet och hög ljudnivå (Rasila & Rothe, 2012). 

Efter att vi nu presenterat vad ett öppet kontorslandskap är och hur det växt fram vill vi nu redogöra 
för vad tidigare forskning funnit när det gäller förutsättningarna som krävs för att denna möblering ska 
vara gynnsam för verksamheten i en organisation. 

 

2.3 Förutsättningar i öppna kontorslandskap 

I inledningen presenterades en artikel som kom att väcka vårt intresse för öppna kontorslandskap. 
Artikeln är skriven av Congdon et. al. (2014) och har ett fokus på medarbetarnas privata sfär. Detta 
fick oss att fundera över vad som gör att ett öppet kontorslandskap fungerar på bästa möjliga sätt. 
Författarna skriver att forskare ofta definierat begreppet integritet på arbetsplatsen i fysiska termer. 
Akustiskt - kan vi höra varandra? Visuellt - kan vi se varandra? Rumsligt - har jag en egen plats? I 
dagens arbetsliv har tillgängligheten ökat i takt med olika tekniska innovationer. Vi är ständigt till-
gängliga och med det kan känslor om överexponering växa fram. Därför kan det vara viktigt att beröra 
frågan om personlig integritet och behovet av en privat sfär i öppna kontorslandskap (Congdon et al., 
2014). 

Condong et al. (2014) har sammanfattat den personliga integriteten med två huvudbegrepp; “informat-
ion” och “stimuli”. Författarna menar att dessa begrepp kan ses ur ett socialt, rumsligt och ett teknolo-
giskt perspektiv. Dessa tre perspektiv vill vi i vår studie likställa med “förutsättningar i öppna kontors-
landskap”, det vill säga de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete i 
ett öppet kontorslandskap.  

Vi har i detta arbete valt att avgränsa oss till att studera hur sociala och rumsliga aspekter skapar förut-
sättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete.  Det innebär att vi valt bort det teknologiska perspek-
tivet. De sociala aspekterna berör hur medarbetaren påverkas av kolleger och av ljud samt aktivitet i 
landskapet. De rumsliga förutsättningarna handlar om att ha en bra plats för ljus och ljud, att inte 
behöva höra kontorsgrannens telefonsamtal samt att kunna ha en plats fri från insyn från grannarna 
(Congdon et al., 2014). 
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Tillsammans med vårt kommande teoriavsnitt (se “Den lärande organisationen”) kommer dessa förut-
sättningar vara studiens centrala del. Men innan vi berör våra teoretiska utgångspunkter ska vi ta upp 
frågan om hur ett kontorslandskap bör utformas för att fungera så bra som möjligt.  
 

2.4 Utformning av kontorslandskap  

Vi har nu kommit till frågan om hur utformningen av arbetsplatsen inverkar på medarbetarnas förut-
sättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Hur bör ett kontorslandskap egentligen utformas för att 
uppnå bästa resultat för verksamheten?  

Fast Company (2014) intervjuade i mars 2014 designkonsulten John Ferrigan, som bland annat har 
arbetat med att inreda Googles huvudkontor, för att undersöka vad som bör finnas i åtanke när ett 
öppet kontorslandskap ska inredas. Ferrigan anser att variation är den främsta nyckeln. Det bör finnas 
enskilda arbetsplatser för de som behöver tystnad för att fokusera. Vi människor är olika och en del 
behöver avskildhet. Ytterligare en viktig aspekt är enligt Ferrigan att tänka på helheten kring inred-
ningen. Ferrigan tror på att skapa speciella utrymmen för de team som samarbetar. Han belyser att det 
är viktigt att se till att dessa utrymmen inte stör människor som sitter i närheten. Det är viktigt att 
skapa områden för människors privata tid, men det bör inte vara för långt bort. Vidare anser Ferrigan 
att det är viktigt med design för verksamhetens mål - vad ska företaget åstadkomma? Enligt Ferrigan 
är det också viktigt med regler för sekretess. Det är inte tillräckligt att skapa speciella utrymmen; dessa 
utrymmen måste ha klara gränser när det gäller informationsspridning (Fast Company, 2014).  

Den sista punkten Ferrigan berör är att det är positivt om chefer finns ute bland medarbetarna i öppna 
kontorslandskap. Finns cheferna inte ute bland medarbetarna får de inte möjlighet att ta del av förde-
larna som den öppna planlösningen för med sig. Den vanligaste responsen från chefer som flyttar ut 
hos medarbetarna är att de lär sig så mycket nytt om sin organisation ().  

Som vi inledningsvis presenterade, visar flertalet studier att med en ändamålsenlig utformning kan ett 
öppet kontorslandskap skapa goda förutsättningar för verksamheten. De Been Marion Beijer (2014) 
anser att landskapet förbättrade utbytet av information inom organisationer, att det är ett kostnadsef-
fektivt alternativ samt att organisationen blir mer flexibel. Vidare pekar Congdon et. al (2014) på att 
landskapen skapar bättre möjligheter till samarbete, ökar förutsättningarna för lärande samt ger verk-
samheten en starkare organisationskultur. 

 

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi fokuserat på hur utformningen av ett öppet kontorslandskap påverkar möjlighet-
erna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. Tidigare forskning visar att utformningen av 
kontor genom tiderna främst har grundat sig på verksamhetens inriktning, rumsliga förutsättningar och 
estetiska värderingar. Tyvärr verkar ibland det öppna kontorslandskapet ha hämmat medarbetarnas 
förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter (Rissler och Elgerot, 1980) och även skapat problem som 
ineffektivitet och hög ljudnivå (Rasila & Rothe, 2012). Dessa problem ledde med tiden till att flera 
alternativa kontorsutformningar prövades som exempelvis cellkontor, flexkontor och kombikontor. 

Det som kan konstateras är att vid utformningen av en kontorsmiljö bör särskild hänsyn tas till möjlig-
heterna till kommunikation som möbleringen skapar. Att medarbetare kan interagera och lära av och 
med varandra bidrar till en effektiv verksamhet. För att åstadkomma detta bör kontorslandskapet ut-
formas så att det skapar goda förutsättningar för kommunikation och lärande.  

I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för vårt lärteoretiska perspektiv på öppna kontorslandskap. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
I detta kapitel kommer vi ägna fokus på de teorier som tillämpas i uppsatsen. Teorierna som presente-
ras utgår ifrån ett lärandeperspektiv, då vi avser undersöka hur människor lär av och med varandra i 
det öppna kontorslandskapet. Dessa teoretiska perspektiv kommer senare att ligga till grund för upp-
satsens analys. För att närma oss begreppet lärande kopplat till arbetsplatser, kommer vi att inleda 
detta avsnitt med “den lärande organisationen”. 
 

3.1 Den lärande organisationen 

För att i korta drag förklara vad som menas med en lärande organisation tar vi hjälp av Nancy Dixon 
(refererad i Granberg & Ohlsson, 2009). Här får vi en bra bild av begreppets innebörd: 
 

“De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju snabbare omvärlden förändras, desto 
mer kunskap måste organisationen utveckla för att handskas med förändringen. Och omvänt, ju mer 
kunskap som organisationen utvecklar, desto mer kan den påverka omvärlden” (Nancy Dixon 1994, i 
Granberg & Ohlsson 2009, s. 15). 

 
För att kunna handskas med omvärldens ständiga förändringar måste dagens företag hålla sig à jour 
med organisationsutveckling. Detta kräver att organisationen ständigt förändras, vilket innebär att 
lärandet måste vara integrerat i verksamheten. Men låt oss reda ut begreppet lärande.  

Döös (2004) definierar lärande som förmågan att kunna förändra och utveckla sina föreställningar 
samt att kunna använda detta i det egna handlandet. Ellström och Hultman (2004) anser att synen på 
lärande alltmer går från ett “anpassningsperspektiv” till ett “utvecklingsperspektiv”. Lärande som 
anpassning innebär att individen tillägnar sig kunskap och löser problem i relation till en given uppgift 
med användning av kunskap, regler och metoder som är givna för situationen. Lärande som utveckling 
innebär istället att givna frågeställningar, kunskaper och förutsättningar ifrågasätts och omprövas. 
(ibid).  

Det finns flera olika begrepp och teorier om lärande inom den lärande organisationen. Vi kommer i 
detta avsnitt att begränsa oss till tre aspekter av lärande som vi anser relevanta när vi undersöker 
öppna kontorslandskap; arbetsplatsens relationik, kollektivt lärande och erfarenhetsbaserat lärande. Vi 
börjar med arbetsplatsens relationik som har ett organisationspedagogiskt fokus.  

 
3.1.1 Arbetsplatsens relationik  
Med begreppet arbetsplatsens relationik menar Döös (2004) vardagens lärande på arbetsplatsen och 
kompetens i relationer mellan medarbetare.  
 

“Med arbetsplatsens relationik avses den sammanhängande mängd av pågående relationella processer, 
som bär och utvecklar kompetens mellan människor i arbete” (Döös 2004, s. 78). 

 
Döös (2004) undersöker möjligheter till lärande och utveckling av kompetens i dagens svenska arbets-
liv. Hon anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för lärande på arbetsplatsen för att medarbe-
tarna ska kunna medverka till att förbättra verksamheten. Enligt Ellström (1992) definieras kompetens 
som förmågan att utföra sitt arbete framgångsrikt, enligt egna eller andras kriterier, samt att lyckas 
identifiera, använda och utnyttja det handlingsutrymme som arbetet erbjuder. Det är viktigt, menar 
Döös, att inse att lärandet inte bara är en individuell företeelse utan något som uppstår i relation med 



6 

andra människor. Tillsammans med andra kan människan skrida över sin egen förmåga att lösa pro-
blem som hon inte klarar på egen hand. 
 
Att studera lärande inom organisationer fick en ökad betydelse under 1990-talet. Inom denna forsk-
ning ansåg man att lärande har stor och avgörande betydelse i dagens arbetsliv (Döös, 2004). Forsk-
ningen har sina rötter i pedagogiken och idag finns det mycket kunskap gällande lärande genom erfa-
renhet i arbetslivet. Detta börjar därför anses ha en stor koppling till starka och konkurrenskraftiga 
organisationer. Organisationer tenderar att anordna kurser utifrån det utbud som finns på marknaden 
istället för att ha verksamhetsutvecklingen i fokus. Detta innebär att sannolikheten för att uppnå resul-
tat som gynnar organisationsutvecklingen minskar (ibid). 

Döös (2004) skriver vidare att hon möter många organisationer som är medvetna om att deras kompe-
tensutveckling bör förnyas utan att veta hur de ska gå tillväga. Hon brukar därför be chefer att sätta sig 
in i hur deras medarbetare lär sig saker i arbetet och hur de kan använda sina kollegors kompetens för 
sin egen utveckling. 

Lärande sker kopplat med erfarenhet menar Döös (2004). Därför äger lärande rum i arbetssituationer 
när det finns en dialog mellan kollegor, problemlösning och det finns ett fokus på arbetsuppgifterna. 
När människor tror att de jobbar sker ett omedvetet vardagligt lärande. En problematik som Döös 
belyser i samband med detta är dagens högre krav på effektivitet. När tiden för att lösa arbetsuppgif-
terna blir kortare minskar även möjligheter att lära sig och utvecklas. Förutom att skära ner på trivsel 
och arbetsglädje, så utvecklas inte den kompetens som kan ha ett stort värde för organisationens ut-
veckling och konkurrenskraft.  

Döös (2004) menar att vi lär oss ständigt, i allt vi gör. Därför bör organisationer fundera över arbets-
uppgifternas lärandefunktion; vad är det vi lär? Vad ligger det för kvalitet i det vi lär? Och vad har det 
för relevans för organisationen? Döös vill att organisationer bör fundera över hur de kan använda 
lärandet på bästa sätt som en gynnsam infrastruktur i organisationen. 

Relationik verkar onekligen vara en stor del i en lyckad organisation. Vi ska nu presentera ytterligare 
ett begrepp som vi menar är relevant för att förstå förutsättningarna för att arbeta och lära i öppna 
kontorslandskap. 

 
3.1.2 Kollektivt lärande     
Kollektivt lärande och kollektiv kompetens är två begrepp som kan förstås som teoretiska. Detta skri-
ver Wilhelmson och Döös (2005) i en artikel för pedagogisk forskning i Sverige. De menar att en 
lärandeprocess blir kollektiv när människor lär genom kommunikativt och interaktivt handlande. 
Denna lärandeprocess brukar skapa en likartad förståelse mellan individerna, något som de kallar för 
gemensamt meningsskapande. Resultatet av detta meningsskapande är att individerna får en gemen-
sam kompetens och handlingsförmåga. 

Dixon, som refereras i Granberg och Ohlsson (2009), vill mena att lärande i organisationer är en form 
av kollektiv lärande. Organisationers arbetsuppgifter, problem och situationer blir tillfällen för lä-
rande. Arbetsuppgifter är således en konstruktion av ny kunskap och kompetens. Denna kompetens 
anses ligga till grund för hur organisationer förklarar och begreppsliggör hur medarbetare inom en 
organisation utbyter gemensamma kunskaper och erfarenheter (Wilhelmson & Döös, 2005). Det som 
är relevant kunskap mellan medarbetare i en organisation kommer därför bero på arbetsuppgifterna. 
Det kollektiva lärandet på en organisation innebär därmed att arbetsuppgifter, situationer och problem 
kan lösas gemensamt på ett kompetent sätt (ibid).                   
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Lena Wilhelmson (2010) skriver att kollektivt lärande är något som kan användas när arbetsuppgifter 
blir mer komplexa. När människor tillsammans löser problem kan en gemensam förståelse nås. Indivi-
ders olika perspektiv kan då sammanfogas till gemensamma kunskaper. Arbetsplatser som främjar 
kollektivt lärande och har kollektiv kompetens får positiva synergieffekter, menar Wilhelmsson. Sy-
nergieffekten, eller team-think som det ibland kallas, är i detta fall de sammantagna förmågorna och 
kompetenserna hos medarbetarna som slås ihop, 1 + 1 = 3. Förmågorna och kompetensen blir alltså 
större om medarbetarna är fler. På samma sätt som det kan bli en positiv synergieffekt kan det även bli 
en negativ synergieffekt. Då genereras ingen ny kompetens även om medarbetarna är fler, 1 + 1 = 1 
(ibid). 

När det talas om kollektivt lärande i jämförelse med enskilt lärande gör Dixon ett åtskiljande genom 
tre olika meningsstrukturer; kollektiva, tillgängliga och privata meningsstrukturer (refererad i Gran-
berg & Ohlsson, 2009). Kollektiva meningsstrukturer är de strukturer medarbetaren har gemensamt 
med andra kollegor, såsom uttryck, normer och regler. Tillgängliga meningsstrukturer är de upplevel-
ser och kunskaper medarbetaren delger sina kollegor kunskapen blir del av en “objektiv värld”. Privata 
meningsstrukturer menar Dixon är de tillfällen på arbetsplatsen då medarbetaren tänker på egen hand 
utan att dela med sig till sina kollegor.   

Det kollektiva lärandet skulle vi vilja relatera till arbetsplatsen relationik i enighet med Döös (2004). 
Detta eftersom lärandet i båda teorier sker kopplat genom en dialog mellan kollegor och för att pro-
blemlösning av komplexa uppgifter bör lösas kollektivt och inte individuellt. Båda dessa teorier 
präglas i korta drag av relationer och kollektiva kunskapsutbyten.  

För att sätta det kollektiva lärandet i relation till ytterligare en annan lärandeform kommer nästföljande 
presenteras en mer individanpassat lärteori, nämligen det erfarenhetsbaserade lärande och loop-
lärandet. 

 
3.1.3 Lärandets loopar och erfarenhetsbaserat lärande 
Loop är en cirkelformad rörelse. Kopplat till lärande är en loop då lärandet rör sig i en cirkelform, men 
på flera nivåer. Lärandeloopen kommer från det erfarenhetsbaserade lärandet. Detta innebär att en 
individ är med om något som denne sedan reflekterar över. Därefter skapar individen ett begrepp och 
generaliserar, för att sedan pröva de nya verktygen i en situation. Den nya situationen blir början på en 
ny cirkelrörelse, vilket innebär att lärandets cirklar bildar loopar (Granberg & Ohlsson, 2009).  

Enligt Wilhelmson och Döös (2005) beskrivs det erfarenhetsbaserade lärandet som en cyklisk process. 
Det startar i ett sinnesintryck hos en individ - en konkret upplevelse, genom eftertänksamhet reflekte-
rar individen kring upplevelsen, för att sedan försöka begripa det upplevda - abstrakt begreppsbild-
ning, Det leder till att individen prövar upplevelsen i ett aktivt experimenterande. Den konkreta upple-
velsen omvandlas därmed via en reflektion och ett aktivt prövande till lärande (ibid). Se figur 1.  
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Figur 1. Erfarenhetslärande. Individens lärande genom erfarenhet skapad av Kolb, vidare-
utvecklad av Wilhelmson & Döös (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011 s. 46-47).  

 
Denna cirkel, från grunden skapad av Kolb, illustrerar den första av en serie looprörelser mot djupare 
kunskap (i Granberg & Ohlsson, 2009). Looparna kan även rymma två olika dimensioner enligt Gran-
berg och Ohlsson (2009). Den första dimensionen handlar om hur individen utvecklar kunskap genom 
att utgå ifrån direkta upplevelser eller genom att förlita sig på sin tolkning med hjälp av abstrakta 
begrepp. Den andra dimensionen handlar om att individen omvandlar kunskap genom att pröva och 
experimentera eller genom att reflektera. Tillsammans kan det sägas att dessa två dimensioner bildar 
fyra olika aspekter av lärande; direkt upplevelse, tolkning, experiment och reflektion. Dessa olika 
aspekter, anser Kolb, kan kombineras för att uppnå högre former av lärande (ibid). 

Det erfarenhetsbaserade lärandet skulle vi vilja koppla till arbetsplatsens relationik. Döös (2004) me-
nar att lärandet sker kopplat med erfarenheter. Det erfarenhetsbaserade lärandet skulle kunna betraktas 
som det första steget inför det relationella och även det kollektiva lärandet. Först skapar en individ 
egna upplevelser som denne sedan delar i det öppna kontorslandskapet. Vi tror därmed att det indivi-
duella lärandet har en relation med det relationella lärandet. Vår syn av lärande är väldigt enig med 
Knud Illeris (2011) som anser att lärandet är ett samspel mellan omgivningen och individen.  

 

3.2 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel försökt ge några teoretiska utgångspunkter när det gäller organisationers lärande 
och specifikt det relationella, kollektiva och erfarenhetsbaserade lärandet. Dessa teorier har vi använd-
ning för när vi ska förstå hur människor lär av och med varandra i öppna kontorslandskap. Vi har då 
konstaterat att de möjligheter som finns att lära av och med sina arbetskamrater är en väsentlig del av 
att kunna göra ett bra arbete (se rubrik 2.3). Exempel på sådana förutsättningar är vara medveten om 
hur medarbetarna påverkas av kolleger och av ljud, ljus och aktivitet i landskapet. Då studien kommer 
utgå från ett lärandeperspektiv anser vi att ovanstående teorier kommer hjälpa oss nå förutsättningarna 
för att arbeta och lära i ett öppet kontorslandskap.   

Vi är nu framme vid varför vi gör vår studie och vad vi vill uppnå med vår undersökning.  
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4. Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
Mot bakgrund av tidigare forskning och teoribildning har vi nu kommit fram till varför vi gör vår 
undersökning. Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar som gynnar medarbetares 
möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap på en specifik organisation. 
Eftersom vi menar att medarbetares möjlighet att lära av varandra har stor betydelse för deras möjlig-
heter att utföra sina arbetsuppgifter vill vi specifikt bidra med kunskap om hur medarbetare kan lära av 
och med varandra i ett öppet kontorslandskap. 
 
Frågeställningar 
Vi har preciserat detta syfte i följande fyra frågeställningar: 
 

1. Vilka aspekter främjar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorsland-
skapet? 

2. Vilka aspekter hindrar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorsland-
skapet? 

3. Vilka aspekter främjar medarbetarna att lära av och med varandra i det öppna kontorsland-
skapet? 

4. Vilka aspekter hindrar medarbetarna att lära av och med varandra i det öppna kontorsland-
skapet? 
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5. Metod  
I detta avsnitt redogör vi för vår studies forskningsansats och presenterar den organisation som stude-
rats. Vidare presenterar vi den datainsamlingsmetod som använts för studien, hur urvalet gått till samt 
hur data har bearbetats. Avsnittet avslutas med studiens problematik gällande metodologiska ställ-
ningstaganden. Vi börjar med den design som ligger till grund för vår studie. 
 

5.1 Forskningsdesign och ansats 
Metoden som använts i denna studie är kvalitativ då vi vill undersöka medarbetares uppfattningar av 
ett öppet kontorslandskap på den valda organisationen. Forskningsdesignen är en fallstudie, vilket 
innebär att vi undersöker ett enda fall i en specifik kontext (Langemar, 2008). Forskningsansatsen för 
studien är abduktiv, eftersom arbetet har växlat mellan empiri och teori. (Bryman, 2011).  

Vi börjar med en presentation av vårt studieobjekt, det vill säga organisationen vi har använt i vår 
undersökning. 

 

5.2 Den studerade organisationen 

Organisationen för den aktuella studien är verksam inom svensk telekommunikation. De har en mängd 
anställda på olika orter i Sverige samt i andra länder runt om i världen. Undersökningen har utförts på 
en av organisationens enheter som har personaladministrativa uppgifter. Enheten har cirka 70 anställda 
och befinner sig i Stockholm. Enhetens medarbetare har olika arbetsuppgifter men samtliga personer 
har en plats i ett öppet kontorslandskap. På enheten finns två stora landskap där enheten är fördelat till 
hälften i varje. De har varsin plats och är i behov av en dator för att kunna utföra sina dagliga admi-
nistrativa arbetsuppgifter. Enheten är uppbyggd så att det, förutom två öppna kontorslandskap, även 
finns telefonbås, grupprum samt ett fikarum. De två landskapen kommer framöver att benämnas som 
“torg” då det är organisationens interna ord för varje enskilt öppet landskap. På respektive torg sitter 
cirka hälften av enhetens medarbetare, vilket blir ungefär 35 personer. Varje torg har tillgång till några 
mindre grupprum, ett kopieringsrum samt tre telefonbås. De båda torgen delar på ett gemensamt fika-
utrymme. För en överblicks bild se figur 2 nedan, för en mer detaljerad bild över enheten se bilaga 1 
där det finns en beskrivning över respektive utrymme.  
 
 
 
 



11 

 
Figur 2. Enhetens planritning. För detaljerad beskrivning med förklaringar se bilaga 1. 

 

När vi nu bildats oss en bild över det studerade objektet är det intressant att redogöra för studiens 
process, både i form av urval samt i form av tillvägagång.   

 

5.3 Datainsamlingsmetod   

Vi samlade in data till studien genom semistrukturerade intervjuer. Dessa utgår på förhand från fram-
ställda intervjufrågor, med möjlighet till följdfrågor. Vi ville komma åt intervjupersonernas subjektiva 
uppfattningar och därför var intervjufrågorna utformade som öppna frågor (Langemar, 2008). För att 
försäkra oss om att frågorna verkligen fångade upp relevant information skapade vi två kategorier – 
utförande av arbetsuppgifter samt lärande i det öppna kontorslandskapet. Dessa två kategorier delades 
sedan in i hindrande respektive främjande aspekter. Dessa fyra rubriker fungerade som fyra teman för 
intervjufrågorna (Wilhelmsson i Härenstam & E. Bejerot, 2010). Rubrikerna baseras på de frågeställ-
ningar som finns för studier (se bilaga 3). Detta gjorde vi både för att säkerställa att vi besvarade våra 
frågeställningar, det vill säga nå de hinder och möjligheter som finns med att utföra arbetsuppgifter 
och lärande. 

 
5.3.1 Urval  
För att få ett representativt urval av intervjupersoner gjorde vi ett stratifierat slumpmässigt urval. Detta 
innebär att individer för en undersökning delas in i olika grupper, strata (Bryman, 2011). Våra strata 
utgjorde enhetens två kontorslandskap av samma storlek. Dessa kallas internt på organisationen för 
“torg”. På respektive torg sitter cirka hälften av enhetens medarbetare; ungefär 35 personer. Vårt urval 
bestod av åtta personer. Ur varje strata slumpades sedan individer ut (ibid). Vi slumpade ut var femte 
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person utifrån en lista av anställda, med en uppdelning av de olika torgen. Vi valde att genomföra ett 
stratifierat slumpmässigt urval eftersom en av oss tidigare arbetat inom organisationen, och därför 
ville vi inte att urvalet skulle påverkas av detta faktum. Genom det stratifierade slumpmässiga urvalet 
fick samtliga medarbetare från olika avdelningar på enheten lika stor chans att delta i vår studie, vilket 
gav oss ett representativt urval.   

 
5.3.2 Tillvägagångssätt 
Vi valde att genomföra vår studie på den aktuella organisationen då de anställda har sina arbetsplatser 
i ett öppet kontorslandskap. En av oss har tidigare arbetat på organisationen och därmed fanns vetskap 
om utformningen av kontorsmiljön samt kring möjligheten att utföra studien där. Vi frågade vår kon-
taktperson på företaget om det fanns möjlighet att utföra studien där. Vi fick ett okej och efter det även 
ta del av en personallista utifrån vilken vi kunde göra vårt urval.  

Vårt urval bestod, som tidigare nämnts, av åtta personer som slumpades ut från respektive torg på den 
aktuella enheten. Vi använde oss av personallistan som vi fick ta del av och under respektive avdel-
ning slumpades intervjupersonerna ut genom att välja var femte person. Dessa kontaktades genom ett 
mail där de fick möjlighet att välja en tid som passade deras schema (se bilaga 2). Om det var någon 
som inte kunde eller ville ställa upp slumpades en ny medarbetare ut och kontaktades med samma 
mail. Under tiden medarbetare tackade ja skickades ett bekräftelsemail ut där deras tid bekräftades 
samt bokades in. Dessutom skapades ett intervjuschema med samtliga intervjuer. Detta gjordes för att 
ge oss själva en överblick över intervjudagarna, säkerställa att intervjuerna inte överlappade samt för 
ge oss tid att transkribera mellan intervjutillfällena och tid för lunch. När vi fått ihop åtta intervjuper-
soner i ett intervjuschema såg vi till att vår intervjuguide var funktionell. 

Vi skapade vår intervjuguide med intentionen att intervjufrågorna skulle kunna besvaras på ett så 
öppet sätt som möjligt av intervjupersonerna, det vill säga att inte leda in dem i ett svar. Detta var 
viktigt för att intervjupersonerna inte skulle svara med vårt ordval (Bryman 2011). När intervjuguiden 
var färdigkonstruerad bestämde vi oss för att pilottesta den genom att ställa intervjufrågorna till andra 
personer som arbetade i öppna kontorslandskap, men inom andra organisationer än den studerade. 
Detta hjälpte oss att gå vidare med intervjuguiden och förbättra den genom att förtydliga och ta bort 
vissa intervjufrågor. Till slut kunde vi använda intervjuguiden i våra intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes enskilt i anslutning till intervjupersonernas arbetsplats. De spelades in med 
intervjupersonernas tillåtelse och transkriberades därefter. Detta blev rådata som analysen och resul-
tatsammanställningen sedan kom att baseras på. Intervjuerna inleddes med en kort presentation och ett 
tillfälle för eventuella frågor innan påbörjad inspelning. Varje intervju tog cirka tjugo minuter. 

När allt material var insamlat blev nästa steg att börja analysera och bearbeta det insamlade materi-
alet.  Hur vi gick till väga följer här. 
 

5.4 Analysmetod 

Som tidigare nämnts skedde intervjuerna i anslutning till intervjupersonernas arbetsplatser. Vi be-
stämde oss för att dela upp de åtta intervjuerna i två delar, vilket innebar att vi intervjuade fyra medar-
betare var. Vi satt tillsammans under varje intervju. Medan den ena intervjuade medarbetaren kunde 
den andra koncentrera sig på vad intervjupersonen sade och därmed markera viktiga citat. Under 
intervjuerna ledde detta också till att följdfrågor kunde ställas av oss båda till medarbetaren ifråga så 
att denne kunde utveckla sitt resonemang.  

Efter att vi hade genomfört intervjuerna transkriberades dessa och blev data som analyserades enligt 
en tematisk innehållsanalys (Langemar, 2008). Den tematiska analysen innebär att intervjun strukture-
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ras utifrån teman så att data som samlas in kan analyseras på ett enklare och mer systematiskt sätt. För 
att lättare kunna läsa igenom vårt insamlade material skrev vi ut transkriberingen och läste igenom 
denna ett flertal gånger. Vi försökte att ha våra frågeställningar i åtanke när vi markerade viktiga 
områden i transkriberingen; dessa skulle ligga till grund för besvarandet av frågeställningarna. Vid 
transkriberingen plockades även viktiga citat ut under varje tema för att på så sätt kunna bygga studi-
ens resultat- och analysdel. 

I resultat- och analysdelen citerar vi intervjupersonerna. Dessa citat följs av en parentes med beteck-
ningen IP följt av en siffra 1–8. Denna beteckning särskiljer intervjupersonerna åt utan att avslöja 
någon identitet.  Detta görs alltså för att hålla intervjupersonerna anonyma och för att visa på att de 
citat vi plockat ut kommer från olika intervjupersoner.  

Under analysen är det viktigt att förhålla sig objektiv och kritisk till sin egen studie (Bryman, 2011). 
Detta har vi visat i det sista stycket av det metodavsnitt som följer. Här funderar vi kring vårt urval, 
hur tillförlitlig och generaliserbar vår studie är samt gör några etiska överväganden.  

I och med insamlingen av data har våra frågeställningar förändrats under arbetets gång. Dock föränd-
rades aldrig frågeställningarna i grunden utan dessa genomarbetades endast språkmässigt.  

 

5.5 Metodologiska ställningstaganden  

Under följande rubrik förklarar vi hur vi har gått tillväga i undersökningsprocessen, genom att först 
beskriva den studerade organisationen och urvalet, därefter tillförlitlighet och generaliserbarhet för att 
senare komma in på de etiska aspekterna som rör vår studie. 
 
5.5.1 Organisation och urval  
Vi anser att organisation och enhet som valts för studien både var relevant och intressant att undersöka 
då medarbetarna arbetade i öppna kontorslandskap. Medarbetarna hade arbetsuppgifter som kräver 
olika grader av koncentration för att kunna genomföras. Vidare fanns det intresse att undersöka hur de 
som arbetar med liknande arbetsuppgifter på en stor enhet uppfattar arbetet i ett öppet kontorsland-
skap. Samtliga personer som intervjuas i vår undersökning arbetar inom personaladministration, men 
har sina arbetsplatser utspridda på olika delar i det öppna kontorslandskapet på organisationen.  

En av oss har tidigare arbetat på organisationen och därmed fanns vetskap om utformningen av kon-
torsmiljön samt kring möjligheten att utföra studien där. Då vi ville undersöka medarbetarnas uppfatt-
ningar om hur det är att arbeta i öppna kontorslandskap blev det därför möjligt att använda oss av den 
studerade organisationen. En annan metodologisk fördel med att använda just denna organisation i vår 
undersökning, var att det öppna kontorslandskapet var etablerat och att det ökade möjligheten att få 
relevant information från personer med lång erfarenhet av detta arbetssätt.  

Vi valde ut åtta personer för intervjuer. Vi är medvetna om att detta lilla urval begränsade våra möj-
ligheter att generalisera resultaten. Vidare kan det faktum att vi valde en specifik arbetsgrupp innebära 
att vi inte kan generalisera till andra yrkesgrupper eller enheter på organisationen. Vi är också med-
vetna om det faktum att en av oss arbetat på organisationen kan påverkat de svar vi fick. För att under-
lätta för intervjupersonernas möjligheter att uttrycka sig fritt och uppriktigt har intervjuerna med per-
soner som känt igen den av oss som jobbat där, hållits av den andre. Vi är dock medvetna om att detta 
inte tar bort risken för att personen inte är uppriktig i sina intervjusvar, men vi ansåg detta vara den 
bästa lösningen.    

Vårt urval var som tidigare nämnts ett stratifierat slumpmässigt urval. Vi utgick från att dessa olika 
strata gav oss ett representativt urval då vi har intervjuat medarbetare från samtliga olika delar av den 
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personaladministrativa avdelningen på den studerade organisationen. Dessa medarbetare satt och 
arbetade på olika platser med olika arbetsuppgifter på de två torgen i det öppna kontorslandskapet. Vi 
tyckte att det var viktigt att intervjua medarbetare som arbetade med olika arbetsuppgifter i olika delar 
av det öppna kontorslandskapet. Detta för att vi tror att olika arbetsuppgifter kräver olika förutsätt-
ningar för att kunna genomföras.  

Vi har som vi tidigare nämnt intervjuat åtta medarbetare från olika platser och med olika ansvarsom-
råden på den studerade organisationen. Vi hade i åtanke att det fanns möjligheter att intervjua fler 
personer. Men eftersom att vi fick tillräckligt mycket information och nådde en så kallad vetenskaplig 
mättnad, kände vi oss nöjda med antalet intervjupersoner. Vidare intervjuade vi hälften män och hälf-
ten kvinnor. Dock har vi inte gjort någonting av variabeln kön, då vi inte tror att variabeln har någon 
större betydelse för vår studie.  

 
5.5.2 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Inom kvantitativ forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det 
undersökta bör vara relevant för studiens syfte, i reliabilitet ska resultaten från det undersökta bli 
desamma om undersökningen genomförs igen vid ett annat tillfälle. Inom den kvalitativa forskningen 
används istället begreppet tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
 
Enligt Bryman (2011) finns det fyra delkriterier för att en kvalitativ studie ska vara tillförlitlig: 
1. Trovärdighet, vilket innebär att undersökningen har genomförts i enlighet med gällande regler samt 
delger undersökningens resultat till personerna som deltagit i studien. 

2. Överförbarhet, som handlar om att ge utförliga beskrivningar av detaljer i den sociala verkligheten 
som studeras. Detta för att andra personer ska kunna bedöma i vilken grad resultaten är överförbara till 
en annan miljö. 

3. Pålitlighet, som innebär att en komplett redogörelse av samtliga faser i undersökningen redovisas. 

4. Möjlighet att styrka och konfirmera, vilket handlar om att forskaren förser garantera att denne har 
agerat i god tro och inte medvetet givit plats för personliga värderingar. 

Genom att vi har informerat den studerade organisationen inklusive intervjupersonerna om vår under-
sökning och inväntat ett godkännande från dem, tycker vi att vi har gått rätt tillväga. Vad gäller studi-
ens resultat har vi vid ett flertal tillfällen, bland annat under varje intervju, förklarat att en presentation 
av resultatet skulle ske när vi var klara med studien. Vidare har vi på bästa möjliga sätt försökt att 
beskriva den sociala verklighet vi vistats i under studiens gång.  

När det gäller studiens pålitlighet anser vi att vi har redogjort för alla faser i vår forskningsprocess där 
till exempel problemformulering och urval av intervjupersoner beskrivits tydligt. Vi har under hela 
studiens gång sparat anteckningar kring studien för att på så sätt kunna gå tillbaka och se hur vi tänkte 
eller utveckla nya idéer. Vidare har vi försökt att vara objektiva och utestängt våra egna värderingar 
under arbetets gång med vår studie, då vi anser att vi velat ha ett fokus på intervjupersonernas upple-
velser. Detta har gjorts genom att aktivt öva på att inte värdera något innehåll utan se alla intervjusvar 
och observationer som fynd. 

Det kan finnas vissa svagheter i vår studie som kan påverka tillförlitligheten. När det gäller könsför-
delningen av intervjupersonerna på organisationen kan den ifrågasättas. Eftersom vi intervjuade hälf-
ten män och hälften kvinnor kan vi inte vara helt säkra på att den fördelningen är representativ för den 
undersökta enheten på organisationen. Vidare kan det diskuteras om vi har förbisett andra frågeområ-
den på grund av vår tidigare kunskap om öppna kontorslandskap, som kunde ha varit relevanta för vår 
studie. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns en risk att intervjupersonerna inte vågar eller 
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vill svara sanningsenligt om de känner att de kan bli missförstådda på grund av det som de berättar 
eller att informationen som de lämnar ska feltolkas. Därför kan det vara en kritisk aspekt av vår studie 
att intervjupersonerna kan ha undvikit att svara så sanningsenligt som möjligt.  

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det en aspekt kring trovärdigheten huruvida resultatet från en 
studie kan generaliseras. Inom kvalitativ forskning är forskaren dock inte intresserad av att kunna 
generalisera till resten av populationen; det handlar mer om att få en djup inblick i och skapa förståelse 
för det studerade (Bryman, 2011). Vi har under hela studiens gång varit intresserade för just vårt stu-
derade fall och avser inte kunna generalisera till resten av populationen, snarare kunna studera och 
upptäcka gemensamma komponenter för kontor som präglas av möbleringen öppna kontorslandskap. 
Däremot menar Ahrne och Svensson (2011) att ett sätt att påvisa en studies generaliserbarhet är att 
jämföra den egna studiens resultat med andra liknande undersökningars resultat.  

Vårt resultat som vi har presenterat i resultatdelen stämmer till stor del överens med tidigare forskning 
om öppna kontorslandskap, vilket skulle kunna betyda att resultatet för vår studie kan generaliseras till 
andra miljöer som liknar den studerade organisationen. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan en 
studies resultat stärkas om många intervjupersoner ger samstämmiga svar.  Efter att vi utfört ett antal 
intervjuer kände vi att en form av mättnad hade uppnåtts, på så sätt att flera intervjupersoner gav lik-
nande svar på ett flertal frågor. Samtidigt kan urvalet ifrågasättas i och med mättnaden som vi upplev-
de. Som tidigare nämnts har ett slumpmässigt stratifierat urval gjorts, där åtta medarbetare från två 
olika torg slumpmässigt valdes ut till intervjuerna. Dock kan vi inte utesluta att dessa åtta medarbetare 
representerade en alltför lik bild av den studerade organisationen på grund av att de sitter och arbetar i 
samma lokal, men på olika torg. Vi är medvetna om att urvalet om åtta personer kan ifrågasättas om 
det är representativt för den studerade organisationen. Men utifrån den tid och resurser vi haft anser vi 
att åtta djupintervjuer varit givande. Vi är även medvetna om att urvalets storlek kan påverka studiens 
generaliserbarhet genom att det kan finnas en risk för att vi generaliserar till teori snarare än till andra 
arbetsplatser. Vi hade eventuellt behövt intervjua fler medarbetare från andra torg inom organisation-
en, för att kunna styrka studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Avslutningsvis är vi försiktiga med att lyfta vårt resultat till en generell nivå och hävda att vi bidrar 
med ny kunskap om öppna kontorslandskap i allmänhet, men vi kan däremot bidra med kunskap om 
organisationen som vi har gjort vår fallstudie på samt idéer till vidare forskning som rör möblerings-
formen öppna kontorslandskap.   
 
5.5.3 Etiska överväganden 
Det finns etiska principer som vetenskapliga studier ska förhålla sig till och dessa berör bland annat 
frågor om anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet för personer som är med i forskning-
en. I vårt fall handlar detta om våra intervjupersoner (Bryman, 2011). Dessa fyra principer är: 
 
1. Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera personerna som berörs av forskning-
en kring syftet med undersökningen. Vi skickade ut ett mail till samtliga intervjupersoner där vi berät-
tade vilka vi var och att vi genomförde en undersökning till vår C-uppsats och hur just dessa personer 
hade blivit utvalda till vår studie.  

2. Samtyckeskravet, som handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. I mailet vi skickade ut till intervjupersonerna förklarade vi att deltagandet i vår studie 
var frivilligt.  

3. Konfidentialitetskravet, vilket handlar om att personuppgifter som rör undersökningsdeltagarna 
behandlas på ett konfidentiellt sätt. Vi berättade dels i mailet dels innan varje intervju för intervjuper-



16 

sonerna att deras personliga uppgifter som namn och arbetsroller skulle behandlas konfidentiellt. Det 
var bara vi som skulle ha dessa uppgifter och veta vilka intervjupersonerna var. 

4. Nyttjandekravet, som innebär att uppgifterna som samlas in om deltagarna i undersökningen endast 
får användas för ändamålet för forskningen. Efter att ha blivit tillfrågade godkände samtliga intervju-
personer att vi spelade in intervjuerna och vi informerade dem om att det inspelade materialet skulle 
raderas efter transkriberingen och därefter enbart användas i vårt studiesyfte.   
 
Med klarhet i hur vi gått tillväga metodologiskt står vi nu inför det vi lyckats skrapa ihop från våra 
intervjuer. Detta presenteras tematiskt under studiens frågeställningar och vi tar ett analytiskt grepp 
direkt och här följer en kombinerad resultat- och analysdel.  
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6. Resultat och analys 
Vi har nu kommit fram till studiens resultat-och analysdel, här presenterar vi svaren från våra inter-
vjuer. För att ge en bättre överblick över våra resultat har svaren sorterats tematiskt enligt frågeställ-
ningarna som satts upp för studien. Under respektive frågeställning har underrubriker skapats efter de 
teman som vi har funnit utifrån svaren från intervjuerna. Nu hoppas vi kunna bidra med mer insikt i 
förutsättningar som är viktiga för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete samt att och lära av och 
med varandra i ett öppet kontorslandskap.  
 
Låt oss börja med att repetera studiens frågeställningar: 
1. Vilka aspekter främjar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet? 
2. Vilka aspekter hindrar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet? 
3. Vilka aspekter främjar medarbetarna att lära av och med varandra i det öppna kontorslandskapet? 
4. Vilka aspekter hindrar medarbetarna att lära av och med varandra i det öppna kontorslandskapet? 

 
 

6.1 Aspekter som främjar medarbetarna att ut-
föra arbetsuppgifter i det öppna kontorsland-
skapet 
Den första frågeställningen belyser vilka aspekter i det öppna kontorslandskapet som påverkar deras 
möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Samtliga svar kom att cirkulera kring kollegorna på arbets-
platsen som en viktig faktor när det gäller utförandet av arbetsuppgifterna. Vi tolkar detta som att 
möjligheterna att sköta arbetsuppgifterna finns runtomkring dem i det öppna kontorslandskapet; i 
samarbetet med kollegorna, genom kommunikationen med kollegor, genom att överhöra andra kolle-
gors informationsutbyte samt att vara tillgänglig med andra kollegor. Tack vare sina kollegor hade 
alltså medarbetarna goda möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap.  
 
6.1.1 Att kunna samarbeta kring en gemensam uppgift 
Många medarbetare har arbetsuppgifter som kräver dialog med kollegor då de jobbar med olika delar 
av samma process. Av den anledningen är ett öppet kontorslandskap en nödvändig förutsättning för att 
sköta arbetsuppgifterna genom ett samarbete.  
 

“Man sitter nära de kollegor som man behöver sitta nära, de man jobbar med - som man gör liknande 
arbetsuppgifter som, som man har ett utbyte med.” (IP 5) 
 
“Det är kul att komma till jobbet för man har folk omkring sig som man lätt kan fråga om det är någon-
ting. Speciellt i vårt jobb - då vi i princip konstant behöver få saker bekräftade, dubbelkolla saker och 
ting, bolla idéer och lite sådär.” (IP 4)  
 
”Det är just den här snabba kontakten, snabba svar, istället för att man behöver gå iväg och fråga någon 
kan man lyfta frågan "hur gör vi med det här?" och sedan tar man ett beslut tillsammans.” (IP 7) 

 
6.1.2 Att kunna kommunicera med sina kollegor  
Intervjupersonerna uppfattar att ett öppet kontorslandskap underlättar kommunikationen och informat-
ionsutbytet med kollegor. Då alla medarbetare sitter nära varandra blir det lätt och smidigt att få svar 
på frågor och problem som uppstår under arbetets gång. Möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter 
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verkar helt enkelt förbättras när möjligheterna till kommunikation och samarbete underlättas i ett 
öppet kontorslandskap. 
 

“Jo, men jag tycker nog att det (öppet kontorslandskap) påverkar på ett positivt sätt i och med att vi väl-
digt lätt kan kommunicera med varandra”. (IP 5) 
 
“[...] det bra att sitta en grupp som man behöver mycket dialog med sina kollegor. Att det går snabbt att 
få svar och man kan ha diskussioner. På så sätt är öppet kontorslandskap bra.” (IP 1) 
 
“[...] om man har någon särskild punkt man vill diskutera med någon kollega. Då är det närmare till 
hands. Då behöver man inte gå ut ur rummet, eller boka upp något kort litet sammanträde i något rum 
utan det räcker att vända sig om. Så det underlättar ju så till vida.” (IP 8). 
 

Flera medarbetare upplever också att de blir mer effektiva när de finns andra personer att bolla idéer 
med eller att få sina tankar och funderingar bekräftade av andra.  
 

“[...] jag kan bli mycket mer effektiv i mitt arbete i och med att vi sitter tillsammans och kan prata med 
varandra.” (IP 4) 
 

6.1.3 Att kunna överhöra information  
Ett annat återkommande tema bland intervjupersonerna var möjligheten till att de kan lätt kan “över-
höra” andras samtal. Detta uppfattas av intervjupersonerna som något som förenklar problemlösnings-
förmågan i det dagliga arbetet. 
 

“Det dyker upp ett ärende så säger man "men vad konstigt det här är" och då är det någon kollega bred-
vid som säger "ja men vet du det där har jag hört talas om, och det beror på det här".  Då får man en 
förklaring direkt. Hade man suttit själv så hade man ju kanske suttit och funderat på det där en bra stund 
och sedan så kanske man hade antingen chansat eller så hade man kontaktat någon, väntat på svar och 
så vidare.” (IP 5) 
 
“Det kan vara att man överhör information; att man sitter och håller på med något så kanske man hör att 
någon börjar prata. Då kan man ju höra något och "det där vet jag, det där varit involverad i eller jag vet 
vem som vi kan höra vidare med” eller så. Så det är en fördel.” (IP 6) 

 
6.1.4 Att vara tillgänglig 
Några intervjupersoner belyser att tillgängligheten till kollegorna kan vara en möjlighet att nå andra 
kollegor och kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 

“[...] Fördelar är tillgänglighet såklart. Man ser vilka som är här” (IP 1) 
 
“Det är ju liksom inte folk som sitter med stängda dörrar utan man sitter där och, ja man kanske pratar 
med varandra lite sådär eller när man går förbi så nickar man eller säger hej. Som att man har lite mer 
kontakt än om det bara var så att man satt i sina rum.” (IP 3) 
 
“Ja det är att alla blir mer lättillgängliga tycker jag. Speciellt de som man jobbar med dagligen, för vi 
sitter ju nära varandra. Vi kan ju bara prata så (visar med händerna att det pratas över borden) istället 
för att man ska gå in till någon som sitter i ett eget rum.” (IP 6) 

 
Närheten till kollegorna i det öppna kontorslandskapet möjliggör därför informella möten mellan 
medarbetarna.  
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6.1.5 Sammanfattning och analys 
Sammanfattningsvis kan det sägas att urvalet av medarbetare inom organisationen har en positiv upp-
fattning om det öppna kontorslandskapet när det kommer till möjligheter att utföra arbetsuppgifter. De 
främsta förutsättningarna med att arbeta i ett öppet kontorslandskap kretsar enligt medarbetarna kring 
interaktionen med sina kollegor. De anser att det är behövligt med ett samarbete kring en gemensam 
uppgift, de anser även att möjligheten att kunna kommunicera med sina kollegor är en faktor som 
gynnar möjligheter att utföra arbetsuppgifter i öppna kontorslandskap. Att överhöra information i 
landskapet är ytterligare en faktor som förenklar medarbetarnas möjligheter att utföra sina arbetsupp-
gifter. Att dessutom finnas tillgänglig för sina kollegor samt att information från andra snabbt tas upp i 
landskapen verkar vara till stor nytta för att lösa arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen.  

De fyra huvudsakliga teman under främjande aspekter som framkom under intervjutillfällena anser vi 
nästan uteslutande handlar om relationer på arbetsplatsen. Hur medarbetarna på bästa sätt kan utföra 
sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap har därför en stark koppling till det som Marianne 
Döös (2004) beskriver som arbetsplatsen relationik. Att utföra arbetsuppgifter i ett öppet kontorsland-
skap bygger på arbetsplatsens relationer och att kunna dela kompetens mellan organisationens medar-
betare. Att samarbete och kommunikation med medarbetare är starka komponenter för att lyckas med 
sina arbetsuppgifter anser vi även kan styrkas med teorier om kollektivt lärande. För att lösa svåra 
problem kan kollegor vara lösningen, det skriver Lena Wilhelmsson (2010) i kapitlet kompetensbä-
rande relation mellan chef och medarbetare. När människor tillsammans löser problem nås lättare en 
gemensam förståelse. Då kan individers olika perspektiv skrida över till ett gemensamt perspektiv. 
Dessutom kan gemensamt lärande leda till synergieffekter, vilket innebär att den sammanlagda kom-
petensen hos medarbetarna slås ihop som 1 + 1 = 3 (Wilhelmson i Härenstam & Bejerot, 2010).  

För att ställa det kollektiva lärandet i förhållande till enskilt lärande skriver Dixon i Granberg och 
Ohlsson (2009) kring meningsstrukturer. Enligt Dixon finns det tre olika meningsstrukturer i lärande; 
kollektiva-, tillgängliga- och privata meningsstrukturer (Granberg & Ohlsson, 2009). De kollektiva 
meningsstrukturerna, som är medarbetarnas gemensamma uttryck, normer och regler, skulle vi vilja 
koppla till arbetsplatsens möjligheter att utföra arbetsuppgifter i ett öppet landskap. Tack vare att de 
sitter i öppna kontorslandskap kan de lätt dela kunskap, regler och normer med varandra. Medarbetar-
na är tillgängliga och det vill vi koppla till tillgängliga meningsstrukturer. Det vill säga, de individu-
ella meningsstrukturerna görs tillgängliga för andra. Den meningsstrukturen underlättas i det öppna 
kontorslandskapet när tillgängligheten och möjligheterna att överhöra information finns. Det öppna 
kontorslandskapet underlättar därmed både möjligheten att dela samt skapa gemensamma uttryck och 
regler men även att dela kunskaper och erfarenheter.  

Att synergieffekter och möjlighet att uppnå en kollektiv kompetens verkar onekligen förbättras i öppna 
landskap. Vi menar även att medarbetarnas möjligheter att lösa uppgifter därmed förenklas och för-
bättras just för att de sitter i öppna kontorslandskap. Detta för att det har möjlighet att just samarbeta, 
kommunicera, överhöra användbar information samt att vara och ha tillgängliga kollegor. Slutligen 
funderar vi om faktumet att de har uppgifter, som i viss mån kräver samarbete, bidrar till den positiva 
uppfattningen. 

 

6.2 Aspekter som hindrar medarbetarna att utföra 
arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet 
Från intervjuerna identifierades vilka hinder som finns för att medarbetarna ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet. Här kretsade svaren kring att bli avbruten i sitt arbete, 
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att ljudnivån var för hög, att utformningen av kontorslandskapet kan förbättras samt att inte kunna ha 
en privat sfär begränsar möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet.   
 
6.2.1 Att bli avbruten 
Intervjupersonerna beskriver att de uppfattar det jobbigt att bli avbruten när de sitter och arbetar med 
sina arbetsuppgifter. Det är ett störmoment som många av intervjupersonerna känner är ett problem för 
sin möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet.  
 

“När man själv sitter med någonting som man verkligen behöver fokusera på… Sedan helt plötsligt står 
det en kollega där och säger "TJENA!" och man bara "Eh, vänta vänta lite" Nu sitter jag med det här.” 
(IP 6) 

 
“Det är väldigt lätt att bli avbruten [...] Det vore jobbigare att gå in till ett rum bredvid, då kanske man 
tar med sig tre ärenden på en gång. Nu blir det hela tiden det här korta; det gör att man tappar fart. Så 
att det tycker jag är lite besvärande.” (IP 7) 

 
6.2.2 Att det är en hög ljudnivå 
Intervjupersonerna uppfattar överlag att den största begränsningen att utföra sina arbetsuppgifter i det 
öppna kontorslandskapet är ljudnivån. Vilket är ytterligare ett störmoment som begränsar möjligheter-
na att utföra sina arbetsuppgifter.  
 

“Det är ju just det om det är något (arbetsuppgift) som kräver lite mer fokus skulle jag säga. Då är det 
lätt att man blir lite.. eller i alla fall jag personligen.. Blir lite störd av ljudnivån.” (IP 8) 
 
“Det är det här att det kan vara lite väl hög ljudvolym, fast egentligen är det inte så högt men av mig 
själv kan det upplevas väldigt störande om man måste sitta och verkligen fokusera.” (IP 6) 
 

Den höga ljudnivån leder till att koncentrationsnivån och därmed möjligheten att utföra sina uppgifter 
i det öppna kontorslandskapet är svårare. Speciellt svårt är det att utföra uppgifter som kräver hög 
koncentrationsnivå. 
 

“Däremot är en stor del av arbetsuppgifterna mer analyserande. Man måste sitta ned och tänka och 
skriva. Dessa uppgifter blir ju hela tiden förpassade bortprioriterade. De blir inte gjorda. Man får verk-
ligen välja sina tillfällen att gå undan och göra de uppgifterna. För det är jättesvårt att koncentrera sig 
en längre tid.” (IP 2) 
 
“Det som kan vara besvärligt med öppet kontorslandskap är att när man har en arbetsuppgift som kräver 
väldigt högt fokus då kan det ibland.. man kan ju ha svårt att stänga av när man hör kollegor sitta och 
prata bredvid.” (IP 5) 

 
6.2.3 Att inte ha en privat sfär 
Intervjupersonerna ansåg att det finns en begränsning i att inte kunna ha en privat sfär i det öppna 
kontorslandskapet. Bland annat var det omständigt att sitta i öppna kontorslandskap när de ska ringa 
känsliga samtal. Vissa samtal kan de inte ta i det öppna landskapet och då måste de ta sig till ett annat 
rum, vilket både kan vara tidskrävande och inkräkta på deras privata sfär. Dessutom skapar det pro-
blem i det fortsatta arbetet. Hade det haft ett eget rum hade dessa bekymmer inte kanske funnits. 

 
“Det är det att man måste gå till ett annat rum när man ska ringa t.ex. För det kan ju vara ett långt sam-
tal, ett känsligt samtal [...]. Det tar ju lite längre tid och kan vara lite mer omständigt. Och om personen 
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inte svarar då måste jag gå tillbaka med allting (allt material) och försöka senare igen. Det kan vara lite 
negativt och försvårande.” (IP 3) 
 
“Det jag kan tycka är jobbigt är om jag ska prata i telefon till exempel. Man pratar med någon i dålig 
linje eller så, utomlands eller på engelska eller så. Då kan man vilja gå undan. Då är det en nackdel att 
sitta i öppet kontorslandskap” (IP 1) 

 
6.2.4 Att kontorslandskapet inte är rätt utformat 
Intervjupersonerna fick en fråga som gav dem möjlighet att själva besvara vad de behöver för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap. Frågorna besvarades med en ett stort 
fokus kring möbleringen. Majoriteten av intervjupersonerna önskade mindre rum och fler möjligheter 
att gå ifrån sina arbetsplatser till mindre rum.  

 
“Jag tycker nog att det kanske inte skulle vara riktigt så stort och så öppet. [...] Ett litet öppet landskap 
istället med närmare till t.ex. telefonhytter. Så skulle jag vilja ha det, med fler arbetsrum nära det öppna 
kontorslandskapet” (IP 2) 

 
Några intervjupersoner önskar att samma rum ska behållas men att det ska ske lite förändringar i 
möbleringen. Önskemål om högre skärmar tror de skulle kunna förbättra ljudnivån och därmed möj-
ligheten att utföra sina arbetsuppgifter.  

 
“Man kanske skulle ha lite större yta, lite högre skärmar, lite högre bokhyllor.” (IP 3) 

 
Ett förslag som gavs var att sätta det team som är mest högljudda i en glasrum och att samtliga team 
sitter mer avskilt med varandra.   

 
“Jag skulle göra flera smågrupper, så att man kanske sitter fem personer i ett lite större rum. Så har vi 
suttit förut. [...] De grupperna var jätteeffektiva. Det tror jag på att ha fem- sex stycken i små öar tex, 
mera skärmväggar eller högre väggar emellan. [...] De som måste sitta på telefon. De skulle kunna gå in 
ett speciellt glasrum t.ex. där de kör telefonsamtal sedan när man sitter i “second line” och jobbar med 
sina ärenden då sitter man vid sin vanliga plats. Sedan när man har telefonjour då går man in där. Det 
tror jag skulle funka.” (IP 7) 

 
Även om det finns förbättringspunkter i designen av det öppna kontorslandskapet var det ändå flertalet 
intervjupersoner som ansåg att kontorslandskapets utformning var bra överlag. Den mest avgörande 
punkten är vilket team som finns bredvid och därmed hur hög ljudnivån är. 

 
“Jag tror att den designen som vi har i vårt öppna kontorslandskap idag är väldigt bra. [...] Det som 
kanske har varit ett problem är att det sitter för många på ett torg t.ex. Sedan beror det väl också lite på 
vilka grupper man sitter med. Vi har ett team som pratar mycket i telefon. Att sitta på deras torg skulle 
nog kännas annorlunda än på vårt torg. På vårt torg har vi ren administration, folk pratar men det är inte 
konstant.” (IP 5) 

 
6.2.5 Sammanfattning och analys 
För att summera intervjupersonernas uppfattningar kring hinder för att kunna utföra sina arbetsuppgif-
ter i det öppna kontorslandskapet, kan det sägas att ljudnivån ibland är för hög vilket därmed blir ett 
störmoment för medarbetarna. Detta på grund av att det uppstår svårigheter för dem att utföra sina 
arbetsuppgifter då det krävs koncentration. Vidare kan det sägas att vikten av att sitta tillsammans med 
så kallade "rätt grupper" på torget spelar en stor roll. Vissa grupper utför arbetsuppgifter som kräver 
hög koncentration, vilket inte rimmar med den högljudda arbetsgruppen som sitter bredvid dem. Här 
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är den generella uppfattningen bland medarbetarna att en analys av vilka arbetsgrupper som passar att 
sitta bredvid varandra kan genomföras. Ytterligare hinder som uppfattas av intervjupersonerna är att 
de kan bli avbrutna i sitt arbete när kollegor ställer frågor samt att det finns begränsningar i medarbe-
tarnas privata sfär. Detta i form av att till exempel ha svårt att ta känsliga telefonsamtal i det öppna 
kontorslandskapet, vilket leder till att de behöver gå iväg från sin arbetsplats till ett mindre rum för att 
ta samtalet.  

När det gäller aspekter som hindrade medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i det öppna kontors-
landskapet tas, som tidigare nämnts ett antal störmoment upp; att bli avbruten, att det är en hög ljud-
nivå, begränsningar i den privata sfären och att kontorslandskapet inte är utformat på rätt sätt.  

Intervjupersonerna beskrev under intervjuerna hur störande det kunde vara att bli avbruten i sitt arbete 
på olika sätt, främst genom att till exempel kollegor ibland ställer frågor rakt ut i luften som de öns-
kade få besvarade. Detta hindrar medarbetarna från att sitta och koncentrera sig en längre stund med 
utförandet av arbetsuppgifter. Congdon et al. (2014) beskriver i sin artikel hur de sociala förutsätt-
ningarna sätter ramarna för i vilken utsträckning människor kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
möjliga sätt. Författarna nämner att en av dessa förutsättningar handlar om att inte behöva bli avbruten 
av sina kollegor. Utifrån den aspekten av det sociala perspektivet kan därför medarbetarnas möjlighet-
er att arbeta med sina arbetsuppgifter försvåras. 

Vidare uppfattade vissa av intervjupersonerna att ljudnivån på arbetsplatsen är störande hög. Eftersom 
samtliga arbetslag på organisationen arbetar med arbetsuppgifter som skiljer sig åt kan det därför 
tänkas att det också behövs olika förutsättningar för att kunna utföra dessa. När människor utför ma-
nuellt arbete tenderar de att acceptera en högre ljudnivå än vid intellektuellt arbete som kräver mer 
koncentration (Christiansson & Eiserman, 1998). Intervjupersonerna beskrev att den ibland höga 
ljudnivån i det öppna kontorslandskapet försvårar utförandet av olika arbetsmoment, framförallt de 
som kräver särskild koncentration. Den ibland höga ljudnivån kan därför tänkas sätta stopp för inter-
vjupersonernas möjligheter att arbeta på ett koncentrerat sätt.    

En annan aspekt som hindar medarbetare från att utföra sina arbetsuppgifter är att deras privata sfär 
inte är tillräckligt stor. Det som belystes av intervjupersonerna var främst känsliga telefonsamtal som 
uppfattades svåra att ta på sina arbetsplatser. Congdon et., al. (2014) menar att anställda som arbetar i 
öppna kontorslandskap idag behöver hitta vägar till att skydda och hantera tillgång till konfidentiell 
information, som till exempel personliga uppgifter om sig själva eller övriga anställda. Intervjuperso-
nerna berättade att de gick iväg till ett annat rum där de kunde stänga en dörr, när de hade ett samtal av 
känslig karaktär. Detta kan tolkas som att vissa medarbetare som ofta sitter i känsliga telefonsamtal 
inom organisationen kan behöva ett enskilt rum som är avsett för endast dem vid vissa tillfällen. Detta 
för att underlätta deras möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ta 
dessa samtal.  

Ytterligare en aspekt av medarbetarnas möjligheter att göra sina arbetsuppgifter rör själva utformning-
en av kontorsdelen på den studerade organisationen, vilket idag har utformningen som ett öppet kon-
torslandskap. För att kunna utföra arbetsuppgifter menade intervjupersonerna att designen av det 
öppna kontorslandskapet kan uppfattas som ett störmoment vid vissa tillfällen, särskilt när det kommer 
till vilka arbetsteam som sitter bredvid varandra. Medarbetarna uppfattade att det inte alltid fanns 
lediga rum och om det finns ville de ofta gå iväg från sina arbetsplatser. En viktig poäng i detta är att 
de kan missa de främjande aspekterna med ett öppet kontorslandskap, där de tillsammans kan utbyta 
information. Om det blir ett alternativ att gå iväg alltför mycket från sin arbetsplats menar vi att de 
därför kan missa informationsflödet i det öppna kontorslandskapet.  
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När människor utför manuellt arbete tenderar de att acceptera en högre ljudnivå än vid intellektuellt 
arbete som kräver mer koncentration (Christiansson & Eiserman, 1998). Eftersom samtliga team på 
organisationen arbetar med arbetsuppgifter som skiljer sig åt kan det därför tänkas att det också be-
hövs olika förutsättningar för medarbetarna på organisationen för att kunna utföra dessa. Vissa grup-
per i det öppna kontorslandskapet arbetar med till exempel matematiska uppgifter, medan andra grup-
per pratar mycket i telefon eftersom de utgör den supportande funktionen på organisationen. Därför 
kan utformningen av det öppna kontorslandskapet behöva planeras bättre och vissa team kan passa 
bättre att sitta bredvid varandra och vice versa.  
 

6.3 Aspekter som främjar medarbetarna att lära 
av och med varandra i det öppna kontorsland-
skapet 

På frågorna som handlade om möjligheten att utveckla kunskap i det öppna kontorslandskapet svarade 
intervjupersonerna att kollegorna runtomkring spelar en stor roll; de ser kollegorna som en kunskaps-
bank och att det sker ett snabbt informationsutbyte emellan dem. Dessutom överhörs information på 
ett enkelt sätt vilket skapar möjligheter till att lära av och med varandra i det öppna kontorslandskap-
et.    
 
6.3.1 Att ha en kunskapsbank omkring sig 
Intervjupersonerna fick själva tänka fritt kring vilka förutsättningar och möjligheter till lärande de tror 
finns i det öppna kontorslandskapet. Den största källan till kunskap i det öppna kontorslandskapet 
uppfattas vara intervjupersonernas kollegor. De ses som en kunskapsbank, det vill säga att källa till 
information som alltid finns omkring dem.  
 

“Att man kan ha öppna diskussioner med sina kollegor ganska enkelt. Det behöver inte bli så stor sak, 
utan man kan bara snabbt slänga över en fråga. Och eftersom man håller på en del komplexa områden 
kan man inte ha allt i huvudet. Då är det bra att ha varandra som en kunskapsbank.” (IP 1) 

 
“Det är ju väldigt lätt att dela information. Det är ju väldigt praktiskt när det kommer till snabba frå-
gor.“ (IP 2) 

 
“[...] Du får en direkt dialog med dina kollegor [...] att man kan vända på stolen och fråga någon” (IP 8) 

 
Det öppna kontorslandskapet möjliggör alltså medarbetarnas möjligheter att lära av och med varandra. 
Att medarbetare har en kunskapsbank omkring sig i form av sina kollegor stämmer väl överens med 
det kollektiva lärandet.  
 
6.3.2 Att det sker ett snabbt informationsutbyte mellan medarbetarna  
Att inte behöva gå en längre sträcka för att ställa frågor till sina kollegor värderas högt av intervjuper-
sonerna. Då kan de snabbt utbyta information som förenklar möjligheterna att utveckla kunskap i det 
öppna kontorslandskapet.  
 

“Vi utbyter kunskap väldigt snabbt med varandra. [...] Vi hjälper varandra hela tiden. Här finns det 
snabba kunskapsutbytandet som just det öppna kontorslandskapet möjliggör, för det hade varit svårt an-
nars.” (IP 5) 
 
“Det är ju de korta informationsutbytena i realtiden. Det är det som är styrkan med öppet kontorsland-
skap” (IP 8) 
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“Jo men då kommer vi väl in lite på det där igen att vi utbyter kunskap väldigt snabbt med varandra. Vi 
kan lätt.. Jag har ju de här tre personerna runt mig; så fort man stöter på något så drar man upp huvudet 
och bara "ursäkta, vad är det här för något?" Vi hjälper varandra hela tiden. Här finns det snabba kun-
skapsutbytet som just det öppna kontorslandskapet möjliggör, för det hade varit svårt annars. Det är just 
det här dagliga.. Här kan man ju också stöta på något större, som man behöver ta vidare” (IP 5) 

 
”[...]Det är ju väldigt lätt att dela information. Det är ju väldigt praktiskt när det kommer till snabba frå-
gor” (IP 2) 

 
“Fördelen kan ju vara att man [...] Det är lättare att gå och prata med folk när man sitter i samma rum. 
Att man kan gå och ställa frågor direkt. Ibland så tar det längre tid att skriva ett mail än att gå och prata 
med någon. Då har det sina fördelar att man sitter öppet; det går ju väldigt snabbt och når många lik-
som.” (IP 6) 

 
6.3.3 Att kunna överhöra värdefull information  
Kunskapsutbytet med sina kollegor är den största källan till lärande enligt intervjupersonerna. Det kan 
förutom i diskussioner och utbyte av information även bestå i att medarbetare plockar upp information 
som de hör i rummet. Många av våra intervjupersoner anser att det finns möjlighet att överhöra värde-
full information vilket förenklar deras möjligheter att lära sig i det öppna kontorslandskapet.  
 

“Det kan ju vara att man hör någonting som man vet att man själv ska göra; som någon annan håller på 
med. Att man inte uppfinner hjulet en gång till själv så hör man "ja men det där gjorde han där borta" så 
kan man gå och fråga denne "hur gjorde du det där?". Så får man hjälp och så går det mycket snabbare. 
Så att det är nog där man kan ha fördelar.” (IP 7) 

 
“Man hör någon i närheten prata om någonting "aha, är det så med det och det". Då kan man snappa 
upp något. [...] Samma sak tvärtom, om man hör någon prata om något som de undrar över och jag har 
svaret på deras fråga så kan ju jag gå och berätta svaret för dem” (IP 3) 

 
Detta är något som får ställas i kontrast till ljudnivån som uppfattas som ett störmoment (se 6.2 “Be-
gränsningar i att utföra arbetsuppgifter”). Även om ljudnivån anses som ett hinder verkar det även 
vara en källa till information som förenklar medarbetarnas arbete i viss mån.  
 
6.3.4 Sammanfattning och analys  
När det gäller intervjupersonernas uppfattningar kring möjligheterna att utveckla kunskap i det öppna 
kontorslandskapet tyder mycket på att tyngden ligger vid kollegornas närvaro; att de kan ta hjälp av 
varandra och samarbeta med olika uppgifter för att de är en kunskapsbank och en källa till informat-
ion. Det snabba informationsutbytet skapar möjligheter för medarbetarna att få snabba svar på varand-
ras frågor, för att de sedan ska kunna arbeta vidare med nästa uppgift. Överhörandet av information är 
svårt att undvika; diskussioner mellan kollegor hörs och där kan viktig information kring exempelvis 
utförandet av en uppgift diskuteras och därmed bli en källa till kunskap. Intervjupersonerna beskrev 
även hur tillgängligheten till andra kollegor är ett värdefullt och snabbt sätt för dem att få ny kunskap 
och lära sig nya saker, eftersom de sitter nära varandra utan väggar mellan dem.  

När det under intervjuerna talades om aspekter som främjar medarbetarnas möjligheter att lära av och 
med varandra kom vi fram till att kollegorna fungerar som en kunskapsbank där ett snabbt informat-
ionsutbyte sker. Övriga aspekter som främjar lärandet av och med varandra handlar för medarbetarna 
om att kunna överhöra värdefull information samt att vara nära varandra. Döös (2004) menar att lä-
rande sker i arbetssituationer när det finns en dialog mellan kollegor. På den studerade organisationen 
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sitter medarbetarna tillsammans med varandra i det öppna kontorslandskapet. Detta skapar möjligheter 
för medarbetarna att prata med varandra och utbyta information, vilket kan leda till att de utvecklar 
kunskap om någonting som de kan använda sig av vid ett senare tillfälle.  

Vidare menar Döös (2004) att det är viktigt att skapa förutsättningar för lärande på arbetsplatsen för 
att medarbetarna ska kunna medverka till att förbättra organisationen. Här kan det tänkas att det finns 
olika syften med att den studerade organisationen har valt det öppna kontorslandskapet som kontorsut-
formning, varav ett av dessa är att teamen tillsammans ska arbeta fram lösningar på olika problem och 
arbetsuppgifter. Wihelmsson och Döös (2005) menar att en lärandeprocess blir kollektiv när männi-
skor lär genom kommunikativt och interaktivt handlande. Dessa problemlösningsprocesser kan därför 
tänkas bli tillfällen då medarbetare lär tillsammans, vilket underlättas av att de sitter tillsammans, 
snarare än om de satt och arbetade i enskilda rum. Detta stämmer väl överens med det som benämns 
som det kollektiva lärandet. Där kompetens inte är en individuell företeelse utan där kompetensen sker 
i relationer mellan människor. De klarar av att lösa problem som den enskilde individen inte klarar 
ensam (Döös, 2004). 

Vidare vad gäller främjande aspekter för lärande handlar det om att kunna överhöra information. Detta 
värderades högt av intervjupersonerna. De menade att information som gav dem möjligheter att kunna 
fortsätta med uppgifter de stannat upp i på grund av exempelvis kunskapsbrist, kunde överhöras via 
samtal mellan kollegor. Därmed kunde de ställa följdfrågor till sina kollegor om så behövdes för att 
sedan fortsätta med arbetsuppgiften. Enligt Döös (2004) sker lärande kopplat med erfarenhet. Vid ett 
annat tillfälle när en annan kollega undrade samma sak, kunde medarbetaren som lärt sig den nya 
kunskapen också hjälpa till med hjälp av den nya kunskapen som lärts in via erfarenheter. Medarbe-
tarna bildar därmed nya erfarenheter genom överhörandet av information och detta menar Granberg 
och Ohlsson (2009) handlar om det erfarenhetsbaserade looplärandet. Detta innebär att en individ är 
med om något som denne sedan reflekterar över och därefter skapar denne ett begrepp och generali-
serar, för att sedan pröva de nya verktygen i en situation.  

Med Kolb som utgångspunkt tror vi att vi skulle kunna se på detta erfarenhetsbaserade lärande likt 
något som inte bara existerar för ens egen skull, utan som en början på ett kollektivt lärande (se reso-
nemang i 3.1.3). Vi tror nämligen även att individer använder andras kunskaper och erfarenheter i sina 
egna reflektioner och lärande, inte bara sina egna. Överhöradet av information är ett bra exempel på 
detta. Vi tror att det erfarenhetsbaserade lärandet ligger till grund för ett relationellt utbyte eller ett 
kollektivt lärande, framförallt i det öppna kontorslandskapet.  

 

6.4 Aspekter som hindrar medarbetarna att lära 
av och med varandra i det öppna kontorsland-
skapet 
När intervjupersonerna fick beskriva sina uppfattningar kring hinder att utveckla kunskap i det öppna 
kontorslandskapet handlade svaren om aspekter som ljudnivå, utebliven reflektion, tid och arena för 
lärande samt utformningen av det öppna kontorslandskapet som en del i utvecklingen av ny kunskap. 
 
6.4.1 Att det är hög ljudnivå 
Ett problem med att utveckla ny kunskap verkar vara att ljudnivån ibland är hög och skapar svårighet-
er för medarbetarna att kunna fokusera. Detta resulterar i att medarbetarna kan ha svårt att lära.  
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“Det som kan vara besvärligt med ett öppet kontorslandskap är att när man har en arbetsuppgift som 
kräver väldigt högt fokus då kan det ibland.. man kan ju ha svårt att stänga av när man hör kollegor sitta 
och prata bredvid.” (IP 5) 

 
“Ja, det är väl precis som med arbetsuppgifter att det kan vara störande ibland. Speciellt om man ska 
lära sig något nytt. Då är det ljudet som kan begränsa.” (IP 6) 
 

6.4.2 Att reflektion uteblir 
Även om det finns tillfällen till lärande kan dessa tillfällen dessvärre bidra till att medarbetare väljer 
att inte lära sig på djupet eftersom att det alltid finns någon att fråga. Dessutom kan dessa möjligheter 
att fråga andra om hjälp bli ett störmoment. 
 

“Eftersom man alltid frågar så kanske det inte direkt bidrar till lärande. Det blir tvärtom - att man aldrig 
lär sig vissa saker för att man alltid kan fråga om dem. Men man delar ju med sig, det gör man så för-
hoppningsvis lär man någon annan någonting. Jag kanske inte kan lära mig mer, det är fullt liksom.” (IP 
2) 

 
Medarbetarna verkar känna att det finns både för- och nackdelar med att utveckla ny kunskap i det 
öppna kontorslandskapet. De får underintervjun möjligheten att själva belysa några punkter de tror 
organisationen kan utveckla. Ett förslag är tid för att reflektera för att nå en djupare form av kunskaps-
nivå. 

“Att ha tid för reflektion, när man lär sig nya saker så måste man ju dels ta tid för att förstå vad det är 
man lär sig. Jag kan ta ett exempel: vi har mycket ärenden och sedan kanske jag har lärt mig ett område 
men vi har jättelite tid och jättemånga ärenden. Då behöver man tid för att sätta sig ned och grotta i ett 
ärende för att kolla "a, okej vad var det jag hade lärt mig?" och försöka lokalisera sig fram. Men nu har 
vi inte har haft så mycket tid [...] Då kan det lätt bli att man inte utvecklas och då lär man sig inte det på 
djupet i och med att det inte finns tid till att sätta sig och faktiskt gå igenom "vad är det som detta hand-
lar om?" Att få ta den tiden i början och sätta sig in i något ordentligt.” (IP 4) 

 
6.4.3 Att det finns för få arenor och för lite tid för lärande  
För att få insikt i vad organisationen gör för att främja och utnyttja lärande idag och om det eventuellt 
görs något aktivt för att nå arbetsplatslärande i kontorslandskapet ställdes en fråga kring vad de själva 
anser att organisationen gör för att främja lärande. Inga intervjupersoner verkade tro att organisationen 
använde kontorslandskapet som en arena för lärande och utveckling. Källan till den nya kunskapen 
ansåg intervjupersonerna finnas i e-kurserna som alla på organisationen har tillgång till. Dock verkar 
det inte som att någon har tid att utföra dessa ordentligt. 
 

“Vi brukar, om vi har tid, vara duktiga på att skriva arbetsinstruktioner så att man har en sådan "steg för 
steg", så att man kan sitta och gå igenom själv. Så att man lär sig. Men det är väl kanske mest för mina 
vardagliga, vanliga arbetsuppgifter som det lärandet sker. Sedan finns det andra typer av kurser som 
man kan gå, men det är väl inte så ofta man tar sig tid att göra det.” (IP 5) 

 
“...det finns en site med jättemycket utbildningar online som det uppmanas att man ska ta en titt på. 
Senast i förra veckan gick det ut något utskick om det, men jag har inte riktigt hunnit titta på det. Det är 
ingenting som jag tycker har passat mig eller så.” (IP 2) 

 
“Vi har ju tillgång till den här portalen med olika kurser och sådant, men vi har inte riktigt tid till att an-
vända oss av det. Så det är ju lite synd kan jag tycka. Jag skulle säga att jag själv just nu att jag känner 
att det inte har lagts ned någon tanke på att utveckla mig eller min jobbroll, nästa steg eller så” (IP 4) 
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“Det finns ju relativt mycket webbkurser och sådant som vi kan ta, men man tar sig inte den tiden.” (IP 
7) 

 
Att organisera tillfällen för dessa kurser tror de kan vara en lösning för att få medarbetare att sätta sig 
ner med kurserna och faktiskt utveckla ny kunskap.  
 

“Det finns ju relativt mycket webbkurser och sådant som vi kan ta, men man tar sig inte den tiden. Jag 
tror att man skulle behöva schemalägga mer tid. Du har liksom en timme som du ska göra detta på. Att 
dedikera mer tid i veckan eller i månaden till utbildning. Då behöver det inte vara att du ska iväg på 
kurs utan det kan vara internutbildningar, att man lär varandra eller liksom har typ. Knowledge-sharing 
i gruppen och olika saker. Det tror jag.” (IP 7)  

 
“Jag tror inte företagets mening med ett öppet kontorslandskap är för att vi ska lära oss saker. Jag tror 
att det enbart är av ekonomiska intressen.” (IP 1) 

 
6.4.4 Att landskapet inte är rätt utformat  
Förslag som också önskades gick tätt ihop med önskemålen runt utformningen för att lyckas utföra 
sina arbetsuppgifter, nämligen att forma fler utrymmen där medarbetarna kan koncentrera sig. Våra 
intervjupersoner tror att landskapet inte är utformat på bästa sätt idag för att kunna lära av och med 
varandra.  
 

“Jag är ganska lättstörd, det är ju ett problem om du förser göra någonting lite mer fokuserat som trai-
ning... Då vill jag gärna ha lugnt och tyst omkring mig. Då är det ju båsen här borta. Det finns ju en tyst 
avdelning. Eller också kan man gå in i ett rum helt enkelt.” (IP 8) 

 
“Den snabba kunskapen finns det alla förutsättningar för tycker jag. Men det djupa lärandet.. Där skulle 
man kanske antingen behöva kanske gå iväg. Vi har ju den möjligheten också om vi behöver så kan vi 
ju sätta oss i det rummet. Eller att man också skulle skärma av sig "do not disturb-skylt" liksom, men 
det är väldigt svårt för vi pratar rakt ut, det är inte så att vi tittar om någon är upptagen. Och ibland är 
det så att en kollega pratar rakt ut och då väljer man att avskärma sig. [...] Det är mer djupa lärandet el-
ler något som kräver högre koncentration som kan vara svårt att fokusera på i ett öppet kontorsland-
skap.” (IP 5) 

 
6.4.5 Sammanfattning och analys 
Sammanfattningsvis kan det sägas att medarbetarna har funderat en del kring möjligheter att kunna 
lära i det öppna kontorslandskapet. De främsta hindren för att kunna lära av och med varandra i det 
öppna kontorslandskapet upplever medarbetarna är en hög ljudnivå som stör möjligheterna till kon-
centration och därmed möjlighet att förvärva ny kunskap. Medarbetarna belyser även att det finns för 
lite utrymmen och tillfällen för reflektion i arbetet som det är. De anser att reflektionen behövs för att 
applicera den ny kunskapen i ett sammanhang. Att det finns för få tillfällen för reflektion leder inte till 
ett fullgott lärande. Om medarbetarna inte har tid för reflektera över sitt arbete går de miste om re-
flektionsdelen av en upplevelse och därmed den nya förståelsen. Medarbetarnas lärande genom erfa-
renhet som tidigare beskrivits likt en cirkel, bryts därför (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). 

Hinder för att medarbetare kan lära av och med varandra kan även kopplas till ljudnivån och kommu-
nikationen med andra kollegor. När en medarbetare ställer frågor till sin kollega kan denne bidra med 
kunskap men den egna kunskapen kan hämmas, genom att endast besvara frågan och inte själv lära sig 
någonting nytt. Vidare uppfattade medarbetarna att det fanns en arena för lärande genom e-kurser, 
men dessa lades det för lite tid för. Det verkar helt enkelt som att medarbetare inte har tid att genom-
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föra dessa kurser och de som har tid anser inte att den kunskapen talar till deras arbetsroll. En sista 
problematik med att utveckla ny kunskap är bristen på utrymmen att gå iväg och arbeta i smårum, 
utformningen av landskapet är därför inte helt optimalt för ett arbetsplatslärande. 

De centrala teman som plockades ut från intervjun under detta tema “lärandebegräsningar” var alltså 
ljudnivå, utebliven reflektion, tid och arena för lärande samt utformning av kontorslandskapet. Många 
av svaren som samlade in tyder på att organisationens medlemmar ser lärande som något organiserat. 
Med det menar vi att organisationen inte är medveten om det vardagliga lärandet. Döös (2004) utförde 
en studie på en organisation där hon drog samma slutsats, att organisationen inte var medveten om 
lärprocesserna som fanns i den egna organisationen. Interaktioner, arbetssätt och kompetensbärande 
relationer var då osynliga och detta resulterade i att det inte organiserades möjligheter för lärande i 
“rätt” utsträckning. Det lärande som organiserades för var istället organiserade former som kurser 
(Döös, 2004). Vi ser stora likheter mellan organisationen som Döös studerat och vår studerade organi-
sation. Våra intervjupersoner uttryckte att det fanns för lite tid för att utföra e-kurserna som fanns 
tillgängliga samt att få tid att reflektera. Att istället utnyttja arbetsplatsen och det dagliga arbetet som 
möjligheter till lärandesituationer nämns däremot inte. Att använda arbetsplatsen, i detta fall det öppna 
kontorslandskapet, som en arena för lärande är något som den aktuella organisationen skulle kunna få 
större insikt i.  

Att se på lärande som ständigt pågår i arbetslivet som något betydelsefullt stämmer väl överens med 
de åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande som arbetats fram inom EU (Liedman, 2008). 
Begreppet ”livslångt lärande” innebär inte att lärande upphör då skolan tar slut utan att människan 
under genom hela livet formas av en ständigt pågående lärandeprocess. Nyckelkompetenserna ska 
utvecklas från tidiga år och till och med under pensionsåldern, det är hela livskarriären som avses 
(Liedman, 2008). Nyckelkompetenser skulle kunna likställas med de centrala förmågor vi behöver 
som medarbetare, medborgare och medmänniska, det vill säga kombinationen av kunskaper, färdig-
heter och attityder som är anpassade till ett aktuellt område (ibid). 

Att även använda lärandepotentialen i arbetsuppgifterna är något skulle gynna lärandet på arbetsplat-
sen. Det skriver Ellström (2003). Det finns vetenskapliga belägg för att arbetsuppgifternas utformning 
är central när det kommer till att begränsa eller möjliggöra lärande. Potentialen i arbetsuppgiften, 
skriver Ellström, ligger i graden av komplexitet, kompetenskrav och autonomi (ibid). Komplexiteten i 
arbetsuppgiften är något vi skulle vilja koppla till det kollektiva lärande som beskrivs av Wilhemson 
(2010). Wilhelmson anser att det komplexa i arbetsuppgiften bidrar till social interaktion och därmed 
till kollektivt lärande. (Se 3.1.2). När människor löser problem tillsammans kan en gemensam förstå-
else nås. Individers olika kompetenser och perspektiv kan då sammanfogas till gemensamma kunskap-
er (Wilhelmson, 2010). Utifrån både Ellström och Wilhelmson, blir därför arbetsplatsen en plats för 
lärande, speciellt kollektivt lärande. Detta är något som organisationen bör ta till vara på när individer 
ska lösa arbetsuppgifter. Detta står även i enighet med Wilhelmson och Döös (2005) som skriver om 
vikten av att skapa förutsättningar för kollektivt lärande på arbetsplatsen. Vi menar därför, genom att 
försöka underlätta för medarbetarna att lösa komplexa arbetsuppgifter tillsammans skulle vara en bra 
väg för en organisation att ta till vara potentialen i det kollektiva lärandet och därmed bättre utnyttja 
den lärandepotential som finns i en arbetsuppgift. 

Att inte utnyttja det öppna kontorslandskapet som en möjlighet till att utveckla och bibehålla ett lä-
rande inom den aktuella organisationen anser vi, med stöd av teoretikerna ovan, inte är att använda 
kontorslandskapets fulla potential. Här har vi funnit en potentiell förbättringspunkt hos enheten. Är 
organisationen medveten om att delade erfarenheter och kunskaper i det dagliga arbetet kan leda till 
lärande, bör de skapa tid för reflektion, tid för lärande samt arena för lärande. De bör även se över 
ljudnivån som både kan bidra med kunskap och begränsa lärandemöjligheterna. Ljud är ett återkom-
mande negativt fenomen som påverkar lärandet likväl som möjligheterna att utföra arbetsuppgifter i 
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ett öppet kontorslandskap. Då kan den aktuella organisationen lyckas enligt de lärandeteorier som 
nämnts ovan.  

I fråga om utformningen av landskapet har medarbetarna mer att önska. De upplever att utformningen 
skulle kunna förbättras för att de ska kunna finna fler möjligheter till lärande. Ferrigan beskriver några 
punkter som öppna kontorslandskap behöver för att funktionellt fungera på bästa sätt. Först och främst 
är variation en viktig komponent. Landskapet ska ha platser för tystnad och koncentration. Oavsett om 
en person behöver tyst omkring sig eller gillar rörelse, kan denne behöva områden att gå till för att få 
tystnad, menar Ferrigan. Detta hänger tätt ihop med resultaten som återficks i denna studie där många 
intervjupersoner uppfattar det som bra att det finns tysta rum samt att dessa skulle behöva bli fler. Det 
är många som nämner att de vill gå iväg för att få tyst omkring sig, speciellt när det kommer till upp-
gifter som kräver en högre grad av koncentration. När öppna kontorslandskap ska inredas anser Ferri-
gan att helheten är viktig att tänka på. Därför bör organisationer se till att skapa utrymmen för de team 
som samarbetar. Utrymmen för team och samarbete är delvis genomtänkt på den aktuella organisat-
ionen idag. Ett behov av samarbete eller utbyte av kompetens inom ett team finns på organisationen 
idag och möbleringen har skett utifrån detta. Men för vissa team har inredningen kanske inte skett med 
största hänsyn till koncentration då de sitter nära andra team som har högre ljudnivå. Att utforma fler 
avskilda utrymmen för dem som behöver tystnad och koncentration hade varit en lösning på problemet 
i enighet med Ferrigan och fortsätter i sin artikel med punkten regler för sekretess. Han menar att det 
inte är tillräckligt att skapa utrymmen, dessa utrymmen måste ha vissa gränser när det kommer till 
informationsspridning. Detta har organisationen tagit i åtanke. De som sitter i dessa landskap tillhör 
samma enhet inom personaladministrationen och har därför samma tillgångar till konfidentiell inform-
ation. Den sista punkten Ferrigan berör i artikeln är att det är positivt om chefer finns ute bland medar-
betarna i öppna kontorslandskap. Detta är även något den aktuella organisationen kommer åt då en-
hetens chefer finns nära sina team i de öppna kontorslandskapen. 

De problem att lära som intervjupersonerna belyser verkar alltså till största del finnas i utformningen 
av landskapet; ljudnivån, att medarbetare inte får tid att reflektera, tid att sätta sig med e-kurser eller 
att det helt enkelt inte finns rätt arenor för lärande idag på den aktuella organisationen. I enighet med 
teoretikerna ovan samt av vår egen reflektion har vi kommit fram till att det skapas många tillfällen för 
lärande i det dagliga arbetet på enheten. Delar av detta lärande nyttjas omedvetet i samtalen mellan 
kollegor, i utbytet av information, i överhörandet av information och helt enkelt tack vare att land-
skapet är utformat som det är. Men detta anser vi skulle kunna nyttjas på bättre sätt om organisationen 
medvetandegör personalen om det vardagliga lärandet samt skapar tid för reflekterande så att kun-
skapen kan tas vidare till högre nivåer. Viktigt är även att se till att alla medarbetare har utrymmen att 
gå iväg till om de behöver egen tid för koncentration. Vidare förslag är att sätta de mer högljudda 
teamen separat så att ljudnivån sänks för medarbetare som behöver det.  
 

6.5 Avslutande reflektion  

Utifrån de svar vi fått har vi sett vissa samband och mönster som vi plockat upp i vår resultat- och 
analysdel. Från åtta intervjupersoner fick vi alltså fram resultat som både var resultatgivande och som 
ledde till att vi nådde en teoretisk mättnad. Svaren var informerande och många hade liknande upp-
fattningar kring de möjligheter och hinder kring att utföra sina arbetsuppgifter samt att lära i det öppna 
kontorslandskapet. Intervjupersoners svar kring aspekter som främjar arbete och de som främjar lä-
rande i det öppna kontorslandskapet liknande varandra. Likaså gällande aspekterna som hindrar.  

 

Ur ett arbetsprestationsperspektiv är de främsta aspekterna med ett öppet kontorslandskap att kunna 
samarbeta kring en gemensam uppgift, att kunna utbyta information med kollegor samt att överhöra 
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information av sina kollegor. Ur ett lärandeperspektiv verkar de främsta aspekterna även här ha att 
göra med kollegorna. Medarbetarna hjälper varandra att få värdefull information genom att vara en 
kunskapsbank, att sitta nära varandra och även här ses möjligheten att överhöra information som en 
nyckel till utveckling. Det finns många likheter mellan dessa perspektiv. Den största likheten är kolle-
gan med stort K. Arbetskollegor på den aktuella arbetsplatsen skapar möjligheter till mycket; en möj-
lighet till att faktiskt lyckas med många arbetsuppgifter men även en möjlighet till att lära och ut-
veckla sig själv kollektivt. Det verkar som att arbetsplatsen har stor nytta av det delade utrymmet och 
många medarbetare skulle inte kunna tänka sig att sitta i separata rum, för att det skulle kunna bli 
väldigt ineffektivt.  

Det finns dock andra delar i landskapet som uppfattas ineffektivt av medarbetarna. Svårigheter med att 
utföra sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap är att de lätt blir avbrutna, att ljudnivån är hög, 
att andra inkräktar på ens privata sfär samt att landskapet inte är rätt utformat. Samtliga aspekter av 
ineffektivitet uppfattar alltså medarbetarna stör deras möjligheter till att utföra sitt arbete i det öppna 
kontorslandskapet. Ur ett lärandeperspektiv finns det även här begränsningar som påverkar möjlighet-
erna att lära idag. En hög ljudnivå, att det finns för lite tid och arenor för lärande samt att landskapet 
inte är optimalt utformat anser medarbetarna begränsar deras möjligheter att utvecklas.  

De aspekter som hindrade arbete liknande de aspekter som hindrade lärande i det öppna kontorsland-
skapet. Vi har en fundering kring hur mycket prestationen påverkar arbetsuppgifterna? Och om det 
skulle kunna vara så att allt någonstans “tornar ner” till lärande. Vi tror att lärande har en stor påver-
kan på det arbete en medarbetare utför i landskapet och att de två kategorierna är sammanlänkade. 
Lärandet skulle, enligt vår mening, vara en bidragande effekt till hur väl medarbetarna kan utföra sina 
arbetsuppgifter.  

För att ta denna analys till en mer allmän nivå ska vi nu övergå till vår diskussionsdel där vi ska för-
söka förstå oss på de resultat vi samlat ihop från våra åtta intervjuer. 

 
.  
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7. Diskussion 
Nu ska resultat, analys och teorier bli diskussioner och slutsatser. Vad är det egentligen vi lärt oss av 
denna studie och vad kan vi våra resultat bidra med? Här ska vi återigen möta de främjande och hind-
rande aspekter vi fått fram för att se vad resultatet betyder, vi ska även knyta an till början av vår 
uppsats när vi presenterade de förutsättningar som behövs i ett öppet kontorslandskap. Sist i detta 
avsnitt presenterar vi en kritisk granskning av vår studie samt förslag till vidare forskning inom områ-
det öppna kontorslandskap.  
 

7.1 En arena för lärande?  

Studien visar att det som ska till för att öppna kontorslandskap ska fungera i praktiken är att se över 
ljudnivån och det öppna kontorslandskapets utformning. Medarbetarna önskar större möjligheter att gå 
ifrån och arbeta samt att de team med hög ljudnivå bör sitta avskiljes. Många intervjupersoner önskade 
att sitta endast med sitt team i ett mindre landskap. Vi kom fram till att öppna kontorslandskap därmed 
bör utformas som en arena för lärande – det vill säga i det dagliga arbetet. Vi tror att om man tar vara 
på de dagliga processerna av lärandeaktiviteter och formar tillfällen för reflektion och diskussion kring 
det dagliga arbetet, gynnas medarbetarna i det öppna kontorslandskapet. Både i sitt livslånga lärande 
men även i sin förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter optimalt.  

Vi anser att resultaten vi fått fram har relevans för den studerade enheten samt liknande enheter på 
organisationer i Sverige med personaladministrativa områden i öppna kontorslandskap. Vi ser inte att 
resultaten vi fått fram skulle ha någon större tillämpbarhet på andra enheter på organisationen då vi 
anser att resultaten korrelerar med de arbetsuppgifter medarbetarna har på den aktuella enheten. Vi 
ställer oss dock öppna till att om det finns enheter på organisationen med likvärdiga och jämförbara 
arbetsuppgifter, skulle de resultaten vi fått fram även kunna ha relevans för dem. De aspekter som 
hindrar medarbetarnas möjligheter att utföra arbetsuppgifter och lära i det öppna kontorslandskapet är 
ljudnivå, tillgänglighet och privat sfär. För att lyckas med ett öppet kontorslandskap verkar dessa vara 
de främsta aspekterna som bör tas hänsyn till när det kommer till att utföra arbetsuppgifter och att lära 
i ett öppet kontorslandskap.  

 
7.1.1 De hindrande och främjande aspekterna 
Vi frågar oss om det faktum att mycket forskning som finns kring öppna kontorsutformningen är 
amerikansk gör det komplicerat att applicera dessa teorier på svenska kontor. Vi anser att länder skil-
jer sig åt både socialt och kulturellt, detta kan påverka kontorslandskapets funktion och egenskaper. 
Speciellt då vi, i enighet med Döös, anser att mycket socialt och relationellt utspelar sig i det öppna 
kontorslandskapet.  

En annan fundering vi har är om faktumet att de inte har egna rum kan utgöra en risk att de inte känner 
sig sedda och värdefulla, utan som en kugge i ett stort maskineri. Detta anser vi är oerhört viktigt att se 
över eftersom det kan ha stor inverkan på motivationen hos medarbetarna. När man organiserar bör 
man därför komma ihåg syftet med öppna kontorslandskap – att motverka just detta utanförskap. 
Fördelarna är nämligen att medarbetarna lätt kan nå varandra och kan samarbeta och blir mer sam-
mansvetsade. Vi anser att resultatet då kan bli något riktigt bra; en enad organisation där medarbetare 
samarbetar och på så sätt uppnås högre social kompetens.  

Resultaten pekar på att placeringen av ens arbetsplats samt vilka arbetsuppgifter medarbetarna har är 
viktiga att ta hänsyn till. De som satt i ett landskap tillsammans med det team som var mest högljudda 
tenderade störa sig mest på ljudnivån (se på IP-nummer i citaten i resultat och analysdelen). Därmed 
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drar vi slutsatsen att beroende på hur hög ljudnivå det är i landskapet påverkar detta möjligheterna för 
medarbetarna att utföra arbetsuppgifter och lära, samt vilka arbetsuppgifter medarbetarna har kommer 
påverka graden av koncentration de behöver.  

Utifrån intervjuerna vi sammanställt har vi fått fram mönster i svaren vi fick gällande främjande 
aspekter. Att på ett enkelt sätt kunna samverka med kollegor verkar både främja möjligheterna att 
utföra arbetsuppgifter samt främja möjligheter till lärande i det öppna kontorslandskapet. Ett åter-
kommande samtalsämne under intervjuerna kretsade kring kontorslandskapets öppna utformning och 
vad detta förde med sig till medarbetarna. Det som intervjupersonerna ansåg vara viktigt handlade 
överlag om att torgen på den studerade organisationen skapade möjligheter för medarbetarna att nå 
varandra på ett snabbt och smidigt sätt. Vi anser att det öppna kontorslandskapet bidrar till att medar-
betare kan se varandra och på så sätt lättare kunna fortsätta sitt arbete utan att stanna på grund av till 
exempel kunskapsbrist, för då finns kollegorna där som medarbetaren kan fråga.   

Vidare skapar det öppna kontorslandskapet möjligheter för medarbetarna att interagera med varandra 
på ett annat sätt än om de haft enskilda arbetsrum. Vi anser därmed att medarbetare tar chansen att 
prata med personer som de kanske inte annars hade pratat med av olika skäl, till exempel en stängd 
dörr till ett enskilt rum. Genom den ständiga interaktionen mellan medarbetarna kan det skapas till-
fällen då de lär av och med varandra på ett sätt som de eventuellt inte hade gjort om de satt och arbe-
tade i enskilda rum. Medarbetare kan lära sig saker av och med varandra, men om det inte finns de 
rätta förutsättningarna för detta kommer det kollektiva lärandet troligtvis inte att ske.  

Utifrån resultaten vi fick anser vi att en främjande faktor gällande det öppna kontorslandskapet är att 
det kan skapas informella plattformar för möten mellan medarbetare, på så sätt att de kan mötas på ett 
smidigare sätt tack vare att det inte finns väggar mellan dem. Vi tror även att det kan skapas en större 
gemenskap mellan dem då det inte hela tiden behöver ha konversationer kring arbetsrelaterade ämnen. 
Att på ett enkelt sätt kunna prata med sina bordskollegor om icke arbetsrelaterad information, till 
exempel semesterplaner eller liknande kan skapa tillfällen då de lär känna varandra på ett annat sätt. 
Vi menar att detta kan leda till att nya kontakter knyts mellan medarbetare och då kan de känna sig 
mer bekväma att fråga arbetsrelaterade frågor till nya medarbetare som de lärt känna.  

En annan aspekt av informella möten är att chefer också sitter i det öppna kontorslandskapet. När 
chefer sitter och arbetar tillsammans med sina medarbetare kan de på ett enklare sätt fånga upp sam-
talsämnen av olika slag, som rör till exempel frågor om tillvägagångssätt för projekt. Chefer blir där-
med mer tillgängliga och får kanske även en mer informell än formell roll, vilket kan leda till att med-
arbetare interagerar med chefer på ett annat sätt än om cheferna hade suttit och arbetat i enskilda rum. 
Det blir ju också en främjande faktor för chefen; denne kan följa med i sina medarbetares arbete och få 
en djupare inblick i vad som faktiskt sker på operativ nivå.   
 
7.1.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har vår studie resulterat i en överlag positiv bild av det öppna kontorslandskapet. 
De största fördelarna verkar vara de möjligheter som finns i att lösa problem tillsammans med andra 
samt möjligheter att lära av andra. De negativa aspekterna som ringas in samtliga intervjuer är ljudni-
vån, landskapets utformning och möjlighet till en privat sfär. Fick medarbetarna på den studerade 
organisationen ändra på någonting skulle de vilja ha ganska likt den miljö de har idag men med fler 
möjligheter till tysta rum, gärna i nära anknytning. De skulle dock vilja att landskapen var mindre. 
Gärna i avgränsning av team eftersom många är beroende av sina kollegor i sitt dagliga arbete.  

Organisationen verkar idag inte använda det öppna kontorslandskapet som en arena för lärande i det 
dagliga arbetet. Det verkar som att den källa till ny kunskap finns mest i form av arrangerade kurser 
när nya verktyg ska implementeras samt för E-kurser, så kallade E-learnings. Vidare bör organisation-



33 

en se över den utformningsmässiga skillnaden de skulle kunna göra med små medel genom att minska 
utrymmena eller sätta det mest högljudda teamet separat. Att se över vilka team som kan sitta med 
varandra kan värderas högt, dels i fråga om ljudnivå men även i fråga om möjligheter till samarbete 
och lärande. Exempelvis placera de som behöver mest tystnad och koncentration i det öppna land-
skapets tystaste del. Vidare anser vi att organisationen kan använda det öppna landskapet som en arena 
för lärande istället för att endast fokusera på organiserade tillfällen för lärande.  

Tidigare i denna uppsats har vi sagt att kollegorna som medarbetarna sitter och arbetar med påverkar 
deras lärande, i och med detta kommer även möbleringen ha en indirekt pedagogisk påverkan på verk-
samheten. Detta innebär också att vår slutsats talar emot flexkontor, därför att vi anser att medarbetar-
na behöver ha ett utbyte med sina kollegor. Detta skulle inte kunna gå om medarbetare flyttar runt till 
andra arbetsplatser inom kontorslandskapet dagligen. Vi anser att flexkontor kan vara en potentiellt 
bra möbleringsform, men då inom teamen och inte inom stora kontorslandskap.  

Eftersom medarbetare påverkar varandra i det öppna kontorslandskapet och därmed är en förutsättning 
både för lärande och utförande av arbetsuppgifter, vill vi mena att det finns en koppling mellan dessa 
två kategorier. Länken mellan dem är medarbetarna. Genom att lösa komplexa arbetsuppgifter till-
sammans, som Döös (2004) förespråkar, påverkar kollektiva lärandet utförandet av arbetsuppgifter. 
Likaså påverkar arbetsuppgifterna vilka möjligheter till lärande som individer har. Hur landskapet är 
utformat samt vilka arbetsuppgifter medarbetarna har kommer, i vår mening, indirekt påverka de 
pedagogiska möjligheterna på organisationen.  

 

7.2 Vilka förutsättningar behövs för att arbeta 
och lära i det öppna kontorslandskapet?  

När vi tidigare refererade till Congdon et al. (2014) i tidigare forskning gällande förutsättningar för det 
öppna kontorslandskapet kom vi fram till att integritet var den centrala kärnan. Inom integriteten, eller 
den privata sfären som det även kallas i artikeln, finns det två förutsättningar. De sociala förutsättning-
arna innebär att inte behöva bli avbruten av kollegor samt att inte bli påverkad av ljud och aktivitet i 
landskapet. De rumsliga förutsättningarna innebär att ha en bra plats för ljus och ljud, att inte behöva 
höra kontorsgrannens telefonsamtal samt att kunna ha en plats fri från insyn från grannarna (Congdon 
et al., 2014). 

Utifrån ovanstående tidigare forskning ser vi att vi kommit fram till ett resultat i enighet med detta. Vi 
har funnit att förutsättningarna som behövs för att ha ett gott arbete i ett öppet kontorslandskap är att 
använda landskapet som en arena - både i fråga om utveckling med att kunna använda sina kollegor 
som kunskapsbank och i fråga om att kunna utföra sina arbetsuppgifter genom kommunicera med sina 
kollegor. Därför är placering i landskapet viktigt; att medarbetare sitter ihop med sina team så att 
samarbete och utbyte av information sker. Vidare är det essentiellt att ljudnivån kan påverkas i land-
skapet samt att medarbetare har möjlighet till en privat sfär, vilket innebär att de har möjlighet att 
påverka sin tillgänglighet med andra kollegor för att undvika att bli störda stup i ett.  Slutligen anser vi 
att det öppna kontorslandskapet inte bör vara för stort och rymma för många personer, eftersom 
ovanstående förutsättningar då kan begränsas. Dessutom anser vi att medarbetarnas arbetsuppgifter 
har en avgörande faktor på det öppna kontorslandskapets förutsättningar för ett bra att arbete samt att 
lära av och med varandra. Beroende på vilken typ av koncentration som krävs, behov av egen tid och 
konfidentialitetsgrad i arbetsuppgifter, är behovet av eget utrymme större.  
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Vår slutsats är att de förutsättningar som behövs för att medarbetarnas ska kunna utföra sina arbets-
uppgifter och utvecklas i det öppna kontorslandskapet är alltså; att kunna använda landskapet som en 
arena för lärande, se till att ljudnivå går att kontrolleras samt att se till så utformningen av landskapet 
inte är för stort och att medarbetarna sitter ihop med personer som de har ett utbyte av - både arbets-
mässigt och utvecklingsmässigt. 
 

7.3 Kritisk granskning och förslag till vidare 
forskning  

I denna studie har olika teorier presenterats och dessa har legat till grund för våra resonemang kring 
ämnet för studien; öppna kontorslandskap. Dessa teorier har bekräftat resultatet vi fick fram genom 
intervjuerna. Genom vårt resultat kom vi fram till att aspekterna kring öppna kontorslandskap kan 
delas upp i två områden; främjande respektive hindrande aspekter för medarbetarna att utföra sina 
arbetsuppgifter samt främjande respektive hindrande aspekter för medarbetarna att lära av och med 
varandra. Vår studie kan bekräfta tidigare forskning och teorier kring att öppna kontorslandskap främ-
jar närheten till kollegorna, som skapar möjligheter för dem att på olika sätt kunna utföra sina arbets-
uppgifter samt lära av och med varandra. Vår studie bekräftar även vad teorier och tidigare forskning 
säger om ljudnivå, hur medarbetares integritet och koncentrationsmöjligheter påverkas av att arbeta i 
ett öppet kontorslandskap. 

Vi kom fram till att uppfattningarna hos medarbetarna skiljde sig åt på vissa punkter. Detta anser vi 
beror på var de är placerade i det öppna kontorslandskapet samt att de har olika arbetsuppgifter, som 
kräver olika grader av koncentration. Det finns skillnader i uppfattningarna hos intervjupersonerna, de 
som trivdes extra mycket i det öppna kontorslandskapet tenderade att arbeta med manuellt arbete som 
inte krävde alltför mycket koncentration. De som trivdes mindre bra i det öppna kontorslandskapet 
tenderade istället att arbeta med arbetsuppgifter som krävde en hög grad koncentration. Det skulle 
därför vara intressant att vidare undersöka hur medarbetares uppfattningar skulle te sig om de placera-
des i grupper med samma arbetsuppgifter, och ha andra arbetslag omkring sig som behöver sitta och 
arbeta i samma arbetsmiljö som dem. Det vill säga placering av arbetsgrupper bestäms av exempelvis 
ljudnivå; att arbetslag som behöver prata mycket med varandra placeras bredvid andra arbetslag som 
också pratar mycket. Omvänt placeras arbetslag som behöver tystnad bredvid varandra. 

Vidare visade tidigare forskning som presenterats i den här studien att det kan vara negativt att sitta 
och arbeta i öppna kontorslandskap vad gäller den höga ljudnivån som ibland uppstår, vilket medarbe-
tarna på den studerade organisationen håller med om. Vi menar därmed att den studerade organisat-
ionen och andra likvärdiga organisationer kan se till utformningen av det öppna kontorslandskapet 
gällande ljudnivån, det vill säga tänka igenom hur det bör utformas för att gynna medarbetarna på 
bästa sätt. Detta genom att exempelvis placera en telefonpratande support tillsammans med en grupp 
som utför arbete av mer manuellt slag, snarare än arbete som kräver mycket koncentration. Trots den 
höga ljudnivån som ibland uppstår har medarbetarna en positiv bild av sina arbetsplatser i det öppna 
kontorslandskapet. Detta hävdar vi kan bero på kollegornas närvaro som fungerar som ett stöd för 
medarbetare i deras arbete, såväl när det gäller utförandet av arbetsuppgifter som vetskapen om att 
kollegorna finns tillgängliga. Faktumet att medarbetare på den studerade organisationen behöver 
varandra anser vi kan kopplas till vilka arbetsuppgifter de har. Vi har undersökt en avdelning som 
arbetar med personaladministrativa arbetsuppgifter, vilket kan innebära att de har ett större behov av 
att dela erfarenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om undersökningen hade genomförts på 
en annan enhet inom den studerade organisationen, anser vi att sannolikheten för medarbetarnas möj-
ligheter utföra arbetsuppgifter i det öppna kontorslandskapet, kunde vara mer begränsade eller haft 
mindre att göra med utbytet av informationen mellan medarbetarna. 
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När det gäller kritik mot vår uppsats tänker vi först och främst på intervjufrågornas formuleringar och 
vilka svar vi kunde tillgodogöra oss via dem. Vi hade kunnat omformulera vissa intervjufrågor och 
genom detta fått ut mer information av intervjupersonerna, till exempel gällande utformningen av det 
öppna kontorslandskapet som många intervjupersoner tenderade vilja prata särskilt mycket om. Vissa 
intervjupersoner berättade dessutom att de tidigare hade arbetat i enskilda rum, vilket skapade vårt 
intresse för att genomföra en komparativ studie med en organisation som liknar den studerade organi-
sationen, men där medarbetarna istället har sina arbetsplatser i enskilda rum. Det hade därmed varit 
lärorikt att undersöka medarbetares uppfattningar innan, under och efter en ombyggnation från en-
skilda rum till ett öppet kontorslandskap.  

Om vi tänker ur ett bredare perspektiv hade vår undersökning kunnat genomföras via en kvantitativ 
forskningsmetod. Möjligheten till att få ett mer informativt resultat hade kunnat uppnås om till exem-
pel enkäter delats ut till fler personer, som arbetar i öppna kontorslandskap på olika organisationer. 
Våra slutsatser hade blivit fylligare om vi haft fler personer att fråga inom andra organisationer, för att 
på så sätt kunna generaliseras till resten av populationen samt bli mer av allmänintresse. Under de 
förutsättningar vi har haft känner vi dock att våra slutsatser är giltiga för den aktuella studien på den 
studerade organisationen. Vi har ställt oss kritiska till vår studies urval och tror att undersökningen 
kunnat bli mer djup och allmängiltig om vi gjort en komparativ studie mellan öppna kontorslandskap 
och enpersonsrum, något vi tycker vore intressant för vidare forskning. 

Vi vill dock mena att vår studie ändå lyfter fram den starka koppling som finns mellan förutsättningar 
för att prestera samt lära och utvecklas på en arbetsplats. Utifrån de förutsättningar vi har haft under 
arbetets gång är vi nöjda med vår uppsats. Vi har kommit fram till resultat och dragit slutsatser som vi 
finner användbara.  

Avslutningsvis vore det intressant att se hur kontorsutformningen öppet kontorslandskap utvecklar sig 
i framtiden, kommer det att bli en standardutformning för kontorsmiljöer eller går vi tillbaka till en-
skilda rum? 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1. Planritning över enhetens öppna 
kontorslandskap 
Ritningen kommer från kontaktpersonen på den aktuella organisationen.  

 

D
etaljerad förklaring av planritning från vänster 

3202301: Fikarum
 

3202309: K
onferensrum

 
320317, 3202360, 3202358, 3202352,  
3202459, 3202,438, 3202480, 3202483,  
3202486: G

rupprum
  

384, 382, 380, 406, 408, 410: Telefonbås 
3202356, 3202484: K

opieringsrum
 

379A m
fl.: Platser för skrivbord 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide 
Observera att denna används i semistrukturerat syfte och denna intervjuguide 
har därför endast används som stomme. (Följfrågor som ställts finns därför inte 
med eftersom de varierat). 
 

• Är det okej att vi spelar in intervjun? För studiesyfte och för transkribering, in-
spelningen kommer därefter raderas. 

• Har du några frågor innan vi börjar? 

 
Presentation: Denna intervju kommer handla om öppna kontorslandskap och vår data-
insamling till en uppsats där vi vill undersöka medarbetarnas upplevelse av att arbeta i 
öppna kontorslandskap. Vi är därför nyfiken på din subjektiva upplevelse och det finns 
därför inga rätt eller fel. Vi kommer beröra två teman idag, effektivitet och lärande. Det 
förväntas ta ca 20 min. Intervjun är anonym, allt material vi får ihop idag kommer be-
handlas konfidentiellt och används endast till studiesyfte. Vilket innebär att vi inte heller 
kommer säga vem som säger vad. 
 
Inledande information 
– Kan du kortfattat berätta vad du jobbar med? 
– Hur länge har du jobbat här? 
– Hur lyder din allmänna upplevelse av öppna kontorslandskap?   
 
Tema 1 - Att utföra sina arbetsuppgifter i öppna kontorslandskap 
– På vilket sätt påverkar det öppna kontorslandskapet dina möjligheter att utföra dina arbetsupp-
gifter? 
– Vad i det öppna kontorslandskapet underlättar dina möjligheter att utföra dina arbetsuppgifter? 
– Vilka begränsningar har du för att lyckas utföra dina arbetsuppgifter? 
– Hur tycker du att det öppna kontorslandskapet ska utformas för att du ska kunna utföra dina 
arbetsuppgifter på bästa sätt? 
 
Tema 2 - Att lära av och med varandra i öppna kontorslandskap 
– Vad gör företaget för att du ska kunna utveckla ny kunskap i ditt arbete? 
– Förs beskriva i vilka situationer eller under vilka förutsättningar som du utvecklar kunskap i det 
öppna kontorslandskapet? 
– Vilka hinder eller begränsningar för att utveckla kunskap upplever du att det finns i det öppna 
kontorslandskapet? 
– På vilket sätt skulle du säga att andra medarbetare är en resurs för dig att utföra dina arbetsupp-
gifter? 
– Vilka förutsättningar behöver du för att lära dig nya saker i det öppna kontorslandskapet? 
 
Avslutning 
Nu är det dags att runda av intervjun. 
– Skulle du vilja summera, vilka är det främsta fördelarna och nackdelarna med att jobba 
i ett öppet kontorslandskap? 
– Är det något du skulle vilja tillägga som du inte tyckte vi frågade om eller har du någon 
fundering innan vi avslutar? 
Skulle det vara okej för dig att vi eventuellt mailar dig om vi har någon senare fundering 
eller fråga som vi vill utreda ytterligare? 
 
Då får vi ge dig ett stort tack för att du tagit dig tid att ställa upp på denna intervju. Vi 
hoppas kunna delge våra resultat i någon form framöver. 
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9.3 Bilaga 3. Mail till enhetens medarbetare 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Emmy Hargne och Isabelle Flygelholm och är två personalvetarstudenter som sedan 2011 
studerat på PAO-programmet vid Stockholms universitet. Vi står inför uppgiften skriva en C-uppsats 
där vi vill studera fenomenet öppna kontorslandskap och har fått möjligheten att genomföra denna 
studie här på XXX XXXXXXX. 
 
Idén att undersöka öppna kontorslandskap kom från en tidigare examinationsuppgift där vi studerade 
ett företag som genomförde en organisationsförändring till ett öppet kontorslandskap. Utifrån den blev 
vi intresserade av ett medarbetarperspektiv. Den aktuella studien kommer vara att vara inriktad på 
medarbetarnas subjektiva upplevelser av att jobba i ett öppet kontorslandskap. Genom frågor kring 
effektivitet, lärande och förbättringsåtgärder vill vi nå ad insikt i vilka förutsättningar medarbetare 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och lärorikt sätt i ett öppet kontorslandskap. 
 
Vi kommer utföra ca 8st intervjuer med personer här på XXX och varje intervju förväntas ta ca 15-20 
minuter. Vi har fått tillgång till en lista över alla anställda och utifrån denna kommer det göras ett 
slumpmässigt urval för att välja ut 8 personer. De berörda personerna kommer mailas angående tid-
punkt för intervjun. Alla intervjudeltagare är anonyma och allt material som samlas in kommer be-
handlas konfidentiellt och endast användas i studiesyfte. 
 
Vi hoppas med denna presentation skapa nyfikenhet kring vår studie och att du som blir tillfrågad ska 
känna dig intresserad av att delta. Har du några frågor eller funderingar kring våra uppsatsplaner, hör 
då gärna av dig till oss på följande mailadresser;  
emmyhargne@gmail.com, isabelleflygelholm90@gmail.com. 
 
 
Vänliga hälsningar 
//Emmy & Isabelle 
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9.4 Bilaga 4. Mail till intervjupersoner 
 
Hej! 
 
Du har blivit slumpmässigt utvald till att delta i vår studie om öppna kontorslandskap som ska hållas 
här på XXX XXXXXXX. 
 
Uppsatsen handlar i korta drag om hur du som medarbetare upplever det är att arbeta i ett öppet kon-
torslandskap. Vi kommer ha ett fokus på effektivitet och lärande. Läs gärna mer om uppsatsen i det 
mail som skickades ut 10/11. 
 
Vår intervju förväntas ta ca 20 minuter och vi hoppas du har möjlighet att boka in en halvtimme för 
intervjun. Givetvis är intervjun helt frivillig, vill du inte delta säger du till så kommer en ny intervju-
person slumpas ut. Vi vill understryka att du är som intervjuperson anonym och materialet är endast 
för studiesyfte och kommer behandlas konfidentiellt. 
 
Vi kommer ha tre dagar tillgängliga för intervjuer under kommande veckor: 
 
Intervjutider 
· Måndag 17/11 
· Fredag 21/11 
· Måndag 24/11 
 
Välj en av dagarna ovan och kom med ett förslag på tid som passar dig. Plats för intervjun kommer 
senare. Skulle två personer välja samma tid återkommer vi med ett nytt förslag. 
 
Oavsett om du är intresserad av att delta eller inte, ser vi gärna att du hör av dig så snart som möjligt 
om du kan delta. 
 
Vi ser fram emot att träffas! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Emmy & Isabelle
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