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Sammanfattning 
 

 
Kontorslandskap var moderna redan på 60-talet men under 70-talet blev de mindre 
efterfrågade då de inte kunde leva upp till de hårdare krav som ställdes på arbetsmiljön. Idag 
har flera av de tekniska aspekterna och deras effekter på arbetsmiljön kunnat lösas och de 
öppna landskapen är återigen populära. Studier av kontorslandskap har huvudsakligen 
genomförts med tyngdpunkt på byggnadstekniska aspekter, men även psykologer och 
socionomer har intresserat sig för ämnet.  
 
Avsikten med denna studie är att ta reda på hur de anställda påverkas av organisering i 
kontorslandskap sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Genom tio intervjuer som utförts på 
landskap i bankkontor i Halmstad och i ett byggföretag i Göteborg har jag försökt att skapa en 
bild av hur öppna landskap påverkar personalens sociala, fysiska och mentala rum.  
 
De utmärkande slutsatserna är att de anställdas sociala rum förändrades på ett mer eller 
mindre påtvingat sätt. De fysiska förändringarna var tydligast för de äldre medan de 
nyanställda upplevde en stor förändring i det mentala rummet. De intervjuade upplevde det 
som att konsekvenserna av dessa förändringar var framförallt koncentrationssvårigheter och 
minskad effektivitet hos de äldre samtidigt som lärandet och effektiviteten upplevdes öka hos 
de yngre. Då det mentala och sociala rummet får samma gränser så begränsas även det 
mentala rummet av de påtvingade sociala gränserna. Till följd av ökat informationsflöde och 
höjd ljudnivå upplevs stressen öka. Ändå ställer sig många intervjuade positiva till landskap 
och kopplar lämpligheten till arbetsuppgifter. 
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Förord  
 
  
I dagarna har jag sett flera debattartiklar om hur anställda i kontorslandskap är mer stressade 
än anställda i eget rum. Detta tolkar jag som att det inte bara är jag som finner ämnet 
kontorslandskap högst intressant. Personligen har jag under mina tidigare studier på Väg- och 
vattenbyggnad på Chalmers upplevt att kontorslandskap är något av en trend och med tanke 
på att jag i framtiden skulle vilja jobba som projektutvecklare i byggbranschen misstänker jag 
att jag kommer att jobba med landskap. Även om jag kanske inte bygger eller designar dem så 
kanske jag kommer att jobba i ett. Därför är jag personligen nyfiken på hur de anställda 
egentligen påverkas av hur de sitter. Motiveringar som att lokalkostnader blir lägre och 
kommunikationen ökar kanske inte alls håller i längden. Om de anställda har svårt att 
koncentrera sig, blir mer stressade och mindre effektiva så kanske slutkostnaden blir högre för 
kontorslandskap än kontor i celler. Jag frågar mig själv om kontorslandskap är något som jag 
vill förespråka i framtiden? Studien kan även vara av intresse för andra då den kan bidra till 
den gemensamma kunskapen om kontorslandskap. 
 
Avslutningsvis vill jag naturligtvis tacka min handledare Carina som tog på sig att försöka 
göra denna uppsatsen bättre och alla de som jag intervjuat för att de tog sig tid.  
 
 
 
 

 
Göteborg, Juni 2005 

 
Beata Sjöberg 
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KAPITEL 1 

Introduktion till studien 
 

 
I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till ämnet att diskuteras för att sedan presentera 
ett syfte och en diskussion kring detta. Syftet kommer att följas av en genomgång av resultat 
från artiklar och tidigare studier med liknande frågeställning.  
 

1.1 Bakgrund  
Den första svenska litteraturen om kontorslandskap dök upp redan på 60-talet. Dessa skrifter 
tycks huvudsakligen vara av typen handbok, till exempel kan Erik Ottosons bok om det nya 
kontoret från 1967 nämnas. Han sätter kontorslandskapet i ett rationaliseringsperspektiv och 
ger exempel på hur olika kontor skulle kunna utformas. Från 70-talet finns litteratur som 
behandlar de tekniska problemen i kontorslandskap, till exempel de akustiska aspekterna 
(KBS rapport 75, 1971). Litteratursökningen inför denna studie stödjer Isakssons (2004) 
påstående om att kontorslandskapen var högsta mode redan på 1960-talet men att 
tillbakagången kom på 1970-talet då nya arbetsmiljölagar riktade in sig på buller och stress i 
dessa miljöer. Tjänsterum blev återigen populära. Numera kan akustikproblemen lösas, det 
finns rörliga telefoner och så kallade tysta rum utan insyn där anställda kan dra sig undan för 
känsliga samtal eller privata telefonsamtal.  
 
Idag blir kontorslandskap återigen allt vanligare bland svenska företag enligt Isaksson (2004). 
Han menar att de nya sätten att arbeta i projektgrupper har fått en rad stora svenska företag att 
flytta till lokaler med öppna lösningar. Exempel på företag som gjort sig av med rum och 
korridorer är Posten, Electrolux, Scania, OM Hex, Ericsson och Nordea. Man vinner i 
flexibilitet, ökad kommunikation, effektivitet och sparar dyr lokalyta. Ett företag med lokaler 
i centrala Stockholm skulle enligt Isaksson (2004) kunna sänka sin lokalkostnad från 120 000 
kronor till 60 000-75 000 kronor per arbetsplats och år genom att byta från enskilda rum till 
kontorslandskap. I orter med låga hyror, vilket är fallet i många mindre och medelstora städer, 
finns ingen ekonomisk motivation till att byta lokaler. En annan fördel med öppna landskap är 
möjligheterna till informella möten. Skäl till att behålla tjänsterummen kan dock vara bland 
annat sekretess. En nackdel med kontorslandskap som nämns är att företagen också riskerar 
att skapa stress hos personalen. Detta är då en följd av överhörning, det vill säga när 
information kan spridas till fler än dem den är direkt avsedd för. Överhörning kan också 
innebära en fördel då fler får veta vad som händer i ett team eller på en avdelning. 
Arbetsmiljöproblemen uppstår främst då kontorslandskapet är trångt och de tysta rummen så 
få att det hela resulterar i en klart sämre miljö. Samtidigt är förstås kostnadsaspekten central i 
många företag (Isaksson, 2004) . 
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1.2 Problemdiskussion  
Kontorslandskapet är alltså en trend i rummets organisation som blir allt populärare idag, trots 
att den genomgick uppgång och fall på 60- och 70-talet. Trenden är uppmärksammad i företag 
och de tekniska problemen som bland annat inkluderade akustiken i landskapet är lösta. Det 
man kan fråga sig är dock, var det bara tekniska problem från början? Problemen var lätta att 
formulera i ord och ta upp i lagen, men kan det inte ha funnits andra negativa aspekter? Till 
exempel nämnde Isaksson (2004) stress hos personalen, en aspekt som kan vara svår att 
lagstifta bort. Kanske de tekniska problemen och fördelarna med kontorslandskap är väl 
utredda, men borde inte kontorslandskap undersökas utifrån alternativa perspektiv? Denna 
arkitektoniska trend motiveras med högre effektivitet och kostnadsbesparingar, men är det 
verkligen så? Sett ur de anställdas perspektiv kanske inte effektiviteten är hög även om 
lokalerna blir effektivare att driva och därmed billigare. Om de anställda har svårt att 
koncentrera sig, blir mer stressade och mindre effektiva så kanske slutkostnaden blir högre för 
kontorslandskap än kontor i celler. När de anställda trivs bättre, producerar mer eller håller en 
högre kvalitet på det de producerar i enskilda rum, kanske besparingen i lokalkostnader är 
försumbar. Kanske anställda hellre jobbar i enskilda rum och därmed dras de mest erfarna 
eller kompetenta till företag som erbjuder en annan rumslig organisation? Är kontorslandskap 
något som vi vill förespråka och satsa på i framtiden? 
 

1.3 Syfte  
Kontorslandskapens återkomst är kanske inte helt oväntad med tanke på eventuella lösningar 
för de tekniska aspekter som framfördes i bakgrunden. Vad som däremot tycks fattas är en 
utvärdering ur ett mer organisatoriskt och mänskligt perspektiv eftersom friska, produktiva 
och effektiva anställda kan vara en viktigare investering än sänkta lokalkostnader. Därför är 
studiens syfte att få kunskap om hur de anställa i två olika kontorslandskap påverkas av sättet 
att organisera. 
 
För att ta reda på hur personalen trivs i kontorslandskap har jag valt frågeställningen:  
 
Hur upplever de anställda att de påverkas av kontorslandskap som rumslig organisation? 
 

1.4 Studiens fokus 
I denna studie kommer materialet att koncentreras kring två olika branscher och två olika 
företag. Dessa företag är geografiskt avgränsade till kontor i Göteborg och Halmstad. Fokus 
ligger också på de mer rumsliga eller organisatoriska förändringarna och går inte in på 
tekniska detaljer som till exempel akustik och reflexstörningar.  
 

1.5 Tidigare studier 
När de mer byggtekniska utredningarna av kontorslandskap gallras bort återstår en ganska 
klen skara artiklar och studier som beskriver just kontorslandskap. Några av dessa studier 
kommer i alla fall att presenteras i texten som nu följer.  
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1.5.1 De anpassningsbara lokalerna och flytten dit 
I en artikel belyser Arge (2005) vikten av anpassningsbara lokaler och med hjälp av olika 
parametrar utreder hon hur flexibla nybyggda lokaler i Norge faktiskt är. Hon visar också på 
att de lokaler som byggs av det företag som ska utnyttja lokalerna är mer anpassningsbara än 
de lokaler som byggs av grupper som specialiserat sig på uthyrning och förvaltning av 
lokaler. Anpassningsbara lokaler har enligt Arge (2005) varit ett hett ämne i flera år och i 
Skandinavien föddes intresset på 1970-talet då de tre koncepten generalitet, flexibilitet och 
böjlighet utvecklades. Koncepten relaterade till fysisk design av byggnader och förespråkades 
av flera av de ledande arkitekterna i Skandinavien samt av statsbyggnadskontoret vid den 
tiden.  
 
Även om man kan få mer anpassningsbara lokaler i och med införandet av kontorslandskap så 
är vägen dit ändå inte lätt. I sin artikel beskriver Högberg (2002) hur en flytt till 
kontorslandskap kan gå till genom att utgå från en flytt av Pharmacias huvudkontor. De 
använde sig av externa konsulter, flyttambassadörer bland personalen, workshops och 
diskussioner om ledarrollen för att förebereda sig. Alla dessa åtgärder syftade till att få med 
sig både egen personal, chefer samt externa konsulter och motiveringen till flytten till det 
mindre kontoret var att man skulle dela kunskap. I artikeln intervjuas två personer med olika 
syn på kontorslandskap; en arkitekt och en socionom.  
 
Arkitekten som inrett kontoret tycker att det är viktigt att förbereda personer mentalt om en 
flytt ska fungera på ett bra sätt. Hon menar på att det är en stor förändring utrymmesmässigt 
att förflyttas ut i öppenheten. Arkitekten tror att trenden med kontorslandskap kommer att 
hålla i sig även om det kan bli andra varianter av kontorslandskap som blir populära. Enligt 
arkitekten passar kontorslandskap alla företag och organisationer. Man får snabbare kontakt 
med varandra och det går att flytta runt, vilket är lämpligt när man arbetar i team eller projekt. 
Hon hävdar att det idag fungerar bättre än förr i och med att samhället är mer rörligt och 
snabbgående samt de tekniska möjligheter som finns. I det idealiska kontorslandskapet ser 
man varandra bara man reser sig lite grann. Det är så pass stort att en del ljud och röster 
drunknar i ett allmänt sorl. Personalen har fått vara med och påverka utformningen. 
 
Socionomen som Högberg (2002) citerar är inte lika positiv som arkitekten utan menar på att 
det är ekonomin som styr. Då arbetslivet har blivit mer mobilt behöver inte alla sina rum hela 
dagen och det är svårt att motivera att stora ytor står tomma delar av dagen. Därför har 
kontorslandskap blivit ett sätt för arbetsgivarna att spara in på lokaler, men kontorslandskap 
upplevs inte alls som positivt av majoriteten anser socionomen. Hon betonar att sådana här 
omställningar har stora psykosociala effekter även om grundtanken bara är att öka 
kommunikationen människor emellan. 
 
I artikeln av Högberg (2002) påpekas att människor har olika inställning till vett och etikett. 
Därför skulle regler liknande de i punkterna nedan bidra till en god landskapsetikett: 

1. att tänka på röstläget 
2. försök hitta ett rum om det spontana mötet vid arbetsplatsen blir längre än väntat 
3. hänvisningskoppla telefonen när den lämnas 
4. stänga av mobiltelefoner som ligger och ringer 
5. inte äta varm eller doftande mat på våningsplanen 
6. rensa, släng och arkivera arbetsmaterial samt hålla en dialog om förråd och arkiv. 
7. låsa in konfidentiella papper 
8. avsluta möten i tid i bokningsbara rum 
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1.5.2 Effekter av att jobba i öppna landskap 
Liksom artikeln ovan antyder så är effekterna av en flytt inte obetydliga för personalen. I sin 
rapport från 1978 beskriver Rissler olika fysiska och psykiska effekter av att jobba i 
kontorslandskap. De personer som ingick i undersökningen hörde till grupper som jobbade 
med försäkringsrutiner, servicearbete respektive utredningsarbete. Möjligheten att jobba i 
kontorslandskap kan förstås om man samtidigt tar hänsyn till: 

1. De anställdas fysiologiska aktiveringsnivå 
2. Arbetsuppgifternas karaktär 
3. Stimuleringsnivån i den fysiska arbetsmiljön. 

De tre parametrarna ovan kan om de kombineras ge upphov till bristande arbetseffektivitet 
och psykiska besvär. Om de två sista förhållandena sammanfaller med ett så kallat typ A-
beteende kan även fysiska besvär bli följden. Typ A-beteende innebär arbetsvanor där man 
jäktar och driver sig själv hårt (Rissler, 1978). 
 
De anställdas fysiologiska aktiveringsnivå mättes i Risslers (1978) undersökning med hjälp av 
hormonet adrenalin. Det utsöndras i kroppen i situationer som innebär hot eller utmaningar 
och ökar kroppens beredskap i krissituationer, men en långvarig förhöjd adrenalinnivå kan 
tära på kroppens resurser på ett ohälsosamt sätt. Adrenalinutsöndringen mättes och visade sig 
höjas för alla grupper under flytten till kontorslandskap, men återgick till sin normala nivå 9 
månader efter flyttillfället.  
 
Den psykologiska omställningen var inte lika lyckad enligt Rissler (1978). Samtliga deltagare 
tyckte att effektiviteten, noggrannheten, snabbheten, koncentrationen och kontroll över 
situationen försämrades utan antydan till förbättring. De största problemen i arbetet 
sammanhängde med framförallt ljudstörningar.  
 
En grupp uppvisade de största besvären vid flytten och det visade sig att typen av arbete hade 
stor inverkan på möjligheten att arbeta i öppet landskap (Rissler, 1978). De största besvären 
upplevdes av de anställda som tidigare haft eget rum och som var högavlönade. De tillhörde 
den grupp som jobbade med utredningsarbete som innebar koncentration, bedömning och 
beslutsfattande stördes mest. Skillnaderna mellan gruppernas upplevelser kan förklaras genom 
en kurva som Rissler (1978) presenterar i figur 1 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Stimuleringskurva (Rissler, 1978) 
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Människor utsätts hela tiden för stimulering som kan delas in i tre typer; sensorisk 
(sinnesintryck som ljud och syn), social (från personer i omgivningen) och kognitiv (från egen 
tankeverksamhet). Kurvan visar att både för mycket stimulering (över toleransnivån) eller för 
lite (under behovsnivå) kan få icke önskade effekter. Psykologisk forskning har visat att 
stimulering och uppgiftens komplexitetsnivå samspelar, mer rutinartade uppgifter utförs bäst 
med högre stimuleringsnivå medan tankekrävande uppgifter utförs bättre då 
stimuleringsnivån är lägre. Detta innebär att en nivå som är lagom för en uppgift kan leda till 
överstimulans för en annan. 
 
I Risslers (1978) rapport är bilden av kontorslandskapets effekter trots allt ganska nyanserad 
till skillnad från Rönnbäck (2005) artikel i tidningen Dagens Industri där han kort konstaterar 
att eget rum är bäst. De som jobbar i öppna landskap blir lättare stressade och utbrända. 
Undersökningen han refererar till är gjord av ett fastighetsbolag och innefattade 1000 
personer som fick svara på frågor om sin arbetsmiljö. Utfrågningen visade också att det finns 
en högre tolerans mot störningsmoment från ventilation och lukt hos de som arbetar i 
kontorslandskap samt att på de kontor där chefen sitter i samma rum upplever fler att 
stämningen är god, färre är stressade och strukturen är mindre hierarkisk. Det verkar också 
som att företag som använder kontorslandskap försöker ”kompensera” sina anställda på andra 
sätt som till exempel olika trivselhöjare i form av espressomaskin och designmöbler. En 
arkitekt och chef för ett forskningscenter intervjuas och han påstår att det är utformningen av 
landskapet som är avgörande för hur stressigt arbetet upplevs. Det positiva med landskap är 
interaktion och det negativa är mindre intimitet och kontroll enligt honom. Ett landskap där 
man bara kan se huvudena på varandra är det värsta då man mister interaktionen utan att 
vinna plats för känslouttryck. Dock kan det på många arbetsplatser vara nödvändigt med den 
snabba kommunikation som landskap erbjuder. Han menar att trygghet bör gå före interaktion 
och på många arbetsplatser med egna rum finns det ändå gemensamma platser där man kan ta 
kontakt med arbetskamrater. 
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KAPITEL 2 

Vetenskaplig föreställningsram 
 
 
I inledningen till denna studie förklarade jag hur kontorslandskap tidigare huvudsakligen har 
analyserats med utgångspunkt i mätvärden, teknik samt matematiska och fysiska beräkningar. 
Det som kommer att utmärka denna studie och ge ett nytt perspektiv på kontorslandskap är att 
idéer till det vetenskapliga förhållningssättet hämtats från organisationsforskning. Den 
teoretiska bild som skapas i detta kapitel kommer förhoppningsvis att bidra till att beskriva 
hur rumslig organisering påverkar människor.  
                                                                       
Som utgångspunkt i denna bild har jag valt att likt författaren Hernes (2004) se gränser som 
förutsättningen för ett rums existens och genom tre olika typer av rumsbestämda gränser 
identifiera olika typer av rum med olika innehåll; de sociala, de fysiska och de mentala. Det 
sociala rummet relaterar enligt Hernes (2004) till identitet och social samhörighet som binder 
samman en grupp eller organisation. De fysiska gränserna handlar om formella regler och 
fysiska strukturer som reglerar mänskliga handlingar och interaktion i en grupp eller 
organisation. Mentala gränser är gränserna för kärnvärderingar och koncept som är centrala 
och speciella för en grupp eller organisation. Anledningen till att jag valt denna teoretiska bild 
är att jag tror att de tre olika rummen kan förändras på olika sätt och att dessa förändringar 
påverkar de anställda.  
 
För att ge en mer nyanserad bild och en förenkling av verkligheten som strukturerar och 
belyser problematiken i denna studie har jag valt att komplettera Hernes (2004) bild av de tre 
rummen med Eldens (2004) tolkning av fransmannen Lefebvres syn på rummen, som 
fungerat som inspiration för Hernes (2004), samt Foucaults (1993) tankar om övervakning. 
 

2.1 Teoretisk bakgrund: Lefebvres tre ontologiska omvandlingar av rummet 
Tanken om olika sorters rum eller utrymmen presenterades redan av filosofen Lefebvre som 
levde 1901-1991. Elden (2004) skriver att Lefebvre var marxist och absolut övertygad om att 
rummet är en social och politisk produkt, på samma sätt som det vardagliga livet koloniserats 
av kapitalism så har dess utrymme, det sociala utrymmet, också koloniserats. Han menar på 
att rum och tid aldrig kan förändras, men vår uppfattning av dem kan. Vidare var Lefebvre 
enligt Elden (2004) intresserad av de två dimensioner som Descartes använt för att beskriva 
rummet. Den första dimensionen var det mentala, uttänkta, abstrakta rummet och den andra 
dimensionen är det fysiska, upplevda, absoluta rummet. Lefebvre var inte nöjd med de två 
ontologiska dimensionerna av rum utan han lade till en dimension i rummet, nämligen det 
levda rummet, som är en ny dimension som enligt Lefebvre inte kan reduceras till något av de 
andra (differentierad). Figur 2 illustrerar hur Lefebvre startar med triangeln socialt, fysiskt 
och mentalt rum. Detta vrids till triangeln det levda, det upplevda och det uttänkta rummet. 
Vid en vridning till framkommer en historisk triangel med de tre rumsliga stadierna absolut 
rum, abstrakt rum och differentiellt rum (Elden, 2004). 
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Figur 2. Lefebvres 3 transformationer av rummet (Källa: Fri tolkning av Elden (2004)) 
 
Lefebvres beskrivning av rummet är mer komplex än Hernes (2004), som väljer att stanna vid 
det mentala, fysiska och sociala rummet. Eldens (2004) tolkning av Lefebvre fungerar bra 
som bakgrund och förklaring till uppkomsten av den teoretiska föreställningsramen som 
kommer att användas i denna studie. Min bedömning är dock att Hernes (2004) begrepp 
räcker till som ett sorterings- och beskrivande verktyg i denna studie och därför kommer jag i 
resten av kapitlet fokusera på detta stadium och med hjälp av Hernes (2004) förklara dessa 
begrepp mer ingående. 
 

2.2 Det sociala rummet 
Av de tre olika typerna av rum är det sociala det som nära relaterar till personligt engagemang 
och identitet enligt Hernes (2004). Det visar sig i sociala mekanismer så som klaner, nätverk, 
grupper och samhällen. Inga organisationer är helt apolitiska utan ibland behövs personliga 
relationer för att bemöta olika hot. Sociala nätverk kan kanske sägas vara en förutsättning för 
makt. Nätverken är relationer som stabiliserar arbetsmiljön och gör den förutsägbar.  En 
viktig egenskap hos nätverk är att de går utanför organisationens gränser och funktioner 
(Hernes, 2004).  
 
Hernes (2004) diskuterar socialt rum i relation till fyra frågor om uppkomst, reproduktion, 
historia och tid samt subjektet. Uppkomsten av socialt rum härstammar från behovet av att 
utmärka sig från andra grupper och organisationer. Reproduktion av socialt rum uppnås 
genom ritualer som kan variera från de mest formella till de mest informella. Ett exempel 
skulle kunna vara att man träffas och tar en drink varje fredag eftermiddag och snackar ihop 
sig om vad som hänt på jobbet under veckan. Vidare skriver Hernes (2004) att historia och tid 
gör sina avtryck i det sociala rummet genom evenemang, personer och platser. De olika 
mönstren av evolution genom tiden är av stor vikt, vilket visar sig i förvandlingen av sociala 
grupper till nätverk då personer flyttar eller tappar kontakten. Frågan om subjektet handlar 
väldigt mycket om identitet, där statuering av identitet skapar en länk mellan personen och 
gruppen (Hernes, 2004). 
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2.3 Det fysiska rummet 
Fysiskt rum är en icke-mänsklig mekanism som är skapad av människor för att binda aktivitet 
över tid och utrymme (Hernes, 2004). I organisationsteorin är ett särdrag för det fysiska 
rummet enligt Hernes (2004) dess gripbarhet. Den kan vara både bidragande och symbolisk. 
Han nämner tre typer av fysiska rum där det första är det som skapas av väggar och dörrar. 
Det andra rummet begränsas av elektroniskt media som reglerar vem som får tillgång till 
information och vilken information som får cirkulera. Den tredje typen definieras av formella 
regler, planer och distribution av roller och resurser. Hernes (2004) utvecklar begreppet om 
det fysiska rummet historiskt från Webers byråkratier till dagens elektroniska utrymme. 
Byråkratin möjliggjorde ett system som fungerar oavsett vem som för tillfället fattar beslut 
och har makt. När industrialiseringen började såg man fördelar med att samla arbetarna i ett 
och samma rum, framförallt för att underlätta övervakning. På detta sätt kan byggnader sägas 
vara ett resultat av ett företags evolution. Regler är också en följd av tidigare händelser och 
processer i företaget (Hernes, 2004).  
 
Hernes (2004) beskriver även fysiskt rum i relation till de fyra frågor som relateras till 
uppkomst, reproduktion, historia och tid samt subjektet. Uppkomsten av fysiskt rum kan 
relateras till behovet av ordning och förutsägbarhet. Fysiskt rum har ett symboliskt värde då 
det representerar historia och tid. Det är ett visuellt bevis på vad som hänt tidigare. Det 
fysiska rummets reproduktion görs genom de handlingar som möjliggörs, så som till exempel 
budgetering. Det kan också reproduceras genom symbolik. Frågan om subjektet är central i 
förhållande till ledarens roll och möjlighet att påverka det fysiska rummet (Hernes, 2004). 
 
Foucaults (1993) infallsvinkel på det fysiska rummet och hur detta påverkar människor blir 
tydlig då han presenterar Panoptism som en form av arkitektonisk disciplinering. Rent 
praktiskt härstammar detta begrepp från fängelsebyggnaden Panopticon uppbyggd kring ett 
inre torn och med en yttre ring av celler. Alla cellerna kunde övervakas från tornet i mitten 
och det var konstruerat så att man inte såg när övervakningen skedde, men den kunde alltid 
förekomma. Övervakningen blir effektiv och kan skötas av ett fåtal personer. Makten blir 
härmed effektivare och tränger djupare in i människors beteende. Den observerade blir 
tvungen att inrätta sitt liv efter detta faktum att man alltid KAN bli sedd. Oavsett om det är 
denna fängelsebyggnad eller andra byggnader som avses är resultatet detsamma, makten 
fungerar automatiskt om en person är medveten om att hon ständigt kan iakttas (Foucault,  
1993).   
 

2.4 Det mentala rummet 
Det mentala rummet, det vill säga organisering i tanken, kan enligt Hernes (2004) sägas vara 
hur människor gör liknande tolkningar av en viss handling, det fundamentala sammanhanget 
för mänskliga handlingar och samverkan. I diskussionen om mentalt rum i 
organisationsteorier har fyra teman identifierats av Hernes (2004): beslutsfattning, lärande i 
organisationer, organisationskulturer och göra begripligt. En idé om en gemensam tanke är en 
förutsättning för att människor över huvud taget kan göra något tillsammans. Däremot finns 
det inget som säger att det måste vara positivt, en kollektiv tanke kan mycket väl uppbåda 
motstånd. Till exempel så kan anställda som jobbat länge på ett företag ställa sig skeptiska till 
nya idéer på grund av ett gemensamt minne av ett tidigare misslyckande. För att få en rumslig 
representation av den mentala processen krävs att dess ”plats” och gränser definieras. Idén om 
tänkta världar och en kollektiv tanke presenteras och förklaras handla om hur kunskap 
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påverkar det sociala och därmed det rumsliga. Gränser för det mentala rummet är de som sätts 
av människans begränsade kunskap, utanför dessa gränser är beslut som fattas irrationella och 
saknar grund. Begreppet mentala rummet hjälper oss att göra en förställning om kategorier för 
social samverkan som inte binds till termer som ”kultur” utan snarare till det individuella 
planet, där alla människor försöker tolka och skapa mening av information (Hernes, 2004).  
 
Även det mentala rummet sätts av Hernes (2004) i relation till de fyra temana uppkomst, 
reproduktion, historia och tid samt subjektet. Uppkomsten av mentalt rum kommer genom 
gemensam förståelse, vilket inte framtvingar den fysiska samnärvaron av personer. 
Reproduktionen av mentalt rum uppkommer genom så kallade ”aktörer” där rum skapas i 
mötet mellan humana och icke-humana aktörer. Frågan om subjektet tar upp förhållandet 
mellan det individuella och det sociala. Det föreslås att begreppet mentalt rum borde undvika 
att se på det individuella och det kollektiva som separata världar (Hernes, 2004).  
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KAPITEL 3 

Kunskap och utförande 
 
 
Förutsättningarna för hur information, resultat och påståenden som presenteras i denna 
uppsats kan tolkas är i högsta grad påverkade av vilka metoder som valts. Studiens syfte är att 
få kunskap om hur de anställda upplever att de påverkas av kontorslandskap men för att 
erhålla kunskap måste jag förklara vad jag menar med kunskap. Därför kommer 
kunskapssynen (vetenskaplig metod) och tillvägagångssättet (undersöknings- och 
datainsamlingsmetod) att presenteras i detta kapitel.  
 

3.1 Kunskapssyn 
Figur 3 nedan illustrerar de begrepp som kommer att användas för att beskriva den 
kunskapssyn som dominerat uppsatsen. I styckena som följer beskrivs och behandlas 
begreppen mer ingående. 
 

 
Figur 3. Begreppsbehandling och val som gjorts för att illustrera kunskapssyn 

 
Det vetenskapliga metodvalet kan beskrivas med hjälp av de filosofiska traditionerna 
epistemologi och ontologi. Epistemologi är enligt författarna Sohlberg & Sohlberg (2001) en 
slags kunskapsteori. Ontologi kan enligt samma författare sägas vara synen på världens 
beskaffenhet och ordet kan betraktas som en synonym till metafysik även om det inte har 
samma belastning som ordet metafysik. Ontologi kan i sin tur delas in i olika ”teoretiska 
utgångspunkter” där de två extremerna realism och idealism är särskilt utmärkande. 
Författarna Sohlberg & Sohlberg (2001) beskriver realism som övertygelse om att människan 
kan få en sann bild av världen medan idealism innebär att kunskapen aldrig kan vara 
oberoende av medvetandet. Som beskrivningen av realism och idealism ovan antyder är 
gränsen mellan ontologi och epistemologi är inte alltid uppenbar. Vissa namn på ontologiska 
riktningar är samtidigt namn på kunskapsteoretiska riktningar. Själv hade jag svårt att placera 
in min egen grundsyn i något av dessa extremfack. Det viktiga för mig var att förstå och tolka 
de anställdas syn på organisering i kontorslandskap. Någon sann bild av verkligheten trodde 
jag inte fanns och jag var övertygad om att mitt medvetande och min tolkning av verkligheten 
i slutändan skulle komma att spela en stor roll. Därför drog min uppfattning om kunskap mer 
mot idealism än realism. 
 
Klassisk ontologi brukar förutom valet mellan idealism och realism också kännetecknas av ett 
val mellan subjekt och objekt. Andersson (2000) som får medhåll av författarna Sohlberg & 
Sohlberg (2001) beskriver den objektivistiska vetenskapstradition som positivistisk eftersom 
den utgår från ett förhållningssätt till kunskap där allmängiltiga teorier och lagar kan förklaras 
genom orsakssamband. Detta skulle innebära att mänskligt beteende kan sägas vara 

 Kunskapssyn 
Epistemologi   -  Ontologi 
Idealism   -  Realism  
Subjektiv   -  Objektiv 

 Paradigm 
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förutbestämt såväl socialt som biologiskt. På det motsatta sättet kopplar Andersson (2000) 
den subjektivistiska traditionen till antipositivistisk eftersom den framhåller att den sociala 
världen inte kan förklaras med hjälp av en teori som utgår från att allt sker lagbundet. Utifrån 
detta synsätt kan den sociala världen inte studeras utan att det mänskliga deltagandet studeras. 
Eftersom jag personligen såg verkligheten som beroende av iakttagaren och därmed 
mångtydig och relativ snarare än entydig så kan jag inte påstå att den bild av kontorslandskap 
som kommer att presenteras kommer vara objektiv. Min grundsyn på verkligheten har alltså 
varit subjektiv. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Denna studie inleddes med att formulera en problemställning, vilket Figur 4 nedan, som 
beskriver tillvägagångssättet, indikerar. Utifrån data som skulle behövas för att kunna svara 
på frågeställningen så planerades undersökningens utformning och en kvalitativ 
undersökningsmetod valdes. För att samla in data valdes öppna intervjuer och personer från 
bankvärlden respektive byggbranschen valdes som undersökningsobjekt. Därefter bestämdes 
hur data skulle analyseras och om slutsatser och resultat var av god kvalitet. Varför och hur 
dessa val gjordes kommer att presenteras mer ingående nedan. 
 

 
Figur 4. Studiens tillvägagångssätt 

 

3.2.1 Undersökningsmetod 
Jacobsen (2002) förhåller sig till ontologi och epistemologi på ungefär samma sätt som 
Andersson (2000). Med det påståendet menar jag att han också kopplar extremfallen till 
positivism och förståelsebaserad attityd. Vidare så kopplar Jacobsen (2002) de två 
undersökningsmetoderna induktiv respektive deduktiv insamling till de olika extremfallen. 
Deduktiv metod, som kan sägas innebära att en forskare letar efter empiri som bekräftar 
teoretiska antaganden, kopplar han till positivismens sätt att tänka. Nackdelen med denna 
metod enligt Jacobsen (2002) är att viktig information kan förbises. Den induktiva ansatsen 
kopplar samme författare till en mer förståelsebaserad attityd. För att undersökningsmetoden 
ska vara mångsidig så valde jag blandning av tillvägagångssätten litteraturstudie och 
fallstudie. Fördelen med fallstudie är enligt Jacobsen (2002) att det fungerar bra för att 
beskriva en enskild händelse eller fenomen (i detta fall kontorslandskap) och passar bra vid 
teorigenerering, något som går hand i hand med en induktiv ansats. Detta betyder i praktiken 
enligt Jacobsens (2002) förklaring att jag skulle ”gå ut i verkligheten nästan helt utan 
förväntningar” och sedan försöka konstruera teorier utifrån den empiri jag fått fram. Det är ju 
förstås inte möjligt att inte ha några förväntningar alls, i detta fall valde jag teorier redan efter 
första intervjun, vilket medförde att teorin säkert påverkade hur jag tolkade intervjuerna och 
vilka följdfrågor jag ställde. Jag läste en del artiklar och rapporter innan intervjuerna, vilket 
också gett mig idéer som påverkat intrycken jag fått av intervjuerna. Dock har jag försökt att 
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först tolka intervjumaterialet utifrån de spontana intryck jag fick av gemensamma åsikter och 
låta teorin vara styrande i analysen. Studien har med andra ord varit en blandning mellan 
induktion och deduktion.  
 
För att kunna få ta del av de anställdas bild av fördelar och nackdelar med att jobba i 
kontorslandskap jämfört med privata rum krävdes en metod som lät undersökningsobjekten 
resonera kring situationen. En kvantitativ metod passar då inte eftersom jag i förväg hade fått 
bestämma tillgängliga valalternativ (Jacobsen, 2002). Därför valde jag den kvalitativa 
metoden ”intervjuer” eftersom den är mer öppen för ny information (Jacobsen, 2002).  
 

3.2.2 Datainsamlingsmetod och urval 
Jacobsen (2002) skiljer på primär- och sekundärdata som skall samlas in. Han definierar 
primärdata som data som samlas in av forskaren själv för att besvara en viss frågeställning 
och sekundärdata som data som insamlats av andra forskare för att användas i annat syfte. 
Som primär datainsamlingsmetod valdes i denna studie öppna individuella intervjuer. Detta 
innebär enligt Jacobsen (2002) ett samtal mellan intervjuare och intervjuad där innehållet inte 
i någon större utsträckning är förutbestämt. Intervjuerna var besöks- och telefonintervjuer och 
var ca 30 minuter långa. I första hand gjordes besöksintervjuer men med tanke på avståndet 
mellan Göteborg och Halmstad var telefonintervjuer mer praktiskt i vissa fall. De som 
intervjuades per telefon ombads gå in i ett tyst rum för att inte informationen skulle förändras 
för att passa eventuella bordsgrannar i landskapet. Den intervjuguide som användes som 
utgångspunkt i samtalet presenteras i bilaga 1. För att samla in sekundärdata som skulle kunna 
användas för att bedöma kvalitet och relevans av slutsatser och analys genomfördes en 
litteraturstudie där tidigare studier var i fokus. Dessa har redan presenterats i kapitlet i 
inledningen och de sökord som användes för att finna dem var work place design, cubicles, 
kontorslandskap och landskap. 
 
Eftersom den information som jag sökte rörde privata åsikter som de anställda kunde tycka 
var känsligt så valde jag att inte spela in intervjuerna. Jag försökte också att ta hänsyn till att 
jag var ensam intervjuare vilket kan leda till att information faller bort. För att undvika 
eventuella misstolkningar eller bortfall av fakta fick de intervjuade i stället ta del av 
informationen i intervjukapitlet i rapporten och godkänna eller komplettera denna innan 
inlämning av arbetet.  
 
Valet av undersökningsenheter kan sägas ha varit en kombination av det som Jacobsen (2002) 
kallar det extrema respektive bekvämlighetsurval. Den extrema faktorn kan sägas baseras på 
informationen som Isaksson (2004) presenterade i sin artikel nämligen att kontorslandskap 
fungerar bäst i företag som jobbar i projekt och att separata rum kan vara motiverade i företag 
där sekretess gentemot kunderna gäller. Eftersom Jacobsen (2002) föreslår extrema enheter 
för kritisk prövning så ville jag hitta företag där dessa villkor gäller och det är där 
bekvämlighetsurvalet kommer in. Eftersom jag har en utbildning inom byggbranschen och har 
ganska stor kännedom om hur dessa företag i Göteborgsområdet är organiserade, var det 
praktiskt att välja ut olika företag i byggbranschen som representanter för de företag som 
jobbar i projekt. Sekretessbiten var något svårare, men i Halmstad visste jag några banker där 
de anställda jobbar i kontorslandskap och därför valde jag helt enkelt bankvärlden som 
representant för sekretess. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att de är bara de som väljs ut 
som får möjlighet att ge sin syn på situationen och detta kan påverka representativiteten.  
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Hela urvalet kom att innefatta 10 st intervjuer. På byggföretaget valdes en avdelning med 36 
stycken anställda ut. Där satt alla i samma kontorslandskap. Ett bankkontor med cirka 100 
anställda valdes ut men efter första intervjun så tyckte jag att arbetsuppgifterna och de 
anställda var väldigt homogena på just detta kontor och därför misstänkte jag att alla skulle 
säga i stort sett samma saker. För att undvika att få liknande svar från alla intervjuade så bytte 
jag till ett bankkontor i samma stad men med en mer heterogen sammansättning. Detta 
bankkontor hade ungefär 35 stycken anställda och totalt fyra öppna landskap. För att alla 
kontorslandskap skulle vara representerade valde jag till slut att göra 3 intervjuer bland de 
anställda i landskapet i Göteborg och 1-2 intervjuer per landskap i Halmstad, totalt 6 stycken 
intervjuer. Med andra ord är intervjuerna jämt fördelade över landskapen och inte över de 
olika företagen. Dessa val kom förhoppningsvis att utmynna i en bred och nyanserad 
beskrivning av intrycken. I empiri och analyskapitlet har jag valt att värdera den enskilda 
intervjun på det första kontoret lite varierande. När det gäller rent fysiska frågor som hur de 
satt, formella regler och grupperingar anser jag, baserat på svar från de övriga intervjuerna, att 
intervjusvaren är väldigt lika och att information som kommer fram i den första intervjun är 
densamma som i den sista. Således har svaren som den enskilde respondenten på första 
bankkontoret fått väga lika tungt som de övriga i de mer fysiska och formella frågorna. När 
det sedan gäller upplevelser så har jag inte vågat låta denna intervju väga lika tungt, även om 
anledningen till att jag bytte bankkontor var att jag misstänkte att även dessa svar skulle bli 
väldigt lika.  
 
Intervjuerna har styrts så att majoriteten kom att innefatta personer som har jobbat på en eller 
flera arbetsplatser som har varit organiserade både som ett rum per individ och som 
kontorslandskap. Detta gjordes för att jag i möjligaste mån skulle undvika att behöva gissa 
hur personen i fråga skulle trivas med den andra organisationsformen. För att återkoppla till 
början av detta kapitel så är min grundsyn att verklighet är subjektiv och då kunde jag ej gissa 
vad de tycker om den motsatta organiseringen. Detta hade i högsta grad blivit en bedömning 
som nästan helt saknat relevans eftersom trivsel på arbetsplatsen kan vara beroende av en rad 
andra faktorer än rummets organisation, som till exempel arbetsuppgifter och arbetskamrater.  
  

3.2.3 Databearbetning  
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt det vill säga i de anteckningar som sparas 
kommer inte namn på personer eller företag att förekomma. I intervjukapitlet kommer de 
personliga åsikterna att grupperas till gemensamma åsikter eller trender för olika grupper. På 
detta sätt genomgår de en viss tolkning men det teoretiska ramverket kommer inte att ha 
någon påverkan på denna. Under tiden som intervjuerna genomfördes skrev jag ner citat som 
jag tyckte var representativa för en åsikt eller som beskrev något på ett bra sätt. De kategorier 
som används i kapitel fyra för att beskriva intervjumaterialet kom till först efter intervjuerna 
då jag försökte se tydliga tendenser bland svaren. Således så finns det ej citat under alla 
kategorier.  Först i analysen kommer den teoretiska föreställningsramen att kopplas in för att 
tolka informationen.  
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KAPITEL 4 

Intervjumaterial  
 
 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av kontorslandskapens intryck på personalen så som 
de intervjuade personerna beskrivit det och som jag tolkat det. Materialet presenteras på ett 
sådant sätt att de åsikter och intryck som jag finner typiska för till exempel anställningstid, 
ålder och bransch identifieras gruppvis. På detta sätt undviker jag att peka ut individer 
samtidigt som det sker en slags tolkning eller analys av trender och tendenser. Det är sedan 
dessa diskussioner och trender som jag kommer att analysera i nästa kapitel. Rubriceringen 
antyder också att jag försökt gruppera trenderna enligt egenskaper som är typiska för de olika 
rummen. Detta görs för att förenkla framtida analys. Anledningen till att just de följande 
kategorierna används i presentationen av intervjuerna beror helt enkelt på att det var dessa 
ämnen som alla intervjuer kom att kretsa kring. Kategorierna var alltså inte bestämda i förväg 
utan de svar jag fick på ställda frågor (Intervjuguide finns i bilaga 1) handlade om ungefär 
samma saker och dessa ”saker” blev då kategorier.    
 

4.1 Beskrivning av landskap 
Som jag nämnde så har anställda från tre olika företag varit inblandade i studien. Alla satt i 
kontorslandskap och hur dessa landskap såg ut kommer jag nu att beskriva med de 
intervjuades ord och bilder.  
 
Det första kontorslandskapet var en bank där gruppen var så pass homogen att jag trodde att 
svaren skulle bli likartade och därför övergav detta kontor som informationskälla redan efter 
en intervju. Detta kontor beskrevs emellertid av den intervjuade som följer: 
 
Kontoret består av en stor lokal med ca 70 st arbetsplatser och ett mindre rum med ca 25 st 
arbetsplatser samt enskilda rum där cheferna kan jobba med mer känsliga frågor. När cheferna 
kan så sitter de i landskapet med övriga anställda.  Det stora rummet delas i 4 delar av en vägg 
i mitten och i varje sektion sitter det lite drygt 15 personer, det vill säga två affärsenheter. 
Rummet har fönster i taket och arbetsplatserna är fördelade som små öar i landskapet, några 
arbetsplatser har skärmar vid datorn. Det mindre rummet är ett så kallat allergirum utan 
heltäckningsmatta och med fönster. Förutom landskapen har de inga tysta rum, men de har en 
matsal, en friskvårdshörna och ett vilrum. Totalt är de cirka 100 anställda. 
 
Efter att ha bestämt mig för att göra intervjuer på ett annat bankkontor i Halmstad 
genomfördes sex stycken intervjuer. Detta innebar i praktiken en till två intervjuer per 
avdelning och därmed per landskap. Hur ”landskapsgrupperna” såg ut beskrivs nedan: 
 
Totalt är de 35 stycken anställda på banken varav några stycken har eget rum. De är totalt fyra 
avdelningar på banken, dessa jobbar med försäkring, företag, rådgivning och kundtjänst. 
Respektive avdelning sitter ihop i ett landskap. Den enda av de chefer som sitter på kontoret 
som inte har eget rum är kundtjänstchefen. Två avdelningar ligger på bottenplan. Landskapen 
liknar varandra med öppna arbetsplatser som avskärmas något från varandra med 
förvaringsskåp. Det ena landskapet är närmst kassorna och dessa arbetsplatser är avsedda för 
dem som jobbar med kundtjänst. Det andra landskapet ligger längre in i lokalen och är därför 
lite mer avskärmat från kunderna. De som sitter här jobbar med privat rådgivning.  
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På övre plan sitter de som arbetar med företag och försäkring. Båda landskapen är uppbyggda 
enligt principskissen nedan i Figur 5. Det kan liknas vid ”kobås” eftersom arbetsplatserna har 
fönster åt ett håll, är öppet åt motsatta hållet och de andra två sidorna skärmas av med väggar 
med en luftspalt på 30 cm längst upp. De kan alltså inte se varandra, men de hör varandra 
tydligt och man ser dem som passerar arbetsplatsen. De som arbetar med försäkring är fyra 
stycken och de som arbetar med företag är 5 stycken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Principskiss över landskap på övre plan. 
 
Alla på kontoret i Halmstad är nöjda med sitt nuvarande personliga utrymme. De flesta tror att 
utrymmet i enskilt rum är större men de som haft eget rum tidigare tycker ändå att de har lika 
stort utrymme nu som de hade då och de behöver inte mer. Det som saknas är i så fall 
utrymme för arkivering och blanketter, men det finns inte samma behov av att spara papper 
längre hävdas det. 
 
De som arbetade på byggföretaget i Göteborg kom från en avdelning som är organiserad 
enligt kontorslandskap just nu (se Figur 6) men har varit organiserat enligt det som kallas 
cellkontor, det vill säga egna rum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Ritning av landskap på byggföretaget. 
 
Totalt finns det 36 stycken arbetsplatser och fyra tysta rum på avdelningen, vilket kan ses i 
figuren ovan. För att se avdelningen i relation till hela våningsplanet, se Bilaga 2. De tysta 
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rummen används internt. På entréplan finns konferensrum som får bokas om man har gäster 
utifrån. Arbetsplatserna är fördelade så att de som har samma arbetsuppgifter sitter ihop. 
Även cheferna sitter i landskap och regioncheferna har sina medarbetare närmast sig.  
 
Enligt de bygganställda var det mer utrymme i cellkontoret, nu är de tilldelade två meter 
pärmutrymme. Att utrymmet blivit mindre, innebär egentligen bara att man blir tvungen att 
sortera alla papper och liknande från början, vilket är bra tycker en intervjuad.  
 

4.2 Regler, roller, rutiner och resurser i landskapen 
På det första bankkontoret hade de inga direkt uttalade regler, det berodde ganska mycket på 
den egna moralen. De flesta försöker dock att undvika starka parfymer, klä sig hyfsat och om 
de ska fråga någon något och de är upptagna med kundsamtal så står man inte precis jämte 
och väntar utan man står en bit bort eller tar ögonkontakt så att de vet att man vill något.  
 
På det andra lilla bankkontoret i Halmstad gick man inte igenom några regler som gäller 
uppförande eller liknande innan de flyttade. För kundbesök så finns det dock särskilda 
besöksrum man kan boka, de anställda tar inte med kunder till arbetsplatsen på grund av 
tystandsplikten och platsbristen. Några avdelningar har pratat lite om telefonkulturen och 
ljudnivån innan flytten till landskap och de pratade om vad det skulle innebära i form av 
möbler och ljus. Ljudnivån har blivit väldigt hög på ett par avdelningar, en del försöker 
anpassa sin telefonröst, några försöker få de mest högröstade att dämpa sig eller placerar dem 
i ett hörn, andra menar att även om de blir väldigt störda av andras höga röster så kan de ju 
inte hjälpa det själva eftersom landskap inte passar högröstade människor. Ett par påpekar att 
de tidigare suttit i lokaler med eko och det var värre. Någon har lyckats att koppla bort de 
andras röster nästan helt. Vad gäller fördelning av roller och resurser tyckte de flesta att läget 
var oförändrat. Någon påpekade det uppenbara att nästan alla utom cheferna hade blivit av 
med sina rum och någon misstänkte att de som haft eget rum nog gnäller lite efter att de 
flyttar till landskap. 
 
Innan de anställda på byggföretaget flyttade in i kontorslandskapet skulle en 
utvecklingssamordnare ta fram hur alla skulle sitta och sedan bestämde ledningen och han 
vilka regler som skulle gälla i landskapet. Exempel på en regel är att man ska gå in i ett tyst 
rum vid långa telefonsamtal och de spontana möten som drar ut på tiden flyttas också till tysta 
rum. En annan regel är att externa konsulter tas om hand i konferensrummet på 
nedervåningen, men denna regel har de släppt lite på, nu får man lov att ta upp en enstaka 
konsult till samtalsrummen på avdelningen. De som börjat på företaget efter flytten har ej fått 
höra några regler. Resurserna har påverkats på så sätt att man spar utrymme men inte på något 
annat sätt.  I övrigt tyckte någon att rollerna hade blivit tydligare medan de andra lämnade 
ämnet okommenterat. 
 

4.3 Informationsflöde och kommunikation 
De bankanställda är alla överens om att det både innan och speciellt efter flytten knappast är 
någon brist på information som cirkulerar. En del tror att informationen som cirkulerar 
påverkas mycket lite av att sitta i kontorslandskap medan några kommenterar att den formella 
informationen påverkas lite eftersom all sådan information går via datorn medan man tappar 
informell information om man har egna rum. Det informella informationsflödet har alltså 
påverkats, det är lättare att delge den information som hela tiden uppkommer, men det kan 
också lätt bli för mycket information. Informationen är sekretessbelagd, så det är ingen 
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obehörig som fått tillgång till information efter flytten till kontorslandskap, kunderna får inte 
sitta vid skrivborden utan tas emot i besöksrum. Eventuellt kan kunderna höra det som sägs i 
landskapet närmast kassorna.  
 
De flesta på banken tycker att kommunikationen mellan de anställda har ökat medan någon 
påpekar att kommunikationen med kunder har blivit sämre, man drar sig för att ringa vissa 
samtal eftersom man vet att andra kan höra. Andra tycker att det inte behövs något som 
skärmar av egentligen, är man van vid att sitta i landskap så lyssnar man inte på varandra. De 
som tycker att kommunikationen blivit bättre tycker också att det de pratar om nästan 
uteslutet är jobbrelaterat och därför relevant. Även om samtliga intervjuade påpekar att 
ljudnivån kan bli väl hög ibland på grund av speciellt telefonsamtal runt omkring så tycker de 
som är positiva att fördelarna med ljudnivån överväger nackdelarna. Majoriteten anger dock 
att ljudnivån är det största problemet med kontorslandskap. De är övertygade om att det är 
svårt att koncentrera sig om det hela tiden ringer på telefoner runt om i lokalen. Exempelvis 
kan rutinarbete inom försäkringsbranschen vara mindre jobbigt att utföra då ljudnivån är hög 
eftersom det enligt en intervjuad inte kräver så mycket koncentration. Att samarbetet blivit 
bättre i landskap än det var i det egna rummet tycks vara den allmänna åsikten, en anledning 
är att de kan ropa på övriga kollegor och ställa frågor eller be om hjälp. Någon tyckte att 
samarbetet fungerade bra tidigare när de satt i egna rum och en annan förklarar att samarbetet 
inte beror på hur man sitter utan på vilka som jobbar i företaget.  
 
Enligt de anställda på byggföretaget är det lättare att få tag i information sedan flytten till 
kontorslandskap eftersom man hela tiden hör snacket runt omkring så att man slipper att fråga 
om allt. Man hör också en del om projekt som man inte är involverad i. Det skulle man 
kanske inte höra annars för då hade de involverade gått in i varandras rum och diskuterat. En 
anställd säger att den informella informationen har ökat medan den formella hade man nog 
fått reda på förr eller senare oavsett landskapets vara eller icke vara.   
 
”Kommunikationen och samarbetet är bättre i kontorslandskap, förmodligen på grund av att 
vi sitter närmre varandra.” 

-Bygganställd 
 

Alla i organisationen på byggföretaget är nog egentligen för förändring i allmänhet, men unga 
störs inte lika mycket av att just flytta till kontorslandskap, sa en respondent som trodde att 
det kanske var för att de är bättre på att koppla bort ljud. I skolmiljön är man van vid att jobba 
individuellt i rum med fler personer i. Ljudnivån är hög i landskapet. I detta fall så sitter alla 
chefer i landskapet, men just dessa chefer är ganska högljudda i sina diskussioner med 
varandra och när de talar i telefon, så det hade kanske varit bra om de satt lite för sig. I övrigt 
är kommunikationen bättre i landskap där de pratar mer och ”pratet” handlar om jobb. 
Samarbetet fungerar bättre tycker alla eftersom man sitter närmre varandra. 
 

4.4 Privatliv och effektivitet 
Åsikterna om synbarhet och privatliv går isär väldigt bland de bankanställda. De 
”överordnade” på banken lägger sig inte i de anställdas dagliga arbete säger någon. En person 
kopplar personalens beteende till individuell moral snarare än att de är ”övervakade”. Hur 
effektiva personer är i landskapet är olika och hade säkert varit olika om de fått privata rum 
också, men alla anställda kan nog bli mer effektiva på så vis att de inte ringer privata samtal 
direkt. Någon annan påpekar att de överordnade inte har något övertag på grund av 
övervakning utan att de snarare har väldigt lite ”koll”, men det är så lite privat man gör ändå 
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så att det spelar nog ingen roll. En annan åsikt är att om de anställda känner sig övervakade 
eller inte beror på chefen och om denne ser något skäl till att övervaka och ge tillsägelser så 
förtjänar nog den anställde den tillsägelsen eftersom man ju inte ska göra något privat på 
jobbet. Ett par anställda trodde dock att det var självklart att de anställda anpassat sitt 
beteende till att det de gör syns. De smyger nog med saker de inte tycker man bör göra på 
jobbet och om man får känsliga samtal går man ofta iväg och tar någon annanstans. Dessutom 
säger någon att ett eget rum kanske man skulle valt att inreda annorlunda på ett mer personligt 
sätt och det kanske hade ökat känslan av en privat sfär.  
 
”Den individuella arbetsinsatsen i kontorslandskap och cellkontor är nog ganska likartad. I 
eget rum kan man koncentrera sig bättre och blir då effektiv på det sättet, i landskap blir man 
effektiv eftersom omgivningen uppmuntrar ett högt tempo.” 

-Bankanställd om effektivitet 
 
En anställd trodde att effektiviteten hade gått upp medan övriga anställda tyckte att 
effektiviteten antingen var för svår att bedöma eller att den var sämre i kontorslandskap. En 
orsak till den minskade effektiviteten ansågs vara att man vet att det alltid är någon som 
lyssnar och drar man sig för att ringa väldigt känsliga samtal, speciellt de som arbetar med 
livförsäkringsfrågorna kan behöva ringa känsliga samtal om någon dött, skadats eller 
liknande.  
 
Åsikterna om stress går isär bland de bankanställda. Cirka hälften av de intervjuade tror det är 
lika stressande att jobba i landskap som i eget rum. Det är som ett par personer påpekade att 
det som är stressande är kunder och telefonen och de har man ju oavsett. Den andra hälften av 
de intervjuade tycker att det är mer stressigt att jobba i grupp eftersom det är mer ”surr”. I 
egna rum kan man stänga dörren om sig i fall man känner att man behöver koncentrera sig 
och inte bli avbruten.  
 
”Trots att vi kanske surfar mindre på arbetstid så har vi inte blivit effektivare. Folk tar längre 
raster i stället.”  

-Bygganställd om hur synbarheten påverkar de anställda 
 
Även på byggföretaget går åsikterna isär vad gäller om de överordnade har fått ett litet 
övertag på grund av alla anställda måste räkna med att det de gör alltid kan synas. Cellkontor 
upplevs som mer privata.  
 
”Jag är osäker på hur det är med produktiviteten, men vi har nog blivit mindre effektiva sen 
vi flyttade till kontorslandskap”. 

-Anställd på byggföretag kommenterar arbetsinsats 
 
Effektiviteten är högre i cellkontor tycker någon medan någon annan tycker att eftersom de 
frågar varandra mer och lättare nu kan man nog påstå att effektiviteten hos de nyanställda gått 
upp medan den gått ner hos de äldre. Arbetsinsatsen är nog ganska likvärdig vid individuellt 
arbete tror en anställd, men om man jobbar i team så kanske man blir mer effektiv eftersom 
man ej behöver gå ifrån sin arbetsplats för att kunna jobba. 
 
”Det är mer stressigt att jobba i kontorslandskap eftersom det är mycket som händer; 
ljudnivån är högre och det är hela tiden folk som springer runt din arbetsplats.” 

-Bygganställd om stressen i kontorslandskap 
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En annan intervjuad på byggföretaget tycker tvärt emot citatet ovan och säger att stressen inte 
påverkas av flytten, det är aldrig fullt i landskapet eftersom så många är ute på byggen och 
liknande och dessutom sitter de glest i landskapet där den intervjuade sitter. Det är lite trängre 
längre bort i landskapet.  
 

4.5 Grupper och social samhörighet  
På det första bankkontoret jobbar de i team om ca 10-15 personer i varje. De är sju sådana 
team och sedan en större grupp med inhoppare. De sitter i grupper om två team och de umgås 
med dem som sitter jämte eftersom de har samma schema och därför äter, jobbar och fikar 
samtidigt. När de väl arbetar så gör de det individuellt, men de kan peppa varandra, ställa 
frågor och diskutera strategier i gruppen. Det är sekretessbelagt arbete. Teamen ändrar 
konstellation (gruppmedlemmar) var fjärde månad och sina ”personliga ägodelar” har de 
anställda i en hurts på hjul. Vissa (framförallt de äldre) vill ha fri sittning, det vill säga de vill 
inte sitta ihop med sitt team. Då hade det blivit andra grupperingar, som det är nu känns de 
man umgås med påtvingat. Vissa kollegor är ovänner och vägrar gå på fest med varandra, de 
skulle aldrig välja att jobba ihop. Att cheferna både har eget rum och sitter i landskap tycker 
den intervjuade är bra. I landskapet är det inte så bra med privata samtal om säljsiffror och 
lön, men när de inte har enskilda samtal får de en bra överblick då de sitter i landskap. 
 
Olika ritualer som är aktuella på det första bankkontoret är affärsgruppsmöten en gång i 
veckan och kvartalsmöten med hela kontoret på orten. Sedan har de After Work och 
personalfester, de springer vårruset och går på olika utbildningar.  
 
Det andra bankkontoret har placerat de anställda avdelningsvis. Alla har tystnadsplikt, men 
den allmänna åsikten bland de tillfrågade verkar vara att de egentligen bara är intresserade av 
den information som cirkulerar på avdelningen och därför är det en fördel att de sitter ihop. 
Alla jobbar individuellt men på några av avdelningarna verkar det vara en fördel att samarbeta 
med kollegorna för att få reda på vad de andra gör. Detta samarbete underlättas med hjälp av 
den mer eller mindre påtvingade placeringen. Några var inne på att grupperna ändå kan 
komma att ändras så småningom, på ett socialt plan, men att placeringen var så pass ny att det 
var svårt att avgöra redan.   
 
De flesta anställda tror inte att chefernas förtroende eller möjligheter påverkas av att de flesta 
sitter i ett rum för sig. En person trodde att chefens möjligheter och förtroende kan påverkas 
av att man i ett landskap kan snacka ihop sig om saker och detta både kan gynna och 
missgynna chefens önskemål. En annan intervjuad trodde att chefen kunde få en mer 
auktoritär roll när han sitter i eget rum, men deras chef har alltid dörren öppen och kommer ut 
och ”snackar”. En tredje åsikt var att chefens möjligheter och förtroende påverkas av vilken 
typ av chef vi pratar om. Det kan säkert stärka gruppen om chefen är en i gänget och ser vad 
alla gör men ibland kanske chefens uppgifter gör att han bör sitta i eget rum. Det är svårt att 
veta, beror till exempel på om chefen kör en coachande stil eller hur han leder.  
 
På denna andra bank har de både formella och informella möten som till exempel möten med 
avdelningen och veckomöte i banken. Alla anställda nämner att även om de umgås en del 
ihop i gruppen är det ett ganska litet kontor och då faller det sig naturligt att man umgås med 
alla. De fikar ihop på eftermiddagarna precis som de alltid har gjort på banken och sedan äter 
olika personer lunch tillsammans ibland, alla kan ju inte ta lunch samtidigt. För 
kamratskapens skull har de också infört något som de kallar ”fredagsfrukost” och då äter alla 
ihop och pratar om saker som inte är direkt jobbrelaterat. Andra aktiviteter som nämndes var 
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att några springer vårruset, de har en fritidsförening och sedan är det lite företagsfester och 
liknande.  
 
Även om byggföretaget jobbar med projekt så sitter man inte i några projektgrupper.  Många 
jobbar på flera projekt samtidigt och alla sitter individuellt med egna uppgifter. På företaget 
har i stället arbetsplatserna medvetet blivit placerade i grupperingar efter liknande 
arbetsuppgifter och det är i dessa grupper man diskuterar med varandra och ställer frågor. 
Även om vissa uppgifter kan vara sekretess för utomstående så får alla på avdelningen höra. 
Det har också blivit andra grupperingar där de som är lite yngre umgås ihop och går iväg för 
att äta lunch. Oftast blir det dock så att de äter tillsammans med dem de jobbar med den 
dagen. Även cheferna sitter i landskap, de blir mer än i gänget, men om de har mycket 
konfidentiellt arbete är det inte så bra. Man får mer förtroende för chefen om han/hon sitter i 
kontorslandskap, chefen blir mer lättillgänglig. En chefs möjligheter ökar antagligen om han 
eller hon sitter i ett landskap eftersom man kan snappa upp mer informell information, men 
sen beror det naturligtvis på om chefen faktiskt kan göra något med den säger en anställd. 
 
På byggföretaget så äter anställda på tre av avdelningarna frukost ihop varje dag klockan halv 
tio. I vissa mindre grupper har de varit på några After Work tillsammans. De som har samma 
arbetsuppgifter kan snacka ihop sig om gemensamma strategier och liknande. 
 

4.6 Centrala värderingar, kunskap och koncept  
På den första banken tenderade de flesta teamen att utvecklat någon form av gemensam 
attityd till sättet att jobba, enligt den enskilde intervjuade. På den andra banken hade de olika 
avdelningarna vissa koncept men det var också uttalat att de ytterst ska fungera som en 
organisation. I verkligheten drar alla åt olika håll när det gäller strategier och liknande. Man 
hör vad alla säger i kontorslandskapet, det känns lite fel för det blir ofta att de diskuterar 
varandras råd och det kan bli negativt då bedömningen görs på för kunden väldigt känsliga 
uppgifter. De flesta anställda kunde inte direkt se att landskapsidén ligger i linje med några 
direkt värderingar utan snarare är arbetssättet med kontorslandskap en tradition inom 
bankvärlden och därmed en mer outtalad självklarhet. Egna rum hämmar dessutom utbildning 
av både nya och gamla (med betoning på nya) anställda. 
 
”Tack vare kontorslandskapet får de anställda tillgång till kompetens på ett annat sätt. Det 
syns vilka som är på kontoret och vilka som har tid att svara på frågor.” 

-Bankanställd om kunskapsinhämtning 
 
Som nyanställd på byggföretaget är det lättare att gå och fråga någon i ett kontorslandskap, 
men det kanske blir jobbigt för de äldre att de får så mycket frågor. En anställd tycker att eget 
rum är bättre på lång sikt, men på kort sikt, känns det säkert lättare för nyanställda om de får 
sitta i landskap eftersom det är lättare att ställa frågor. Att springa in på någons privata rum 
varje kvart känns säkert inte lika lätt. De värderingar som förespråkas av företaget kanske 
sprids genom cheferna på ett för de anställda omedvetet sätt, utan att de anställda märker det 
så dras alla lite åt samma håll. En anställd tycker sig urskilja koncept eller värderingar som är 
speciella för organisationen men han kan inte direkt sätta fingret på dem.  Rent allmänt kan 
man säga att de lite äldre är emot landskap och de klagar mest på koncentrationssvårigheter. 
De unga förefaller vara mer formbara och är dessutom vana från skolan att studera i grupper. 
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4.7 Allmän trivsel och arbetsuppgifter 
Vilken organisationsform de bankanställda skulle välja själva är ungefär jämt fördelat. 
Fördelar med landskap som nämns spontant är att man får mer kontakt med gruppen, tillgång 
till lättillgänglig och snabb hjälp, roligt och direkt kommunikation. De allra största problemen 
med kontorslandskap är hänsynstagandet, att man blir störd oftare, den höga ljudnivån och 
sekretess. Fördelarna med eget rum är att man sköter sig själv och kan stänga dörren, 
landskap är dock mycket bättre i längden tyckte någon men de som haft egna rum och tvingas 
flytta till landskap ser det nog inte på samma sätt, att sitta i landskap är en vanesak. En annan 
anledning till varför människor trivs olika bra i landskap tror några kan vara 
arbetsuppgifterna. Ett exempel som nämns är ett kontor i Malmö där banken har ett gäng som 
bara gör interna uppdrag. De sitter i landskap eller öar, men de är beroende av att kunna fråga 
varandra om saker hela tiden och de har ingen direkt kundkontakt utan pratar bara med 
banktjänstemän från andra banker som ger dem uppdrag och då behöver de inte oroa sig för 
sekretess. För andra personer kan möjligheten till koncentration vara avgörande och därför 
kan man säga att om ett kontorslandskap passar beror på vilken organisation som ska 
anpassas. 
 
Arbetsmiljön upplevs bra av dem som sitter i landskapen på nedre våningen, de har just fått 
renoverat och det är ljust och fint. De har fått bättre arbetsbord, stolar och datorer. De fick 
vara med och bestämma hur det skulle se ut, men inte så mycket, bara lite.  Möjligen kunde 
luften i lokalen ha varit bättre. På övre våningen har man mer klagomål på ljudnivån även om 
man som de säger försöker vara disciplinerade och gå till varandra om de har frågor eller 
liknande och inte ropa högt i lokalen. Något tycker att när folk pratar om privata saker vid 
sidan om någon som talar med kund i telefon är ljudnivån besvärande. 
 
Någon anställd på byggföretaget trivs bäst i landskap medan någon annan trivs i eget rum, 
gemensamt för dem alla är att det beror mycket på arbetsuppgifterna och till vilken grad man 
behöver hjälp med att reda ut olika problem. En person hävdar att blandat är bäst. Till 
exempel kanske den administrativa personalen som jobbar mycket med siffror och som 
upplevs som de som klagar mest borde ha fått sitta i cellkontor. Kanske även de högljudda 
borde få ett eget rum. Att bara ha landskap eller bara cellkontor är inte det optimala. Den 
övriga arbetsmiljön har varit OK, men eftersom det är nytt har de inte riktigt lyckats ställa in 
ventilationen än och det är mycket reflektioner och väldigt ljust. Detta håller de på att fixa 
enligt de intervjuade som verkar hoppfulla.  
 

4.8 Kostnader och andra motiv 
Eventuell insparad lokalkostnad är en omstridd fråga, inte ett enda svar var likt det andra 
bland de intervjuade på den andra banken. Den förste trodde att eventuell lokalkostnad som 
sparas in säkert är marginell. Den andra svarade att självklart sparar de utrymme på att ha 
landskap och det innebär ju en minskad kostnad. Den tredje menade på att det är konstigt att 
över huvud taget diskutera eftersom det är ont om lediga lokaler i centrum och en bank ju 
måste ligga i centrum. Det finns alltså egentligen inga alternativ. Den fjärde trodde inte att 
företaget sparade in något i ren lokalkostnad, men påpekar att de kanske tror det. Den femte är 
övertygad om att företaget sparar in i lokalkostnad, det är ju platsbrist! Den sista trodde att än 
så länge har inte företaget sparat pengar på kontorslandskapen, eftersom de bekostat en 
ombyggnation, men på lång sikt kommer de säkert spara in pengar på lokalhyra. 
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Bankens motivering till flytten är egentligen dels lokalbrist och dels gruppens sätt att arbeta 
enligt en anställd på banken, en annan tyckte sig ha hört ett uttalande av någon vision som 
skulle kunna motivera att sitta i landskap. Resten av de anställda kunde inte komma ihåg att 
de hört någon motivering från företagets sida, men några påpekade att det är lite av en 
tradition inom bankvärlden att sitta i kontorslandskap. 
 
Lokalkostnaderna för byggföretaget bör inte ha blivit lägre enligt en intervjuad eftersom de 
flyttade till ett hus med dyrare. Ytorna har blivit mindre, men om de hade haft en lika stor yta 
som de hade innan så hade det blivit mycket dyrare att arbeta i detta hus än i det andra. 
Lokalkostnaden borde kunna bli billigare eftersom det trots allt krävs ett mindre utrymme för 
att hysa landskap än privata rum. Dessutom kan ingen kräva ett anpassat arbetsklimat utan 
alla får vänja sig vid en standardtemperatur och ventilation. En annan anställd förklarar att 
från början satt företaget i ett hus som de från början byggt och sedan hyrt av det företag de 
sålde lokalerna till. När sedan kontraktet löpte ut skulle de flytta till ett nytt hus de byggt, men 
så blev det att de bytte med ett annat företag och då blev lokalerna väldigt små. De fick helt 
enkelt inte plats att sitta på något annat sätt än i landskap. En tredje intervjuad tror att 
anledningen till att företaget har satsat på kontorslandskap är att de sitter så i Stockholm och 
Malmö och då ska det vara så i Göteborg också. En företagsfilosofi, det är modernt nu så då 
ska man göra det. 
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KAPITEL 5 

Analys av insamlat intervjumaterial 
 
 
Som ni kanske minns var den ursprungliga frågeställningen i denna studie: 
 
Hur påverkas de anställda av kontorslandskap som rumslig organisation? 
 
I detta kapitel kommer jag åter att knyta an till syftet och försöka belysa problemen med 
teknik, stress hos personalen, trivsel, koncentrationsförmåga, effektivitet, kostnader och de 
eventuella andra aspekter som skulle kunna påverka personalen. De typiska åsikter som jag 
identifierade i föregående kapitel kommer att analyseras med hjälp av resultat från tidigare 
studier och den vetenskapliga föreställningsramen. Utifrån modellen om de tre rummen skall 
jag finna mönster i det insamlade materialet och fundera på hur de olika rummen faktiskt 
påverkats. Där teorin inte kunnat ge en för mig tydlig beskrivning av materialet har jag tagit 
mig friheten att föreslå en ändring i ursprungsteorin som jag tycker ger en bättre förståelse av 
empirin.  
 

5.1 Kan ett socialt rum påtvingas? 
Enligt teorin om det sociala rummet är det viljan att skapa en identitet som binder en person 
till en grupp. På alla arbetsplatser som representerats har företaget placerat de anställda 
gruppvis eller avdelningsvis med hänsyn till arbetsuppgifter. På detta sätt får man ett slags 
påtvingat socialt rum där de anställda umgås med dem som de själva (och företaget?) tror är 
de som de kommer att diskutera mest arbetsrelaterade frågor med. Av intresse är att faktiskt 
de intervjuade på byggföretaget anger att det också är dessa man äter lunch med. I den första 
banken är luncherna schemalagda så att varje grupp äter ihop, i detta företag har de anställda 
knappast möjlighet att skapa egna sociala umgängesgrupper att umgås med på arbetstid. På 
den andra banken verkar de anställda umgås med alla och en hel avdelning tar inte lunch 
samtidigt. De sociala nätverken är enligt teorin en förutsättning för makt, det är relationer som 
stabiliserar arbetsmiljön och gör den förutsägbar. Detta kanske är anledningen till att företaget 
tycks uppmuntra för dem idealiska sociala sammansvetsningar.  
 
Enligt resonemanget i föregående stycke så regleras uppkomsten av det sociala rummet av 
företagen. Detta är intressant att återkoppla till att teorin säger att uppkomsten av socialt rum 
härstammar från behovet av att utmärka sig från andra grupper och organisationer. I detta fall 
kan man ifrågasätta om detta behov verkligen kan sägas fyllas i och med att utmärkandet är 
styrt. Socialt rum kopplat till subjektet handlar enligt teorin om statuering av identitet som en 
länk mellan personen och gruppen. Även om en ”vi”-känsla skapas på avdelningen så kanske 
den identitet de anställda hade innan de placerades i grupper var av ett slag som hade passat 
bättre i en annan grupp. Kanske de anställda på grund av detta i större utsträckning söker ett 
umgänge utanför företaget som på byggföretaget där man tar längre raster. Reproduktion av 
socialt rum uppnås genom ritualer som kan variera från de mest formella till de mest 
informella enligt teorin. Alla intervjuade kunde identifiera någon form av ritual. Det var både 
gemensamma frukostar, formella och informella möten och olika fritidsaktiviteter. Alla var av 
sådan karaktär att de verkade ha initierats eller uppmuntrats av företaget. På samma sätt kan 
historia och tid likt vad teorin säger göra avtryck i det sociala rummet. De intervjuade talade 
om allt från fester till vårruset. Enligt Rönnbäcks (2005) artikel så kompenserades ofta de 
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anställda med ”trivselhöjare”. I detta fall är alla de intervjuade ganska nöjda med sin 
arbetsmiljö, flera hade fått fina nya möbler när de flyttade. 
 

5.2 Tydlig förändring i det fysiska rummet? 
Uppkomsten av fysiskt rum kan relateras till behovet av ordning och förutsägbarhet enligt 
teorin. Vid en första anblick kan förändringen i det fysiska rummet ses som tydlig och 
markant. Flertalet av de intervjuade har gått från att sitta i egna rum med väggar och fönster 
till att sitta i de mer eller mindre öppna landskap som beskrivs i intervjumaterialet. Vad vi bör 
komma ihåg är dock att det fysiska rummet begränsades av mer än väggar. I teorin nämndes 
tre kategorier av fysiska gränser där väggar och dörrar var en. Det andra rummet begränsas av 
elektroniskt media som reglerar informationsflödet och den tredje typen definieras av 
formella regler, planer och distribution av roller och resurser. De två sistnämnda kategorierna 
är mycket svårare att identifiera en förändring av. Den formella information som cirkulerar är 
densamma enligt alla intervjuade och de är överens om att alla som har tillgång till den i 
nuläget hade tillgång till den när de satt i egna rum också. Vad som är annorlunda är möjligen 
den informella informationen som en del intervjuade tycker har ökat. Vad man kan fråga sig 
är om denna ökning är önskvärd? Ett par anställda på banken gav kommentarerna att de 
egentligen bara vill höra vad de gör på den egna avdelningen och att det ibland kan bli för 
mycket information. På byggföretaget nämnde någon att man hör mycket om projekt som 
man inte är involverad i. Kanske det i dessa fall hade behövts gränser som skärmar av 
information som egentligen inte är direkt relevant för att inte den viktigaste informationen ska 
nå fram.  
 
Få av de intervjuade tyckte sig kunna se någon förändring av formella regler, planer och 
distribution av roller och resurser. Ett par på byggföretaget kunde se att det hade tillkommit 
ett par regler som gällde hur man skulle ta emot besök och hantera långa telefonsamtal. På 
banken hade inga nya formella regler tillkommit. Detta går tvärt emot de rekommendationer 
och förslag som uttrycks i tidigare studier där vikten av att sätta upp formella trivselregler 
betonas av bland annat Högberg (2002). En annan fundering är också varifrån reglerna 
kommit. I Högbergs (2002) artikel betonas vikten av personalens medverkan i flytten. På 
bankkontoren har hela den förberedande processen tyckts förbisetts helt. På byggföretaget har 
en förberedande process förekommit, men personalen verkar inte ha varit delaktig då det 
enligt de intervjuade var utvecklingssamordnaren och chefen som bestämde reglerna. Ett 
resultat av att de anställda inte fått vara med i den formella processen kanske är den mängd 
informella regler som tyckts ha uppkommit på speciellt bankkontoret. Alla handlar utifrån sin 
personliga moral och några tycks ha försökt utveckla någon form av överenskommelse 
angående till exempel ljudnivån. Det fysiska rummets reproduktion kopplas i teorin till de 
handlingar som möjliggörs. Om roller, regler och resurser är oförändrade kommer knappast 
nya handlingar att möjliggöras genom en förändring av det fysiska rummet. 
 
En annan aspekt av fördelningen av roller och de formella regler som råder är om chefen sitter 
i landskap eller ej. Just i teorin kopplades frågan om subjektet till ledarens roll och möjlighet 
att påverka det fysiska rummet. En del intervjuade tror ej att något förändras men flera 
påpekar att chefen kan ”bli en i gänget” eller som Rönnbäck (2005) uttryckte det: strukturen 
blir mindre hierarkiskt. Någon intervjuad sa att möjligen blir chefen mer auktoritär om han 
sitter i eget rum, men deras chef var minsann ute och pratade hela tiden så han kändes inte 
auktoritär. Detta tolkar jag som att mindre hierarki upplevs som positivt av flera intervjuade, 
ja, kanske till och med av alla. Är det självklart att hierarki är av ondo och om hierarkin 
minskar är då detta detsamma som att rollerna blir mindre tydliga? Personligen tolkar jag 
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hierarki som en struktur där man vet hur information bör färdas och vem som har ansvar för 
vad. Då borde en minskad hierarki innebära mindre tydliga roller och därmed kanske inte bara 
vara positivt utan också skapa en förvirrad känsla i organisationen. Om alla utom chefen sitter 
i kontorslandskap kanske det känns som att man lättare kan prata om privata frågor med 
chefen, men det kan också tolkas som en symbolisk handling som visar att chefen är mer 
värd. 
 
Inte bara chefernas placering kan ha ett symboliskt värde utan enligt teorin kan hela den 
fysiska strukturen få ett symboliskt värde och ge uttryck för vad företaget har varit, är eller 
vill vara. Hela poängen med fysiska rum var ju att skapa byråkratier som fungerar oavsett 
vem som för tillfället fattar beslut och har makt och underlätta övervakning genom att samla 
alla under ett tak. Det fysiska rummet sägs i teorin vara ett resultat av ett företags evolution 
och det representerar historia och tid. Med detta i åtanke kanske motiveringar av landskap i 
stil med ”kontorslandskap har alltid varit en tradition inom bankvärlden”, ”de har 
kontorslandskap på kontoren i Stockholm och Malmö och därför skulle vi också ha det” eller 
”det är modernt nu” inte särskilt konstiga. Ändå kan man fråga sig om dessa motiveringar är 
tillräckligt starka för att få med sig personalen. Även om tradition är något som vi sällan vill 
bryta så finns det nog en gräns för hur ”dum” den får vara för att vara värd att behållas. 
 
Enligt Isaksson (2004) vinner man i flexibilitet, ökad kommunikation, effektivitet och sparar 
dyr lokalyta i och med att man flyttar till ett kontorslandskap. Han påpekar dock att i många 
mindre och medelstora städer är hyrorna så låga att det inte finns någon ekonomisk 
motivation till att byta lokaler. Arge (2005) visar också på att just flexibiliteten är ett viktigt 
motiv för det företag som bygger och därmed bestämmer över sina egna lokaler. Högberg 
(2002) motiverar flytt med att man kan dela kunskap med varandra medan socionomen i 
artikeln pekar på platsbrist och ekonomi. Att effektiviteten skulle öka kan vara diskutabelt. I 
intervjuerna var det bara en person som trodde att så var fallet. Övriga trodde att det var lika, 
sämre eller helt enkelt för svårt att bedöma. Man kan ju fråga sig hur Isaksson (2004) kommit 
fram till att effektiviteten ökar. Om det är som en bygganställd sa att de gör mindre privata 
saker på till exempel Internet men tar längre raster i stället så kanske effektiviteten ökar när de 
anställda är där, men hög frånvaro gör ju att effektiviteten är lika hög eller kanske mindre 
totalt sett. I intervjuerna var det delade meningar om man faktiskt sparade in några 
lokalkostnader eller inte. Några trodde att så var fallet medan några hänvisade till platsbrist 
och därmed var flytten ett måste. Med andra ord tycks det i slutändan ha varit socionomen i 
Högbergs (2002) artikel som hade en beskrivning som överensstämmer med den verkligheten 
som beskrivits i intervjuerna som ingått i denna studie. 
 
I teorin kopplades personlig integritet och anpassning till ledarens möjlighet att påverka det 
fysiska rummet till panoptism. I byggföretagets fall har cheferna faktiskt bestämt reglerna för 
kontorslandskapet och har därmed i högsta grad påverkat det fysiska rummet. Både i 
bankvärlden och på byggföretaget har de anställda placerats så som företaget tycker passar. 
Allt detta kan påverka integriteten. Eftersom panoptismen i praktiken innebär att människor 
måste leva med att ständigt kunna vara iakttagna så är begreppet aktuellt i detta fall.  Makten 
blir i ett sådant fall effektivare och tränger djupare in i människors beteende. Dock måste 
påpekas att det inte var alla intervjuade som trodde att de anställda anpassade sitt beteende. 
Då kan man fråga sig om det beror på att de verkligen inte känner sig övervakade eller om det 
har blivit så naturligt att de inte längre reflekterar över sitt beteende? Påståenden som att en 
anställd säkert förtjänar en tillsägelse av chefen om den får det tycker jag stödjer det senare. 
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5.3 Mot förändring av det mentala  
Av de fyra teman som identifierades i teorin om det mentala rummet är det lärande i 
organisationer och de anställdas förmåga att göra tankar begripliga som verkar ha förändrats 
mest enligt de intervjuade. Nästan alla pratade om ökad kommunikation och samarbete. Flera 
återkom till hur framförallt utbildning av de nyanställda förenklas i organisationen i och med 
de frågor som ställs och den hjälp som fås kollegor emellan i kontorslandskapet. Även 
tidigare studier talar om interaktion och kommunikation som viktiga fördelar med öppna 
landskap. När det gäller att föröka göra tankar begripliga så var just koncentrationssvårigheter 
en av de nackdelar med landskap som nämndes av flera intervjuade. 
 
Koncentrationssvårigheter förklarades i Risslers (1978) studie att stimuleringsnivån blev för 
hög för just den arbetsuppgiften. I intervjuerna var det flera som trodde att trivsel kunde 
kopplas till arbetsuppgifter och någon nämnde ett bankkontor i Malmö där de är beroende av 
att kunna fråga varandra om saker hela tiden och de har ingen direkt kundkontakt som en bra 
miljö för just landskap. Just hur mycket hjälp de anställda behöver med för att förstå hur saker 
fungerar kopplas nästan av alla intervjuade till arbetsuppgifterna. En bygganställd tyckte att 
den administrativa personalen som jobbar mycket med siffror och som upplevs som de som 
klagar mest borde ha fått sitta i cellkontor.  
 
I de tidigare studierna som genomförts tyckte Isaksson (2004) att de nya sätten att arbeta i 
projektgrupper passar i kontorslandskap medan till exempel sekretess kan vara ett skäl till att 
behålla enskilda rum. Tvärt emot honom tycker arkitekten i Högbergs (2002) artikel att 
kontorslandskap passar alla organisationer. Fördelar som nämns av de intervjuade är ofta 
kopplade till ökad kommunikation medan nackdelar är kopplade till ljudnivån. Många 
intervjuade kopplar landskapets vara eller icke vara till arbetssätt, men då snarare till 
koncentrationsnivå, enligt resonemanget ovan, än till om det är i grupp eller sekretess. 
Intressant notis är ju faktiskt att alla de bankanställda och i viss mån även de anställda på 
byggföretaget jobbar med sekretessbelagda uppgifter samtidigt som ju faktiskt alla jobbar i 
kontorslandskap. 
 
En idé om en gemensam tanke är en förutsättning för att människor över huvud taget kan göra 
något tillsammans enligt teorin. En kollektiv tanke kan uppbåda motstånd och anställda som 
jobbat länge på ett företag ställa sig skeptiska till nya idéer på grund av ett gemensamt minne 
av ett tidigare misslyckande. Detta återfinns i intervjumaterialet. På byggföretaget tror de 
anställda de lite äldre är emot landskap och de klagar mest på koncentrationssvårigheter. På 
den ena banken ville de äldre ha fri placering i landskapet för att de ville sitta med dem de 
kom bäst överens med. Enligt teorin om subjektet är det viktigt att titta på dessa kollektiva 
tankar och undvika att se på det individuella och det kollektiva som separata världar. 
 
I tidigare studier talar socionomen i Högbergs (2002) artikel om stora psykosociala effekter 
till följd av omställningarna i samband med flytt till kontorslandskap. Enligt Rönnbäck (2005) 
och Isaksson (2004) är en nackdel med kontorslandskap att företagen också riskerar att skapa 
stress hos personalen. Detta är då enligt den senare en följd av överhörning, det vill säga när 
information kan spridas till fler än den/dem den är direkt avsedd för. Överhörning kan enligt 
samma författare också innebära en fördel vilket också teorin om det mentala rummet 
bekräftar. Det mentala rummet påverkas också av informationsflödet på så sätt att alla 
människor försöker tolka och skapa mening av information på ett individuellt plan. Om 
gränserna för det mentala rummet sätts av människans begränsade kunskap borde det mentala 
rummet bli större på grund av det ökade informella informationsflödet. I så fall ökar det 
mentala rummet i omfång på bekostnad av personalens stressnivåer. Cirka hälften av de 
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bankanställda trodde också enligt intervjuerna att det var mer stressigt att jobba i 
kontorslandskap. Enligt resonemanget ovan så tillskrev de mycket riktigt den ökade stressen 
till det ökade ”surret”, det vill säga ljudnivån och överhörning. Även på byggföretaget var det 
inte alla som kände av en ökad stress, men de som gjorde det trodde att de andras påverkan i 
form av samtal var orsaken. En förklaring till att bara hälften av de intervjuade kände av ökad 
stress kan vara att det är som Rönnbäck (2005) skriver att utformningen av landskapet som är 
avgörande för hur stressigt arbetet upplevs. Ett landskap där man bara kan se huvudena på 
varandra är det värsta då man mister interaktionen. I detta fall så var det bara ett par stycken 
som satt i ett landskap som var utformat på detta vis, så förklaringen är tillräcklig. 
 
Enligt teorin är uppkomsten av mentalt rum kopplat till gemensam förståelse. Vad jag frågar 
mig är om det finns någon gemensam förståelse i form av värderingar, koncept eller annat. På 
den ena banken utvecklade alla team som satt ihop en gemensam attityd till arbetet. På den 
andra banken hade avdelningarna vissa koncept och även om banken ska ses som en 
organisation drar alla avdelningar lite åt olika håll när det gäller sina strategier. På 
byggföretaget kom alla anställda från samma avdelning och någon tyckte sig urskilja 
värderingar, men det var svårt att sätta fingret på, medan en annan förklarade detta med att 
cheferna sprider och förespråkar företagets värderingar så att alla omedvetet påverkas. 
Tydligen så skapas det någon form av gemensam förståelse avdelningsvis, vilket verkar vara 
önskvärt från företagets håll då de har placerat de anställda på detta vis. 
 

5.4 Sambandet mellan mentalt och socialt rum 
I den första introduktionen till det teoretiska ramverket påpekades att teorin om olika rum 
började med Descartes och sedan utvecklades av Lefebvre som i sin tur fungerade som 
inspirationskälla till Hernes. Dock visade det sig i det empiriska materialet vara svårt att skilja 
på begreppen socialt och mentalt rum.   
 
Inget i denna studie har visat på någon tydlig skillnad mellan begreppen och därför vill jag 
återgå till det stadiet då den rumsliga teorin bara hade två dimensioner. Exempelvis diskuterar 
man, lär sig och umgås i gruppen man sitter i enligt intervjuerna. Är då detta ett socialt eller 
mentalt rum? Jag kan inte skilja på dessa rum utan skulle vilja återgå till Descartes 
ursprungsidé. Dock är jag så pass influerad av Hernes och Lefebvre att jag känner att det 
sociala uttrycket för de gemensamma värderingarna bör betonas i den dimension som 
Descartes kallar mental. För teoretisk utveckling se Figur 7. 
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Figur 7. Teoretisk utveckling i denna studie 
 
Personligen tycker jag att det mentala och sociala rummet går lite hand i hand. Även om 
Lefebvre och Hernes lyckas definiera vad som för dem är tydliga gränser så tycker jag att 
dessa rum flyter samman lite. Om det sociala rummet är de du umgås med medan det mentala 
rummet är de människor som delar dina värderingar och tankar så tror jag att de många 
gånger sammanfaller. Hur ofta umgås du med människor som inte alls tänker på sätt som 
liknar ditt eget?  
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KAPITEL 6 

Slutsatser  
 
 
Hur kan jag då sammanfattningsvis säga att de anställda påverkades? 
 
I ett första steg att besvara denna fråga kommer jag att beskriva hur de tre rummen har 
förändrats. Sedan kommer jag i ett andra steg att fundera på konsekvenserna av detta och 
därmed hur de anställda har förändrats. 

6.1 Förändringen av rummen 
Det sociala rummet är nästan påtvingat på de anställda eftersom de mer eller mindre tvingas 
umgås med dem som företaget valt att placera dem jämte i kontorslandskapet. Kanske 
försöker företagen medvetet skapa en stabilitet i relationerna som är lätt att kontrollera. Även 
ritualerna i företaget var mer eller mindre de överordnades initiativ och inte de anställdas val. 
På detta sätt krymper det sociala utrymmet. 
 
Fysiskt har rummet förändrats då väggarna föll, en del regler har tillkommit och 
informationsflödet har ökat. Väggarna och informationen ökar det fysiska rummet medan 
reglerna minskar det. Övervakningen känns trots allt inte särskilt besvärande.  
 
Det mentala rummet har ökat markant med tanke på möjligheter till ökat lärande och 
möjligheter att fråga för att göra saker begripliga för alla nyanställda. Samtidigt lär man sig av 
dem som man sitter med, vilka är dem man umgås med, vilket i sin tur är det sociala rummet. 
Gränserna för det mentala rummet är alltså desamma som det sociala rummet. Om det sociala 
rummet har blivit mindre så har ju möjligheterna för det mentala rummet att växa också 
begränsats. Det mentala rummet har med andra ord blivit mycket större än vad det var förut, 
men samtidigt har man tagit bort möjligheterna för det att bli ännu större, då man valde att 
reglera det sociala rummet.  
 
Framförallt de äldre klagar på koncentrationssvårigheter vilket tyder på ett minskat mentalt 
rum för dem. Med andra ord är nog det mentala rummet det som ökat mest för de nyanställda 
medan det fysiska antagligen ökat mest för de äldre. Vad som förvånar mig är att det 
egentligen inte är någon skillnad mellan de olika branscherna. Detta trots att bankvärlden 
förknippas med sekretess, något som Isaksson presenterade som en nackdel. I stället verkar 
det snarare vara typen av arbetsuppgifter som är den största orsaken till trivseln i landskapet, 
något som får stöd av Risslers artikel. 
 

6.2 Konsekvenser 
Hur påverkas egentligen de anställda av att påtvingas ett social rum? Merparten var faktiskt 
positiva. De såg det som en fördel att placeras med dem de skulle jobba med, men betyder 
detta egentligen inte bara att det är praktiskt i arbetet att sitta jämte dem man arbetar med? På 
ett socialt plan så tydde sig de yngre till varandra på byggföretaget och den andra banken i 
Halmstad försökte de att umgås utanför avdelningarna. Detta tolkar jag som att de anställda 
ändå söker sig till andra grupperingar. Risken med att försöka påtvinga ett socialt rum är att 
det som i detta fall krymper på arbetet, vilket innebär att de anställda får identifiera sig med 
sociala grupper på fritiden och att samhörigheten och trivseln på jobbet minskar i längden.  
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Rent fysiskt så tyckte många anställda att även om det är nytt och fint med kontorslandskapen 
så trivs man bättre i egna rum där man kan inreda så att det blir mer personligt. Att 
informationsflödet ökar kan i flera fall ses som ett problem. Det blir för mycket information 
och andras ”surr” kan upplevas stressande då man som ett par intervjuade sa, påverkas av de 
andra i allra högsta grad. ”Stressen smittar”. Alla intervjuade nämnde för hög ljudnivå som 
något negativt. Intressant är alltså väggarnas fall och informationsökningen som bidrog till ett 
ökat fysiskt rum faktiskt bidrar till stressade anställda som trivs sämre, så då kanske inte ett 
större rum är något positivt. När det gäller reglerna så kan det ju tyckas fånigt att de behövs, 
de minskar ju faktiskt friheten. Dock skall påpekas att på den andra banken där de ju inte hade 
några regler alls har ljudnivån blivit en irritationskälla. Detta skapar ju onekligen konflikter 
som hade kunnats undvikas om diskussioner kring problemen hade förekommit tidigare.  
 
När jag först läste alla regler och förberedelser som presenterades i Högbergs artikel så tyckte 
jag att det verkade lite överdrivet, men med tanke på att alla klagat på ljudnivån och att de på 
banken helt saknade regler, så kanske förberedelserna trots allt ät mycket viktiga, som 
arkitekten påpekade. Vad man dock kan fråga sig är om det verkligen är värt att flytta till 
landskap om man ska behöva lära in nya beteenden hos de anställda och framför allt, går det? 
Arkitekten i Högbergs artikel tyckte att landskap passade alla organisationsformer, men denna 
studie visar snarare på precis motsatsen. Förhoppningsvis är detta något som arkitekter kan ta 
lärdom av; landskap passar inte alla! Detta ligger lite i linje med Isakssons påstående; han 
kopplade lämpligheten av kontorslandskap till arbetsformen, men då till det kollektiva 
arbetssättet och inte till de individuella arbetsuppgifterna, vilket i denna studie visade sig vara 
en skillnad. Socionomen i Högbergs artikel pratar om ekonomin och platsbrist, vilket verkar 
vara motiven till varför företagen i denna studie flyttat personalen till kontorslandskap, men 
det verkar inte vara något som företagen betonat och förklarat. 
 
När cheferna sitter i landskap upplevs det som om de blir en i gänget, vilket anses positivt av 
de intervjuade, övervakningen känns inte påtaglig. Kanske cheferna också måste lära sig vad 
de skall göra med den ökade informella informationen om inte deras närvaro ska stanna vid 
att enbart ha en symbolisk betydelse. 
 
Personligen blev jag med panoptismen i bakhuvudet förvånad över att de anställda inte var 
besvärade av övervakningen. De kände ingen press från cheferna, möjligen kunde det ju vara 
så att man inte ville att kollegorna skulle höra alla telefonsamtal. Ett intressant fenomen i 
detta sammanhang blir då att panoptismen har tagits ett steg längre, nu övervakar de anställda 
varandra i stället för att cheferna gör det. Kan det bli mer effektivt? 
 
Det mentala rummet verkar ha medfört en positiv effekt för de anställda i form av det ökade 
lärandet. Vad som är negativt i längden är att i och med att det sociala rummet har begränsats 
så har också möjligheten till fortsatt tillväxt av det mentala rummet försvunnit. Om man lär av 
dem man umgås med och bara umgås med personer som har samma arbetsuppgifter så 
kommer den yttre stimulansen begränsas. Med Risslers undersökning i åtanke borde den 
sociala stimuleringen minska i och med placeringen och som hon också konstaterade så är 
varken för låg eller för hög stimuleringsnivå bra. Vad Rissler däremot inte berör är vilket 
stimulering som är viktigast och hur mycket som behövs av varje. I denna studie har dock de 
intervjuade bekräftat att den egna tankeverksamheten visst påverkas av personer i 
omgivningen vilket i sin tur understryker att den sociala stimuleringen påverkar den kognitiva 
stimuleringen. Om den förstnämnda minskar borde den sistnämnda också minska.  Detta 
borde hämma kreativitet hos de anställda och därmed företagets utvecklig på lång sikt. En 
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annan nackdel med att det mentala rummet ökat för de nyanställda samtidigt som det minskat 
för de äldre är som en bygganställd uttryckte det: De nyanställda blir mer effektiva medan de 
äldre blir mindre effektiva. Även andra uttalanden pekar på att effektiviteten inte upplevs 
höjas totalt utan att den är ganska konstant. Detta beror bland annat på att många har svårt att 
koncentrera sig.  
 
Metoden kan ha haft en inverkan på att förändringen av det mentala och sociala rummet inte 
varit framträdande. De gränser som förknippas med dessa rum är dels svåra att identifiera för 
de intervjuade och dels väldigt privata. Privata uppgifter kanske hade framkommit bättre i till 
exempel en enkätstudie. Slutligen kan jag påpeka att den teori om rummen som från början 
presenterades av Descartes tycks vara lättare än Lefebvres teori att använda för att sortera den 
information som insamlades i denna studie. 
 

6.3 Efterord 
I början av uppsatsen så väckte jag en del funderingar i problemdiskussionen och nu skulle 
jag vilja återvända till dessa. Det första som förvånar mig är att det på flera ställen i tidigare 
studier och artiklar att anledningen till att landskapen blev mindre populära på 70-talet var att 
arbetsmiljölagarna förstärktes. Då antar man ju att när kontorslandskapen återigen blir 
populära så har arbetsmiljön blivit bättre i takt med tekniken. Då är det också förvånande att 
alla klagar på ljudnivån, hade man inte löst detta problem eller behöver arbetsmiljölagarna 
stärkas ytterligare? 
  
Vad jag också frågade mig var om dessa arbetsmiljölagar helt enkelt riktat in sig på mätbara 
aspekter, men att man även var medveten om andra effekter. Hur ska man få med stress i 
dessa lagar och hur kan man mäta den?  
 
Vad som också var intressant var att man motiverade trenden med högre effektivitet och 
kostnadsbesparingar. I denna studie är det inget som pekar på ökad effektivitet och huruvida 
man verkligen sparar in kostnader är en omtvistad fråga. Om man dessutom lägger till 
kostnader för stressjukdomar och tar i beaktande trivsel och koncentrationsmöjligheter så är 
det kanske i slutändan fråga om en förlustaffär. Kanske är det i stället en image utåt om att 
vara ett trendigt och modernt företag, ett symboliskt värde, som är vinsten. 
 
Frågan är om det symboliska värdet verkligen är så stort. Om de anställda med mest 
erfarenhet och utbildning är de som trivs bäst i egna rum, vilket var fallet i studien, kan det så 
inte bli så att den mest kompetenta personalen dras till företag som erbjuder en annan rumslig 
organisation?  
 
Slutligen tror jag inte att kontorslandskap är något jag vill förespråka i framtiden, inte utan att 
koppla till arbetsuppgifter. Själv tror och hoppas jag på att få ett jobb som kräver en hel del 
koncentration och tankeverksamhet. Då vill jag inte sitta där jag hör och ser en massa 
medarbetare som jobbar med sina uppgifter.  
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Intervjuer: 
1 intervju med anställd som sitter i kontorslandskap på bankkontor i Halmstad, 9 maj 2005. 
Anteckningar finns nedskrivna och förvaras i författarens ägo. 
 
6 intervjuer med anställda som sitter i kontorslandskap på bankkontor i Halmstad, 10-17 maj 
2005. Anteckningar finns nedskrivna och förvaras i författarens ägo. 
 
3 intervjuer med anställda sitter i kontorslandskap på byggföretag i Göteborg, 5-17 maj 2005. 
Anteckningar finns nedskrivna och förvaras i författarens ägo. 
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Bilagor 
 

1. Intervjuguide  
 

• Presentera mig och mitt ämne 
• Förklara att och varför samtalet inte kommer att spelas in 
• Be om mail-adress för att kunna skicka intervjukapitel för komplettering 
• Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

 
Hur är ditt kontor organiserat just nu? 
 -Enskilda rum? 
 -Kontorslandskap? 
 -Rita? 
 
Har det varit organiserat på ett annat sätt tidigare eller har du tidigare varit anställd på ett 
kontor som varit organiserat på ett annat sätt?  
 
Låg/ligger kontoret i storstad eller småstad? 
  
Antal anställda? 

 
Hur upplever du att ni jobbar på din avdelning? Varför? 
- Arbetssätt (projektgrupper, enskilt, p.g.a. sekretess?) 
Om erfarenheter från annan organisering härrör från annat företag, vad hade ni för arbetssätt 
då? 
 
Känner du att du tillhör en speciell grupp eller umgängeskrets och i så fall, har denna grupp 
förändrats/påverkats av hur ni sitter och jobbar? 
 
Har organisationen eller särskilda grupper några formella eller informella ”ritualer” (t.ex. 
möten, after work)? 
 
Innan du flyttade in i kontorslandskap, gick ni igenom speciella regler som gällde 
uppförande? 
 
Har organisationen i stort och mindre avdelningar/grupper några speciella kärnvärderingar 
och koncept? Om ja, vilka och tror du dessa påverkas av hur ni faktiskt är fysiskt 
organiserade?  
 
Har kontorslandskapet som organisationsform påverkat vem som får tillgång till information 
och vilken information som får cirkulera?  
 
Har kontorslandskapet som organisationsform påverkat formella regler, planer eller 
distribution av roller och resurser? 
 
Känner du att överordnade har fått ett övertag på grund av alla anställda måste räkna med att 
det de gör alltid kan synas? 



 35

Hur trivs du rent allmänt och varför? 
Upplever du att du trivts bättre/sämre med eller utan kontorslandskap och varför? 
 
Hur mycket tror/vet du att företaget sparar i ren lokalkostnad på kontorslandskap jämfört med 
egna rum? 
 
Varför tror du att de företaget du jobbar/jobbade på har satsat på kontorslandskap? 
 
Jämför kontorslandskap och enskilda rum med avseende på: 

- utrymme 
- stress 
- privatliv 
- samarbete 
- arbetsinsats (produktivitet/effektivitet) 
- arbetsmiljö 
- ljus/ljud 
- kommunikation 
- chefens roll/möjligheter/förtroende 
- andra, egna aspekter? 

 
Har du något att tillägga som du vill ska komma fram i rapporten med avseende på ämnet 
kontorslandskap och hur det påverkar de anställda? 
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2. Våningsritning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


