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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur anställda kan uppleva sin 

arbetsmiljö i olika slags kontorslandskap och hur kontorslandskapet påverkar sättet att 

arbeta och interagera. Det bakomliggande intresset kommer ur det faktum att allt fler 

organisationer nu väljer kontorslandskapdesign.  

Arbete i storrum fick tidigt en negativ stämpel då ett av företagsledningarnas främsta 

syften med arbetsplatsutformningen var att övervaka och kontrollera arbete och 

anställda. Under 1900-talet har kontorslandskapen utvecklats i takt med tekniken och i 

dag lägger man större vikt vid människors motivation, interaktion och upplevelse av 

arbetsmiljön. 

Vi ville framförallt undersöka om det fanns några gemensamma strategier i sättet att 

arbeta och interagera i kontorslandskapsmiljö. I arbetet har vi jämfört upplevelserna hos 

ett urval individer i två olika organisationer och typer av landskapsmiljöer. Genom att 

välja två skilda organisationer och arbetsmiljöer ville vi få en förståelse för hur 

organisationsstrukturer också kan komma att påverka upplevelsen. I studien har vi 

också ställt tidigare forskningsresultat av för- och nackdelar av arbete i kontorslandskap 

mot våra respondenters upplevelser. I vår analys har vi utgått från Goffmans teorier om 

roller samt Berger och Luckmanns perspektiv på hur individer formas och själva formar 

sin omgivning.  

Resultatet visade att interaktion och gemenskap mellan människor är de grundläggande 

inslagen i arbetsmiljön som ligger bakom en upplevd trivsel. Det visade också att det 

fortfarande finns många problematiska aspekter av fenomenet kontorslandskap, t.ex. en 

överhörningsproblematik. Ett överraskande resultat var en nästan obefintlig känsla av 

kontroll och övervakning hos respondenterna, något som går emot tidigare 

forskningsresultat 
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Inledning 

Mer än 50 procent av den yrkesverksamma arbetspopulationen i västvärlden arbetar idag i 

kontorslandskapsmiljöer (Danielsson, 2010). Organisering i kontors(landskaps)miljö har följt 

konjunktursvängningar på arbetsmarknaden och i kölvattnet på dessa olika idéer om effektiva 

sätt att organisera arbete. Forskare inom skilda discipliner har visat många arbetsmiljömässiga 

brister med kontorslandskapsdesign. Att det återigen har blivit populärt att organisera arbete i 

kontorslandskapsmiljö väcker ett intresse att undersöka hur nya mer flexibla 

arbetsplatsförhållanden på arbetsmarknaden och hur ny teknologi inverkar på människors 

upplevelse av och sätt att hantera arbetsmiljön. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur individer upplever och hanterar arbete i 

kontorslandskapsmiljö. Vi jämför två verksamheter som skiljer sig åt på flera sätt för att 

urskilja generella mönster i sätten att hantera arbetet, den nya tekniken och interaktionen på 

arbetsplatser som är utformade som öppna landskap.  

1) Hur upplevs arbetet i kontorslandskap i två skilda verksamheter? Vilka för- och nackdelar 

finns det med öppna planlösningar?  

2) Finns det typiska sätt att hantera arbete och interaktion i kontorslandskap?   

3) På vilka sätt påverkas skilda typer av arbetsuppgifter av kontorslandskapsmiljön? 

Avgränsningar 

Studien har varit avgränsad i den meningen att undersökningen har gällt två specifika 

arbetsplatser: Svt’s nyhetsredaktion och pappersgrossistfirman Antalis. Det centrala temat har 

varit hur människor anpassar sig till sin omgivning på arbetsplatsen. Frågorna har varit 

inriktade på de anställdas behov av att kunna fungera i sin yrkesutövning samt hur de hanterar 

sin fysiska och psykosociala situation i en kontorslandskapsmiljö utan större möjlighet till 

avskildhet.  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning om kontorslandskapsmiljöer kan betraktas utifrån flera utgångspunkter.  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av olika typer av kontorslandskapsmiljöer. Det 

bygger på olika författares och forskares definitioner och beskrivningar av vad som kan 

utgöra skillnad mellan miljöerna. Avsikten är att kunna resonera kring hur skilda rum 

påverkar individer på olika sätt. Därefter följer en kort skildring av kontorslandskapens 

framväxt och hur de har förändrats under olika tidsskeden. Avslutningsvis presenteras 

forskningsbidrag om arbete i kontorslandskapsmiljöer som främst har tagits fram inom 

byggtekniska fakulteter. Det är bidrag från Sverige, England, Kanada, USA och Australien. 

 

Olika typer av kontorslandskap 

Danielsson (2010) lyfter fram att kontorslandskapets storlek, flexibla funktioner och estetik 

har betydelse för människors produktivitet, hälsa och välbefinnande. Danielsson har 

identifierat sju olika typer av kontor utifrån arkitektoniska särdrag, funktionalitet och antal 

människor som ryms i rummet: cellkontor, delat rum, litet-, mellan-, och stort 

kontorslandskap samt kombikontor och flexkontor. Med cellkontor menas enskilt disponerade 

privata och avskilda rum. De flesta arbetsverktygen finns i rummet och kontorsarbetet är ofta 

koncentrerat och självständigt. Delat rum avser rum som delas av två till tre personer medan 

litet rum rymmer fyra till nio personer och mellanrum tio till tjugofem personer. Till större 

kontorslandskapsmiljöer räknar hon rum som är avsedda för tjugofem personer och därutöver. 

I kombikontor har anställda enskilda platser men rummen är arkitektoniskt utformat med plats 

för teamarbete och projekt i de inre regionerna (Danielsson, 2010). Flexkontor är ofta ett 

öppet kontorslandskap och syftar på kontorstyper som är oberoende av tid och rum. Dessa 

kontor är dimensionerade för mindre än sjuttio procent av arbetskraften, baserat på ett 

antagande om förväntad sjukdom eller arbete utanför kontoret. Det betyder att de anställda 

inte har enskilda arbetsstationer utan arbetsmaterialet finns samlat i gemensamma databaser 

som de anställda har tillgång till oavsett var de befinner sig. Idag är det är också vanligt att 

öppna landskap har ”backup-utrymmen”, till exempel så kallade tysta rum som är 
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ljudisolerade rum avsedda för koncentrerat arbete, privata telefonsamtal och möten. Både 

möbler och anställda ska fungera flexibelt. 

Historia 

Kontorens utformning och organisering har följt den tekniska och industriella utvecklingen. 

Open-plan office är ett begrepp som ursprungligen kommer från USA (Wolgers, 1968, s. 14 

ff). Vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet var begreppet synonymt med 

skrivmaskinsarbete som övervakades i stora kontorssalar, så kallade trälhav. Avskilda rum var 

avsatta för chefer och beslutsfattare och markerade en tydlig status, vilket skapade en hierarki 

som i sin tur kunde ge upphov till sociala spänningar. Trälhavens organisering influerades av 

”taylorism” och ”fordism” där kontroll och makt kan ses som viktiga nyckelbegrepp. 

Uppfattningen var att rutinmässiga arbeten inte kunde motivera de individer som utförde 

arbetet, varför dessa i stället måste övervakas och kontrolleras. Under 1930-talet ändrades 

inställningen till arbetskraften i samhället. Organisationer och företagsledningar började få 

upp ögonen för arbetarnas sociala behov. Forskningen visade att individer presterade som bäst 

i mindre grupper och de stora trälhaven ersattes av mindre rum för färre antal individer. 

Det var först på 1950-talet som det etablerades ett nytt intresse för storrum i samband med 

utvecklingen av elektroniska hjälpmedel (Wolgers, 1968, s.18 ff). Två västtyska arkitekter 

(och bröder), Eberhard och Wolfgang Schnelle med medarbetare gick i spetsen för nya 

tankegångar. 1959 grundade de konsultföretaget Quickborner Team och lanserade begreppet 

kontorslandskap. Deras idéer som fick stort inflytande för svenska förhållanden bars upp av 

grundtanken att arbetsmiljön skulle utformas med hänsyn till ekologi och ergonomi samt att 

de anställda skulle vara delaktiga i utformningen. De menade att även kontorsvärlden måste 

följa med i samhällets snabba utveckling och vara föränderlig och flexibel. De förutsåg en 

teknologisk utveckling och att framtiden skulle bära med sig nya sätt att kommunicera. (ibid) 

För att tvätta bort den negativa betydelse som hade förknippats med kontorssalar och trälhav, 

föreslog Schnelle m.fl. att man skulle placera alla anställda, oavsett befattning, i ett och 

samma rum (Wolgers, 1968, s. 24 ff). Inga avskilda statusbelagda kontorsrum fick finnas och 

i stället kom man med det övertygande resonemanget, att cheferna på det här sättet skulle få 

bättre direktkommunikation med sina underställda. Samspelet och förståelsen mellan 

medarbetarna skulle öka och skapa en starkare gemenskap. Samtidigt lades mycket fokus på 

de yttre faktorerna, dels för att motverka koncentrationssvårigheter men också för att uppnå 
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en trivselkänsla på arbetsplatsen. Att stor fokus lades på yttre funktioner medverkade till att 

den psykosociala miljön kom i skymundan. Det kompromissades dessutom ofta med den 

fysiska miljön vilket i sin tur gav upphov till kritiska reaktioner mot kontorslandskapsdesign 

(Christiansson & Eiserman, 1998, s. 23 ff). Kritiken höll i sig genom hela 1970- och 80 talet 

även om landskapsplaneringen fortsatte i oförminskad takt. Under denna period blev också 

den fysiska miljön bättre samtidigt som en växande global konkurrens började göra sig 

gällande. 1985 lär en svensk företagsledare ha sagt: ”Mina konsulter ska känna pulsen av att 

vi hela tiden gör affärer”(ibid, s. 32). Under 1980-talet steg fastighetspriserna och 

lågkonjunkturen i början av 1990-talet gav upphov till nya effektiviserings- och 

rationaliseringssträvanden genom satsningar på flexibilitet (Brand, 2005). I slutet av 1990-

talet var alla planerade kontorslokaler föremål för en avvägning mellan öppen planlösning 

eller inte (Christiansson & Eiserman, 1998, s. 38).  

Forskningsarbeten 

Inom flera discipliner utgår forskning om kontorslandskapsmiljöer från människors attityder 

till arbetsplatsens utformning. Av den relativt måttliga forskning som finns att tillgå bygger en 

del på longitudinella studier, i vilka forskare följt omorganisering från arbete i traditionella 

kontorsmiljöer med privata rum till arbete i kontorslandskapsmiljö, dvs. utvärderingar av 

upplevelser i ”ett före och efter perspektiv”. Flera tidigare studier av kontorslandskapsmiljöer 

är gjorda på 1970- och i början på 1980-talet då man började uppmärksamma att de fysiska 

och psykosociala faktorerna i arbetsplatsmiljön kan få negativa konsekvenser för människors 

möjligheter att koncentrera sig på sitt arbete. Sådana studier som har visat negativa aspekter 

av arbete i öppna landskap lyfter bl.a. upp problem rörande sekretess, möjligheter att föra 

privata samtal och upplevelser av för litet privat utrymme (Oldham & Brass, 1979; 

Sundström, Kring & Brown, 1982). Oldham och Brass belyser samtidigt vissa fördelar med 

kontorslandskapsmiljöer som stöds av en del andra studier. Interaktion och kommunikation 

ökar på ett naturligt sätt om den fysiska utformningen uppmuntrar till möten. Enligt Oldham 

och Brass har ett fåtal undersökningar under sjuttiotalet visat att informationsflödet blir bättre 

efter en övergång från cellkontor till kontorslandskap.   

De australienska hälsolivsforskarna Oommen, Knowles och Zhao (2008) har granskat 

engelskpublicerade forskningsresultat om kontorslandskapsmiljöer. I 90 procent av studierna 

inom skilda discipliner fann de belägg för att arbete i kontorslandskapsmiljöer är övervägande 

negativt för människors arbetstillfredsställelse och hälsa. Studierna visade bl.a. att arbete i 
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kontorslandskapsmiljöer kunde förknippas med höga nivåer av stress, överstimulering och 

försämrad arbetsprestationsförmåga, förhöjt blodtryck, ökade konflikter på arbetsplatsen, hög 

personalomsättning och känslor av osäkerhet då människor hela tiden är medvetna om att allt 

de gör och säger syns och hörs. Oommen m.fl. menar att arbetsgivare måste förstå samverkan 

mellan fysiska och sociala system på arbetsplatsen. De fysiska systemen är de existerande 

faciliteterna, teknik och de krav som ställs på arbetet. De sociala systemen består av 

människor, deras värderingar och åsikter om arbetet samt organisationskulturen. Dessa två 

system bildar ett dynamiskt sociofysiskt system. Under detta övergripande system identifierar 

forskarna sex subsystem som består av människor, arbete, sociala processer, organisering, 

teknologi och omgivning. Dessa subsystem är interrelaterade och förändringar i ett av 

systemen påverkar de övriga. Oommen m.fl. menar att arbetsgivare och chefer måste överge 

synsättet att ”en storlek passar alla”, att alla människor är unika och har olika stora behov av 

privat område och avskildhet. Detta är särskilt viktigt i en organisations övergång till öppna 

planlösningar. De pekar på psykologiska rön att människor har ett naturligt behov av 

territoriella gränser både i det privata livet och i arbetslivet. Typiska territoriella markeringar 

är att sätta en personlig prägel på arbetsstationen med t.ex. namnskyltar, fotografier eller 

andra sätt att signalera att det här området är mitt eget.        

Kontorslandskapsdesign är idag en dominerande arbetsplatsutformning i kunskapsintensiva 

verksamheter i globala och konkurrensutsatta organisationer (Parminder, 2010). 

Kontorslandskapsdesign kan väljas av flera skäl. Det kan röra sig om att vilja sänka 

lokalkostnader, stimulera samarbete, korta ned beslutsvägar eller för att skapa en mer flexibel 

organisation. Två aktuella studier som undersökt kontorslandskapsmiljöer utifrån ett 

användarperspektiv påvisar dock att organisatoriska motiv kan ha motsatt effekt. Paraminder 

har skrivit om konsekvenser av ljudnivåer, överhörningsproblem, besluts- och 

koncentrationssvårigheter i kunskapsintensiva verksamheter. Med utgångspunkten att 

kunskap är nutida organisationers viktigaste tillgång menar Paraminder att komplexa 

arbetsuppgifter i kunskapsproducerande arbete kräver möjlighet till avskildhet. Det finns 

också ett behov att individerna själva kan vara med och besluta om den egna 

arbetsplatsmiljön. Paraminder har undersökt faktiska kostnader för organisationer med 

aspekter på effektivitet och produktivitet. Hon pekar på att kostnadseffektiviseringar av 

lokalytor, tätare arbetsytor mellan anställda och auditiva överhörningsproblem leder till höga 

indirekta kostnader för individer, organisationer och samhälle, såsom försämrad individuell 

hälsa, lägre produktivitet och ökade sjukförsäkringskostnader. De kostnadseffektiviseringar 
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som kunskapsproducerande organisationer gör, genom att välja kontorslandskapsdesign, sker 

på bekostnad av sämre förutsättningar för arbete och arbetsförhållanden för individen, menar 

Paraminder. Detta kan jämföras med Danilssons ovan nämnda undersökning (2010) som 

omfattade tjugosex större företag/avdelningar i Sverige och inkluderade 491 personers 

rapporterade upplevelser av respektive organisation som helhet, dess typ av 

kontorslandskapsmiljö och känsla av arbetstillfredsställelse och upplevd hälsa. Hennes 

resultat visade att de bästa arbetsförhållandena rapporterades av människor som arbetade i 

cell- och flexkontor. Mest missnöje fann hon i mellanstora och större 

kontorslandskapsmiljöer.  

Teoretisk lins 

För att förstå hur människor upplever sin arbetsplatsmiljö kan miljön inte bara betraktas 

utifrån de fysiska förutsättningarna, utan också som en social inrättning inom vars gränser 

människor interagerar, kommunicerar och löser problem Vår studie knyter an till 

interaktionsteoretiska perspektiv som innefattar socialiserade och institutionaliserade former 

av kollektiva beteenden och handlingar.  De grundläggande idéerna i symbolisk 

interaktionsteori gör gällande att människors personliga egenskaper inte är bestämmande för 

hur de handlar. Istället vill denna teoririktning föreslå att handlingar och meningsstrukturer 

uppstår i socialiseringsprocesser (Aspers, 2007b, s. 152 ff). Ett relationellt perspektiv 

förefaller, såsom vi uppfattar det, som ett lämpligt analysinstrument vid studier av människors 

upplevelser av rumsliga miljöer som delas av andra. Nedan redogör vi för en del av Erving 

Goffmans interaktionsteoretiska perspektiv samt för Peter Berger och Thomas Luckmanns 

syn på socialisationsprocesser. Därefter följer ett organisationsteoretiskt stycke, i vilket vi tar 

upp hur konjunktursvängningar och organisationsformer påverkar den inre organiseringen.  

Goffmansinteraktionsteoretiska perspektiv 

I Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik (Goffman, 2009) för Goffman en 

diskussion om hur människor förhåller sig till socialiserade normer, moral och ritualer för att 

skapa och bevara kontroll över den situation de befinner sig i. Direkta möten mellan 

människor eller så kallade ansikte-mot-ansikte-interaktioner definierar Goffman som 
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individers ömsesidiga inflytande på varandras beteenden och sätt att fungera då de vid ett 

givet tillfälle befinner sig i varandras omedelbara närhet (ibid, s. 29). Goffman beskriver 

mellanmänskliga möten och människors olika sätt att kommunicera i en dramaturgisk 

inramning med metaforer till teatern. Ett centralt begrepp i Goffmans dramaturgiska modell är 

”intrycksstyrning”. I en främre region, ”front-stage” (uppe på scenen) framträder individer 

och målar samtidigt upp en bild av sig själva, såsom de vill att andra ska uppfatta dem. Den 

personliga fasaden är fylld av teckenöverföringar som talar om hur vi blir eller vill bli 

betraktade. Det intryck vi gör baseras både på kulturella uppfattningar om medfödda 

egenskaper som etnicitet och kön samt en mängd andra faktorer som status, ålder, storlek, 

klädstil, sätt att tala och gestikulera. Arbetsplatsens offentliga utrymmen, såsom en öppen 

kontorslandskapsmiljö, kan enligt Goffman betraktas som ett slags scen där människor spelar 

olika roller. (ibid, s. 182 ff) Individuella sätt att inreda kontorsplatsen kan ses som ett slags 

teckenöverföring som signalerar att: ”så här är jag, så här fungerar jag”. Med signaler eller 

symboler följer förväntningar om beteenden, påpekar Aspers (2007b, s. 149). Goffman 

beskriver också en bakre region, ”back-stage” (logen), där människor kan ta av sig maskerna 

och befria sig från sina olika roller (Goffman, 2009, s. 101 f). I en öppen 

kontorslandskapsmiljö skulle logen t.ex. kunna vara korridoren, toalettutrymmen eller back-

up utrymmen som tysta rum.  

Berger och Luckmanns kunskapssociologi 

Berger och Luckmanns fenomenologiska studier av hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet är influerade av bl a. Schütz, Durkheim, Weber och Marx. I boken 

Kunskapssociologi (Berger & Luckmann, 2007) fångar de ett nytt holistiskt sociologiskt 

synsätt som förutom forskarens typiska akademiska synsätt även innesluter den allmänna 

individens uppfattning och upplevelser av samhället. (ibid. s. 9 ff) 

Berger och Luckmann, vars perspektiv fått benämningen socialkonstruktivism, utgår från 

begreppet ”vardaglig verklighet”. Detta syftar på en intersubjektiv verklighet som vi alla 

delar. Individens upplevelse formas av den sociala verklighet hon lever i och är något som tas 

för givet, det som sker här och nu och som inte heller kan särskiljas från kroppen. (ibid, s. 31 

ff) På en arbetsplats precis som i det övriga samhället tvingas vi dela vår tillvaro med andra. 

Vi kämpar för att vinna bekräftelse, få stöd, känna tillhörighet. Den vardagliga verkligheten är 

från början något påtvingat men i interaktionen tillsammans med andra blir vi också själva 

medkonstruktörer. Vår verklighet skapas och upprätthålls av något som Berger och Luckmann 
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kallar för ”common-sense-medvetande”, en gemensam taget-för-given-kunskap. (ibid. s. 35 

ff) Det kan sättas i relation till arbetsplatser där de anställda upprätthåller redan iscensatta 

beteenden och mönster som samtidigt tas för givna.  

Språket är ett av de viktigaste verktygen för oss människor när vi interagerar med varandra. 

Här utgör ansikte-mot-ansikte-interaktioner den viktigaste grundstenen dvs.  

kommunikationen med våra samtida genom direktkontakt (fysiska möten, via telefon etc.). 

(ibid, s. 33 f, s. 41 ff) Men vi behöver också andra verktyg för att orientera oss och hantera vår 

vardagsverklighet. Berger och Luckmann talar om ”typifieringsscheman” som vi skapar 

genom att klassificera och kategorisera olika individer in i fack. Typifieringar alstras genom 

en kombination av förkunskap, fördomar och samhällsnormer och så länge typifieringarna 

inte möter motstånd blir det ett effektivt sätt att samspela med andra. (ibid. s. 43 ff) Genom 

typifieringar får vi en uppfattning om hur vi bör interagera med olika människor och vilken 

inställning vi bör ha till olika företeelser så att vi slipper skapa oss en ny omvärldsförståelse 

varje gång. Sätter man detta i samband med en arbetsplats kan man urskilja hur 

typifieringarna bygger en grund för hur olika individer bemöts på olika sätt. Det är individens 

uppfattning om olika människokategorier som avgör bemötandet av en viss person. Detta kan 

avgöras av makthierarki, titltar, ålder, klädstil etc. Berger och Luckmann talar också om 

”manipulativa zoner” där de mer intima zonerna utgör vår närmsta omgivning, både psykiskt 

och fysiskt och naturligt får större emotionell betydelse för oss än de mer avlägsnare (ibid. s. 

34). Det vore övermäktigt för oss människor att vara känslomässigt bundna till allt som 

händer i världen och de manipulativa zonerna hjälper oss då att handskas med verkligheten på 

ett effektivt sätt. Arbetsplatser erbjuder likaså både starkt känslomässiga och mer distanserade 

relationer. 

Berger och Luckmann hävdar att våra institutioner fyller en avgörande roll för att 

vidmakthålla och överföra viktiga samhällsfunktioner till nästkommande generation. 

Institutionen är uppbyggt genom kraftbesparande vanor och rutiner som legitimeras, dvs. 

godkänns och accepteras av oss samhällsinvånare. (ibid, s. 69 ff, s. 78) Dessa vanor och 

rutiner kommer till sist att reifieras och med det menas att de mänskliga handlingarna övergår 

till en naturlig lag som tas för given (ibid. s. 106 ff). Berger och Luckmann menar att vi som 

samhällsinvånare skapar och förvaltar ett så kallat kollektivt minne, en kunskapskärna som 

överförs till nästa generation. Författarna talar om legitimering i samverkan med 

sanktionering, en form av institutionell bestraffning för att samhällsinvånarna skall hålla sig 

inom normens ramar och inte utsätta institutionen för hot (ibid. s. 71f, s. 79 ). På samma sätt 
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kan olika organisationskulturer överleva både uppsägningar och nyanställningar. Gamla 

inarbetade organisationskulturer ”sitter i väggarna” och fungerar som orientering och hjälp att 

forma nykomlingar till den existerande arbetsatmosfären. Omgivningen ser till att bestraffa 

alla som går utanför ramarna vilket kan handla om allt ifrån en tillsägelse, en ilsken blick, 

utfrysning eller i extrema fall avsked och/eller fängelsestraff. Institutionerna skapar genom 

detta en förutsägbarhet som reducerar faror och osäkerhet och ger individerna en så kallad 

psykologisk lättnad (ibid. s. 70, s. 73).  

Precis som andra teoretiker menar Berger och Luckmann att arbetsfördelning är en 

förutsättning för samhällsutveckling. I dagens moderna organisationer är arbetsfördelningen 

hög och skapar olika verkligheter för olika individer. Detta i sin tur genererar olika 

identitetsuppfattningar och rollspecifika kunskaper (ibid, s. 94 f). Genom 

kontorslandskapsmiljöer uppstår en närhet till andra med olikartade arbetsuppgifter som kan 

skapa en större insikt och förståelse för andras arbete. 

Berger och Luckmann menar att människan inte föds som en samhällsindivid men att hon har 

en medfödd social potential som aktiveras då vi föds och utvecklas genom interaktion med 

andra individer. Under våra första levnadsår sker den ”primära socialisationen” där 

människans ”signifikanta andra” dvs. hennes absolut närmaste familj och vänskapsband fyller 

hela hennes hela omgivning, en kognitiv process som är starkt känslomässigt bunden och ett 

första steg i en människas identitetsutveckling. (ibid, s. 153 ff). I ett nästa steg får hon insikt i 

att det existerar ett samhälle, ”den generaliserade andre”, som också har en uppfattning om 

henne (ibid. s. 157-162). Denna generaliserade andre (lärare, arbetskollegor etc.) är inte lika 

känslomässigt bunden till henne men är en förutsättning för att individen skall skapa sig en 

identitet som samhällsinvånare (ibid. s. 157 f, 161 f, 166 ff). När individen helt tagit till sig 

allt vad den generaliserade andre innebär har hon gått in i nästföljande socialiseringsfas som 

är den ”sekundära socialisationen” vilken också innefattar institutionen (ibid. s. 161 f).  I 

denna process skapas differentiering vilket är rollspecifika kunskaper som innefattar en tyst 

förståelse i hur man agerar och beter sig inom olika områden (ibid. s. 162 ff ). Organisationer 

kan ses som institutioner som redan har iscensatta mönster för rutiner och vanor. Detta utgör 

en för individen påtvingad miljö som hon måste anpassa sig efter och som slutligen blir något 

hon tar för givet och själv fortsätter att upprätthålla.  
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Organisationsteoretiska perspektiv 

I Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:53) analyserar Le Grand, Szulkin och Tåhlin 

forskning och debatter om arbetsmarknadsförändringar under 1900-talets tre sista decennier. 

Le Grand, m.fl. visar att i vissa hänseenden kan man tala om radikala och strukturella 

omvälvningar i arbetslivet. Teknologisk utveckling och förändringar i utbud och efterfrågan 

har historiskt sett alltid haft genomgripande effekter på organisationer och sättet att utföra 

arbete. En mycket snabb utveckling av informationsteknologin har haft stor betydelse för var, 

när och hur arbete kan utföras. Globaliseringen med ökad konkurrens ställer också högre krav 

på effektivisering och flexibilitet. Allt detta har i grunden påverkat arbetets karaktär och 

organisation i kontorsmiljö.  

I Flexibilitetens gränser (2004, s.17-44) synar Grönlund flexibilitetsdiskursen. Den kan delas 

in i två huvudgrenar: flexibilitetsdiskurser på arbetsmarknadsnivå och organisationsnivå. Den 

förstnämnda grenen handlar bl.a. om arbetsgivares rädsla för anställnings- och 

lönebildningsregleringar, en rädsla baserad på både samhälleliga och inomorganisatoriska 

effektiviserings- och besparingskrav. Man brukar tala om dels ”extern flexibilitet” som står 

för en numerär anpassning av personalstyrkan i förhållande till konjunktursvängningar på 

marknaden. Och dels ”intern” eller ”funktionell flexibilitet” som syftar på en arbetsgivares 

strävan att utnyttja befintlig personal, den inre kärnan, på ett så flexibelt sätt som möjligt. 

Åtstramningar och rationaliseringar som har pågått sedan tidigt 1990-tal har resulterat i ett 

förändrat arbetsklimat med högre arbetsbelastning på arbetsplatserna. Detta på grund av att 

bemanningen anpassas efter behov vid olika tidpunkter vilket drabbar den ordinarie 

personalen. Atypiska anställningsförhållanden (tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete, 

egenföretagande och hyrarbetskraft) har ökat menar Grönlund. Enligt både Grönlund (ibid) 

och Le Grand m.fl. (SOU, 2001:53) är de ändrade anställningsförhållandena på 

arbetsmarknaden snarare sammankopplade med konjunkturvariationer än strukturella 

förändringar. Den andra grenen som Grönlund tar upp handlar om produktionskoncept och 

arbetsorganisation. En ny flexibel logik inom organisationerna har dels att göra med en 

övergång från massproduktion till flexibla produktionssystem och dels att göra med nya 

lösligare organisationsformer.  

I inledningen till 2000-talet tycktes man se framtidens organisationsform, anpassad till den 

nya ”informationella ekonomin”, som ett slags nätverksföretag. (Grönlund, 2004, s. 21 f). Nya 

metoder för moderna företagsledningar som t.ex. just-in-time-leveranser, kvalitetsstyrning och 
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decentralisering har också förändrat interna organisationsstrukturer. De olika 

företagsledningarnas sätt att hantera förändringarna och organisera arbetet måste ses som 

utomordentligt viktigt för människors välbefinnande på arbetsplatsen. Samtidigt sätter det sin 

prägel på arbetsplatsens utformning och arbetet i sig. 

Metod 

I detta kapitel redogör vi för undersökningens genomförande. Vi beskriver först den 

metodologiska ståndpunkt som ligger till grund för arbetet med studien. Därefter ges en 

beskrivning av vilka metoder som har använts vid datainsamling och urval. Sedan följer en 

redogörelse för hur vi har gått tillväga. Avslutningen av detta kapitel inbegriper perspektiv på 

etiska överväganden och resonemang om validitet. 

Metodval 

Undersökningen har genomförts som en kvalitativ studie och metodvalet kan beskrivas med 

hjälp av tankar inom den fenomenologiska traditionen och hermeneutisk metod.  

Harste och Mortensen (2007, s. 151) beskriver den fenomenologiska riktningen vars idéer 

fördes fram av förgrundsgestalter som Edmund Husserl (1859-1938) och Alfred Schütz 

(1899-1959). Genom Harstes och Mortensens beskrivning framgår att den fenomenologiska 

teoriutvecklingen bottnar i Husserls kritik mot en avhumaniserad naturvetenskap: en kritik 

som kan tolkas som en invändning mot en långtdriven objektiv kunskapssyn i vilken 

mänskliga tolkningar eller meningsstrukturer ses som skilda från empirisk kunskap. 

Begreppet ”livsvärld” kommer från Husserl och vill ge en föreställning av att varje människa 

har en subjektiv världsbild, något som tas för givet i vår gemensamma vardag. Intersubjektiv 

förståelse, dvs. en gemensam social kunskap, uppstår inte minst genom att människors 

erfarenheter och kunskaper grundas i kroppsupplevelser och genom våra positioner i 

förhållande till omgivningen. Vår kollektiva kunskap är dessutom knuten till tecken och 

symboler som ges en innebörd genom att vi lärt oss ett gemensamt språk. Vår kunskap vilar 

på så sätt på det gemensamt upplevda, de underförstådda meningarna och i vår förförståelse 

av fenomenen (ibid; jfr Aspers, 2007a, s. 34).  



 

 12 

Aspers (2007a, s. 41 ff) beskriver Schütz distinktion mellan ”första ordningens konstruktioner 

”och ”andra ordningens konstruktioner”. Med det vill Aspers visa hur enskilda uppfattningar, 

eller ’meningar’ kan kopplas till vetenskapliga teorier. Första ordningens konstruktioner kan 

liknas vid människors naturliga attityd till det sammanhang som hon befinner sig i, i sin 

livsvärld. Schütz betraktade rationella handlingssätt såsom intimt förknippade med den så 

kallade common-sense-värld som omger människor, hur människor kategoriserar och bildar 

relevanssystem inom sin livsvärld, det vill säga i de kontexter hon befinner sig i. Schütz 

’mening’ byggde på att speciella och skilda livsvärldar (t.ex. familjevärlden, skolvärlden, 

yrkeslivet och samhällsvärlden) formar det rationella handlandet utifrån en gemensam 

begreppsvärld, skapad av människor genom en delad social världsbild. Andra ordningens 

konstruktioner i sin tur är att abstrahera något generellt ur den första ordningens konstruktion 

och koppla denna ’mening’ till teoretiska perspektiv. Det kan sägas innebära att forskaren 

sorterar bort det oväsentliga för att delen ska förstås i förhållande till helheten (ibid). Berger 

och Luckmann studerade för Schütz och i deras litterära arbete utvecklas Schütz 

socialkonstruktivistiska fenomenologi. Det mest centrala inom fenomenologin är att lyfta 

fram människors egna menings- och betydelsestrukturer. Berger och Luckmanns perspektiv 

på den ”vardagliga verkligheten” känns därför relevant i en studie om människors upplevelser 

av den egna arbetsmiljön. Goffmans interaktionsteoretiska bidrag rymmer det såväl synliga 

som osynliga subtila spel som utspelas i vår vardag. Arbetsplatsen kan betraktas som en scen 

där vi spelar våra roller. Goffman speglar också på ett väldigt tydligt sätt styrkan bakom 

socialiserade normer.    

Enligt Creswell (2008, s. 56 f) är den grundläggande idén bakom en fenomenologisk studie att 

hitta gemensamma mönster hos flera individer, och deras meningsuppfattningar av någon levd 

erfarenhet, en så kallad inre kärna av ett fenomen. Creswell lyfter också fram en annan typ av 

fenomenologi: empirisk, transcendental fenomenologi (ibid, s. 59). Metoden kan beskrivas 

som en forskningsmetod där man låter empirin tala för sig själv. Detta kan förstås som ett sätt 

att se på något med oförutfattad mening, nya ögon, som att betrakta något för första gången. I 

samband med det tar Creswell upp ett nyckelbegrepp inom fenomenologin: ”epoche” som 

kommer ifrån Husserl. Forskaren bör, enligt ”epoche”, sätta sin egen förförståelse inom 

parantes, åsidosätta sina egna trosföreställningar, känslor och uppfattningar, och söka kärnan i 

fenomenet, något generellt giltigt för alla iakttagelser av detsamma. I vår resultatdel har vi 

försökt beskriva informanternas upplevelser genom att presentera utdrag ur transkriberat 

bandupptaget intervjumaterial. På så sätt har vi också försökt beskriva ett ”råmaterial”. Det 
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kan å andra sidan anses vara omöjligt att inte ha någon som helst förutfattad mening om ett 

fenomen och det presenterade resultatmaterialet är till stora delar också speglat såsom vi 

uppfattade respondenternas upplevelser av sina arbetslivsmiljöer.  

Undersökningen har genomförts som en mindre jämförande studie mellan grupper av 

människor, åtskilda av olika organisationstillhörighet och sysselsättningar inom skilda 

verksamhetsområden.  Syftet att jämföra grupper inom två olika branscher med olika inre och 

yttre förutsättningar har varit att söka den gemensamma kärna av människors verklighet, som 

Creswell talar om. 

Datainsamlingsmetod och urval 

Då syftet med undersökningen har varit att utgå från människors subjektiva uppfattningar om 

arbetsmiljöer i kontorslandskap har det empiriska materialet tagits fram genom intervjuer men 

också genom besök på respektive arbetsplats. Intervjuerna var tematiskt öppna. Med en 

tematiskt öppen intervju menas att intervjuguiden utformas med syftet att utveckla ett samtal 

med den intervjuade samtidigt som det finns en struktur med teman som är av intresse för 

undersökningen (Aspers, 2007a, s. 137). Det innebär också att frågorna är knutna till 

teoretiska perspektiv men att forskaren så att säga försöker sätta teorin inom parantes under 

det pågående samtalet för att kunna fånga upp oväntade samtalsinfall och tankar hos den 

intervjuade. Alla intervjuer har genomförts i direkta möten i informanternas 

arbetsplatsmiljöer. Inför intervjuerna utformades ett tematiskt schema utifrån organisations- 

och interaktionsteoretiska perspektiv för att på så sätt kunna fånga upp olika områden som vi 

ville beröra och söka svar på. De tematiskt öppna frågorna tog form efter diskussioner kring 

de fyra övergripande teman som vi hade enats om: organisering, det fysiska rummet, 

interaktion och handlingsstrategier.   

Till grund för intervjuguidens utformning låg uppfattningen att det i arbetsplatsmiljöer som är 

utformade som kontorslandskap skapas gemensamma handlingsstrategier i sättet att hantera 

arbetssituationen. Socialkonstruktivistiska teorier har använts som ram. På så sätt kan det 

sägas att undersökningen har haft en deduktiv ansats, dvs. att vi inledningsvis haft en idé om 

att människor anpassar sig till varandras sätt att arbeta och interagera i öppna 

landskapsmiljöer.  Arbetet har parallellt präglats av induktiva inslag. Vi har själva besökt de 

fält vi ville undersöka och slutsatserna av denna studie har grundat sig på det insamlade 

empiriska materialet och använts för att modifiera de teoretiska perspektiven.   
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Urvalet kan beskrivas som en snöbollsselektion (Aspers, 2007a, s. 91). Med snöbollsurval 

menas att forskaren söker människor som har kunskaper om och kontakter inom det fält hon 

vill undersöka. I det här fallet har vi kommit i kontakt med valda kontorslandskapsmiljöer 

genom en god vän samt en släkting. De har hjälpt oss att knyta kontakter med s.k. grindvakter 

och informanter inom organisationerna. Grindvakterna har varit personer med position att ge 

oss tillstånd att utföra studierna inom respektive organisation. Dessa chefer har också varit 

behjälpliga med att framförskaffa annat material, organisationsscheman och ritningar över 

kontorsmiljöerna. Urvalet omfattas av sex intervjuer, tre i vardera verksamheten. 

Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med en formulering av syfte och frågeställningar. Vi ville ha så heterogena 

studieobjekt som möjligt för att kunna göra jämförelser om upplevelserna skilde sig åt 

beroende på skilda innehåll i arbete och verksamhetsmål. På Svt fick vi en guidad tur genom 

lokalerna av en person som också kunde berätta hur organisationen fungerade i stort. I möte 

med informanterna turades vi om att leda samtalen. Arbetet med att transkribera de 

ljudinspelade intervjuerna har också fördelats lika. För att sortera i det transkriberade 

materialet har utskrifterna kodats utifrån indelningen under olika teman. Materialet har 

behandlats konfidentiellt. Inspelat ljudmaterial har tagits bort från våra datorer och de 

pappersutskrifter som finns kvar i vår förvaring innehåller inte några namn på personer som 

nämns i bandupptagningarna. Samtliga intervjuade har fått skriftlig information om 

undersökningen och i detta sammanhang har de också godkänt att intervjumaterialet har 

kunnat användas i undersökningssyftet.  

På Antalis känner den chef som har givit oss sitt tillstånd till vilka som deltagit i 

undersökningen. En del kollegor till de intervjuade har också kunnat se att vi har varit där och 

har fått reda på i vilket syfte. På Svt känner den ansvariga chefen inte till vilka som i 

slutändan blev aktuella för intervjuerna men på samma sätt som på Antalis har en del 

medarbetare fått kännedom om enskilda personer som vi har intervjuat. På så vis har vi inte 

kunnat garantera fullständig anonymitet men gjort det vi uppfattat som möjligt ur etisk 

synvinkel. 
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Validitet 

Validitet är delvis en fråga om undersökningens giltighet, om forskaren verkligen har kunnat 

mäta det hon har avsett att mäta (Johannesen & Tufte, 2003, s. 47). Undersökningens kvalitet 

kan bero på en mängd faktorer. Till att börja med kan arbetslivsupplevelser påverkas av 

personernas hela livssituation (jfr. Eriksson och Larsson, 2002, s. 130 ff. ovan). Våra 

upplevelser av de observationer vi har gjort i respektive miljö har med all sannolikhet på 

samma sätt påverkat våra intryck, tolkningar och arbetsprocessen i sig. En bedömning av 

generaliserbarheten kan diskuteras då vi givetvis inte kan vara säkra på att just dessa 

människors upplevelser är representativa fall. Även om vårt syfte var att jämföra två väldigt 

olika organisationer för att urskilja gemensamma mönster så inser vi att generaliserbarheten 

givetvis ändå kan påverkas av att organisationerna skiljer sig åt.  Det kan handla om 

ekonomiska resurser, företagskultur eller om de organisatoriska arbetsuppgifterna innebär 

självständigt arbete eller kräver samarbete i grupp. 

De undersökta enheterna 

De undersökta enheterna kan mycket kort beskrivas på följande vis. Antalis är en 

pappersgrossistfirma och styrs och ägs av franska ägare. Antalis konkurrerar på den globala 

marknaden och finns också fysiskt i olika delar av Europa och andra världsdelar. Svt ägs av 

en stiftelse som ska främja oberoende och fri press. Deras fria ställning till statliga och 

kommersiella intressen ger dem en stark och självständig position. I Svt’s public service 

uppdrag ingår att granska maktförhållanden och samhällspolitiska frågor som påverkar 

människor på olika sätt och har inte några ekonomiska vinstintressen i traditionell mening 

(Sveriges Television AB, internet, 2011). Antalis är i startgropen av en omorganisation, Race 

2012 medan Svt är mitt uppe i en omfattande omorganisering som kallas SER-projektet som 

står för Snabbt, Enkelt, Rakt.   

Av de enheter på Antalis som har ingått i undersökningen arbetar cirka åttio personer 

fördelade i mindre kontorslandskapsrum (ett exempel i Figur 5:2 nedan). På Svt´s 

nyhetsredaktion vistas eller arbetar uppskattningsvis cirka 250 fast anställda och övriga 

projektanställda över året i skift eller under olika perioder. Merparten av dessa anställda sitter 
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i ett helt öppet rum (Figur 5:1). De cirka sjuttio journalisterna delar angränsande rum som 

också är utformade som landskap. På Antalis skulle organisationen kunna välja en annorlunda 

kontorsplanering, och av respondenterna där är det ingen som vet varför man sitter i 

kontorslandskapsmiljö. På nyhetsredaktionen däremot är det nödvändigt och naturligt att 

majoriteten av arbetet utförs i öppen landskapsmiljö. Dygnet-runt-bemanning medför också 

att många anställda delar arbetsplatsstationer, s.k. funktionsarbetsplatser. SER- projektet och 

framtida förändringar i lokalerna kommer att innebära att reportergruppen förlorar sina 

enskilda arbetsplatsstationer och att de också får funktionsarbetsplatser. Av en högre chef har 

vi fått veta att funktionsarbetsplatser avser att effektivisera de sammantagna lokalytorna för 

att frigöra ytor för möten och samtal och att man vill vara flexibel inför förväntade 

förändringar av den interna logistiken.  

På både Antalis och på Svt sitter samordnande chefer i samma kontorslandskap som övriga 

medarbetare men i bägge organisationer disponerar högt uppsatta chefer (samt vissa anställda) 

över egna rum, dvs. cellkontor eller delade rum. I båda organisationerna är 

kontorslandskapens ytor också indelade efter olika avdelningsuppdrag, produktion eller 

ämnesområde. 

 

Figur 5:1 Svt – Nyhetsredaktionen. 

(Det s.k. stora nyhetshavet) 

Figur 5:2: Antalis – Marknadsavdelningen 

(Bilden är beskuren) 
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Respondenterna 

De intervjuade har alla fast anställning och deras tid (i respektive organisation) varierar 

mellan fyra och sexton år. Åldersmässigt befinner sig fem av dem några år från att fylla fyrtio 

och en respondent är något äldre. Medarbetarna har i nedanstående resultatdel tilldelats alias 

med hänsyn till deras anonymitet. För att underlätta för läsaren har de anställda på Antalis 

tilldelats namn som börjar på A och Svt’s anställda namn som börjar på S.  

Amanda arbetar på Antalis marknadsavdelning, Anders är utesäljare och Anna arbetar på 

innesäljavdelningen. Amanda sitter i en avskild och relativt ostörd del av huset medan Anders 

och Anna sitter i skilda men anslutande rum. Amanda och Anders har en mer flexibel 

arbetssituation jämfört med Anna som är helt bunden av fasta tider.  

På Svt arbetar Siri som reporter, Sanna som bildproducent och Sofie som redaktör. Som 

reporter arbetar Siri också ”ute på fältet”, dvs. utanför kontoret. Sanna och Sofie arbetar 

huvudsakligen enligt schemalagda skift. Samtliga sex intervjuade har alla tidigare erfarenhet 

av arbete i enskilda rum. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras delar av det transkriberade intervjumaterialet. Vi försöker på så vis 

skildra både enskilda tankar och vad som framstår som gemensamma upplevelser och 

handlingsmönster i kontorslandskapsmiljö. I vissa stycken har vi själva tolkat och 

sammanfattat en jämförande beskrivning av respondenternas berättelser. Deras svar kring 

olika teman har legat till grund för dispositionen i resultatet och följer samma 

temarubriksstruktur. Det insamlade materialet ger en bild av hur organisation, 

kommunikation, interaktion och beteende upplevs och fungerar i kontorslandskap.  Närmast 

beskriver vi olika faktorer som inte enbart är kopplade till just kontorslandskapsmiljöer. I 

nästa kapitel diskuterar vi hur flera faktorer samverkar och bidrar till uppfattningar om 

arbetsklimatet i kontorslandskapsmiljö. 
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Organisation 

Respondenterna uppger samstämmigt att det är en väsentlig skillnad mellan yttre och inre 

organisationsstrukturer och hur dessa fungerar.  På både Antalis och Svt beskriver 

respondenterna styrfunktionerna inom den egna avdelningen såsom typiskt platta (enligt 

svensk modell) medan övriga organisationsformer, både inomorganisatoriska och i yttre 

ramverk beskrivs som hierarkiska.  

Antalis ledning har tagit bort flera tjänster på mellanchefsnivå vilket Amanda uppfattar som 

en påföljd av företagets besparingskrav men också som en medveten strategi att korta ned 

beslutsvägarna. Amanda, Anders och Anna är eniga om att de svenska cheferna är väldigt 

tillgängliga och också om att bortfallet av mellanchefer så gott som bara innebär fördelar då 

det underlättar för möjligheten att snabbt fatta beslut. Kunderna kräver helt enkelt snabba 

beslut och marknaden är uppbyggd kring just in time-leveranser, säger Anders.  

Det allmänna arbetsklimatet för utesäljarna har intensifierats sedan företaget bestämde att 

olika divisioner skulle visa upp eget resultatansvar. Det innebar att inga resurser skulle kunna 

frigöras från en division till en annan och därmed gick Anders division miste om 

spetskompetens som fanns i andra divisioner och omvänt. Anders ser fram emot att företaget 

nu planerar att gå tillbaka till den gamla ordningen och återuppta support kring viss 

administration. När Amanda reflekterar över minskad personaltäthet och att det fört med sig 

att kraven på hennes egen tillgänglighet har ökat, tycker hon att det är påfrestande och att det, 

som hon säger, sätter sig i kroppen. För anställda med olika uppdrag har beslutsutrymmet 

olika innebörd. Innesäljare är bundna till fasta tider, vid skrivbord och telefon. De har små 

möjligheter att påverka sitt sätt att utföra arbetet. De anställda på utesälj- och 

marknadsavdelningen har större frihet att sköta arbetet på ett mer flexibelt sätt. Trots det är 

Anders och Amanda, som har tillgång till mer flexibilitet i sitt arbete, mera kritiskt inställda 

till kontorslandskapsmiljöer än Anna.  

På Antalis ger de anställda ett samlat intryck av att den formella informationen är smidig och 

fungerar bra. Anders säger att de har en väldigt duktig tjej som sköter detta. Den svenska 

ledningsinformationen är riktad till berörda avdelningar och jobbmöten läggs t.ex. automatiskt 

in i deras Outlook. Det går också att koppla dessa funktioner till mobilen och en del anställda 

kan också koppla upp sig mot företaget från hemmet.  
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Enligt respondenterna på Svt har SER-projektet, Snabbt, Enkelt och Rakt fört med sig att Svt 

har tillsatt en mängd nya chefer och de upplever att beslutsleden har blivit längre. Enligt 

Sanna är det mycket i organisationen som fungerar på ett bra sätt men hon säger också att: 

”Jag tycker inte alls att den [organisationen] är rak och enkel, men det var den inte innan heller… 

Det är ju inte alltid den som har makt på papperet som har den riktiga makten. Det är ju mycket 

inofficiella ledarstrukturer, och mycket som sitter i väggarna. ”Så där har vi alltid gjort”, eller så 

där.., (…) Även om det på papperet kanske det är enklare. Men för mig i praktiken så har jag några 

personer till som ska informeras och tycka och ha mandat att bestämma.” 

Omorganisationen har också fått konsekvenser för hela kedjan av intern information, för både 

avsändare och mottagare. Ett påtalat missnöje med att informationen varit otillräcklig har 

resulterat i ett informationsöverflöd, i långa och många mail. Svt har också öppna 

lunchveckomöten och Sanna säger att dessa, liksom alla e-mail, främst handlar om 

förändringar som rör den redaktionella delen, reportergrupper och nya chefstillsättningar. 

Sanna menar att det egentligen är den tekniska personalen som står för den största 

omorganisationen. Det handlar om betydande personalnedskärningar utan någon motsvarighet 

på många år. Det florerar en del rykten om vad det kommer att innebära. Annars pratas det 

knappast alls om dessa förändringar. Siri säger att det är ett stort problem att Svt har skurit 

ned så hårt på alla servicefunktioner. Vaktmästare och många ljudtekniker har fått gå. Om det 

säger Siri att: 

”Så tiden till faktisk journalistik har ju blivit mycket mindre,.. Vi ska göra servicen själv, också. Det 

kan man ju tycka är jätte lyxigt att vi har en serviceavdelning, men det frigör ju tid för mig att ägna 

mig åt det jag kan.” 

I likhet med respondenterna på Antalis så tycker de intervjuade på Svt att det annars är ett 

mycket öppet arbetsklimat och att cheferna är väldigt tillgängliga.  

Det fysiska rummet 

De anställda på Antalis arbetar i mindre kontorslandskapsrum. De beskriver sin 

arbetssituation ur skilda synvinklar.  

Liksom övriga respondenter anser Amanda att olika arbetsuppgifter kräver olika möjlighet till 

avskildhet. När det krävs en högre koncentration säger hon att det är ”vansinnigt irriterande 

att sitta i öppet”. När hon arbetar i en del komplicerade datasystem kan hon inte stänga av det 

som pågår runt omkring henne och att det försämrar hennes arbetsprestation på ett påtagligt 

sätt. Hon får mycket mera gjort då hon arbetar hemifrån och uppskattar att 
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kontorslandskapsmiljön sänker hennes prestation med upp till sjuttio procent. Av de tre 

respondenterna på Antalis är det inte någon som anser att det är möjligt att placera ytterligare 

personal i deras kontorsutrymme. Varken Amanda eller Anna tycker inte heller att det är 

särskilt lämpligt att t.ex. kreditavdelningen (som hanterar känsliga uppgifter) sitter i 

kontorslandskapsmiljö. Amanda menar samtidigt att kontorslandskapsmiljön medverkar till 

att hon, i sin roll, snappar upp information som hon skulle gå miste om i cellkontor.   

Anders är starkt kritisk till kontorslandskapsmiljöer och säger att han skulle byta jobb om han 

var tvungen att utföra allt arbete i kontorslandskapsmiljö. Anders föredrar att jobba hemifrån. 

Han uppskattar att de är fyra personer med utrustning som ryms på femton kvadratmeter i en 

del av rummet. Enligt Anders är det en ohållbar situation, särskilt när han behöver prata i 

telefonen med kunder om avtal och priser utan att kunderna ska kunna höra omgivande 

samtal. Anders menar att de öppna landskapsmiljöerna bara är ett krasst sätt att sänka 

kostnaderna per kvadratmeter. Men det som stör och upprör honom mest är att företaget har 

tagit bort möjlighet till fast telefoni. Anders säger att: 

”Nu har beslutet tagits, att vi ska inte ha fasta telefoner. Vi ska inte ha det och det, och nu lever vi i 

2011, vilket de flesta går över till mobiler helt enkelt. Man är mobil och man använder bara mobil. 

Och då blir det, tror jag, fler och fler företag måste nog titta på någon typ utav regelverk för hur man 

hanterar det här, sitt beteende, när man sitter i öppna landskap och pratar i mobil och bara har den 

att prata i.” 

Mobilerna gör att människor automatiskt höjer rösten för att göra sig hörda. Med headset blir 

det ännu värre menar han. I likhet med Anders är det flera respondenter som blir särskilt 

störda av andras telefonsamtal och när samtalsnivåerna blir väldigt höga. På Svt så säger sig 

alla ändå ha en viss förståelse för det eftersom det kan röra sig om utrikessamtal och dåliga 

kommunikationsledningar.  

Anna arbetar på innesälj och hon vill arbeta i en öppen miljö. När hon tidigare arbetade i 

cellkontor upplevde hon det inte som att hon arbetade ihop med sina kollegor. Hon har ingen 

möjlighet att arbeta hemifrån men tycker inte heller att hennes arbetsuppgifter kräver djupare 

koncentration. När hon behöver planera och använda lite extra tankeverksamhet så säger hon 

att hon kan gå undan. Anna säger också att kontorslandskapsmiljö fyller olika funktioner: 

”… vi har ju ibland tuffa samtal med arga kunder och vissa dagar tar du ju till dig av det på ett helt 

annat sätt än vad du gör en annan dag och då tycker jag att det är positivt att vi har en 

sammanhållning i gruppen istället för att stänga in sig på sina rum…” 
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Vi frågar respondenterna om de på något vis känner sig övervakade i och med att arbetet är 

organiserat i landskapsmiljö. Anna berättar om en period då en nytillsatt chef medvetet hade 

placerat sig själv bland övriga medarbetare i syfte att lära sig verksamheten från grunden. Det 

hade resulterat i en ohållbar situation eftersom den nya chefen hade haft synpunkter på i stort 

sett allting, dagliga rutiner och enskilda samtal. Varken Antalis eller Svt’s medarbetare tycker 

sig dock vara övervakade på något direkt sätt som en följd av kontorslandskapsmiljön.  

På Svt är bild- eller sändningsproducentarbetet en naturlig del av samarbetsforum i grupp.  

Både Sanna och Sofie arbetar i det som Svt’s medarbetare kallar för det stora nyhetshavet. 

Sanna sitter i mitten av två nyhetsproduktioner (två team) som delar en enda stor desk med 

plats för tolv personer på samma skift. De, åtminstone sändningsteamet (redaktörer, grafiker, 

bildproducenter, etc.) måste helt enkelt sitta tillsammans. Sanna är i behov av direkt kontakt, 

att kunna se och höra produktionsteamet. Sannas långa erfarenhet som sändningsproducent 

har lärt henna att lyssna på flera sätt, hon säger att hon också läser lite på sina medarbetares 

läppar. 

”Jag tycker att det är bra, eftersom att jag, i min roll som bildproducent måste ju alltid ha ett öra 

med, Vi brukar kalla det för desköra, att jag måste alltid lyssna på alla hela tiden, eftersom att de 

kommer glömma att berätta för mig att: nu har vi flyttat på det och det i sändningarna. (…) Jag hör 

precis vad som har ändrats, om det är förändringar och grejer, och då… Genom att bara finnas där, 

så vet jag det.” 

Sanna säger också att genom att de sitter tillsammans så ökar det en medvetenhet om hur egna 

arbetsutföranden påverkar någon annans arbete. Det är inte bara fördelar att sitta tätt bredvid 

varandra, men det hänger mer ihop med hur rummet utnyttjas. Sanna säger att det har blivit 

svårare att höra sedan de möblerade om och slog ihop de bägge nyhetsproduktionernas 

deskar. Hon kan inte bara rikta sitt ”desköra” åt ett håll, hon lyssnar simultant på 

kommunikationen som pågår i teamet bredvid. Sanna säger att hon antagligen kommer att 

anpassa sig med tiden. Ventilationen fungerar inte men brusar och hon har oftare huvudvärk 

nu jämfört med tidigare.  

Siri har (än så länge) en egen skrivbordsplats och sitter i ett angränsande kontorslandskapsrum 

till nyhetshavet. Sofie arbetar vid en desk i det stora landskapet. Siri liksom Sofie har mycket 

svårt att koncentrera sig i öppen miljö när de ska utföra arbetsuppgifter som innebär att de 

måste fokusera, planera, skriva eller kommunicera över telefon. Hon och några 

journalistkollegor har lite skämtsamt funderat över innovationer som kan hjälpa till att 

signalera att man inte vill bli störd. T.ex: ”… en sådan där lampa som man hade utanför 
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kontoren förr, och som man har bara vid sin plats (…) att, nu lyser det rött”. Siri tycker att 

det kan vara svårt att hantera texter och bildmaterial från exempelvis katastrofområden medan 

andra står och skrattar i närheten. Hon tycker inte att cellkontor är någon bra lösning men 

säger att det måste finnas bättre möjligheter att skärma av arbetsplatserna och vill att 

reportrarna ska få ett eget mobilfritt läsrum. Det kreativa tänkandet gör hon bäst i miljöer 

utanför organisationsväggarna. Sofie arbetar ibland hemifrån när hon måste koncentrera sig.   

Siri som är arbetsmiljöombud har sammanställt hur reportergruppen ställer sig till 

arbetsmiljön och till framtida planritningar. Hon menar att många är upprörda över det 

beslutet och läser upp några citat ur sammanställningen, till exempel: 

”Att sitta som på skissen fyra och fyra mitt emot varandra är en arbetsmiljömässig mardröm.” och 

”Att försöka koncentrera sig är svårt. Att tala om konfidentiella saker är omöjligt. För motparten i 

andra änden, framstår situationen som kaotisk och oseriös.” 

På både Svt och Antalis finns det s.k. tysta rum där det är meningen att anställda ska kunna gå 

undan och arbeta eller prata ostört eller privat. Sofie tror att det finns fem, Sanna sex eller sju 

stycken rum i anslutning till nyhetsredaktionen. På Antalis finns det sju rum totalt. Flera rum 

är väldigt små och är inte utrustade med några arbetsredskap. På en fråga om hur tillgängliga 

dessa rum är får vi olika svar, även av medarbetare som har ungefär samma avstånd till 

rummen. Samtliga tycker att dessa rum är välbehövliga men få använder dem för annat än 

privata samtal och mera sällan för möten. 

För Siri är det alldeles för långt att ta sig och leta upp ett ledigt rum vid inkommande samtal 

som rör arbetet. Ett annat, lite större konferensrum precis bredvid henne är så gott som alltid 

uppbokat säger hon. Anders behöver ofta komma åt uppgifter i datorn då han sitter i 

telefonsamtal med kunder och menar att det blir för omständigt att ta med sig den bärbara 

datorn och koppla upp sig inne i de tysta rummen varje gång som han vill sitta ostörd. 

Interaktion 

De anställda på Antalis beskriver sin arbetsmiljö å ena sidan som väldigt familjär och 

kamratlig. Å andra sidan som att det förekommer en del konflikter på vissa avdelningar där 

man helt enkelt inte verkar tåla varandra. Det senare behöver inte vara kopplat till att de 

arbetar i just kontorslandskap. Flera anställda inom bägge organisationer anser också att lång 

anställningstid eller högre ålder kan ge vissa personer en status som medför att de kan se till 

att de får särskilda förmåner i rummet.  
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Amanda tycker för egen del att hennes arbetsmiljö är bra på många sätt. Hon har stort utbyte 

av den kollega som sitter mittemot henne, både på ett arbetsmässigt och på ett personligt plan.  

Att Svt´s organisation är så stor, att de är så många i personalen och att en del är 

projektanställda gör att det inte går att känna till vilka alla är. De anställda är sammansvetsade 

genom olika yrkestillhörighet eller sin delaktighet i olika produktioner. I olika stycken av 

intervjun säger Sanna att: 

”… det är ju hur ofta som helst som man inte ens vet namnen på dem som sitter absolut närmast och 

jobbar. Men det har ju inte med öppna landskap att göra, utan det är ju en organisationsfråga, så 

där. ” Och: ”Man gör nog avgränsningar i rummet.”  

Det är inte bara högt röstläge som stör utan också andras privata samtal. Sanna säger att hon 

inte blir störd av särskilt mycket men att andras privatsamtal är det som stör henne mest av 

allt. De allra flesta är införstådda med någon slags tyst regel att gå undan lite då de pratar 

privat, men många glömmer säkert bort sig, säger Sanna. På både Antalis och på Svt säger 

flera respondenter att de är ganska bra på att antingen helt enkelt be människor att dämpa sig 

lite, eller att visa med olika kroppstecken när omgivande ljud stör. När det gäller just 

privatsamtal är det inte lika självklart att säga till. Det framstår som att man inte vill lägga sig 

i och tala om hur andra ska bete sig som privatpersoner.  

För några har det tagit en viss tid att lära sig att stänga ute omgivande sorl eller samtal som 

pågår runt omkring dem. För andra verkar en sådan förmåga ha ett samband med deras 

personlighet. Amanda kan inte sålla alls och önskar att hon kunde lära sig det. Hon sätter 

ibland på sig hörlurar eller sätter på lite tyst musik när hon behöver fokusera sig på något. 

Anders stänger helt enkelt av omgivningen på ett mentalt plan när han behöver slutföra något. 

Anna säger att det kan ta tid för de nyanställda som inte är vana vid kontorslandsmiljö att 

både lära sig att sålla bort ljud och att lära sig hur man beter sig för att inte störa andra. Det 

tog henne ett halvår att vänja sig. Anna berättar att hon använder sig av sitt headset, som 

täcker det ena örat, som ett hjälpmedel för att skärma av ljud. Ingen av dem har några större 

problem med att människor är i rörelse runt omkring dem. Det uppfattas som trevligt och 

socialt. På nyhetsredaktionen är det många som använder hörlurar i arbetet. Sanna berättar att 

hon ibland låter sina arbetshörlurar sitta på, även om hon inte behöver dem i sändningsarbetet, 

enbart därför att hon tycker att det är för ”babbligt”. Siri använder sig ibland av lurar som ett 

sätt att markera att hon inte vill bli störd. De berättar alla tre att många andra använder sig av 

lurar på samma sätt som de själva gör. 
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Samtidigt säger medarbetarna på både Svt och Antalis att de lär sig väldigt mycket av att sitta 

ihop. Sanna sneglar t.ex. på vad grafikerna har för sig och Sofie har också lätt för att snappa 

upp hur andra gör. Siri och Anders nämner att det är väldigt lätt att slänga ut en fråga och be 

andra att titta på deras formuleringar, Det blir fler möjligheter till feedback helt enkelt.  

De anställda på Svt instämmer i uppfattningen att en öppen miljö medverkar till att den 

sociala samvaron ökar. Sofie säger att hon trivs med liv och rörelse runt omkring sig men tror 

också att kontorslandskap bidrar till ett högre tempo. Tempot, eller om det är en 

företagskultur, gör att medarbetarna sällan tar sig tid att gå iväg och fika tillsammans, säger 

hon. I stället hämtar de anställda sin kaffekopp och sätter sig vid den egna arbetsstationen. 

Hur det sociala umgänget ser ut påverkas av flera faktorer, bl.a. storleken på rummen, hur 

intimt samarbete de har liksom chefernas attityder till vad som är viktigt för gruppen. Sanna 

berättar om en period när hon arbetade med en programproduktion och att deras chef då 

införde tvångsfika. De fick heller inte prata om arbetet under pausen. Gruppen bestod av fem 

personer och hon vet mer om dessa kollegor än om andra människor som hon har arbetat med 

i tio år, säger hon.  

Sanna tror att det är jättesvårt att komma in på Svt som ny, att det nog känns väldigt anonymt 

och präglat av olika status. Sanna tror inte att det är så många som är medvetet otrevliga men 

att få orkar hälsa på alla hela tiden. Organisationens storlek och att de är så många får också 

allvarligare konsekvenser. Sanna säger att det är väl ingen hemlighet att flera personer har gått 

in i väggen, utan att någon har sagt sig uppfatta några varningssignaler. Hon tror att det beror 

på flera saker, att alla, även hon, sätter upp någon slags fasad utåt och att prestige är viktigt 

för många i deras bransch. Hon upplever sig själv som väldigt öppen men har märkt att 

människor runt omkring henne kan läsa av henne på fel sätt. När hon (som annars pratar 

ganska mycket) vid något tillfälle var knäpptyst en hel dag därför att hon var nedstämd, var 

det ingen som frågade hur det var med henne. Sanna tror att de tolkade hennes tystnad som att 

hon ville vara ifred. Hon tycker också att det ingår i hennes yrkesroll att upprätthålla ett yttre 

lugn, även om hon skulle känna sig stressad inombords. Sanna menar att om hon skulle visa 

att hon är stressad så skulle det med all säkerhet spilla över på de övriga vid desken. 

Vi undrar om respondenterna tycker att det är viktigt att deras arbetsplats känns personlig och 

tänker på möjligheten att sätta upp foton på familjen eller att på andra sätt göra det trevligt 

just där de sitter. De ger väldigt olika svar på vad som är viktigt för dem och vi uppfattar detta 

som att det hänger ihop med deras personligheter. För Siri innebär det att hon vill ha sin egen 

(o)ordning där hon sitter. Hon har försökt skapa en lite mer personlig miljö med privata 
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ägodelar men säger att mycket har blivit stulet. Sanna nöjer sig med att hon har personliga 

inställningar i sin dator. Amanda berättar att hon har en liten legobox bredvid sig som någon 

har gett henne och att det skapar en viss personlig atmosfär. Några säger att de gärna vill 

möblera om lite själva. Men framför allt uttrycker flera att det är det personliga (och 

arbetsmässiga) umgänget med arbetskamraterna som skapar trivsel och att de också känner att 

det är detta och inte så mycket de privata föremålen som gör att arbetsplatsen känns personlig. 

Diskussion 

Vi har undersökt upplevelsen av att arbeta i kontorslandskap ur den anställde individens 

perspektiv. Vi har utforskat den strategi de anställda själva använder för att hantera sin 

arbetsmiljö och vi har även sökt efter likheter och jämfört olikheter i två mycket olika former 

av kontorslandskap.  

Paraminder menar att det finns vissa fördelar med arbete i kontorslandskapsmiljö. En sådan 

fördel kan vara en ökad stimulans till samarbete. Vår studie visar i likhet med Paraminders 

uttalande att samtliga respondenter upplevde en ökad stimulans och motivation av att arbeta 

nära andra individer. Respondenterna upplevde ett högre tempo och en trivsammare social 

atmosfär då de kunde se och höra andra kollegor.  

Berger och Luckmann talar om den sociala människan som en individ med en medfödd social 

potential som aktiveras och utvecklas genom interaktion med andra. Vi behöver dessa andra 

individer för att fastställa vår egen identitet och det är först när våra upplevelser verifierats av 

andra som de blir verkliga för oss. I enlighet med Berger och Luckmann fann vi att samtliga 

respondenter tyckte att det var viktigt med kontakten arbetskollegor emellan och att de i detta 

syfte såg kontorslandskapet som något positivt. Det fanns emellertid också väsentliga 

skillnader mellan organisationerna. Alla respondenter på Svt ansåg det naturligt med 

kontorslandskap i nyhetsproducerande verksamheter medan medarbetarna på Antalis hade 

skilda åsikter i sin syn på arbetsmiljön. Vi fann också att flera respondenter från vardera 

organisationen menade att vissa arbetsuppgifter var olämpliga för och inte borde utföras i 

kontorslandskap. Deras argument var att det i vissa fall kunde uppstå ett sekretessproblem och 

att organisationen i vissa aspekter riskerade att upplevas som oseriös utifrån. 
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Sekretessproblematiken är ingen nyhet utan tas upp i tidigare studier av Oldham och Brass, 

Sundström och Kring och Brown .  

Då Quickborner Teamet lanserade begreppet kontorslandskap, var en av grundtankarna att 

effektivisera arbetet genom att förbättra möjligheter för kommunikation och information. Vår 

undersökning visar en sådan positiv effekt hos båda organisationerna. Respondenterna 

upplevde att kontorslandskapet medförde en större tillgänglighet till både kollegor och chefer 

vilket sparade tid och ingav en känsla av större möjlighet till feedback, inspiration och 

kreativa idéer då respondenterna överhörde vandras samtal. 

Trots dessa positiva aspekter upplevde alla respondenter att det var svårare att koncentrera sig 

i kontorslandskapsmiljö om arbetsuppgifterna krävde högre fokus. De största 

störningsmomenten på både Antalis och Svt var överhörningsproblematiken. Alla påverkades 

av omgivande samtal och flera respondenter uppgav att samtalsnivån steg när deras kollegor 

talade i icke fasta telefoner och att de särskilt stördes och irriterade sig på andras privatsamtal. 

Överhörningsproblemen resulterade ofta i försämrad prestationsförmåga och arbetsavbrott. Le 

Grand m.fl. menar att i takt med en utvecklad informationsteknologi skapas nya sätt att arbeta. 

Grönlund hävdar också att nya sätt att organisera arbete är en förutsättning för nya flexibla 

organisationsformer. De företag som är anpassade till den ”informella ekonomin” ändrar sina 

sätt att organisera och att det i sin tur får en stor inverkan på de anställdas sätt att arbeta. I vår 

studie har vi kommit fram till att det är flera faktorer som har inverkat på de olika 

arbetsförhållandena liksom upplevelserna av arbete i kontorslandskapsmiljöer. Det förefaller 

som att det finns ett uppenbart samband mellan en flexibel teknikutveckling och en ökad 

förväntan om den mobila människan. Detta kan kopplas samman med Grönlunds analys av 

flexibilitetsdiskursen. En bidragande faktor till att kontorslandskapsdesign inte möter mer 

motstånd i samhällsdebatter och bland organisationsledningar verkar vara att forskningen inte 

når ut med ett budskap om indirekta kostnader för flera parter, individer, organisationer och 

samhällen, vilket t.ex. är klart uttalat i Paraminders och Oommens m.fl. analyser och 

resonemang. Respondenterna har uppfunnit en rad olika strategier för att själva åtgärda sina 

koncentrationssvårigheter. En majoritet behärskade och använde sig av den egna förmågan att 

sålla bort onödiga ljud, vilket tog olika lång tid för olika respondenter.  Den främsta 

sållningstekniken kan beskrivas så att individen använder en stor mängd energi till att 

fokusera enbart på sina arbetsuppgifter. För en del var det också möjligt och uppskattat att 

kunna arbeta hemifrån då det fanns ett behov av större fokus. Paraminder påpekar att 

organisering i kontorslandskapsmiljö bör erbjuda en möjlighet till avskildhet just för 
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koncentrationskrävande uppgifter. I båda organisationerna verkade lösningen att få arbeta 

hemifrån vara det bästa alternativet för att kunna arbeta koncentrerat. Men få anställda har 

möjlighet att arbeta hemifrån. Båda organisationerna hade i detta syfte skapat så kallade tysta 

rum något som sågs med positiva ögon av samtliga respondenter men det visade sig vid 

närmare analys att dessa sällan utnyttjades för arbete. Anledningen till detta verkar vara att 

dessa rum enbart var anpassade för samtal och inte var funktionella som arbetsstationer. 

Andra anledningar vi funnit i båda organisationerna var att dessa tysta rum låg allt för långt 

bort, att de allt för ofta var ockuperade eller att det blev för omständigt att ta sig till dessa 

varje gång man behövde utföra ett samtal.  

Respondenterna uppger att de själva haft möjlighet att utforma en tillräckligt personlig 

skrivbordsplats. Såväl Oomen m.fl. som Danielsson säger att detta har betydelse som en del i 

upplevelsen av ett trivsamt arbetsklimat. Det handlar både om estetik och känslan av att ha ett 

personligt territorium. Ingen av respondenterna säger sig ha fått information om varför eller 

till vilken fördel det är för dem att sitta i kontorslandskap. De flesta antar att det rör sig om en 

besparing av lokalkostnader. Paraminder tar i likhet med Quickborner Teamet också upp att 

kontorslandskap är kostnadseffektiva men säger samtidigt att besparingarna kan ske på 

bekostnad av de anställdas hälsa och verksamhetens effektivitet.  

Oommen m.fl påtalar att alla individer är unika och har olika behov och Oommen m.fl. menar 

att när företagsledningar förväntar sig att alla anställda ska passa in i samma mall förbiser de 

det faktum att de fysiska och sociala systemen står i symbios med varandra. I vår studie kunde 

vi tydligt se att det fanns olika behov hos var och en av våra respondenter när det gällde 

tillgänglighet, avskildhet och det personliga perspektivet i fråga om hänsyn till andra. 

Skiljaktigheterna mellan respondenterna resulterade också i att olika respondenter tog olika 

roller på arbetsplatserna. Vad vi upptäckte var att respondenterna ofta valde en roll som låg 

nära deras egen föreställning om hur deras personlighetskaraktär kom till uttryck och att de 

därmed inte upplevde rollen som betungande. Däremot spelade alla en ”professionell” roll 

som innebar att bära en fasad ut emot andra kollegor. Och i överensstämmelse med Goffmans 

teori kunde vi urskilja att respondenterna spelade denna roll i kontorslandskapets synliga/ 

offentliga delar som representerar Goffmans främre region ”uppe på scen” och att de också 

gick undan till de tysta rummen eller till utkanten av kontorslandskapet som representerar 

Goffmans bakre region ”logen” då de utförde privata samtal. Vi fann en mer påtaglig 

förväntning när det gällde att upprätthålla den professionella rollen hos Svts respondenter där 

flera individer visat sig ha gått in i väggen utan att i förväg visat några varningstecken för 
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detta. På Antalis upplevde vi det som att det var lättare att visa nedstämdhet och att det också 

oftare uppmärksammades av kollegorna.  

Goffman menar att individer använder sig av olika teckenöverföringar för att visa 

omgivningen hur hon vill bli uppfattad. Vi fann också, i enlighet med detta, 

teckenöverföringar i upprätthållandet av rollspelen på våra undersöka arbetsplatser. En vanligt 

förekommande företeelse hos samtliga respondenter var användandet av hörlurar som en 

signal till omgivningen att få vara ifred och uppfattas som upptagen. Andra 

teckenöverförningar som återkom inom båda organisationerna var att vifta med armen/fingret 

eller ge sura blickar då man blev störd. Detta verkar stämma överens med Goffmans 

resonemang att teckenöverföringar fungerar som ett styrmedel för att framträdandet på scenen 

inte ska hotas. Vi fann till exempel en tydlig förväntan hos respondenterna att man skulle gå 

undan vid privatsamtal och då denna förväntan inte infriades av andra rollspelare blev detta 

oacceptabelt för medspelarna som genom teckenöverföringarna öppet kritiserade det störande 

agerandet. Flertalet respondenter uttryckte att man tydde varandras signaler och också 

anpassade sig efter dem. Det förekom inom båda organisationerna interna självutnämnda 

ledare som genom kroppsspråk och attityd styrde gruppstämningen. När vi undersökte 

fenomenet status kunde vi dra kopplingar till Berger och Luckmanns begrepp typifiering. Vi 

märkte att olika individer på arbetsplatserna bemöttes olika, där ålder och arbetslivserfarenhet 

verkade vara några av förutsättningarna för hur man blev bemött. I subtil grad men ändå 

påvisbart var att Svts interna ledare i något högre utsträckning tycktes beroende av titlar som 

markerade hieraki jämfört med Antalis där personligheten i större grad verkade spela en 

avgörande roll för vilka som tog de informella ledarrollerna.  

Berger och Luckmann menar att arbetsfördelningen skapar rollspecifika kunskaper som gör 

att individer får olika roller och identitetsuppfattningar. Vi fann att samtliga respondenter 

kände ett stort socialt värde i att sitta i kontorslandskap. Individerna i gruppen påverkade och 

speglade varandra och då infann sig en större förståelse och insikt i de andras arbete, beteende 

och roller. Förmågan att kompromissa och att lära sig något av andra ökade. Men 

respondenterna från båda organisationerna nämnde också att konflikter lättare kan uppstå i ett 

kontorslandskap då man hela tiden interagerar med oliktänkande och att hela gemenskapen 

kunde påverkas av en enskild konflikt. Våra undersökta arbetsplatser visar emellertid att 

konflikter inte var ett stort bekymmer utan istället ett ovanligt förekommande fenomen. 

Framförallt upplevdes de inte vara av den negativa och svåra art som Oommen m.fl. påstår 

kan uppstå i ett kontorslandskap.   
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När det gäller grupperingar menar Danielsson och Wolgers att individer trivs och presterar 

bäst i mindre grupper något som vi i vår studie också kom fram till. När vi ställde Svts 

enorma och öppna kontorshav gentemot Antalis mindre och redan avdelningsindelade 

landskap märkte vi att individerna i det stora havet själva skapade mindre gruppindelningar. 

Grupperingarna var på ett sätt givna då de grupperats efter yrkestillhörighet men en intressant 

iakttagelse var att yrkesgrupperingarna i vissa fall var helt avgörande för vilka man hälsade på 

och att det fysiska avståndet i rummet spelade mindre roll i avgörandet. Samtliga 

respondenter menade att de upplevde en stark gemenskap i den egna mindre grupperingen och 

en känslomässigt mer avlägsen bundenhet till dem som befann sig utanför. Detta har stora 

likheter med Berger och Luckmanns beskrivning av intima och avlägsna zoner. När vi 

jämförde de båda arbetsplatserna fann vi att Svts stora landskap skapade en känsla av 

anonymitet som saknades hos Antalis. Anonymitetskänslan kan ha flera orsaker, dels volymen 

anställda och/eller att många av dessa är projektanställda eller arbetar i skift. Men vi fann 

också att känslan av en stark gemenskap hos individerna tycktes påverkad av hur länge man 

har arbetat på arbetsplatsen, i båda organisationerna. 

Tysta regler fanns på båda arbetsplatserna och dessa blev extra tydliga i samband med 

nyanställningar. Några av respondenterna beskrev att nykomlingar i början kunde uppleva 

förvirring och osäkerhet då de inte visste riktigt hur omgivningen fungerade. Precis som 

Berger och Luckmann påpekar finns det regler som individen i tysthet legitimerat och reifierat 

som en norm. Goffman i sin tur talar om att människor agerar genom socialiserade normer, 

moral och olika ritualer för att kunna bemästra sin vardagliga situation. Vi lär oss genom att 

avläsa andra och använda ansikte mot ansikte interaktionen som ett av de viktigaste redskapen 

för att orientera oss i den sociala världen, en viktig aspekt som både Goffman och Berger och 

Luckmann tar upp. Det största störningsmomentet inträffade när kollegor inte visade hänsyn 

och gick undan vid privatsamtal. Berger och Luckmann menar vidare att institutionen med 

dess rutiner spelar en avgörande roll i överförandet av redan etablerad kollektiv kunskap till 

nykomlingar. Detta går också att koppla till vad respondenterna har uppgett i vår studie, dvs. 

att nyanställda ganska snart anpassar sig till arbetsplatsen och dess tysta överenskommelser 

och att detta verkar bidra till en trygghetskänsla. 

Wolgers, Brand samt Christiansson och Eiserman menar att en av kontorslandskapets 

negativa effekter för den anställde är en känsla av kontroll och övervakning. Till vår 

överraskning upptäckte vi ingen sådan tendens hos våra respondenter. Däremot kände flertalet 

respondenter från vardera organisationen behov av bättre möjligheter till en privat sfär, en 
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avskild plats att kunna arbeta vid för att slippa en ständig offentlighet som ledde till indirekt 

stress. Detta är en synpunkt som Oldham och Brass, Sundström, Kring och Brown samt även 

Oommen m.fl. tar upp. De menar att alla individer har behov av privat utrymme och att 

företagen måste tas hänsyn till detta i utformandet av kontorslandskap. 

Vidare forskning 

Med tanke på att kontorslandskap är en relativt vanligt förekommande arbetsplatsmiljö 

eftersöker vi fortsatt forskning inom området. Då vi funnit att samtliga respondenter använder 

egna strategier för att hantera arbete i kontorslandskapsmiljö anser vi att det vore intressant att 

låta individens egna lösningar få ligga till grund för framtida forskning. Genom detta skapas 

en möjlighet till effektivisering av redan etablerade strategier och/eller till ett mer pedagogiskt 

lärande av olika funktionella strategier samt eventuellt nya metoder att hantera svårigheter i 

kontorslandskap.  

I vårt resultat finner vi att skilda verksamheter har olika behov när det kommer till 

arbetsplatsplacering och att olika individer upplever kontorsmiljöer på olika sätt. Det 

sistnämnda kan tyckas självklart samtidigt som det inte verkar vara en självklar grundtanke i 

utformandet av kontorslandskap. Här kan vidare forskning hjälpa till att utforska vilka typer 

av arbeten som fungerar bäst i en kontorslandskapmiljö och framförallt vilka typer av arbeten 

som inte passar denna form av arbetsplacering. Något som också behöver belysas är att olika 

typer av personlighetskaraktärer fungerar olika effektivt i denna typ av miljö och att detta är 

något som man bör ta hänsyn till i utformningen av kontorslandskapsmiljöer. 

Vi tycker också att vår studie visat att kontorslandskapet ger en intressant vinkling av dagens 

attityd i förhållande till telefonsamtal. Här tror vi att forskningen kan finna nya intressanta 

förhållningssätt vad gäller privatsamtal. Den rådande debatten om huruvida flexibilitet bidrar 

till att man tar med sig jobbet hem skulle också kunna inrymma det faktum att de anställda tar 

med sig sitt privatliv till jobbet. Som en av respondenterna efterfrågar och som kanske inte är 

alltför avlägset är tanken om att införa en allmän och generaliserad telefondisciplin. Här finns 

en möjlighet för forskningen att utröna vad god telefonetik verkligen innebär. 
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