
 

 

Örebro universitet 

Handelshögskolan 

Företagsekonomi C – Uppsats 

Handledare: Owe L Johansson 

Examinator: Mari-Ann Karlsson 

Höstterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Öppna kontorslandskap – Ökad trivsel eller bara 

stimmigt och surrigt? 

 

- En kvalitativ studie om hur trivseln upplevs hos personer i generation X och 

generation Y efter en övergång till öppet kontorslandskap  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ebba Bengtsson 931225 

Jonna Casslind 931202 

Erika Linder 920131 

 



 

Abstract 

Title: Open-plan offices - Better communication or just noisy?   

Authors: Ebba Bengtsson, Jonna Casslind and Erika Linder 

Mentor: Owe L Johansson 

 

This qualitative study investigates how people experience a move to an open-plan office. The 

study is focused on the experience of generation X and generation Y and how their well-being 

are perceived in the new work environment after the organizational change. The purpose of 

the study was to see if there were a difference between the two generations well-being in an 

open-plan office. 

 

The empirical material consists of eight interviews with people from the two generations. 

When analysing the empirical material, theory about open-plan office, organizational change 

and theory about generation has been used. 

 

Based on the result we could see that the employees first reacted negatively to the change. 

After some time these negative feelings changed and became more positive. In the analysis 

we noticed well-being at the workplace but we could not see a distinct difference in the 

generations. How a person experience a move to an open-plan office is subjective and do not 

depend on the preferences of the generation they belong to.  

 

Keywords: Open-plan office, organizational change, well-being at workplaces, work 

environment, generations 
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1. Inledning 
I det här kapitlet ges det en introduktion till ämnet studien handlar om. Kapitlet startar med 

en bakgrund till problemet följt av problematisering, syfte och frågeställning. Det inledande 

kapitlet avslutas med avgränsningar. 

 

 1.1 Bakgrund 

De senaste årtiondena har kontorsarbetare ökat i relation till kroppsarbetare. Just nu arbetar 

majoriteten av arbetsföra personer i Sverige på kontor (LO 2015). Detta i samband med att 

människor spenderar mer än en tredjedel av dagen på arbetet (Conrad 1988 se Danna & 

Griffin 1999), lyfter hur viktig frågan gällande trivsel på arbetet är. Något som påverkar hur 

människor trivs på sitt arbete är arbetsplatsens utformning. En arbetsplats kan exempelvis 

bestå av privata kontorsrum eller öppna kontorslandskap. Privata kontorsrum definieras som 

ett rum för en enskild person. Rummen ligger ofta i en korridor samt att det finns ett fönster i 

varje rum (Bodin Danielsson & Bodin 2009). Kontorslandskap innebär att arbetsmiljön 

karaktäriseras av att flera arbetsplatser ryms i samma rum utan andra skiljeväggar än 

exempelvis skärmar (Bodin Danielsson & Bodin 2008). Enligt Bodin Danielsson och Bodin 

(2009) finns det tre typer av kontorslandskap. De menar att det finns små kontorslandskap 

som rymmer mellan 4–9 personer, mellanstora landskap rymmer 10–24 personer och stora 

kontorslandskap som rymmer mer än 24 personer per landskap. 

 

Kontorslandskap har sin grund från i början av 1960-talet då idéerna spred sig till andra 

länder från Tyskland. Istället för att ha egna rum skulle alla medarbetare sitta i samma rum. 

Detta för att förbättra kommunikationen mellan medarbetare (Sundstrom 1986 se Pejtersen, 

Allermann, Kristensen & Poulsen 2006). Det traditionella kontorsrummet ansågs komplicera 

kommunikation, försvåra för cheferna att ha uppsikt över sin personal, leda till höga 

lokalkostnader och medföra otydliga uppgifter på arbetsplatsen. Att återvända till hur det var 

under mellankrigstiden med så kallade “trälhav”, då skrivborden stod på långa rader och där 

arbetsmiljön var otrivsam, var inte aktuellt. Då fanns det inte en tanke på att exempelvis 

placera möbler oregelbundet för att skapa en mer trivsam miljö likt dagens kontorslandskap 

(Nationalencyklopedin 2016). 

 

Det var först på 1970-talet problemen med kontorslandskap började att uppmärksammas. 

Exempel på problem var buller och brist på sekretess (Hedge 1982 se Pejtersen et al. 2006). 

På 1980-talet gjorde därför kontorsrummet comeback (Sundstrom 1986 se Pejtersen et al. 

2006). Enligt Bodin Danielsson (2010) kom under 1990-talet idéer om att kontorens 

utformning skulle inriktas på att åstadkomma ett flexibelt kontor med hjälp av modern teknik. 

Medarbetarna skulle inte ha någon stadigvarande arbetsplats, utan var och en skulle ha ett 

skåp med sitt arbetsmaterial. Detta bidrog till att lägre hyra kunde åstadkommas genom att yta 

inte behövde avsättas för dem som en viss dag inte var på kontoret om de exempelvis arbetade 

hemma (Bodin Danielsson 2010). 
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Trots detta är det ändå privata kontorsrum som har varit den traditionella utformningen av en 

arbetsplats (Maher & Hippel 2005). Idag väljer däremot många organisationer att ändra sina 

kontor till en mer öppen design, exempelvis öppna kontorslandskap (Seddigh 2015). En 

organisation behöver göra organisationsförändringar för att växa och anpassa sig till 

marknaden (Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2016). När en organisation genomför en 

förändring kan det ge både positiva och negativa reaktioner beroende på hur situationen 

tolkas. Positiva reaktioner uppstår om förändringen tros leda till förbättringar medan negativa 

reaktioner uppstår om situationen anses påfrestande eller om den tros leda till försämringar 

(Angelöw 2010). Förespråkare för öppna kontorslandskap menar att det leder till 

kostnadsbesparingar och förbättrad kommunikation. Motståndare argumenterar istället för att 

kontorslandskap är förknippat med försämrad prestation och hälsa hos medarbetarna (Seddigh 

2015). 

 

Vilka förväntningar personer har på sin arbetsmiljö kan enligt Haynes (2011) vara en 

generationsfråga. Kupperschmidt (2000 se Rothe et al. 2012) definierar generationer som: "En 

identifierbar grupp som delar födelseår, ålder och betydande livshändelser vid kritiska 

utvecklingsstadier." Rothe, Lindholm, Hyvönen och Nenonen (2012) menar att det är viktigt 

för ledningen att ha generationsfrågan i åtanke. 

 

 

1.2 Problematisering 

I flera decennier har forskningen dokumenterat att en ofördelaktig arbetsmiljö innebär 

ogynnsamma konsekvenser för individ, samhälle och företag. En arbetsplats som är olämplig 

för arbetstagare kan leda till ohälsa och produktionsbortfall (SOU 2009:47). Även Sverke 

(2009) skriver att det under en längre tid har varit av intresse att forska om hur problem i 

arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa och motivation. Vidare kommer Sverke (2009) 

fram till slutsatsen att försämrade förutsättningar på arbetsplatsen inte bara är ett problem för 

arbetsmiljön utan även för organisationer och samhälle på lång sikt. Danna och Griffin (1999) 

menar att det är viktigt att arbetsgivare tar hänsyn till medarbetares hälsa och trivsel på 

arbetsplatsen. Wallén (2013) skriver i sin krönika att trivsel på arbetet är en av de viktigaste 

faktorerna för att vara lycklig. Detta utifrån en undersökning gjord av Wise Group där 5000 

svenskar fick besvara frågor om vad som var viktigast i livet. Trivsel på arbetet kom på andra 

plats och rankades därmed högre än kärlek och pengar. Det går alltså att säga att vägen till 

lycka kan gå genom jobbet (Wallén 2013). 

 

Arbetsmiljön kan bland annat påverkas av hur arbetsplatsen är utformad. Redan på 1970-talet 

ansågs en viktig organisationsförändring vara en flytt från kontorsrum till öppna 

kontorslandskap enligt Szilagyii, Holland och Oliver (1979). Förändring i arbetsmiljön kunde 

då påverka attityder hos medarbetare. Kontoren kunde möbleras på olika sätt för att få fram 

trivsel och produktivitet på arbetsplatsen (Szilagyii, Holland & Oliver 1979). Vilken 

utformning av arbetsplats är då mest fördelaktig för att arbetsmiljön ska bli så bra som 

möjligt? 
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Enligt De Croon, Slutier, Kuijer och Frings-Dresen (2010) ger öppna kontorslandskap 

medarbetarna mindre tillfredsställelse på arbetsplatsen samt reducerar medarbetarnas känsla 

av integritet. Deras slutsats är att arbetsbelastningen ökar och att relationer försämras. 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet skriver att om det finns brister i arbetsmiljön påverkar det 

prestationsförmågan negativt hos medarbetare samt leder till sjukskrivningar (SOU 2009:47). 

Trots detta skriver både Seddigh (2015) samt Rasila och Rothe (2012) att förespråkare menar 

att kontorslandskap leder till kostnadsbesparingar.  

 

Brennan, Chugh och Kline (2002) kommer fram till att medarbetare som är med om 

förändringen till öppna kontorslandskap inte trivs lika bra som innan flytten. De menar att 

stressen på arbetet ökar, relationer på arbetsplatsen försämras samt att arbetsprestationen 

minskar. Resultatet överensstämmer med Sundstroms, Burts och Kamps (1980) studie där 

slutsatserna drogs att öppna kontorslandskap var relaterade till mer störningar och minskad 

integritet. De Croon et al. (2010) menar däremot att en positiv aspekt med öppna 

kontorslandskap är att när medarbetarna delar yta ökar kommunikationen mellan dem. Även 

Sundstrom, Burt och Kamp (1980) skriver att förespråkare för öppna kontorslandskap menar 

att den här sortens arbetsdesign ökar kommunikationen mellan medarbetare och gör dem mer 

nöjda med arbetsvillkoren. En ytterligare aspekt enligt Jahncke (2014 se Lampou & 

Fogelberg) är att företag vill förbättra kreativiteten och samarbetet med hjälp av de öppna 

kontorslandskapen. 

 

Rasilas och Rothes (2012) studie ledde till slutsatsen att medarbetare med kontorsrum är mer 

nöjda än medarbetare i rum för fler personer. Enligt dem har liknande undersökningar kommit 

fram till samma resultat. Seddigh, Berntson, Bodin Danielsson och Westerlund (2014) menar 

dock att hur många personer som sitter i ett öppet kontorslandskap inte är lika viktig som 

frågan om kontor bör vara utformade som kontorsrum eller öppna landskap. Även Bodin 

Danielsson och Bodin (2009) kommer fram till att de som sitter i egna kontorsrum är mest 

nöjda med sin arbetsmiljö medan de som sitter i öppna kontorslandskap är minst nöjda. 

 

Haynes (2011) slutsats är att det finns en möjlighet att förväntningarna på arbetsmiljön kan 

skilja sig i olika åldersgrupper. Det finns det en mängd litteratur om vad som definierar olika 

generationers preferenser. Trots detta är forskningen om olika generationers förväntningar om 

hur arbetsmiljön bör vara utformad i ett tidigt stadie (Haynes 2011). Detta gör det till ett ämne 

att undersöka vidare, har olika generationer olika förväntningar?   

 

Det finns många publikationer om skillnader i generationer enligt Rothe et al. (2012). Då 

dessa generationsskillnader finns är det viktigt för organisationers ledning att ha detta i 

åtanke. Om ledningen inte tänker på att olika generationer har olika preferenser kan det leda 

till allvarliga konsekvenser i framtiden. Enligt Giancola (2006) finns det dock de som är 

skeptiska till betydelsen av generationsklyftan och om den ens existerar överhuvudtaget. 

Vidare menar Giancola (2006) att det finns en brist på publicerad forskning om 

generationsskillnader i akademiska tidskrifter. I den forskning som Giancola (2006) fann 

upptäcktes det att de faktorer som motiverar generationerna är förvånansvärt lika. 
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Rothe et al. (2012) diskuterar att en allmän uppfattning är att åldern spelar en stor roll. Äldre 

generationer är vana att arbeta i ett eget kontorsrum och är inte i lika hög grad öppna för 

utformningen av kontorslandskap. Den yngre generationen arbetar däremot gärna i team 

vilket förenklas i ett öppet kontorslandskap. Även McElroy och Morrow (2010) menar att den 

äldre generationen är vana vid sina privata kontorsrum jämfört med de yngre generationerna. 

Hammill (2005 se Haynes 2011) menar att de så kallade baby boomers, som är födda mellan 

1946 and 1964, föredrar att arbeta i team som enligt Rothe et al. (2012) sägs underlättas i 

kontorslandskap. Trots detta framhävs det att äldre generationer i högre grad är negativa till 

kontorslandskap. De som är födda mellan 1965 och 1980 kallas för generation X och enligt 

Hammill (2005 se Haynes 2011) är självständigt arbete något som denna generation värderar 

högt, till skillnad mot den yngre generationen och baby boomers. Detta kan då i motsats till 

teamarbete istället tänkas förenklas i ett eget kontor. Rasila och Rothe (2012) lyfter i sin 

studie synen på öppna kontorslandskap utifrån generation Y. I generation Y ingår de som är 

födda under 1981 fram till 2000. I deras studie kommer de fram till att generation Y trivs med 

att arbeta i kontorslandskap.  

 

Att forskare menar att generation Y har en positiv syn på kontorslandskap och föredrar att 

arbeta i team till skillnad mot generation X som istället föredrar att arbeta självständigt ger 

oss frågan: Kan synen på kontorslandskap vara en generationsfråga? Då det finns delade 

meningar om detta anser vi att det är ett intressant ämne att studera vidare. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att studera hur trivseln i ett öppet kontorslandskap upplevs i generation X jämfört 

med generation Y. Vi vill skapa förståelse för hur övergången till öppet kontorslandskap 

påverkar de olika generationerna.  

 

 

1.4 Frågeställning 

Hur upplever medarbetare i generation X och generation Y övergången till öppet 

kontorslandskap? 

Skiljer sig trivseln i ett öppet kontorslandskap mellan generation X och generation Y?  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på trivseln efter övergång till öppet kontorslandskap. 

Kontorslandskapet som vi har valt att begränsa oss till är ett mellanstort kontorslandskap, 

vilket enligt Bodin Danielsson och Bodin (2008) har plats för 10–24 personer. Som tidigare 

nämnt menar Wallén (2013) på att trivsel på arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att 

vara lycklig. Szilagyii, Holland och Oliver (1979) anser även att en viktig 

organisationsförändring är flytt från kontorsrum till öppna kontorslandskap. Det kändes därför 

relevant att studera trivsel efter en sådan organisationsförändring. Vi har valt att avgränsa oss 

till att studera generation X och generation Y i denna studie. Orsaken till valet är att dessa 
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generationer dominerar arbetsmarknaden enligt Ledimo (2015). Detta gör det relevant att 

undersöka då det är dessa generationer som främst befinner sig i arbetslivet.  

 

Det har även gjorts en avgränsning till ett företag i Örebro och därmed en viss bransch. 

Anledningen till denna avgränsning var att vi ville att intervjupersonerna skulle sitta i samma 

kontorslandskap för att tydligare se hur olika generationer skiljer sig när de har liknande 

förutsättningar.   
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt kommer olika teorier att redogöras. Till att börja med kommer vi ta upp 

olika perspektiv på organisationer för att sedan övergå till teorier om 

organisationsförändring. Sedan redogörs två synsätt på öppna kontorslandskap för att då 

komma in på arbetsmiljö och trivsel. Avslutningsvis kommer vi beskriva de olika 

generationernas preferenser.  

 

2.1 Perspektiv på organisationer 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) använder sig av begreppspar för att beskriva 

den dynamik som finns i företag och organisationer. Nedan görs en redogörelse för 

organisation-människa och stabilitet-förändring (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Dessa två är av vikt då öppna kontorslandskap är en förändring som människorna i en 

organisation kan ställas inför om dess företag byter kontorsdesign varpå stabiliteten rubbas. 

Seddigh (2015) menar att allt fler företag byter design till öppna kontorslandskap.  

 

2.1.1 Organisation-människa 

Den enskilda individen har en viktig betydelse i varje organisation då människan är central för 

att organisationer ska vara fungerande. Genom åren har synen på människan och dess roll i 

organisationer förändrats. Förr i tiden stod människan i organisationer inte i centrum. Idag ses 

däremot humankapital, det vill säga människan, som en organisations viktigaste resurs 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Enligt Kamukama, Ahiauzu och Ntayi (2010) 

förändras ett företag i dagens samhälle snabbt och därför är varje organisation beroende av 

humankapital. Humankapital är viktigt då det är grunden för innovation (Stewart 1997 se 

Nkundabanyanga, Balunywa, Tauringana & Ntayi 2014). Humankapital består av anställda 

vilka ses som en stor och viktig grupp av intressenter i organisationer (Clark 1995) och har 

även ett stort inflytande i organisationers värdeskapande (Kamukama, Ahiauzu & Ntayi 

2010).  

 

2.1.2 Stabilitet-förändring 

Även detta begreppspars betydelse har gjort en utveckling under en längre tid. Förr sågs 

förändring som ett undantag och stabilitet som det vardagliga. I dagens samhälle betonas dock 

det viktiga med förändring för att följa med i de svängande trenderna. Mintzberg (1994 se 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015) menar dock att föregående tidsperiod alltid ses 

som stabil medan perioden nutid ses som stormig (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Utveckling och förändring i organisationen är avgörande för att en organisation ska 

växa och anpassa sig till marknaden. Organisationer måste anpassa sig och följa utvecklingen 

för att företaget ska bli mer effektivt. Förändring är viktigt för alla organisationer eftersom 

utan förändring skulle företag sannolikt förlora sin konkurrenskraft och misslyckas med att 

uppfylla behov hos kunderna (Richards 2006 se Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2016). 

Organisationsförändring görs för att det är modernt, kostnadsbesparande och för att ledningen 

vill visa att de bryr sig om sina anställda (Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2016). 

 

http://www.emeraldinsight.com.db.ub.oru.se/author/Ahiauzu%2C+Augustine
http://www.emeraldinsight.com.db.ub.oru.se/author/Ahiauzu%2C+Augustine
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2.2 Organisationsförändring 
Under följande avsnitt kommer förändringsteorier tas upp och även medarbetares reaktioner på 

organisationsförändringen diskuteras.  

 

2.2.1 Dialektisk förändringsteori  

I det dialektiska synsättet ses förändringar i organisationen komma från konflikter och 

motsättningar. Konflikten uppstår genom att en idé, det vill säga en tes, krockar med en helt 

annan idé, en antites. Denna konflikt löses upp om antitesen ersätter tesen. En syntes kan även 

uppkomma vilket är en blandning mellan en tes och en antites. Den är ett resultat av 

konflikten. Konflikten kan således uppstå när en syn i organisationen ersätts med en ny syn. 

Dessa idéer och syner kan även bero av moden och trender i samhället som organisationer 

väljer att följa. Trenderna behöver inte nödvändigtvis leda till ökad produktivitet i 

organisationer men de är nödvändiga för att skapa just konflikter. Dialektisk teori utgår från 

en pluralistisk syn på världen (Sveningsson & Sörgärde 2015). Det vill säga att olika grupper 

av människor har olika preferenser och värderingar som gör att de skiljer sig från varandra. 

Konflikter går därför inte att undvika och de behöver inte enbart bero på ett resultat från en 

förändringsprocess (Sveningsson & Sörgärde 2015).   

 

2.2.2 Översättningsteori 

En annan teori som resonerar kring moden och trender är översättningsteorin. 

Översättningsteori diskuterar hur trender kan skapas och sedan följas av andra organisationer 

(Czarniawska & Sevón 1996 se Czarniawska & Panozza 2008). Denna teori beskriver hur 

idéer kommer tillbaka och omvandlas till att passa omgivningen. Något översätts från en 

kontext till en annan. Det som översätts omvandlas och omtolkas (Callon 1986 se Eriksson- 

Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Varför en organisationsförändring görs kan ha många 

olika förklaringar. Det kan exempelvis vara att det tidigare sättet inte var bra nog. Det har 

uppmärksammats att många organisationer gör förändringar ungefär samtidigt (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Czarniawska och Joerges (1996 se Eriksson- Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015) ställde sig frågor om varför förändringar i organisationer sker ungefär 

samtidigt, varför förändringen görs efter samma modell och varför idéer kommer tillbaka. 

Deras slutsats är att idéer om förändring förs vidare och återkommer. 

 

Det är viktigt att översätta moden och trender för att de ska kunna ta andra skepnader i olika 

platser och tider. Moden ses som en förändring och dessa förändringar kan komma tillbaka. 

Att det är en cirkulär process är inte konstigt då det är olika moden olika år. (Czarniawska & 

Panozza 2008). Det kan också vara en trend att göra förändringen. En idé kan uppkomma men 

behöver översättas för att kunna göra något av den (Sevón 1996 se Eriksson- Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015).  

 

2.2.3 Lewins “isbitsmetafor” 

Lewins tanke om organisationsförändringar var att förändring uppnås genom att påverka 

gruppdynamiken och gruppnormer i organisationen. Han menar att extern stimuli, såsom 

belöningar, inte är ett bra sätt att förändra människors handlande. Istället bör fokus ligga på 

gruppen samt dess miljö och normer. Organisationsförändring ses som ett kraftfält där både 
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förändringskrafter samt stabiliserande krafter verkar. När förändringskrafterna är större än de 

stabiliserande krafterna kan en förändring göras. De stabiliserande krafterna består mestadels 

av gruppens normer, beteendemönster och roller. Därför är det viktigt att börja ifrån dessa 

faktorer, identifiera och reflektera över dem för att sedan kunna påbörja förändringsarbetet 

(Svenningsson & Sörgärde 2015). Beeverland och Lindgreen (2007) menar att Lewins 

“isbitsmetafor” är den mest relevanta teorin om planerad förändring.  

 

Centralt i förändringsarbete är att få det nya tankesättet att fastna hos medarbetarna. Därför 

utvecklade Lewin en förändringsmodell som beskrivs i tre steg (Svenningsson & Sörgärde 

2015; Beeverland & Lindgreen 2007). 

 

1.     Upptining 

2.     Förändring 

3.     Återfrysning 

 

Den första fasen, upptining, handlar om att förbereda medarbetarna på att en förändring 

behövs. Enligt Schein (1987 se Svenningsson & Sörgärde 2015) måste problem och brister 

som finns med den nuvarande situationen göras synliga. Det är även av vikt att visa på 

skillnaden mellan var organisationen vill befinna sig och var den befinner sig just nu. Den 

första fasen har som mål att ge upphov till reflektion och handling samt att skapa en 

säkerhetskänsla hos medarbetarna då de annars kan motsätta sig förändringen (Schein 1987 se 

Svenningsson & Sörgärde 2015). 

 

Andra fasen, förändring, innefattar själva förändringsarbetet. Om en upptining lyckades i det 

första steget och organisationen vill förändras, måste förändringsarbetet snabbt börja 

(Beeverland & Lindgreen 2007). Det nya sättet att handla på måste implementeras hos 

medarbetarna även om riktningen fortfarande inte är helt klar. I detta steg krävs uppmuntran, 

kommunikation och vilja. Andra fasen blir även ett försöksstadium då nya arbetssätt och 

metoder måste testas och sedan utvärderas tills de sätt och metoder som fungerar bäst 

identifieras (Sveningsson & Sörgärde 2015).  

 

Återfrysning är den sista fasen i förändringsarbetet. Denna fas syftar till att de nya arbetssätten 

och metoderna fastnar hos medarbetarna och blir den nya normen i gruppen.  

En individ kan ändra sitt sätt att tänka och handla med hjälp av exempelvis workshops, 

seminarier och möten. Risken finns dock att denna individ faller tillbaka till sin arbetsgrupps 

gamla normer och mönster när de sedan är samlade igen. Det är därför av vikt att ändra hela 

gruppens mönster och normer för att de nya arbetssätten helt ska implementeras 

(Svenningsson & Sörgärde 2015). Beeverland och Lindgreen (2007) föreslår tre steg i denna 

fas. Det första steget är att fira de små målen, det andra steget är att utbilda och det tredje och 

sista steget är att övertyga. Detta för att återfrysa de nya antagandena. Schein (1987 se 

Svenningsson & Sörgärde) menar att det nya arbetssättet även bör stämma överens med 

individens självbild och dess identitet. 
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2.2.4 “Fyrarummaren” 

Claes Janssens väl spridda teori om förändringens fyra rum lyfts av både Angelöw (2010) och 

Ekblom (2015). Teorin visar hur en individ eller en grupp går igenom olika stadier och hur de 

reagerar på en förändringsprocess. Teorin kallas för “fyrarummaren” och används för att 

förstå och hantera förändringar. Den är uppbyggd med en modell med fyra olika psykologiska 

rum (Angelöw 2010; Ekblom 2015). Rummen är: 

 

1. Nöjdhet/nuläge 

2. Censur/förnekelse  

3. Förvirring/konflikt 

4. Inspiration/förnyelse 

 

 
 

Figur 1 Tolkning av Janssens (2005) teori “fyrarummaren” från Angelöws (2010) och 

Ekbloms (2015) böcker. 

 

I det första rummet nöjdhet/nuläge handlar det om anpassning. Här finns det ingen önskan om 

förändring då allt känns bra som det är. Befinner sig en person i detta rum upplever den 

trygghet och vet vad som förväntas av den. Det råder dock brist på kreativitet och 

engagemang vilket skapar stagnation. Utmaningar behövs vilket kräver en flytt från detta 

bekväma rum (Angelöw 2010; Ekblom 2015). 

 

I det andra rummet, censur/förnekelse, är känslorna oklara och irritation upplevs. När en 

förändring sker hamnar individer i en förnekelsefas. Det går inte att ta in förändringen och 

personen intalar sig att den inte rör en själv. Personer i detta rum får anstränga sin 

självbehärskning för att upprätthålla ett ihåligt mönster eller för att genomföra en uppgift som 

känns tveksam. I detta rum bearbetas information och känslor på ett omedvetet plan. 

Individen eller gruppen förbereder sig på förändringen som komma skall (Angelöw 2010; 

Ekblom 2015). 

 

I det tredje rummet förvirring/konflikt upplever individer sig som missanpassade. Något är 

eller känns fel. Det är svårt att veta var felet ligger. Personer i detta rum har tillbakahållna 

känslor av rädsla, ilska eller ledsenhet. Mindervärdeskänslor är något en person kan känna. 

Efter ett tag kommer de inse att förändringen även kommer att beröra en själv. Därför är det 
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av vikt att hålla sig aktiv till den. Det kommer uppstå många frågor och individerna kommer 

pendla mellan förvirring och förnekelse (Angelöw 2010; Ekblom 2015). 

 

I det fjärde och sista rummet inspiration/förnyelse handlar det om genomförandet av 

förändringen. Det finns en känsla av att vara i utveckling, av gemenskap och en vilja att vara 

med och påverka. Bearbetningen av förändringen och konsekvenserna den tar med sig har 

gjorts medvetet. Det går att se att det finns positiva delar i förändringen såsom utveckling och 

tillväxt. Engagemang i och nyfikenhet på förändringen kan uppstå. Dimman av oklarhet som 

kan ha upplevts har lättat och allt blir klarare (Angelöw 2010; Ekblom 2015). 

 

2.2.5 Musselwhites och Ingrams teori 

På senare år har en teori av Musselwhite and Ingram (2003) utvecklats som har kopplingar till 

både Lewins “isbitsmetafor” och Janssens “fyrarummaren” (Ball 2014; Lawrence, Ruppel & 

Tworoger 2014). Teorin beskriver fyra olika steg som genomgås vid en förändring. Det första 

steget definieras som erkännande där medarbetarna först får reda på att en förändring ska 

genomgås, känslor som uppkommer är chock och förnekelse. Medarbetarnas produktivitet är 

vid det här stadiet låg. Reaktion är det andra steget. Medarbetare uttrycker känslor som ilska 

och depression samt försöker förhandla sig ur förändringen. Det tredje steget är undersökning. 

Under detta steg känner medarbetare sorg men börjar upptäcka de nya möjligheterna. 

Känslorna kring det nya som kommer genomföras kan gå från iver till orolighet. 

Implementering är det sista steget där medarbetarna nu har blivit redo för att anpassa sig till 

det nya. Det nya ses nu som sättet det ska vara och inte längre en förändring (Lawrence, 

Ruppel & Tworoger 2014).  

 

2.2.6 Medarbetares reaktioner på en organisationsförändring 

Att anställda reagerar på organisationsförändringar är att förvänta sig då förändringar gör att 

det kända lämnas för det okända. Reaktionen påverkas av olika faktorer och det är viktigt att 

identifiera vad som ligger bakom reaktionerna (Bovey & Hede 2001 se Banutu-Gomez & 

Banutu-Gomez 2016). Forskningen har identifierat olika faktorer som påverkar medarbetare 

vid en organisationsförändring. En av faktorerna är medarbetares deltagande i 

beslutsprocessen (Wittig 2012 se Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2016). 

 

Medarbetarnas deltagande i beslutsprocessen har ett stort inflytande på hur medarbetarna 

reagerar på organisationsförändringar. Detta är en process där medarbetarna får ha inflytande 

och påverkan över beslut som tas. Deltagande vid beslutsprocesser har kopplingar till 

medarbetarnas uppfattning av rättvisa. Rättvisa har en central roll för att medarbetare ska 

acceptera förändringen (Bordia, Hobman, Jones, Gallois & Callan 2004). Den här typen av 

beslutsprocess, när medarbetarna är delaktiga, ska ha en inverkan på hur medarbetare reagerar 

på förändringsinitiativ (Sagie & Koslowsky 1994). Szilagyii, Holland och Oliver (1979) 

menar att en förändring i arbetsmiljön är något som kan påverka medarbetarnas attityder. De 

anser även att en viktig organisationsförändring är flytt från kontorsrum till öppna 

kontorslandskap. 
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2.3 Två synsätt på öppna kontorslandskap 

Oldham och Brass (1979 se Pejtersen et al. 2006) beskriver att det finns två olika synsätt på 

öppna kontorslandskap. Den ena är de sociala relationerna och det andra synsättet är det 

sociotekniska. 

 

2.3.1 Synsättet på de sociala relationerna 

I detta synsätt gör avsaknaden av väggar att relationer mellan medarbetare underlättas, 

problem mellan medarbetare minskar och att feedback från kollegorna ökar. Detta i sin tur 

leder till att trivsel på arbetsplatsen ökar och att medarbetare presterar bättre (Oldham & Brass 

1979 se Pejtersen et al. 2006). 

 

2.3.2 Det sociotekniska synsättet 

Detta synsätt fokuserar på att medarbetare känner mindre integritet i öppna kontorslandskap 

vilket stör arbetet. Feedback från chefer och medarbetare kommer att minska eftersom 

avsaknaden av integritet gör att det blir svårt att föra konfidentiella samtal. Detta leder till 

minskad trivsel och sämre prestation (Oldham & Brass 1979 se Pejtersen et al. 2006). 

 

Oldham och Brass (1979 se Pejtersen et al. 2006) genomförde en studie och fann att det 

sociotekniska synsättet är det mest förekommande. Resultatet i deras studie stöds även av 

Brennan, Chugh och Kline (2002). 

 

 

2.4 Arbetsmiljö och trivsel 

I den svenska Arbetsmiljölagen från 1977 är målsättningen att miljön ska anpassas till 

människans förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande 

med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen. Det är viktigt att arbetsmiljön är sund, 

säker samt betryggande (Nationalencyklopedin 2016). En dålig arbetsmiljö kan ge både 

fysiska och psykiska följder såsom stress, trötthet och irritation (Dahlkwist 1995). 

 

2.4.1 Den fysiska arbetsmiljön 

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de lokaler arbetet utförs i, den utrustning som används 

samt ljuset och luften runt omkring (Dahlkwist 1995). I öppna kontorslandskap har det 

rapporterats problem med den fysiska miljön. Pejtersen, Allermann, Kristensen och Poulsen 

(2006) menar att många upplever ljud som uppkommer i öppna kontorslandskap som 

störande. Även irritation i ögon och hals, huvudvärk, koncentrationssvårigheter samt trötthet 

kan uppkomma i ett öppet kontorslandskap då många personer i samma rum ger ökad ljudnivå 

och temperatur (Pejtersen et al. 2006). 

 

Något som också kan leda till att människor upplever ett missnöje med arbetsmiljön är enligt 

Oldham (1988) överdriven stimulering. Denna teori kallas för överstimuleringsteorin och 

beskriver att olika karaktärsdrag i den fysiska miljön kan göra att människor exponeras för 

överdriven stimulering. Exempel på karaktärsdrag är att det är en öppen plats och många 

människor på en liten yta (Oldham 1988). Rasila och Rothe (2012) beskriver att många 



12 
 

problem har rapporterats från kontorslandskap, såsom att det blir högljutt, ger ökad 

arbetsbelastning, ger en avsaknad av privata utrymmen och minskar samarbete. Däremot 

upplever generation Y att ljuden i bakgrunden är ett bevis på att något händer, att det är liv 

och rörelse. De ser det inte som ett störningsmoment när en kollega frågar något utan de ber 

dem bara att vänta tills de gjort klart det de håller på med (Rasila & Rothe 2012). 

 

Det finns flera studier som menar att upplevelsen av arbetsmiljön påverkas negativt om 

medarbetare inte känner att det finns möjlighet till avskildhet på arbetsplatsen (Rasila & 

Rothe 2012). I en studie av Duvall-Early och Benedict (1992 se Rasila & Rothe 2012) såg de 

däremot inte detta samband. Problemet med att inte ha tillgång till privata utrymmen är att det 

är svårt att ha konfidentiella samtal samt att det kan bli obekvämt att råka höra ett privat 

samtal. Medarbetare kan även känna sig obekväma då det kan finnas en känsla av att vara 

bevakad av medarbetare runt omkring (Rasila & Rothe 2012). Kontorsrum kan vara kopplade 

till högre integritet men ett antal studier har visat på att förmågan till kommunikation kan 

minska på kontor med privata rum (Bouttelier, Ullman, Schreiber & Nael 2008). Enligt Davis 

(1984 se De Been & Beijer 2014) försvårar väggar på kontor inte bara kommunikationen utan 

minskar även tillfällen för vardaglig kontakt mellan kollegor. Det finns flera studier som 

styrker att öppna kontor har mer personlig kommunikation (Bouttelier et al. 2008). 

Arbetsmiljöns utformning bör inte endast fokusera på att uppfylla funktionella behov i 

organisationen utan också individuella behov. En lösning passar inte alla. Olika människor 

behöver olika miljöer för att prestera bra beroende på arbetsuppgifter och personligt tycke 

(Rothe et al. 2012). 

 

2.4.2 Den psykosociala arbetsmiljön  

I den psykosociala arbetsmiljön ingår det som rör de psykiska kraven, välbefinnandet och 

atmosfären på arbetsplatsen. För en god arbetsmiljö krävs det ett tryggt arbetsklimat och en 

bra och öppen gemenskap mellan medarbetarna. Människor utvecklas ständigt i kontakt med 

andra människor på sina arbetsplatser vilket kan tolkas som att människor är varandras 

arbetsmiljö. Ett gott samarbete och goda relationer inom personalen är oftast avgörande för att 

medarbetarna ska känna arbetsglädje och trivas (Dahlkwist 1995).  

 

I öppna kontorslandskap har det rapporterats problem med den psykiska hälsan. Ökad stress, 

mindre trivsel, sämre relationer och sämre arbetsprestation är ett resultat av att flytta till 

öppna kontorslandskap (Brennan, Chugh & Kline 2002). Enligt Brennan, Chugh och Kline 

(2002) avtar inte detta missnöje hos medarbetarna över tid och medarbetare upplever minst 

trivsel efter sex månader. Att trivseln hos medarbetare är låg efter att det gått en tid sedan 

flytten bekräftas av Sundstrom, Burt och Kamp (1980). Sundstrom, Burt och Kamp (1980) 

kommer i sin studie fram till att den sociala interaktionen till en början ökar mellan 

medarbetare vid flytt till öppna kontorslandskap men efter ett tag minskar den återigen när 

individerna kommer in i gamla vanor.  

 

Psykologiskt välbefinnande på arbetsplatsen är subjektivt och handlar om individens förmåga 

att möta de krav som ställs (Viitala, Tanskanen & Säntti 2015). Enligt Taris och Schreurs 
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(2009) kan det mätas i både positiva och negativa begrepp. De negativa begreppen kan vara 

stress och utmattning. Ett positivt begreppen kan exempelvis vara trivsel på arbetet. 

  

Viitala, Tanskanen och Säntti (2015) kommer i sin studie fram till att arbetsklimatet hör ihop 

med trivseln på arbetsplatsen. Om arbetsklimatet är avslappnat, trevligt, stöttande och 

uppmuntrande leder det till mindre stress och mer trivsel. Trivs en medarbetare på sin 

arbetsplats kommer personen verka för att göra arbetsklimatet bättre. Sambandet är dock 

starkare åt andra hållet. Om en medarbetare inte trivs kommer denna kunna bidra med 

försämrat arbetsklimat (Viitala, Tanskanen & Säntti 2015). Arbetsklimat är de erfarenheter 

medarbetare kopplar ihop med arbetet. För att det ska bli ett gott arbetsklimat behövs goda 

erfarenheter (Schnedier 1975 se Viitala, Tanskanen & Säntti 2015). En faktor som påverkar 

uppfattningen av arbetsklimatet är enligt forskare medarbetarnas ålder (McElroy & Morrow 

2010; Rothe et al. 2012).  

 

 

2.5 Generationer  

En generation brukar definieras i ett åldersspann om cirka 25 år. Detta eftersom det är ungefär 

den tiden det tar för en person att växa upp och skaffa egna barn (Market 2004 se Parment 

2012). Nuförtiden väntar personer allt längre med att skaffa barn, därför är tanken om att en 

ny generation uppkommer efter 25 år inte helt sann. En generation kan vara olika lång 

beroende på vad för händelser som inträffar under en viss tid. En generationsgrupp i en 

generation kan exempelvis vara de som upplevt andra världskriget. Generationsgruppen 

definieras då som sex år vilket är tiden andra världskriget varade. Det finns alltså en skillnad 

mellan generation och generationsgrupp (Parment 2012).  

 

I arbetssammanhang har generationsforskningen en utmaning som inte enbart beror på 

generationsfrågan utan också livserfarenhet och stadium i livet. De äldre generationerna har 

gått från det egna kontorsrummet till det öppna kontorslandskapet. Den yngre generationen 

kanske aldrig har upplevt hur det är att ha ett eget kontor utan direkt stött på det öppna 

kontorslandskapet (Erlich & Bichard 2008). En annan utmaning är enligt Giancola (2006) att 

det finns olika åsikter om vilka årtal som tillhör respektive generation. Kupperschmidt (2000 

se Rothe et al. 2012) menar även att hänsyn ska tas till delad geografisk plats och viktiga 

händelser i livet vid uppdelning i generationer. En definition av en generation kan därför bli 

missledande då det finns olika åsikter om vad som bör ingå. 

 

Är en person född i slutet av en generation kanske dennes preferenser inte stämmer överens 

med generationen den tillhör. Det har därför argumenterats om generationer som överlappar. 

Ett exempel på detta är överlappningen mellan baby boomers och generation X där den 

benämns som Generation Jones (Wellner 2000 se Giancola 2006). Enligt Parment (2012) kan 

det även vara skillnad i personers preferenser hos personer trots att de tillhör samma 

generation. Någon som är född 1983 kan ha ett annat synsätt på livet än någon som är född 

1989 trots att de ingår i samma generation.  
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2.5.1 De tre generationerna i arbetslivet 

Baby boomers definieras som en generation född mellan 1946 och 1964. De arbetar bra i team 

och anses ha god arbetsetik (Hammill 2005 se Haynes 2011). Enligt Puybaraudet (2010 se 

Haynes 2011) är de generationen som har varit med om skiftet från industriarbete till 

kontorsarbete. Murphy (2010 se Haynes 2011) beskriver att den ledarstil som på bäst sätt 

hanterar baby boomers är en samstämmande ledare då generationen vill vara engagerade i 

beslutsprocesser. De värdesätter den personliga kontakten och föredrar att kommunicera ”öga 

mot öga” (Hammill 2005 se Haynes 2011).  

 

I generation X ingår de som är födda från 1965 fram till 1980 (Hammill 2005 se Haynes 

2011). Enligt Ledimo (2015) är det generation X som dominerar arbetsmarknaden då baby 

boomers snart kommer pensionera sig. Utmärkande för dem är att de ser sitt arbete som ett 

kontrakt och vill göra saker på sitt eget sätt (Murphy 2010 se Haynes 2011).  

 

Generation Y, födda mellan 1981 och 2000, anser att samarbete och deltagande är två viktiga 

faktorer på arbetsplatsen. Det är viktigt för dem att ha en balans mellan arbetet och 

familjelivet (Hammill 2005 se Haynes 2011) men trots detta har de höga förväntningar på 

arbetet och är inriktade på att prestera och uppnå mål (Murphy 2010 se Haynes 2011). De är 

uppkopplade med hjälp av teknologi dygnet runt och är duktiga på att göra flera saker 

samtidigt (Hammill 2005 se Haynes 2011). Att arbeta tillsammans med andra kreativa 

människor är något som motiverar denna generation till att göra ett bra arbete (Murphy 2010 

se Haynes 2011). Teamarbete är något som denna generation föredrar (Rothe et al. 2012).  

 

2.5.2 Generation X  

Ledimo (2015) beskriver Generation X som självständiga personer som föredrar att arbeta 

ensamma. Även Hammill (2005 se Haynes 2011) menar att självständigt arbete är något 

denna generation värderar högt. De tycker om att utmana och ifrågasätta personer i sin 

omgivning vilket kan leda till konflikter. Generation X anser att alla på arbetsplatsen har lika 

mycket värde. De tycker inte att det är särskilt noga att följa regler till punkt och pricka. Att få 

feedback omedelbart är viktigt för generation X (Hammill 2005 se Haynes 2011).   

 

Weingarten (2009) menar att generation X växte upp med föräldrar från baby boomers som 

prioriterade arbetet. Skilsmässor blev vanligare under deras uppväxt och att ha ett stabilt 

arbete var inte en garanti. Detta ledde till att generation X formades till självständiga personer 

som misstror institutioner. Baysal Bekrup (2014) beskriver att generation X inte vill leva för 

arbetet utan arbeta för att ha ett bra liv. Detta till skillnad från sina föräldrar, baby boomers. 

Att göra karriär är ändå av vikt och finns inte dessa möjligheter i ett företag kan de söka sig 

vidare. Vidare skriver Miller och Washington (2001 se Baysal Bekrup 2014) att generation X 

inte gillar en stressande arbetsplats utan de ser sin arbetsplats som ett ställe att lära sig och 

utvecklas på. 

 

Jonkman (2011) menar att generation X har fått lära sig att värdesätta en anställning. När 

generation X skulle ut på den svenska arbetsmarknaden var konkurrensen tuff då det var 

lågkonjunktur och devalvering av kronan som gjorde tillväxten svag. Det var i yrkeslivet de 
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fann möjligheter att utvecklas och bygga karriär. De befann sig i en miljö full av förändringar 

och det passade dem då de under uppväxten varit med om många förändringar. Förändringar 

är en naturlig del av livet enligt generation X. De vill inte leva kvar i nuet utan vill alltid vara 

på väg någonstans. När generation X blivit äldre har de utvecklats till problemlösande 

realister som i yrkeslivet har blivit en stor tillgång. Självständighet, ambition och 

resultatorientering är några ord som beskriver beteendet hos generation X (Jonkman 2011). 

 

2.5.3 Generation Y 

Under sin uppväxt har generation Y blivit curlade, coachade och fått uppmärksamhet från sina 

föräldrar (Jonkman 2011). Kowske, Rash och Wiley (2010) beskriver att generation Y har fått 

uppmärksamhet under uppväxten och därför tror att de ska få det även på arbetsplatsen. 

Generation Y är enligt Jonkman (2011) en generation som ifrågasätter. Tidigare generationer 

har hellre levt okunniga och har på så vis kunnat ses som outbildade. Skolreformer har gjorts i 

Sverige vilket generation Y har kunnat ta stor nytta av då de har kunnat studera saker de 

verkligen är intresserade av. De tror att de kan nå hur långt som helst i yrkeslivet och deras 

världsbild kan därför vara skev (Jonkman 2011).  

 

Generation Y har växt upp i ett samhälle där de varit tvungna att göra val. Val ger en känsla 

av frihet men det skapar också en stress. Generation Y kan därför ses som den stressade 

generationen på grund av dessa val (Jonkman 2011). När de kommer in i arbetslivet har de en 

känsla av att det är tidsbrist i arbetet. Generation Y har däremot en förmåga att enklare än 

andra generationer anpassa sig till nya företag, olika kulturer och olikheter (Baysal Berkup 

2014). Parment (2012) menar att karriärsmönstret för generation Y inte är helt linjärt jämfört 

med hur tidigare generationer har haft det. Generation Y tenderar att byta arbetsplats vilket 

gör det viktigt för organisationen att få medarbetarna att trivas med arbetsmiljön för att få 

dem att stanna. Generation Y tycker om att utmanas, de söker en balans i livet och vill vara 

delaktiga i beslutsprocesser (Allerton 2001 se Jorgensen 2003). Beteendet hos generation Y 

kan sammanfattas som att de bland annat är energiska, orädda, drivande och frågvisa 

(Jonkman 2011). 

 

2.5.4 En jämförelse av generation X och generation Y 

Parment (2012) menar att generation Y har växt upp med internet omkring sig och tror att 

möjligheterna är oändliga. Även generation X har god kunskap när det kommer till teknik. I 

generation Y ses det som tillåtet att ha ambitioner och att utveckla sin talang jämfört med 

generation X. När det kommer till yrkesmål satsar generation Y på karriär medan generation 

X värderar kunskap. Uppväxten för generation X präglades av ansvar, ensamhet och att göra 

saker själv vilket kan ha lett till att de arbetar självständigt. Uppväxten i Generation Y har 

präglats av uppmärksamhet, curling och coaching av föräldrar vilket kan ha lett till att de helst 

arbetar i grupp (Jonkman 2011). Enligt Twenge (2010) värderar både generation X och 

generation Y fritid högt vilket kan göra att det blir svårt för arbetsgivare att motivera dessa 

medarbetare. Generation Y värderar fritid högre än arbetet jämfört med generation X. Det har 

däremot framkommit att generation Y har en högre tillfredsställelse på arbetet än generation 

X (Twenge 2010). 
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2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I början av teorikapitlet lyfts de två begreppsparen organisation-människan och förändring-

stabilitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Dessa valdes då de visar på att 

människan står i centrum i organisationen och förändring är något de ställs inför dagligen. 

Förändring är något som en organisation måste göra för att följa med i utvecklingen (Richards 

2006 se Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 2016). Detta leder in på olika teorier om 

organisationsförändring.  

 

Dialektisk förändringsteori tar upp konflikter, att grupper av människor har olika preferenser 

och värderingar samt moden och trender (Svenningsson & Sörgärde 2015). En annan teori 

som också lyfter moden och trender är översättningsteorin vilken menar att idéer kommer 

tillbaka och omvandlas för att passa omgivningen. Något kan översättas från en kontext till en 

annan (Czarniawska & Sevón 1996 se Czarniawska & Panozza 2008). Vidare tas Lewins 

“isbitsmetafor” upp. Teorin handlar om hur förändringen ska implementeras i tre olika steg 

(Svenningsson & Sörgärde 2015). Janssens teori “fyrarummaren” diskuterar fyra stadier av 

känslor medarbetarna genomgår under en förändring (Angelöw 2010; Ekblom 2015). I 

avsnittet om organisationsförändring beskrivs en nyare teori av Musselwhite och Ingram 

(2003) som kan kopplas till “isbitsmetaforen” och “fyrarummaren”. Teorin handlar om fyra 

steg en medarbetare går igenom vid en förändring (Lawrence, Ruppel & Tworoger 2014). Till 

sist beskrivs medarbetarnas reaktioner vid en organisationsförändring. De olika teorierna om 

organisationsförändring valdes då vi studerar en övergång till öppet kontorslandskap vilket är 

en organisationsförändring. En organisationsförändring kan tänkas väcka mycket känslor 

vilket gjorde att teorier om detta togs med i den teoretiska referensramen.  

 

Eftersom vi studerade öppna kontorslandskap var det intressant att ta med de två olika 

perspektiven på denna arbetsutformning som Oldham och Brass (1979 se Pejtersen et al. 

2006) lyfter. I fokus för studien låg trivseln i arbetsmiljön vilket gjorde att vi tog upp den 

fysiska och psykiska arbetsmiljön. Båda är av vikt för att uppnå trivsel. Till sist beskrivs 

generationer för att få en tydligare bild av deras olika preferenser. Baby boomers lyfts för att 

ge en bakgrund till de generationer som finns med i arbetslivet. Då vi dock har avgränsat oss 

till att studera generation X och generation Y tas baby boomers inte med i empirin och 

analysen. I analysen kopplas samtliga teorier till empirin för att se när dessa överensstämmer 

och när de avviker. Teorin om generationerna har vävts samman med de andra teorierna under 

analyskapitlet. Detta för att få en tydlig bild av likheter och skillnader i de två generationerna 

vi studerar. 
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3. Metod 
I det här kapitlet förklaras studiens tillvägagångssätt och vilka val som tagits. Kapitlet 

avslutas med en metodreflektion. 

 

3.1 Introduktion 

Studien är baserad på åtta intervjuer som genomfördes med personer i generation X och 

generation Y på ett företag i Örebro. Avdelningen intervjuerna genomfördes på var 

kundservice. Enligt Christensen et al. (2010) benämns en fallstudie som att ett fåtal 

undersökningsenheter studeras vid en viss tidpunkt vilket har gjorts i denna studie. 
Generationerna som studerades var generation X, vilket innebär att personerna är födda 

mellan 1965 till 1980, och generation Y, vilket innebär att personerna är födda mellan 1981 

till 2000. Syftet var att studera trivseln efter övergången till kontorslandskap i generation X 

jämfört med generation Y.  

 

 

3.2 Val av metod 
Det fanns ett val mellan att göra en kvalitativ studie och en kvantitativ undersökning. Bryman 

och Bell (2013) skriver att de skiljer sig åt men att det även finns likheter. Den kvantitativa 

metoden testar teori medan den kvalitativa genererar ny teori. Denna studie är av kvalitativ 

karaktär där enligt Bryman och Bell (2013) empirin står i fokus, vikt läggs på ord och hur 

individer tolkar sin sociala verklighet. Däremot utgår vi från befintlig teori och då vi har 

personliga erfarenheter kan även detta prägla studien.  

 

I denna studien valde vi att genomföra intervjuer vilket har många fördelar. Det ger en 

personlig kontakt vilket kan ge förtroende hos intervjupersonerna. Finns det komplexa eller 

öppna frågor är intervjuer bättre då det går att förklara frågorna på plats. Det negativa med 

intervjuer är att de är svåra att administrera och att det är svårt att ställa känsliga frågor. Det 

finns även risk för intervjuareffekt där intervjuaren kan påverka intervjupersonerna 

exempelvis med rösten (Christensen et al. 2010). För att motverka detta försökte vi hålla en 

neutral ton under intervjuerna men samtidigt visa förståelse i viss mån för att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma. Det var viktigt att gå på djupet då undersökningen 

handlade om känslor hos personer. En enkät hade gett för ytliga svar (Christensen et al. 2010). 
 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerad karaktär då ett någorlunda fokus på vad som 

skulle studeras fanns. Enligt Bryman och Bell (2013) ska det vid en semistrukturerad intervju 

finnas en möjlighet att frångå intervjuguiden och utveckla följdfrågor om något intressant 

dyker upp. Strukturerade intervjuer valdes inte då spontanitet upplevdes som viktigt. 

Ostrukturerade intervjuer valdes heller inte då det fanns specifika teman att beröra. Utifrån 

litteraturen ansågs därför semistrukturerade intervjuer som det bästa valet för studien. 

 

 

3.3 Litteratursökning 
Till vår hjälp i studien hade vi ett trettiotal vetenskapliga artiklar, åtta intervjuer och även 

litteratur i form av böcker. Artiklarna hittades på databaserna “Google Scholar” och Örebro 

Univesitetsbiblioteks databas “Summon”. För att säkerställa att artiklarna till studien var 
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vetenskapligt granskade bockade vi i alternativet för detta innan sökning. Sökord som 

användes till sökningen var bland annat open-plan office, organizational change, well-being at 

workplaces, work environment och generations.  
 

 

3.4 Urval 

Urvalet i studien består av personer från generation X och generation Y i en organisation som 

nyligen flyttat till kontorslandskap. Detta eftersom studiens syfte var att se hur trivseln 

upplevdes i generation X och i generation Y efter övergången till kontorslandskap. Vi 

kontaktade företag i både Örebro och Norrköping. Företag i Örebro då det är staden vi 

studerar i och företag i Norrköping då vi har kontakter där.  

 

Då öppna kontorslandskap främst finns på olika företag blev det passande att utföra studien 

med ett företagsperspektiv. Detta för att se hur människor som genomgått en 

organisationsförändring till öppet kontorslandskap påverkas. För att få access till de två olika 

generationerna vi studerar föll det sig naturligt att kontakta företag där olika åldrar verkar. 
 

Kontakten med de vi intervjuade, intervjupersonerna, skapades genom en kontakt på ett 

företag i Örebro. Innan vi fick klartecken att intervjuer kunde genomföras ringde vi till olika 

företag som kunde tänkas ha öppna kontorslandskap. Det var av vikt att förändringen nyligen 

skulle ha skett samt att vi skulle intervjua olika generationer. Med nyligen syftades det till att 

förändringen skulle ha skett under 2016 då studien också genomfördes. Detta ledde till att vi 

fick ringa ett tjugotal organisationer innan vi fick ett slutgiltigt besked från företaget som vi 

hade en kontakt hos.  

 

Urvalet var ett icke-sannolikhetsurval då alla intervjupersoner inte hade möjlighet att komma 

med i studien samt att de inte valdes slumpmässigt. Det var även i viss bemärkelse ett 

snöbollsurval då vi fick kontakt med en person på företaget där intervjuerna genomfördes 

(Bryman & Bell 2013). Denna person kontaktade i sin tur medarbetarna på företaget. Tre 

medarbetare tackade ja till att delta medan övriga blev tillfrågade av vår kontaktperson som 

också var deras chef. Det var ett snöbollsurval men endast i ett led då det var en person som 

kontaktade ytterligare personer. I ett “riktigt” snöbollsurval tar intervjupersonerna, som väljs 

ut i första steget, kontakt med andra personer och kontakten sprider sig likt en snöboll 

(Bryman & Bell 2013). 

 

 

3.5 Intervjuguide 

Vi skapade en lista med frågor utifrån de teman som vi ville beröra. De huvudsakliga temana 

var organisationsförändring, trivsel och arbetsmiljö. En fråga var en ren generationsfråga. 

Vissa frågor hade följdfrågor för att kunna kopplas till de olika generationernas karaktäristika. 

Vi utgick från samma frågor som grund till alla intervjupersoner. Då semistrukturerad intervju 

valts skulle intervjupersonerna få möjlighet att utforma svaren på sitt egna sätt. Det var också 

viktigt att ha öppna frågor för att få ärliga svar. Frågorna formulerades därför som: “Hur 

upplever du…?” istället för “upplever du att…?”. Frågorna formulerades allmänt för att 
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intervjupersonen skulle kunna ge sin egen bild och ett så detaljerat svar som möjligt (Bryman 

& Bell 2013). 

 

Nedan beskrivs idéen till frågorna i vår intervjuguide och hur de är kopplade till teorin: 

 

Kan du berätta lite om dig själv?  

 Födelseår? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Position? 

 

Dessa frågor ställdes som inledande frågor då de anses som relativt lätta att svara på. 

Intervjupersonerna kan således få chansen att vänja sig med att svara på frågor och därmed bli 

avslappnade. Vi fick även en överblick av personens roll på företaget samt vilken generation 

personen tillhör.  

 

Hur såg din arbetsplats ut innan förändringen?  

 

Denna frågan utformades för att få en bild av hur personen tidigare hade arbetat. Det var av 

intresse att veta vad personerna hade för tidigare erfarenheter. Arbetsklimat är erfarenheter 

medarbetare kopplar ihop med arbetet. För ett gott arbetsklimat behövs goda erfarenheter 

(Schnedier 1975 se Viitala, Tanskanen & Säntti 2015). 

 

Hur reagerade du på förändringen till kontorslandskap?  

 Hur har det känts under tiden? 

 Hur känner du nu? 

 

Dessa frågor ställdes för att se hur personerna upplevt förändringen. Frågorna är kopplade till 

Janssens teori “fyrarummaren” (Angelöw 2010; Ekblom 2015). De olika känslorna som 

upplevs vid en organisationsförändring kan ta en igenom de fyra olika rummen. 

 

Hade du någon påverkan på förändringen? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, hade din inställning till förändringen ändrats om du hade haft en påverkan? 

 

Påverkan i beslutet om en förändring beskriver Bordia et al. (2014) som något viktigt och kan 

ha en påverkan på hur individer reagerar, vilket kontrollerades med den här frågan. 

Generation Y anser att deltagande är en viktig faktor på arbetsplatsen (Hammill 2005 se 

Haynes 2011). Vi ville därför se om deras inställning hade påverkats om de haft en påverkan 

på förändringen. 

 

Hur implementerade ledningen förändringen hos dig?  

 Berättande de varför de skulle göra en förändring?  

 Hade de argument för den?  

 Varför tror du att de bytte till denna typ av utformning av arbetsplats? 
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 Hur genomförde de förändringen? 

 Har ni utvärdering/återkoppling om förändringen? 

 

Denna fråga ställdes för att se hur förändringen hade implementerats hos medarbetarna och 

för att se i vilket stadie i Lewins “isbitsmetafor” (Svenningson & Sörgärde 2015) företaget 

befann sig i. Vi frågade även varför de trodde att företaget genomfört förändringen för att se 

om det kunde finnas någon koppling till översättningsteorin och om förändringen berodde på 

trender. 

 

Hur upplever du kontorslandskap jämfört med att ha ett kontorsrum? 

 

Den här frågan var för att se skillnaden mellan de olika typerna av arbetsmiljöer. Då trivsel 

skulle undersökas var det viktigt att se vad intervjupersonerna tyckte om att sitta i 

kontorslandskap jämfört med ett kontorsrum. Detta för att se vilket av det sociotekniska 

synsättet och synsättet på sociala relationer som präglade generation X och generation Y.  

 

Vilka åsikter finns det här på ditt jobb när det gäller öppna kontorslandskap? 

 Diskuterar ni era åsikter med varandra? 

 Påverkar det din uppfattning? 

 

Den här frågan ställdes då vi ville veta om inställningen till kontorslandskap kan ha förändrats 

på grund av vad ens medarbetare tänker. Detta kan kopplas till Lewins “isbitsmetafor” 

(Svenningson & Sörgärde 2015) som säger att en organisation måste ändra hela gruppens 

normer och tankar när en förändring genomförs för att inte återgå till gamla normer.  

 

Hur upplever du att arbetsmiljön har förändrats efter övergången till öppet kontorslandskap? 

 

Frågan om arbetsmiljön ställdes eftersom att arbetsmiljön är viktig. Enligt Dahlkwist (1995) 

kan en dålig arbetsmiljö ge både fysiska och psykiska följder. I en förändring till öppet 

kontorslandskap kan arbetsmiljön förändras och vi vill se hur intervjupersonerna hade upplevt 

det.  

 

Hur har förändringen påverkat dig och ditt arbete? 

 

Även denna fråga syftade på arbetsmiljön då vi ville se om intervjupersonerna trivdes i sin 

nya arbetsmiljö. Då mycket negativt rapporterats om kontorslandskap var det av intresse att se 

hur medarbetarna på detta företag upplevde den nya arbetsmiljön. 

 

Hur upplever du att den fysiska arbetsmiljön har påverkats, exempelvis ljudnivån, ljusnivån 

och temperaturen? 

 Vad blir effekterna av detta för dig?  

 Om det är högljutt, störs du av det eller inte?  
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Pejtersen et al. (2006) beskriver att ljud, ljus och temperatur är något som kan förändras till 

det sämre efter flytt till öppet kontorslandskap. Det var därför intressant att fråga detta för att 

se om det stämde in hos personerna som deltog i vår studie. 

 

Hur har koncentration påverkats?  

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 

Koncentrationen lyfter Pejtersen et al. (2006) som något som förändras i ett öppet 

kontorslandskap. Det var därför av intresse att se hur intervjupersonerna på företaget vi gjorde 

intervjuerna upplevde att sin koncentration förändrats.  

 

Hur tycker du att din integritet påverkats? Om du måste göra något privat, hur hanterar du 

det?  

 

Rasila och Rothe (2012) menar att integriteten kan förändras till det sämre om personer sitter i 

öppna kontorslandskap istället för kontorsrum. Detta var därför en fråga att ställa för att se hur 

intervjupersonerna upplevde det. 

 

Har kommunikationen utvecklats mellan medarbetare när ni övergått till öppna 

kontorslandskap? 

 Hur upplevs det att ta kontakt med en kollega?  

 Upplever du att ni får mer eller mindre feedback? 

 

Denna fråga ställdes för att se hur intervjupersonerna upplevde kommunikationen i 

kontorslandskap. Bouttelier et al. (2008) menar att öppna kontorslandskap förbättrar 

kommunikationen. Vi ville se hur intervjupersonerna såg på saken.  

 

Hur upplever du stressnivån nu jämfört med hur det var förut? 

 Känner du lätt stress när det är mycket att göra? 

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 

Jonkman (2011) beskriver generation Y som den stressade generationen vilket gjorde den här 

frågan intressant. Stress beskrivs också som något som ökar i öppna kontorslandskap och 

försämrar den psykosociala arbetsmiljön (Brennan, Chugh & Kline 2002).  

 

Hur har de sociala relationerna förändrats? 

 Är det lättare eller svårare att känna gemenskap? 

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 

Brennan, Chugh och Kline (2002) menar att relationer försämras i ett öppet kontorslandskap. 

För att känna arbetsglädje är goda relationer mellan medarbetare något som Dahlkwist (1995) 

lyfter som en viktig faktor. De två synsätten på kontorslandskap, det sociotekniska och 

synsättet på de sociala relationerna (Oldham & Brass se Pejtersen et al. 2006), är också 

kopplade till denna fråga. 
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Hur har samarbetet påverkats efter flytten till öppna kontorslandskap?  

 Vad blir effekterna av detta för dig?  

 Tycker du att din utveckling och ditt lärande har påverkats? 

 

Ett gott samarbete menar Dahlkwist (1995) är en viktig faktor för att trivas i sin arbetsmiljö. 

Jonkman (2011) menar att generation X värderar kunskap medan Hammill (2005 se Haynes 

2011) menar att generation Y anser att samarbete är en viktig faktor på arbetsplatsen. Detta 

undersöktes med hjälp av denna fråga. 

 

Hur ser du på att arbeta självständigt jämfört med att arbeta i team? 

 Vilket arbetssätt föredrar du? 

 

Den här frågan var en “ren” generationsfråga. Jonkman (2011) beskriver att generation X 

föredrar att arbeta självständigt. Murphy 2010 (se Haynes 2011) menar att generation Y 

föredrar att arbeta tillsammans med andra människor. Vi vill se om teorin stämde in på 

intervjupersonerna. 

 

 

3.6 Inför intervjuerna 

Vi skickade inte ut frågorna innan intervjuerna skulle äga rum då vi ville ha spontana svar 

(Bryman & Bell 2013). Intervjupersonerna visste endast om att intervjuerna handlade om 

kontorslandskap. Vi utförde en pilotstudie där vi testade att intervjua två personer innan 

intervjuerna ägde rum. Detta för att se hur lång tid intervjuerna tog, att frågorna var tydliga 

och att teoriområdet hade täckts in. En pilotstudie handlar inte endast om att se att frågorna är 

bra utan även om att se att helheten på studien blir bra (Bryman & Bell 2013). För att 

kontrollera detta frågade vi personerna som användes till pilotstudien hur de upplevde 

frågorna och om de var tydliga. Under pilotstudien upptäckte vi att två frågor var oklara vilket 

ledde till att dessa förtydligades. Vi strukturerade även om frågorna då vi märkte att vissa svar 

ledde in på en annan fråga.  

 

Det beslutades att en av författarna skulle vara mer drivande vid intervjun och ställa frågor. 

De andra två skulle ha mer avvaktande roller. Den ena av de avvaktande skulle lägga in 

följdfrågor om det behövdes och den andra skulle anteckna och iaktta. Detta för att utnyttja 

resurserna maximalt samt minska “tre-mot-en-känslan” (Bryman & Bell 2013). Alla tre var 

dock inlästa på intervjuguiden för att kunna stötta upp vid behov.  

 

Åtta personer deltog i intervjuerna. Att veta innan intervjuerna ägde rum hur många intervjuer 

som behövdes för att informationen skulle bli tillräcklig var svårt att uppskatta. Detta var 

något vi hade i åtanke men vi accepterade den tillgången till intervjupersoner vi fick. Det är 

viktigt att få tillräcklig tillgång, det vill säga access, till empiri för att kunna genomföra analys 

och slutsats då empirin ligger som underlag för detta (Gummesson 2000). Den access vi fick 

till intervjuer, som blev underlaget till empirin, blev totalt åtta personer, fem personer från 

generation X och tre personer från generation Y. En från generation X var chef.  
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Innan intervjuerna berättade vi för intervjupersonerna att de skulle vara anonyma. Det finns 

däremot en risk att intervjupersonerna inte är helt anonyma mot sin chef då chefen delvis 

valde ut vilka som skulle delta. Att intervjupersonerna även känner varandra kan också 

påverka anonymiteten mot varandra. Vi såg till att inspelningsmodulerna fungerade samt 

frågade om vi fick spela in. Samtliga intervjupersoner utom två tillät oss att spela in. Att spela 

in intervjuer kan påverka intervjupersonerna negativt då det kan kännas obekvämt att bli 

inspelad samt att det kan bli problem om det tekniska skulle krångla. Det positiva är att det 

ger korrekt information och möjligheten att spela upp flera gånger (Christensen et al. 2010). 

 

 

3.7 Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum på företaget som intervjupersonerna arbetar på. Denna miljö valdes 

dels för att det skulle bli en mindre ansträngning för intervjupersonerna att delta i intervjuerna 

men också för att de skulle vara i en miljö de kände till och då förhoppningsvis känna sig 

avslappnade. Frågorna ställdes inte alltid i den ordning som stod i intervjuguiden utan 

ändrades ibland utifrån intervjupersonernas svar. Vi anpassades oss under intervjuernas gång 

då vi, som tidigare nämnt, gjorde semistrukturerade intervjuer (Christensen et al. 2010; 

Bryman & Bell 2013). Detta för att det föll sig naturligt att vissa svar de gav ledde in på en 

fråga som inte nödvändigtvis var nästa på tur. Ibland uppkom nya följdfrågor under 

intervjuerna som vi ansåg vara relevanta. Det förekom att några frågor besvarades under 

tidigare frågor vilket gjorde att samtliga frågor inte ställdes till alla intervjupersonerna då vi 

ansåg att vi redan fått tillräckligt utförligt svar. Det framkom att en intervjuperson hade haft 

en påverkan på beslutet om organisationsförändringen vilket gjorde att vi fick anpassa våra 

frågor under temat organisationsförändring till öppet kontorslandskap.  

 

 

3.8 Efter intervjuerna 

Eftersom det är svårt att komma ihåg allt som tas upp under en intervju spelades de in och 

därefter transkriberades dem. Två av intervjupersonerna ville, som tidigare nämnt, inte bli 

inspelade. Noggranna anteckningar gjordes istället och fick vara underlag till empirin. 

Transkribering ger möjlighet till att se vad som verkligen sades samt till att se ett mönster i 

svaren (Hsieh & Shannon 2005). Vi läste igenom materialet flera gånger för att få en tydlig 

och klar bild. Det är bra att läsa transkriptionen och markera den text som upplevs som viktig 

(Hsieh & Shannon 2005). För att vara säkra på att vi uppfattat intervjuerna på liknande vis 

diskuterade vi intervjupersonernas svar. Därefter kunde vi med hjälp av transkriptionerna 

kontrollera vad som sades. Detta reducerar risken för att tolka in saker som inte framkom 

under intervjuerna. Transkriberingen underlättar också att göra en analys (Bryman & Bell 

2013).  
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3.9 Dataanalys 

Efter intervjuerna och transkriberingen delades svaren in i teman. Varje fråga kodades som 

negativa eller positiva svar i de olika generationerna. Vissa ord och meningar fördes samman 

för att skapa generella begrepp (Bryman & Bell 2013). Detta användes till både empirin och 

analysen. Kodningen användes till empirin för att sammanställa det som hade sagts och för att 

skapa en så rättvis bild som möjligt. Begreppen användes i analysen för att kunna analysera 

det som sades i empirin kopplat till teorin.  

 

 

3.10 Trovärdighet 
Det finns fyra kriterier som handlar om hur en kvalitativ studie ska bedömas och värderas. 

Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse (Lincon 

& Guba 1985 se Bryman & Bell 2013). Lincon & Guba (1985 se Bryman & Bell 2013) menar 

att forskare ska kunna förmedla sina resultat till de personer som ingått i studien för att den 

ska bli tillförlitlig. Intervjupersonerna kan då få en bekräftelse att beskrivningen som 

forskarna skrivit stämmer överens med deras uppfattning (Lincon & Guba 1985 se Bryman & 

Bell 2013). Det enda intervjupersonerna kunde förlita sig på var att vi antecknat och spelat in 

deras svar. Om vi hade visat vår transkribering hade studien blivit mer tillförlitlig.  

 

Överförbarhet beskrivs som att studien ska kunna genomföras i en annan kontext eller 

situation. Den ska gå att överföras till ett annat sammanhang. Det är viktigt att det finns en 

fyllig och tät beskrivning (Lincon & Guba 1985 se Bryman & Bell 2013). Studien går att 

överföra till viss del då frågorna är öppna och inte kopplade till ett specifikt företag. Det krav 

som behöver vara uppfyllt är att företaget ska ha genomgått en förändring till öppet 

kontorslandskap. De är däremot svårt att helt överföra studien eftersom företag ser olika ut. 

Kontorslandskap kan se ut på olika sätt vilket gör att det kan vara svårt att göra en liknande 

studiemed liknande resultat. Det kan dock gå att undersöka trivsel på ett företag med 

kontorslandskap men det är osannolikt att resultatet blir detsamma eftersom det handlar om 

personliga preferenser samt vilken bransch företaget befinner sig i. 

 

Pålitlighet innebär att det ska finnas fullständig och tillgänglig redogörelse av alla steg i 

undersökningsprocessen samt att dessa ska granskas (Lincon & Guba se Bryman & Bell 

2013). Vi har skrivit ner alla steg och hur vi gick tillväga men då vi ville hålla 

intervjupersonerna anonyma blir studien inte helt pålitlig. Studien har delvis granskats då vi 

har haft seminarier med opponering under skrivprocessen. En utomstående person borde ha 

granskat uppsatsen för att göra den mer pålitlig.  

 

Med konfirmering och bekräftelse menar Lincon & Guba (1985 se Bryman & Bell 2013) att 

forskarna inte ska låta sina personliga värderingar påverka genomförandet av studien. Det är 

svårt att inte lägga in någon värdering alls. Samtliga författare till uppsatsen befinner sig i 

generation Y och kan därför automatiskt ha liknande värderingar. Eftersom vi har läst in oss 

på området kan vi automatiskt ha valt en utgångspunkt. Däremot har vi försökt att hela tiden 

vara neutrala och inte lägga in några personliga värderingar.  
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3.11 Metodreflektion 

I detta avsnitt diskuteras metodvalen och hur det påverkat vårt resultat. Saker som kunde ha 

gjorts annorlunda lyfts och reflekteras över. 

 

3.11.1 Tillvägagångssätt 

Det hade varit intressant att göra en studie om generationer som ligger ännu längre ifrån 

varandra, exempelvis genom att intervjua baby boomers och generation Y för att sedan 

jämföra dem. Enligt Ledimo (2015) håller baby boomers på att försvinna från arbetslivet som 

nu alltmer domineras av generation X och generation Y. Det var en av anledningarna till att 

generation X och generation Y valdes till studien. Det kunde ha blivit en tydligare skillnad om 

vi hade undersökt två generationer som låg längre ifrån varandra. Däremot tycker vi att det 

var intressant att se om det var någon skillnad mellan två generationer som ligger efter 

varandra. De kan tänkas vara lika eftersom det är svårt att dra en tydlig gräns när det är 

generationsskifte. Det problematiska med att studera två generationer som är efter varandra är 

att gränsen för vilken generation en person tillhör måste dras någonstans. Är en person född 

1980 och tillhör generation X och en annan född 1981 och tillhör därför generation Y kanske 

inte skillnaden i preferenser är särskilt stor. De som tillhör generation X kanske känner igen 

sig i karaktäristikan för generation Y eller tvärtom. 

 

Att endast ett företag togs med i studien kan göra att uppsatsen blev vinklad. Företaget som 

medverkade i studien kan ha varit ett företag där personalen trivs bra. Det kan finnas företag 

som har hårda arbetsvillkor, stress, dålig organisationskultur eller liknande vilket kan leda till 

att personalen inte trivs. Öppna kontorslandskap kan även vara ett lämpligt sätt att sitta på i en 

viss bransch. Det finns kanske inte samma behov av att kommunicera och samarbeta i alla 

branscher. Hade intervjuerna utförts på ett företag där personalen inte trivs eller i en annan 

bransch kunde utfallet ha blivit annorlunda. 

 

En ytterligare begränsning i studien är att vi inte hade möjlighet att genomföra en 

longitudinell studie vilket syftar på att studien görs under en längre tid (Christensen et al. 

2010). Då intervjupersonerna nyligen genomgått förändringen till öppet kontorslandskap hade 

det varit intressant att se hur de upplevde trivseln efter en tid när de kommit iordning 

ordentligt med arbetet och arbetsmiljön. Vi fick istället göra en fallstudie då vi hade en viss 

tid på oss att utföra studien och hade få undersökningsenheter. De som deltog i studien hade 

arbetat i kontorslandskapet i ungefär tre månader. Det kan därför tänkas att de hade börjat 

vänja sig med bytet av kontorsmiljö. Detta gjorde att de hade fått viss tid att reflektera över 

hur de trivdes med att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Om vi hade utfört studien i ett 

företag som precis hade genomgått en förändring hade det varit mer relevant med en 

longitudinell studie för att se hur trivseln hade utvecklats över tid. 

 

3.11.2 Trovärdighet 
Det går även att reflektera över om intervjupersonerna var helt ärliga under intervjuerna då 

deras chef delvis valde ut vilka som skulle delta. När vår kontaktperson på företaget mailade 

ut till medarbetarna och frågade om vilka som ville delta var det enbart tre stycken som 
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svarade. Detta gjorde att chefen fick fråga medarbetarna om de kunde delta i studien vilket 

kan ha gjort att dessa personer känt sig tvingade. Medarbetarna kan då ha känt att de behövde 

svara på ett visst sätt. De kanske inte vågade vara helt ärliga då de kan ha varit oroliga för hur 

chefen skulle reagera på deras svar. Om de själva hade tagit initiativ till att anmäla sig till 

studien kunde det ha lett till att de blivit mer engagerade och gett oss mer utvecklade svar. 

Däremot kan det bli lätt att klaga mycket under en intervju och istället se sin chans att säga 

vad de tycker. Under en intervju får de chansen att tänka efter och det kan då uppstå mycket 

tankar och känslor. 

 

Något som också bör funderas över är hur trovärdig studien blir när ett snöbollsurval har 

gjorts. Att chefen plockade ut vilka som skulle delta kan göra att personerna, som tidigare 

nämnt, känner sig tvingade att delta och då svarar på ett visst sätt. Vi kontaktade chefen efter 

att vi fått klartecken att tre personer ville ställa upp på intervju. Chefen gick omedelbart till 

medarbetarna och frågade vilka som kunde ställa upp. Hen visste om att det skulle vara 

generation X och generation Y och frågade medarbetare utifrån dessa kriterier. Att chefen 

gjorde valet utan någon större värdering i vem hen frågade gjorde att vi kunde lita på hen. Det 

upplevdes inte finnas någon tanke bakom hur valet gjordes mer än att urvalet skulle 

representeras av de båda generationerna. 

 

3.11.3 Access 

I och med att chefen delvis valde vilka som skulle delta i studien hade vi inte full kontroll 

över hur många personer från varje generation som deltog i studien. Accessen blev, som 

tidigare nämnt, tre personer från generation Y och fem personer från generation X då det inte 

fanns någon ytterligare person i generation Y tillgänglig. Detta kan ha gjort att studien blev 

vinklad eftersom det inte är lika fördelat med intervjupersoner i de två generationerna. Om vi 

hade fått lika många personer från varje generation hade resultatet kunnat bli annorlunda. Fler 

personer i studien hade även kunnat ge oss större skillnader i resultatet mellan generationerna. 

Det är dessutom svårt att göra en jämförelse med få personer. Då det endast var tre stycken 

från generation Y är det svårt att dra en generell slutsats. Att generation X var fem personer är 

också för få för att dra en generell slutsats.  

 

3.11.4 Perspektiv 

Vi hade som utgångspunkt att göra intervjuerna utifrån ett medarbetarperspektiv och att 

intervjupersonerna skulle ha suttit i kontorsrum precis innan förändringen. Detta var något 

som inte uppnåddes helt. En av intervjupersonerna satt, precis innan förändringen, i ett litet 

kontorslandskap. Därför kan intervjupersonens svar om organisationsförändring vara 

bristfälliga. Denna person hade dock inte suttit i ett lika stort öppet kontorslandskap och hade 

därför ändå genomgått en förändring. En annan intervjuperson var chef vilket gjorde att 

studien inte blev ur ett medarbetarperspektiv. Chefen var drivande i förändringen till 

kontorslandskap och det kan vara en anledning till att chefen var positiv till den. Hen kanske 

inte kan se eventuella brister i denna typ av kontorsmiljö då hen från början var inställd på att 

förändringen var bra. Intervjusvaren från chefen kan därför vara färgade av detta. 
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3.11.5 Intervjuer 

Innan intervjuerna startade berättade vi för samtliga intervjupersoner att de skulle vara 

anonyma. Det var dock ett litet urval med endast åtta personer och alla arbetar på samma 

företag. Alla intervjupersoner visste om vilka som skulle delta i studien. Därför var de inte 

helt anonyma mot varandra eller mot sin chef som frågade om de ville delta. Det var två 

intervjupersoner som inte ville bli inspelade vilket gjorde att möjligheten att transkribera 

dessa intervjuer fullt ut försvann. Två av oss tre författare gjorde noga anteckningar medan 

den tredje höll i intervjun. De noggranna anteckningarna fick användas som underlag till 

empirin. Något vi funderade på i efterhand var att vi skulle låtit intervjupersonerna läsa 

igenom transkriberingen för att kontrollera att de hade tolkat frågorna rätt och att det som 

sagts under intervjuerna lyfts fram på ett korrekt sätt. 

 

Generation Y gav mer utförliga svar under sina intervjuer medan generation X gav kortare 

svar. Analysen förenklades med de utförliga svaren från generation Y men försvårades till 

viss del av att generation X gav något kortare svar. Det var viktigt för oss att skapa en rättvis 

bild av vad som sades av de båda generationerna. Det var även av vikt att svaren i empirin 

framställdes så att samtliga intervjupersoner fick synas lika mycket. Det var svårt att få fram 

svaren helt rättvist för i slutändan blir det vi som författare som plockar ut vad som ska tas 

upp i empirin. Att vi hade personliga erfarenheter innan arbetet kan ha haft en inverkan på hur 

vi ser på problemet och därmed kan även resultatet ha blivit påverkat till viss del. Vi försökte 

hela tiden vara neutrala genom att låta alla intervjupersoners åsikter lyftas fram. 

 

3.11.6 Alternativmetod 

Studien kunde ha genomförts på andra sätt och då kunnat ge annorlunda resultat. Om urvalet 

hade bestått av ett större antal intervjupersoner kunde det ha gett en mer utvidgad bild av hur 

kontorslandskap upplevs. Vi kunde även själva ha kontaktat medarbetarna på arbetsplatsen 

istället för att gå genom chefen. Då hade medarbetarna fått en tydligare bild av vad vår studie 

handlade om och eventuellt blivit mer intresserade av att delta. Om chefen inte hade varit 

inblandad alls kunde det ha gjort att intervjupersonerna känt sig tryggare i sin anonymitet. 

Studien kunde ha gjorts med ett medarbetarperspektiv om chefen inte var en del av urvalet. 

Ett medarbetarperspektiv hade varit intressant då studien handlar om trivsel i öppna 

kontorslandskap vilket medarbetarna berörs av. För att få en bredare bild av öppna 

kontorslandskap hade vi kunnat studera ett företag till för att se om det fanns någon skillnad 

beroende på företag. Vi valde dock att rikta in oss på jämförelsen mellan två generationer 

istället för två företag. 
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4. Empiri 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av företaget studien gjordes på följt av vad som 

framkom under intervjuerna. För att hålla deltagarna i studien anonyma har samtliga 

intervjupersoner kodats. 

 

I vår studie har vi intervjuat åtta stycken medarbetare på avdelningen kundservice. Företaget 

hade i augusti 2016 genomgått en organisationsförändring då avdelningen bytt från 

kontorsrum till öppet kontorslandskap. Intervjuerna ägde rum i december 2016. När vi kom 

till företaget blev vi visade runt av avdelningschefen för att se hur kontorslandskapet såg ut 

och hur personalen satt. Vi uppmärksammade att det var två delar i rummet som delvis 

skiljdes av med en vägg. Det var däremot en stor öppning mellan de två delarna vilket gjorde 

att det upplevdes som ett kontorslandskap. I den större delen av rummet satt det elva personer 

och i den mindre delen av rummet satt det fem personer. I den mindre delen fanns det skärmar 

mot korridoren som gick genom rummet. I den större delen fanns skärmar mellan skrivborden 

så att medarbetarna inte kunde se varandra i ögonen. I slutet av korridoren bakom en glasdörr 

fanns en skrivare.  

 

Vi blev introducerade för den första personen som vi skulle intervjua och visades till ett 

enskilt rum. På väg till rummet där intervjuerna skulle hållas kunde vi se de tidigare 

kontorsrummen som nu har blivit mötesrum. Intervjun inleddes med att vi presenterade oss 

själva och syftet med studien. Intervjupersonen fick sedan berätta lite om sig själv innan vi 

började ställa frågor om organisationsförändringen till öppet kontorslandskap.  

 

Intervjupersonerna delades upp efter vilken generation de tillhör. Personer som tillhör 

generation X fick benämningen X och de som tillhör generation Y fick benämningen Y. De 

kommer i detta kapitel kallas för intervjuperson X1, intervjuperson X2, intervjuperson X3, 

intervjuperson X4, intervjuperson X5, intervjuperson Y1, intervjuperson Y2 och 

intervjuperson Y3.  

 

 

4.1 Organisationsförändring till öppet kontorslandskap  

Innan förändringen till öppet kontorslandskap satt majoriteten av intervjupersonerna i privata 

kontorsrum. Tre intervjupersoner skiljde sig dock då de hade delat kontor med andra 

medarbetare. Sättet dessa personer tidigare satt på var antingen tillsammans med en annan 

kollega eller i ett mindre öppet kontorslandskap. Det framkom även att två personer från 

generation X och två personer från generation Y hade suttit i öppet kontorslandskap på andra 

arbetsplatser. 

 

Generation X 

När vi frågade hur intervjupersonerna reagerade på förändringen till öppet kontorslandskap 

beskrev intervjuperson X1 att hen först upplevde rädsla och kände en reaktion av: “Åh, hur 

ska det här gå, vi ska flytta.” När första tanken lagt sig upplevde hen att det kändes positivt då 

de kommer närmare varandra och får tätare kontakt. Intervjuperson X2 sa: “Jag tyckte nog 
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inte att det skulle bli jätteskoj för jag har suttit i öppna landskap tidigare och jag känner 

därifrån att det har varit ganska jobbigt.” Intervjuperson X2 upplevde att det blev stimmigt 

och surrigt och att det kändes som att de gick tillbaka i utvecklingen. Nu kändes det dock 

okej. Hen tror att det bästa sättet vore att sitta två och två och då sitta med den som arbetar 

närmast en själv. Intervjuperson X3 var med i beslutet om att ändra från kontorsrum till öppet 

kontorslandskap och tyckte det var en positiv förändring. Intervjuperson X3 sa att hen och 

VD:n för företaget diskuterat idéen då VD:n hade erfarenheter av kontorslandskap. 

Intervjuperson X3 tyckte det var ett bra steg för att förbättra kommunikationen. 

Intervjuperson X4 upplevde förändringen som negativ då hen trivdes bra tidigare. Vidare 

berättade intervjuperson X4: “Det har fungerat bra.” Intervjuperson X5 tyckte att det kändes 

jobbigt till en början men att det blivit bättre än förväntat.  

 

När intervjupersonerna fick frågan om de hade haft någon påverkan på beslutet om 

förändringen till öppet kontorslandskap svarade samtliga intervjupersoner i generation X, 

förutom intervjuperson X3, att ingen av dem hade haft det. Intervjuperson X3 hade däremot 

haft det eftersom hen varit med och bestämt att förändringen skulle göras. Intervjuperson X2 

sa att hen kanske skulle ha haft en annan inställning till bytet om hen fått vara delaktig i 

beslutet. Intervjupersonerna i generation X berättade att argumenten för flytten till öppet 

kontorslandskap var att öka kommunikationen och samarbetet men det var blandade åsikter 

om syftet verkligen var uppfyllt. Intervjuperson X5 berättade även att ledningen visade på ett 

exempel som sa att det var bra att sitta i ett öppet kontorslandskap. Intervjuperson X5 trodde 

att de gjorde förändringen för att de skulle bli effektivare, lära sig av varandra och höra andras 

diskussioner. Samtliga intervjupersoner i generation X är eniga om att ingen utvärdering eller 

återkoppling om förändringen har gjorts. Intervjuperson X3 menar däremot att hen brukar 

prata lite löst med medarbetarna om hur det är. X3 menar: “Det har inte uppkommit något 

direkt negativt, vi har haft lite sjukdomar. Vi funderar på om det kan ligga i att vi sitter i ett 

öppet kontorslandskap.” Intervjuperson X3 vet däremot inte om det har varit mer sjukdomar 

nu än tidigare men tror att det kanske kan upplevas som det.    

 

Generation Y 

Intervjuperson Y3 var positiv till en flytt till öppet kontorslandskap. Intervjuperson Y3 sa: 

“Jag är mer van att sitta i öppet landskap än att sitta i ett rum själv och jobba och det är 

tråkigt, man tappar kontakten med andra människor så för mig det var ganska lugnt.” 

Intervjuperson Y3 uttryckte det som: “Det blir ännu roligare att komma till jobbet.”  Hen 

nämnde dock att samma uppfattning inte delades hos alla då hen tänkte att de som jobbat där 

en längre tid trivs med sina kontorsrum. Även intervjuperson Y1 sa: “De som har jobbat här 

före mig, de har jobbat ganska länge och har nästan alltid haft egna kontor. Då tror jag att 

man hade varit ännu mer benägen och velat hålla det som det är.” Intervjuperson Y2 var inte 

lika positiv till förändringen till öppet kontorslandskap då jobbet kräver ett eget rum eftersom 

de har kontakt med kunder över hela världen. När intervjuperson Y2 fick frågan hur det nu 

kändes kring förändringen svarade hen: “Jag är chockad över att det ändå har fungerat, att 

man fortfarande kan jobba men jag har ändå märkt att man inte har samma tålamod.” 
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Y1 beskrev förändringen som: “Jag tror att vi alla kände att det blir en stor omställning, 

speciellt när man inte är van vid att sitta så” men senare sa Y1 att hen ändå var positiv till 

förändringen. Däremot tyckte hen att det fortfarande är en inkörningsperiod där alla behöver 

lära sig hur de ska bete sig. Eventuellt kommer de att upprätta trivselregler vartefter. 

Intervjuperson Y1 berättade även: “Det var många som tänkte att det skulle bli svårt att 

koncentrera sig. Vi fick höra att syftet med själva flytten var att vi skulle kommunicera mer 

med varandra men vi hade rädslan att man skulle kommunicera mindre därför att man drar 

sig från att fråga andra för att man upplever att man stör.”  

 

Intervjupersonerna i generation Y var alla överens om att de inte hade någon påverkan på 

beslutet att flytta till öppna kontorslandskap. Däremot menar intervjuperson Y3 att de hade en 

påverkan, till viss del, på inredningen, exempelvis hur gardinerna skulle se ut och att de som 

inte hade höj- och sänkbart skrivbord skulle få det. Intervjupersonerna fick frågan om deras 

inställning till förändringen hade ändrats om de hade haft en påverkan på beslutet och 

intervjuperson Y2 svarade: “Jo, det skulle ha känts bättre om man fick vara med och säga vad 

man tyckte och tänkte. Men vi sa också klart och tydligt vad vi tyckte och tänkte, att vi var lite 

negativa.” Intervjuperson Y1 menar dock att det kan vara bra att bli tvingad till förändring 

och att den kanske inte hade blivit av annars. “Vi är vanemänniskor i grund och botten och 

hade man fått vara med och bestämma själv hade man kanske tagit det smidigaste och 

behållit det som det var.”  

 

När vi gick vidare i intervjun frågade vi hur ledningen hade implementerat förändringen hos 

medarbetarna. Intervjuperson Y3 berättade att ledningen hade sagt att ökad kommunikation 

var syftet med förändringen. Y3 ansåg dock inte att det var en bra anledning till 

genomförandet av förändringen. Intervjuperson Y3 uttryckte: “Men för mig var det ingen bra 

anledning för jag menar att det spelar ingen roll om du vill ha en bra kommunikation, det kan 

du ha även om du sitter i ett eget rum. Så det spelar ingen roll. När vi allihop sitter 

tillsammans pratar vi ändå inte så mycket om jobb.” Däremot fortsätter Y3 med att när alla 

sitter i ett rum ger det en känsla av att de jobbar som ett team. Intervjuperson Y3 nämner att 

det kan vara trendigt att ha öppna kontorslandskap och att det kan ha haft en påverkan till 

förändringen. Både intervjuperson Y1 och intervjuperson Y2 berättade även att ökad 

kommunikation mellan medarbetare var argumentet för att genomföra flytten. Intervjuperson 

Y1 tycker däremot att ledningen hade dåligt med underlag för förändringen då det finns 

många studier som säger att kontorslandskap medför många negativa effekter. Intervjuperson 

Y2 trodde att förändringen även berodde på att de ska känna igen varandras arbete. 

Intervjupersonerna i generation Y var överens om att ingen riktig utvärdering kring 

förändringen hade gjorts. 

 

 

4.2 Arbetsmiljö och trivsel i kontorslandskap  

Generation X 

Vidare i intervjun fick intervjupersonerna frågan om hur de upplevde öppet kontorslandskap 

jämfört med hur de satt tidigare. Intervjuperson X1 upplevde förändringen som positiv. 

Kontorslandskapet är nyrenoverat och trevligt. Intervjuperson X1 beskrev det som att hen 
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upplevde sig något mer trött nu jämfört med tidigare. Intervjuperson X4 upplevde att den nya 

arbetsmiljön har medfört att det uppstått både negativa och positiva sidor. Att ha kommit 

närmre kollegorna upplevs som positivt medan det upplevs som negativt att det är svårt att 

veta vad som händer då kommunikationen har blivit sämre inom vissa områden. 

Intervjuperson X5 berättade att hen föredrar kontorsrum framför öppet kontorslandskap då 

hen själv kan välja hur hen vill ha det och kan stänga dörren om sig. Intervjuperson X5 menar 

dock att fördelen med öppet kontorslandskap är att hen snappar upp saker från andra. Även 

intervjuperson X2 instämde att hen hellre vill ha ett eget kontorsrum med de arbetsuppgifter 

hen har just nu. Intervjuperson X2 berättade att det även har blivit mer spring sen bytet till 

öppet kontorslandskap. 

 

Intervjuperson X3 tycker att arbetsmiljön är bättre i kontorslandskap eftersom medarbetarna 

inte skickar mail utan pratar med varandra istället. Det går både fortare och mängden mail 

minskas vilket är en viktig sak enligt X3. Det är enklare att höra saker och hjälpa till på ett 

annat sätt vilket är en stor fördel i industrin de befinner sig i. Intervjuperson X3 fortsatte att 

berätta om hur arbetsmiljön har förändrats: “Nu har vi haft en ganska tuff tid bakom oss och 

nu går det bättre. Det är att komma ihåg när vi pratar om sånt här. Arbetsmiljön är bättre 

men om det är på grund av öppet kontorslandskap, delvis tror jag men i vilken utsträckning 

har jag svårt att säga. Vi jobbar inte alls lika mycket övertid längre som vi har gjort tidigare 

och så vidare som underlättar för att ha en bra arbetsmiljö.”  

 

Vidare fick intervjupersonerna frågan om vilka åsikter som fanns kring förändringen till öppet 

kontorslandskap på avdelningen. Intervjuperson X2 berättade att det var mycket diskussioner 

innan flytten. Ingen ville flytta och att det fanns funderingar på hur sina saker skulle få plats 

men att det bara var att acceptera och anpassa sig. Det är trevligt att sitta med andra fast det 

kan vara jobbigt i vissa situationer. Intervjuperson X2 sa: “Har man mycket att göra och 

behöver koncentrera sig på andra saker är det självklart jobbigt att sitta i kontorslandskap. 

Är det lite enklare saker man utför, typ rutingrejer, då spelar det inte så jättestor roll.” Även 

intervjuperson X1 instämde att många var negativa till förändringen.  

 

Generation Y 

Alla tre intervjupersoner från generation Y uttryckte att det är roligare på jobbet när de sitter i 

grupp. Intervjuperson Y1 berättade: “Vi har ett bra gäng och har väldigt roligt med dem jag 

sitter nära. Man blir mer alert, när man sitter själva så blir det ibland att man inte orkar 

fokusera stenhårt precis hela tiden utan man mår bra av att kunna prata någon minut med sin 

kollega.” Intervjuperson Y2 berättade: “Jag tycker det är roligt för man är mer en grupp men 

samtidigt är man inte lika effektiv som man var innan.” Intervjuperson Y3 upplever att 

arbetsmiljön blivit bättre efter flytten och berättade: “Jag tror vi har ökat standarden ganska 

mycket.” Hen menar dock att det i slutändan inte spelar någon roll om de sitter i öppet 

kontorslandskap eller i privata rum, hen jobbar ändå, men känslan att de jobbar i team 

infinner sig i öppet kontorslandskap.  

 

När vi ställde frågan om vilka åsikter som finns på arbetet gällande öppet kontorslandskap 

fick vi blandade svar. Intervjuperson Y3 menade på att det finns mycket olika åsikter, 
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speciellt för de som har jobbat länge i privata kontor. Intervjuperson Y2 berättade att de 

brukar diskutera förändringen, de pratar mycket om att det är lättare att bli störd på arbetet 

och att de inte orkar lika mycket som innan. Y2 menar dock att det är positivt att de jobbar två 

och två då de kan ta hjälp av varandra. Intervjuperson Y1 berättade att de framför allt 

diskuterar ljudnivån men att bytet annars har gått smärtfritt.  

 

Intervjuperson Y1 berättade om hur förändringen har påverkat hens arbete: “Jag tycker att det 

har påverkats till det positiva. Man snappar upp grejer som man annars inte hade hört. Vi 

tillhör samma supply chain men är från olika avdelningar och då kan det ofta vara så att man 

hör någonting som man kan få en “aha-upplevelse” ifrån. Det är lättare att förstå helheten 

och inte bara sin egen avdelning. Man får andras input på samma problem men från en 

annan synvinkel. Det är positivt.” 

 

 

4.3 Fysisk arbetsmiljö 

Generation X 

Intervjun fortsatte med frågor om hur den fysiska arbetsmiljön har påverkats och om 

medarbetarna har märkt någon skillnad på ljudnivå, ljusnivå och temperaturen. Intervjuperson 

X1 berättade att ljuset hade blivit bättre men luften var inte bra vilket var något som tagits 

upp. Intervjuperson X1 berättade: “Det är några som har den pucken här och får utvärdera, 

de har gjort lite förändringar.” Även intervjuperson X3 menar att ventilationen är något de 

håller på att titta på och ser vilka förbättringar som kan göras. Intervjuperson X3 upplevde att 

ljuset var bra men att ljudnivån blivit högre och sa: “Man är ju olika som person hur man 

klarar av det men för mig är det en vanesak, man vänjer sig.” Intervjuperson X2 beskrev 

arbetsmiljön som att den blivit fräschare jämfört med innan vilket var trevligt. Ljuset kunde 

de själva styra över. Ljudet hade blivit högre men ändå bättre än X2 faktiskt trodde. Det hade 

blivit varmare inomhus vilket passade intervjuperson X2. Luftkonditioneringen var inte bra 

men det var något som enligt intervjuperson X2 även hade diskuterats när de hade egna rum. 

Intervjuperson X4 beskrev ljudnivån som: “Jag blir inte påverkad av ljud då jag går in i 

jobbet så mycket.” Intervjuperson X4 fortsätter att berätta att hen har varit sjuk och att hen 

hostar mycket. Intervjuperson X5 upplever att ljudnivån förändrats men att det flyter på. Det 

kan dock vara svårt att ringa samtal till kunder när kollegorna diskuterar i bakgrunden. 

Intervjuperson X5 menar då att kunden kan höra något som den inte ska höra.   

 

När vi frågade om integriteten har påverkats något berättade X1 att det var “självklart” då de 

nu är elva personer på hens sida av rummet. Intervjuperson X1 menade dock att företaget har 

upprättat rum som de kan gå undan till när det behövs. Intervjuperson X3 berättade att vid 

privata samtal går hen undan. Intervjuperson X2 förklarade: “Jag tror folk viskar betydligt 

mer och en del gör väl det för att ta hänsyn och inte prata så högt så att andra inte ska bli 

störda i sina arbeten.” Intervjuperson X2 berättade att det även kunde kännas som att hen inte 

visste vad folk pratar om när det viskas runtomkring. Intervjuperson X2 upplevde det som: 

“Det tisslas och tasslas lite.” Intervjuperson X2 tyckte även att det har blivit svårare att prata 

med chefen eftersom hen också sitter i landskapet. Behöver de prata med chefen kanske de 

vill ta det privat men då förstår resten av gruppen det om de går iväg. Intervjuperson X4 
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tyckte inte att integriteten hade påverkats märkbart för det går att lämna rummet om de måste 

göra något privat. Intervjuperson X5 tyckte däremot att integriteten var något som har 

påverkats: “Det är något jag tycker att de missade. Det finns inget tyst rum som kan användas 

vid privata samtal, nu får man gå iväg till ett tomt rum.”   

 

Koncentrationen påverkades inte hos intervjuperson X1 då hen är van vid att kollegorna 

frågar hen om hjälp. Intervjuperson X2 anser att koncentrationen kan påverkas då hen ofta 

blir ryckt från arbetet. X2 nämnde även att det lätt blir rörigt med folk som springer i 

korridoren. Intervjuperson X3 menar att koncentration är individuell men att det fungerar bra 

för hen. Intervjuperson X4 tycker koncentrationen påverkats då det är lättare att bli störd i 

landskapet. Intervjuperson X5 saknar möjligheten att kunna stänga dörren och får nu anpassa 

sina arbetsuppgifter efter koncentrationsnivån de kräver. Mitt på dagen går det exempelvis 

inte att arbeta med sådant som kräver hög koncentration. 

 

Vi fortsatte intervjun med att ställa en fråga om hur kommunikationen upplevdes i öppet 

kontorslandskap. Intervjuperson X3 beskrev: “För mig har det alltid varit att folk kommer 

alltid och frågar saker till mig, så för mig är det ingen skillnad om jag sitter i ett öppet 

kontorslandskap eller sitter i ett eget rum.” Något som har förändrats är att de har börjat pulsa 

möten, så kallade pulsmöten, där de nu samlas oftare och går igenom olika frågor. 

Intervjuperson X3 berättade att de nu har kommit lite längre i vem som är ansvarig för vad. 

Intervjuperson X1 tycker att kommunikationen har blivit lättare, att de får snabbare svar. 

Detta kan dock leda till att de stör varandra mer då det är lättare att ta kontakt med varandra. 

Intervjuperson X2 berättade att hen har svårt att se att kommunikationen var syftet till 

förändringen. Intervjuperson X2 förklarade: “Vi gick till varandra innan också fast emellan 

kontoren utifall att man behövde fråga saker eller skulle få hjälp med något.” Intervjuperson 

X5 berättade: “Det är lättare att ställa frågor och prata över skärmen med den du jobbar 

mest mot. Men det är ingen skillnad med de andra, man går ändå till den man ska prata 

med.” Intervjuperson X4 tyckte att det blivit lättare att ta kontakt vid frågor men att 

feedbacken inte hade förändrats. De ger lika mycket feedback som innan flytten. Samtliga 

intervjupersoner i generation X instämmer och tycker att de ger lika mycket feedback som 

innan flytten. 

 

Arbetsbelastningen var densamma för intervjuperson X1 då hen, som tidigare nämnt, inte 

upplever att det är mer frågor nu än förut. Intervjuperson X3 instämde i att hen fick lika 

mycket frågor som innan. Intervjuperson X2 hade inte heller märkt av någon ökad 

arbetsbelastning utan upplevde att arbetsdagens timmar fick räcka till. Arbetsbelastningen 

hade inte förändrats hos intervjuperson X4 på grund av det öppna kontorslandskapet. 

Intervjuperson X5 satt vid väggen i landskapet och upplevde inte mer frågor men kunde tänka 

sig att de som satt i mitten av rummet kanske fick mer frågor och därmed ökad 

arbetsbelastning.  

 

Generation Y 

Intervjuperson Y2 upplevde det som att ljudnivån har blivit högre och berättade: "Jo det är 

lite högljutt. Ljudnivån är hög men kan ha att göra med att vi inte fått till allt, det är inte så 
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mycket ljudisolering. Där vi sitter just nu kan man gå igenom till produktion så det är många 

människor som går igenom. Varken man vill eller inte så kollar man upp.” Intervjuperson Y1 

upplevde att ljudet påverkar ibland och att det inte alltid går att stänga ute. Även 

intervjuperson Y1 upplevde att det kunde vara distraherande när människor gick igenom 

rummet. För att få det helt ljudisolerat hade hörselkåpor krävts. Y1 berättade även att det är 

varmt och att ventilationen inte är bra. Y3 upplevde inte att ljudet har blivit högre, snarare 

tvärtom då ingen lyssnar på radio eller musik längre. Däremot instämmer Y3 att det har blivit 

ett störningsmoment när rummet de arbetar i används som en korridor.  

 

Y1 berättade att hen är bra på att stänga ute ljud men att det kan vara svårt med 

koncentrationen på eftermiddagen när hen blir trött. Intervjuperson Y2 och intervjuperson Y3 

kände att koncentrationen har påverkats. Intervjuperson Y2 beskrev det som att det blir fler 

störningsmoment och det är svårt att vara helt fokuserad. Intervjuperson Y3 beskrev det som 

att nivån på koncentrationen varierar. När någon pratar beskrev intervjuperson Y3 det som: 

“Det blir automatiskt att man lyssnar och tänker, vad händer? Man tappar fokuset.”  

 

Alla intervjupersonerna i generation Y tycker att integriteten har påverkats efter flytten till 

öppet kontorslandskap. Intervjuperson Y1 tycker att det blir svårt med privata samtal och att 

hen gärna går iväg, vilket det finns möjlighet till. Intervjuperson Y2 håller med men menar att 

det inte känns som ett problem då det inte finns en känsla av att vara övervakad när hen går 

iväg, hen berättade: “Det fungerar bra. Man kan gå ut härifrån om man vill, är ingen som 

vaktar.” Intervjuperson Y3 tycker dock att det vore bra med regler om hur de ska hantera 

samtal.  

 

Intervjun fortsatte sedan med en fråga om hur medarbetarna upplever att kommunikationen 

har utvecklats sedan flytten till öppet kontorslandskap. Y1 svarade: “Både ja och nej. 

Kommunikation betyder inte så mycket om det inte är något innehåll i kommunikationen och 

vi har fortfarande inga strukturer eller rutiner för när och hur kommunikationen ska ske. Så 

nu handlar det mest om att man råkar höra något som kan vara nyttigt att höra men vi har ju 

mycket kvar där man kan etablera lite rutiner. Exempelvis när ska ni kommunicera till den 

avdelningen och på vilket sätt.” Intervjuperson Y2 tycker att kommunikationen har blivit 

bättre. Y2 berättade att de nu har infört nya möten men att det är lätt att ta för givet att alla har 

hört om händelser som diskuterats öppet men att de kanske inte tar hänsyn till att alla inte är 

på plats. Intervjuperson Y3 förklarar hur medarbetarna förut skickade mycket mail till 

varandra men att det nu är enklare att gå direkt till en kollega. Vidare berättade intervjuperson 

Y3 att kommunikationen har blivit bättre: “Vi sitter tillsammans, det har blivit ännu bättre 

eftersom man automatiskt blir involverad i alla grejer.” Vidare fick intervjupersonerna frågan 

om de upplever att de får mer eller mindre feedback. Intervjuperson Y2 svarade: “Vi är 

duktiga på att ge feedback. Var även så när vi satt i rum så det har inte blivit mer.” 

Intervjuperson Y3 visade på delade åsikter angående feedbacken. Hen menar att det kan ha 

blivit lättare att ge feedback men fortsätter sedan med att hen inte vet om det har lett till mer 

eller mindre feedback. Intervjuperson Y3 berättade att när hen nu sitter närmare sina kollegor 

är det enklare att ha koll på vad som händer och att de nu har ännu bättre kontakt med 
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varandra och kan därför ge positiv eller negativ feedback. Arbetsbelastningen hade inte 

förändrats efter flytten hos intervjuperson Y2 eller Y3. 

 

 

4.5 Psykisk arbetsmiljö 

Generation X 

Intervjun fortsatte sedan med frågor om hur den psykiska arbetsmiljön hade påverkats. 

Intervjuperson X3 kan inte koppla stress till det öppna kontorslandskapet. Detta är även något 

som intervjuperson X1 håller med om. Intervjuperson X2 berättade att känslan av stress inte 

har förändrats utan sa: “Man hinner det man hinner på sina åtta timmar.” Intervjuperson X4 

upplevde stress men det var inte på grund av kontorslandskapet utan eftersom det är mycket 

arbetssysslor. Intervjuperson X4 menar dock att hen gillar att ha mycket att göra. “Jag blir 

galen om det finns för lite att göra.” uttryckte intervjuperson X4. Enligt intervjuperson X5 är 

det ingen stor skillnad på stress, det är stressigt överhuvudtaget. Det har inte blivit så mycket 

stress som X5 trodde att det skulle bli innan de flyttade.  

De sociala relationerna har enligt intervjuperson X3 blivit bättre, hen berättade: “Jag tycker 

att man pratar mer med varandra. Det blir så för att man sitter närmare varandra. Och det 

tror jag är en positiv utveckling för trivs man ihop så tror jag att man gör ett bättre jobb.” 

Intervjuperson X1 tycker att de har roligt på jobbet. Både intervjuperson X2 och X5 tyckte 

däremot att öppet kontorslandskap inte förändrade medarbetarnas sociala relationer med 

varandra då de kände varandra sedan innan. Intervjuperson X2 berättade däremot att det nu är 

enklare att prata om annat än jobb, förut var sådana diskussioner koncentrerade till 

fikarasterna. Detta leder dock enligt intervjuperson X2 till att de inte är lika effektiva. Enligt 

intervjuperson X4 trivs medarbetarna med varandra och att de löser de flesta duster som 

uppstår.  

 

När vi ställde frågan om hur samarbetet utvecklats sa intervjuperson X1 att det har blivit ett 

närmare samarbete. Intervjuperson X3 upplever att de nu hjälper varandra i större 

utsträckning och att det underlättar arbetet. Detta gör att de känner sig delaktiga och blir ett 

team. Intervjuperson X4 tyckte att samarbetet blivit bättre och att de lättare kan ta lärdom av 

varandra. Intervjuperson X5 beskrev att samarbetet var som förut men att det hade blivit 

bättre mellan medarbetarna som sitter närmast. Intervjuperson X2 upplevde inte att 

samarbetet har påverkats. Intervjuperson X2 fortsatte: “Nej, som sagt, man tog sig tid, man 

gick till den personen iallafall oavsett om det är väggar eller inte mellan. Lite är det nog så 

att man snarare drar sig för det, man skickar nog hellre ett mail nu för att man inte vill 

störa.”  

 

Vi avslutade intervjun med att fråga om hur personen såg på att arbeta självständigt eller i 

team och vilket de föredrog. Intervjuperson X3 tyckte att team är mest stimulerande. Det 

förenklar att lösa problem snabbare vilket är bra i kontorslandskap. Intervjuperson X2 sa att 

hen föredrar team om det är rätt personer i teamet. Även intervjuperson X1 föredrar att arbeta 

i team. Hen berättade: “Våra tjänster är ju teamtjänster, du sitter i en serviceposition där du 

hela tiden har samarbete med olika avdelningar internt eller så måste du ha samarbete utåt.” 
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Intervjuperson X4 föredrar att arbeta i team medan intervjuperson X5 tycker om båda 

arbetssätten. Intervjuperson X5 sa: “Jag tycker om både och. Jag gillar att arbeta 

självständigt men även team är bra men inte med så många.”  

 

Generation Y 

Efter förändringen till öppet kontorslandskap upplever intervjuperson Y1 att stressnivån blir 

mer färgad då det är enklare att påverkas av när andra är stressade. Däremot tyckte Y1 att det 

har blivit lättare att få ur sig saker nu då Y1 tidigare inte orkade gå till kollegorna hela tiden. 

Detta upplevde Y1 som positivt. Intervjuperson Y3 upplever sig själv som lugn med att jobba 

under stress och märker därför ingen skillnad. Intervjuperson Y2 upplevde inte heller någon 

skillnad i stressnivån. De har samma kunder som innan så det är inga nya stressmoment. 

Intervjuperson Y2 upplever att hen är en person som kan hantera stress på ett bra sätt. 

 

När vi ställde frågan om hur de sociala relationerna hade påverkats svarade intervjuperson Y1 

att medarbetarna umgås mer. De går exempelvis iväg samlat till fikarasterna. Intervjuperson 

Y1 berättade att förr kunde de gå in till varandras kontor och prata om hur det exempelvis var 

på träningen någon minut men det var inget de gjorde. Nu när de sitter mittemot varandra är 

det enklare att fråga om en sådan vardaglig sak. Även intervjuperson Y2 berättade att 

medarbetarna nu hade blivit bättre på att ta fikaraster tillsammans eftersom en paus behövs 

från det öppna kontorslandskapet. Hen berättade: “Vi blir mer som en familj. När vi går till 

fikarummet går vi tillsammans. Förut var vi dåliga på att fika men nu märker man att när vi 

sitter i öppet landskap vill vi ta en paus från den miljön och ta en fika och prata.” 

Intervjuperson Y3 tycker att de sociala relationerna har blivit bättre efter flytten till öppet 

kontorslandskap. Intervjuperson Y3 tycker att det är lättare att lära känna varandra eftersom 

de har bättre koll på varandra när de sitter i samma rum.   

 

Intervjupersonerna fick sedan en fråga om hur samarbetet har utvecklats och enligt 

intervjuperson Y1 är det “lite luddigt” om vem som ansvarar för vad efter omorganisationen. 

Detta för att det ännu inte finns klarlagda gränser. Det kan lätt bli att de ber någon annan titta 

på ens arbetsuppgifter. Intervjuperson Y2 upplevde att samarbetet blivit bättre. Nu kan de 

samarbeta mellan avdelningar. Trots att de inte arbetar med samma sak kan de ändå hjälpa 

varandra. Intervjuperson Y3 beskrev samarbetet som: “Det blir i alla fall enklare.” Y3 

menade på att det blir enklare att informera och att kollegorna automatiskt lyssnar på varandra 

eftersom de sitter i samma rum.  

 

Vi avslutade intervjun med att fråga om hur personen såg på att arbeta självständigt och i 

team och vilket arbetssätt de föredrog. Intervjuperson Y1 tycker att båda sätten fungerar bra 

men att hen föredrar att arbeta ensam för då vet hen att saker blir gjorda. Däremot är det 

nödvändigt med teamarbete eftersom de samarbetar mellan avdelningar. Intervjuperson Y2 

berättade: “Det beror på vilka frågor det är. Vill inte sätta mig i ett fack. I mitt arbete ska 

man jobba själv men det är bra att ha ett team för att fråga och bolla om saker.” 

Intervjuperson Y3 arbetar helst i team och fortsatte: “Man behöver diskutera grejer, utmana 

sig själv. Det finns ingen utveckling om man jobbar själv.”   
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras empirin med utgångspunkt från trivsel hos generation X och 

generation Y efter övergången till ett öppet kontorslandskap. 

 

5.1 Perspektiv på organisationer 

I augusti 2016 genomförde företaget en förändring från kontorsrum till öppet 

kontorslandskap. Förändring är viktigt för en organisation och människan i organisationen ska 

vara i fokus. Utveckling och förändring i organisationen är avgörande för att en organisation 

ska växa och anpassa sig till marknaden (Richards 2006 se Banutu-Gomez & Banutu-Gomez 

2016). Företaget där studien gjordes valde att göra en förändring vilket påverkade 

människorna som arbetar där. Utifrån intervjuerna kunde vi se att förändringen påverkade 

människorna, vilka är humankapitalet i företaget, på olika sätt. Till en början var majoriteten 

av intervjupersonerna negativa till förändringen men då förändringen väl genomfördes 

ändrades det till en mer positiv syn. Alla organisationer är beroende av humankapital då 

företag snabbt förändras i dagens samhälle (Kamukama, Ahiauzu & Ntayi 2010). Det är 

därför viktigt att se hur humankapitalet, i form av personalen, trivs på arbetsplatsen. För att se 

hur personalen trivs i den nya arbetsmiljön kan företaget behöva göra en utvärdering. Då det 

inte har gjorts någon utvärdering på företaget angående övergången till öppet kontorslandskap 

kan det vara svårt för ledningen att veta säkert hur medarbetarna faktiskt trivs i eller upplever 

kontorslandskapet. Det är viktigt för ledningen att hålla kvar medarbetarna för att inte viktig 

arbetskraft ska gå förlorad. Enligt Parment (2012) är generation Y benägna att byta 

arbetsplats. Generation X tycker om förändring och en förändring kan vara att gå vidare till en 

annan arbetsplats (Jonkman 2011). Därför är det viktigt för ledningen att få personalen att 

trivas för att bibehålla dem.  

 

 

5.2 Översättningsteorin och dialektisk förändringsteori 

Under intervjuerna togs anledningar upp till varför förändringen till öppet kontorslandskap 

gjordes. Två av anledningarna var att inspiration till förändringen togs från tidigare 

erfarenheter och att det kan tänkas vara trendigt med kontorslandskap. Dessa två exempel har 

kopplingar till översättningsteorin (Czarniawska & Sevón 1996 se Czarniawska & Panozza 

2008). Om någon hör talas om en förändring kan det vara en inspiration till att själv 

genomföra och “härma” den. Trender går i vågor och just nu väljer många företag att ändra 

till öppna kontorslandskap (Seddigh 2015). Detta kan dock vända i framtiden och privata 

kontorsrum kan åter bli modernt.  

 

Enligt dialektisk förändringsteori kan trender skapa konflikter då en syn i organisationen 

ersätts med en ny syn (Svenningsson & Sörgärde 2015). Detta kan i denna studie kopplas till 

att den gamla synen, kontorsrum, ersätts med den nya synen öppet kontorslandskap. 

Ledningen hade bestämt att de skulle genomgå en förändring men det var något som 

majoriteten av medarbetarna var negativa till. Att ledningen och medarbetarna hade olika 

åsikter om förändringen kan ses som en konflikt. Konflikten löses när den gamla idén, 

kontorsrum, ersätts med den nya synen, kontorslandskap.  

http://www.emeraldinsight.com.db.ub.oru.se/author/Ahiauzu%2C+Augustine
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5.3 Lewins “isbitsmetafor” 
När förändringen om flytt till öppet kontorslandskap beslutades var intervjuperson X3 en av 

dem som var med och implementerade idén hos medarbetarna. Intervjuperson X3 berättade 

att företaget hade gått igenom en tuff tid innan förändringen. Argumentet för att genomföra 

denna förändring var dock att förbättra kommunikationen. Ledningen ville riva murarna 

mellan medarbetarna. Detta argument tyckte medarbetare från båda generationerna inte höll 

som argument för förändringen. Upptiningsfasen, som är det första stadiet i Lewins 

“isbitsmetafor”, lyckades inte till fullo. Upptiningsfasen handlar om att visa på de problem 

och brister som finns för att sedan visa att en förändring är nödvändig. Den tuffa perioden 

företaget hade befunnit sig i framkom även under en annan intervju och verkade därmed ha 

påverkat företaget mycket. Fler argument för att belysa de problem som fanns och varför 

förändringen skulle göras kunde ha haft en positiv inverkan på upptiningsfasen. För att ha 

lyckats bättre med upptiningen kunde exempelvis argument att företaget har befunnit sig i en 

tuff tid samt att en förändring behövdes göras för att riva murarna mellan avdelningarna ha 

lyfts ytterligare.   

 

Den andra fasen innefattar själva förändringsarbetet. I många av intervjuerna, i båda 

generationerna, kom det upp att företaget är på god väg med förändringen men att det 

fortfarande finns delar kvar att jobba med. Det framkom att rutiner och strukturer för hur 

kommunikationen bör ske är något som saknas och att trivselregler eventuellt kommer att 

upprättas efter tid. Detta tyder på att företaget till viss del är i andra fasen, förändring, i 

Lewins “isbitsmetafor” (Sveningsson & Sörgärde 2015). I den andra fasen sker själva 

implementeringen och nya arbetssätt och metoder måste utvärderas och testas för att de bästa 

sätten ska hittas. Vid implementeringen krävs enligt Lewins “isbitsmetafor” uppmuntran och 

kommunikation (Sveningsson & Sörgärde 2015). Detta är något ledningen kunde ha gjort 

ytterligare för att reducera de negativa reaktionerna till förändringen hos medarbetarna. 

Företaget kan tänkas behöva hitta de arbetssätt och metoder som passar dem bäst för att ta sig 

igenom denna fas. Eftersom ingen ordentlig utvärdering har gjorts kan det vara svårt för 

organisationen att veta vad som är det bästa arbetssättet för de olika individerna.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna i både generation X och generation Y kände sig positivt 

överraskade av öppet kontorslandskap och att de trivs bra trots att det finns delar kvar som 

behöver förbättras. Detta tyder på att företaget börjar närma sig den tredje fasen, det vill säga 

återfrysningsfasen. Beeverland och Lindgreen (2007) menar att utbildning är ett viktigt steg i 

denna fas. Detta är något som företaget skulle kunna förbättra. Medarbetare från båda 

generationerna upplevde att de fortfarande finns oklara områden med utvecklingspotential 

som behöver belysas. Företaget har inte helt implementerat den nya idéen men de är på god 

väg då de har börjat ändra gruppens tanke och normer kring öppet kontorslandskap. Med 

tanke på detta och med hänsyn till att de ultimata arbetssätten ännu inte har hittats, kan vi se 

att organisationen ligger mellan den andra och tredje fasen i Lewins “isbitsmetafor” 

(Sveningsson & Sörgärde 2015). 
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5.4 “Fyrarummaren” 

Enligt Janssens modell “fyrarummaren” (Angelöw 2010; Ekblom 2015) är det första rummet 

nöjdhet/nuläge. I detta rum är förändring ingenting som önskas utan tryggheten av vad som 

förväntas av en finns. Detta var något som präglades av de flesta intervjupersonerna då de var 

negativa till förändringen. Majoriteten av intervjupersonerna hade många tankar kring 

förändringen och kände en osäkerhet inför övergången till öppet kontorslandskap. Detta visar 

på att de innan förändringen hade implementerats befann sig i det andra rummet, 

censur/förnekelse. Musselwhite och Ingram (2003) beskriver i sin modell att det första steget 

personer går igenom är chock och förnekelse. Detta bekräftades under intervjuerna då nästan 

alla intervjupersoner fick chockliknande känslor när de fick reda på att kontoren skulle bytas 

ut mot öppet kontorslandskap. Detta då de flesta var negativa och tyckte att det skulle bli 

jobbigt. Att de kände dessa känslor visar på att de hade befunnit sig i det första rummet som 

präglas av känslor av nöjdhet. En förändring upplevdes som oroväckande. Det var däremot 

två intervjupersoner, en från varje generation, som stack ut och ville ha en förändring. 

Medarbetaren från generation X och var den som drev igenom förändringen och kan därför 

tänkas ha en positiv inställning på grund av medverkandet i beslutsprocessen. Den andra 

personen som var positiv till förändring var från generation Y. Personen hade tidigare arbetat 

i öppet kontorslandskap och föredrog att sitta med andra personer på arbetsplatsen. En tanke 

är att kontorslandskap inte var okänt för den här personen och hen visste att den trivts med 

detta arbetssätt. Därav den positiva inställningen till förändringen. Det fanns ytterligare 

personer från generation X och generation Y som hade suttit i öppet kontorslandskap tidigare. 

Dessa tre hade en mer negativ inställning till förändringen vilket kan ha berott på att de 

kanske inte var helt nöjda med utformningen sedan tidigare upplevelser. Detta 

överensstämmer med Schneiders (1975 se Viitala, Tanskanen & Säntti 2015) idé om att 

arbetsklimat är de erfarenheter medarbetare kopplar ihop med arbetet. För ett gott 

arbetsklimat behövs goda erfarenheter sedan tidigare. 

 

Det gick även att se att majoriteten av intervjupersonerna har befunnit sig i det tredje rummet, 

förvirring och konflikt. I detta rum är det lätt att känna rädsla, ilska och ledsamhet. Flera 

personer beskrev rädslan de hade känt inför flytten till öppet kontorslandskap. Det gick dock 

att se att generation Y skiljde sig från generation X och upplevdes mer öppna till 

förändringen. Detta stämmer överens med Baysal Berkups (2014) teori om att generation Y 

har lättare att anpassa sig till olika kulturer. Generation Y beskrivs även som orädda 

(Jonkman 2011) och kan därför ha flyttat sig från det tredje rummet till det fjärde snabbare än 

generation X. I detta fjärde rum, inspiration och förnyelse, finns en känsla av gemenskap och 

att vara i utveckling. Gemenskap var i fokus för alla i generation Y där intervjupersonerna 

beskrev hur mycket roligare det är att jobba i öppet kontorslandskap. Intervjuperson Y2 

berättade om hur de har blivit mer som en familj på arbetet. I generation X framkom mer 

delade känslor kring gemenskapen. Två intervjupersoner ansåg inte att öppet kontorslandskap 

hade påverkat gemenskapen något medan de resterande intervjupersoner från generation X 

tyckte att gemenskapen hade påverkats till det bättre. 

 

Intervjuperson Y1 tyckte att det var bra att de hade tvingats till en förändring. En koppling 

kan göras till att Y1 hade accepterat förändringen tidigare än andra kan ha gjort. 
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Intervjuperson Y1 kan nu se möjligheterna med vad förändringen kan tillföra. Detta kan även 

kopplas till Musselwhite och Ingrams (2003) förändringsmodells tredje steg, det vill säga 

undersökning. Där börjar medarbetare upptäcka nya möjligheter. Det går alltså att se att 

medarbetarna har befunnit sig i olika rum under bearbetningsprocessen. Musselwhite och 

Ingram (2003) beskriver i sin modell att sista steget i en organisationsförändring innebär att 

personerna ser förändringen som det nya sättet. De är redo att anpassa sig till det nya. Detta 

hade samtliga intervjupersoner gjort då de var positivt överraskade av öppet kontorslandskap. 

 

 

5.5 Medarbetares reaktioner på en organisationsförändring 

Enligt Bordia et al. (2004) har medarbetarnas deltagande i beslutsprocessen kopplingar till hur 

medarbetare accepterar förändringen. Majoriteten av intervjupersonerna tyckte inte att de 

hade haft en påverkan på förändringen. Många av dem reagerade även med osäkerhet och 

rädsla inför förändringen och en del nämner att argumenten för förändringen inte höll. Om 

medarbetarna hade fått vara med i denna beslutsprocess hade dessa känslor kunnat minskas 

och en mer positiv känsla inför flytten hade kunnat prägla personerna. Enligt Allerton (2001 

se Jorgensen 2003) vill generation Y vara delaktiga i beslutsprocesser. Vi kunde delvis se 

detta då en intervjuperson i generation Y trodde att det hade varit annorlunda om de hade haft 

en påverkan. En annan person, i samma generation, tyckte även att det var bra att de hade fått 

vara med att påverka bland annat inredningen. Den tredje personen i generation Y tyckte 

däremot att det var bra att de hade blivit tvingade till en förändring då hen annars inte trodde 

att den hade blivit av. Betydelsen av delaktighet i beslutsprocesser var även något vi delvis 

kunde se i generation X. En intervjuperson menade att inställningen kunde ha ändrats om de 

haft en påverkan på förändringen. Att resterande personer inte tyckte att medverkan i 

beslutsprocessen hade någon betydelse tyder däremot på att delaktighet inte hade en 

avgörande roll för reaktionen på förändringen.  

 

 

5.6 Två perspektiv på öppna kontorslandskap 

Synsättet på de sociala relationerna lyfter trivsel och relationer på arbetsplatsen (Oldham & 

Brass 1979 se Pejtersen et al. 2006). I de båda generationerna märktes trivsel på arbetsplatsen. 

Att relationerna mellan kollegor har utvecklats positivt sedan flytten till öppet 

kontorslandskap togs upp främst av generation Y. Delar av generation X tyckte också att 

relationerna hade blivit bättre men det fanns några intervjupersoner i denna generation som 

stack ut och tyckte att det inte hade förändrats. Synsättet på de sociala relationerna menar att 

feedbacken mellan medarbetare ökar när väggar tas bort (Oldham & Brass 1979 se Pejtersen 

et al. 2006). Detta bekräftas delvis av en intervjuperson i generation Y som menar att det kan 

ha blivit enklare att ge feedback men att det är svårt att säga om det har lett till mer eller 

mindre feedback sedan förändringen gjordes. En annan intervjuperson i generation Y anser 

däremot att feedbacken alltid har varit bra.  

 

Det sociotekniska synsättet säger att avsaknaden av väggar reducerar integriteten vilket i sin 

tur leder till att feedback från chefer och medarbetare minskar (Oldham & Brass 1979 se 
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Pejtersen et al. 2006). Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att integriteten har påverkats 

sedan flytten men det fanns mer inslag av negativitet i generation X. Det går inte längre att ta 

privata samtal vid sitt skrivbord utan sådana typer av samtal får nu tas i mötesrum. En 

intervjuperson i generation X tog även upp att det nu var svårare att ha privata samtal med 

chefen, som också sitter i kontorslandskapet. Intervjupersonen berättade att det märks tydligt 

om en medarbetare själv vill gå iväg och prata med chefen då alla i landskapet ser det, då är 

det inte lika privat längre. Däremot tycker ingen av intervjupersonerna i generation X att 

feedbacken har påverkats efter förändringen. Det går därmed inte att placera de olika 

generationerna fullständigt i ett varsitt synsätt. Däremot är det sociotekniska synsättet 

(Oldham & Brass 1979 se Pejtersen et al. 2006) främst präglat i generation X medan synsättet 

på de sociala relationerna (Oldham & Brass 1979 se Pejtersen et al. 2006) är utmärkande för 

generation Y. 

 

 

5.7 Fysisk arbetsmiljö 

I arbetsmiljön fanns det en del brister som togs upp under intervjuerna. Högre ljudnivå var en 

av bristerna som lyftes av båda generationerna. Pejtersen et al. (2006) beskriver att ljud som 

uppkommer i kontorslandskap upplevs som störande vilket bekräftades under majoriteten av 

intervjuerna. Det hade blivit fler ljudkällor och högre ljudnivå. Ljud uppstod då det är många 

personer i samma rum och det blir mer tydligt när personer pratar med varandra eller får 

telefonsamtal. Intervjuperson Y3 tyckte däremot att det hade blivit tystare nu efter 

övergången till öppet kontorslandskap, dels på grund av att ingen lyssnade på radio längre. 

Rasila och Rothe (2012) beskriver att generation Y upplever ljud i bakgrunden på arbetet som 

ett bevis på att något händer och de anser inte att det är ett störningsmoment. Under 

intervjuerna framkom det att majoriteten av generation Y inte upplevde ljudet som ett 

störningsmoment. Även generation X menade att ljudnivån efter flytten hade blivit bättre än 

de trott. Att delar av generation Y inte upplevde ljudet som ett störningsmoment kan tänkas 

bero på att generation Y varit i arbetslivet under en kortare tid och är inte lika vana vid att ha  

kontorsrum. Trots att de har varit en kortare tid i arbetslivet hade två av intervjupersonerna i 

generation Y redan testat att arbeta i öppet kontorslandskap. Detta stämmer delvis in på 

Parments (2012) teori om att generation Y tenderar att vilja byta arbetsplats. Detta stärks av 

att samtliga intervjupersoner i generation Y inte har arbetat på företaget lika länge som 

intervjupersonerna i generation X. Att ta hänsyn till är däremot att generation X är äldre och 

har därför varit ute i arbetslivet längre.  

 

Enligt Dahlkwist (1995) tillhör ljuset och luften den fysiska miljön och därför är det viktigt att 

det fungerar bra. Samtliga intervjupersoner tyckte att ljusnivån var bra då det fanns 

möjligheter att själv justera efter behov. Det var intervjupersoner från både generation X och 

generation Y som tyckte att ventilationen inte fungerade bra men det var något som hade 

tagits upp och var under utredning. Att företaget arbetade med detta problem i arbetsmiljön 

och försökte göra det bättre känns positivt. Det är centralt att ledningen är medvetna om hur 

viktigt det är att arbetsmiljön är bra. Detta för att medarbetarna ska vilja vara kvar på 

företaget och göra ett bra jobb.  
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Under intervjuerna framkom det att i det öppna kontorslandskapet tas fokus från arbetet när 

en telefon ringer eller när människor diskuterar i kontorslandskapet. Även när människor 

passerar i korridoren, som går igenom kontorslandskapet, tas fokus från arbetet. Dessa 

faktorer leder hos majoriteten av medarbetarna, i båda generationerna, till att de är mindre 

nöjda med sin arbetsmiljö. Detta kan kopplas till Oldhams (1988) överstimuleringsteori. 

Denna teori menar att när många människor delar på en liten yta kan det leda till överdriven 

stimulering. Detta kan i sin tur leda till minskad nöjdhet med arbetsmiljön. Istället för att ha 

sitt egna kontor får medarbetarna i öppna kontorslandskap vara beredda på att dela yta med 

sina kollegor. I detta fall fanns det inget val på att välja hur de skulle sitta utan det var en 

“order”. Denna typ av utformning av kontor kanske inte passar alla individer. Speciellt inte 

individer som kan bli överstimulerade. 

 

Att syftet med förändringen till öppet kontorslandskap var att öka kommunikationen 

diskuterades under flera av intervjuerna. Enligt Davis (1984 se De Been & Beijer 2014) 

underlättas den vardagliga kontakten när väggarna plockas bort vilket bekräftades under 

intervjuerna då intervjupersoner från de två generationerna menade att det faller sig naturligt 

att prata med varandra och fråga om hjälp. Enligt Bouttelier et al. (2008) finns det många 

studier som styrker att öppna kontorslandskap ökar den personliga kommunikationen. Detta 

styrktes under intervjuerna då flera intervjupersoner, från båda generationerna, berättade hur 

den dagliga kontakten ökat, att de nu pratar mer om vardagliga händelser, fikar tillsammans 

och är mer som en familj. Integriteten kan påverkas negativt i ett öppet kontorslandskap 

(Rasila & Rothe 2012). Det framkom under intervjuerna att integriteten hade påverkats men 

att det inte ansågs vara ett problem för majoriteten av intervjupersonerna. Även fast 

medarbetarna inte kan ta privata samtal vid sin arbetsplats fanns det möjlighet att gå undan. 

Rasila och Rothe (2012) menar att om det inte finns tillgång till privata utrymmen är det svårt 

att ha konfidentiella samtal. Medarbetare kan även känna sig obekväma då det kan finnas en 

känsla av att vara bevakad av andra runtomkring. Att föra konfidentiella samtal beskrev en 

intervjuperson från generation X som svårt. Även chefen sitter i landskapet och vill de lyfta 

något med hen som inte övriga gruppen behöver höra blir det tydligt om de går iväg för att 

prata om det. En annan intervjuperson från generation Y menade att hen inte känner sig 

övervakad om hen behöver gå iväg och ta ett privat samtal. Det kan bero på vad det är för 

stämning på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt fanns det en familjär känsla och något som 

nämndes under intervjuerna var att de kände varandra och att gemenskapen var bra. Att 

integriteten inte påverkats negativt kan då tänkas bero på gemenskapen.  

 

 

5.8 Psykosocial arbetsmiljö 

Att flytta till öppet kontorslandskap är enligt Brennan, Chugh och Kline (2002) förknippat 

med stress, sämre relationer och minskad arbetsprestation. Denna koppling kunde vi inte se 

hos intervjupersonerna. Intervjupersoner från både generation X och generation Y berättade 

om förbättrade relationer och kände inte mer stress för att de nu sitter i ett öppet 

kontorslandskap. Arbetsbelastningen påverkades inte heller på grund av flytten till 

kontorslandskap. Det framkom även att en intervjuperson upplevde sig arbeta bättre när det 

fanns personer runtomkring. Intervjupersoner från båda generationerna berättade om att det 
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var roligare att gå till jobbet efter förändringen vilket visar på en öppen gemenskap och goda 

relationer. Att samarbete var viktigt i branschen de arbetar i lyftes under intervjuerna. 

Dahlkwist (1995) menar att ett gott samarbete och goda relationer är avgörande för att 

medarbetare ska känna arbetsglädje och trivas. Under majoriteten av intervjuerna framkom 

det att samarbetet och relationerna var goda på arbetsplatsen. Två intervjupersoner från 

generation X menade dock att relationerna inte förändrats. Den familjära känslan, som 

tidigare nämnts, kan tänkas ha en betydelse för att medarbetarna trivs. Resultatet stämmer 

även in på Viitalas, Tanskanens och Sänttis (2015) teori om att arbetsklimatet hör ihop med 

trivseln på arbetsplatsen. Om medarbetarna inte hade trivts kunde de negativa känslorna kring 

kontorslandskapet ha varit mer omfattande. Viitala, Tanskanen och Säntti 2015 menar att om 

medarbetare inte trivs kan de bidra till ett försämrat arbetsklimat. Detta märkte vi inte av utan 

det var en genomgående god trivsel hos intervjupersonerna. Viitala, Tanskanen och Säntti 

(2015) anser vidare att om en medarbetare trivs kommer den bidra till ett gott arbetsklimat. 

Eftersom vi fick uppfattningen att medarbetarna trivdes kan trivseln ha berott på att 

medarbetarna tillsammans skapar ett gott arbetsklimat. Enligt Dahlkwist (1995) är människor 

varandras arbetsplats vilket styrks av det goda klimatet på arbetsplatsen. Utifrån intervjuerna 

upplevde vi arbetsklimatet som avslappnat och trevligt vilket enligt Viitala, Tanskanen och 

Säntti (2015) kan leda till mindre stress och mer trivsel. Detta kan även vara en av 

anledningarna till att medarbetarna inte upplevde mer stress efter övergången till 

kontorslandskapet.  

 

Enligt Miller och Washington (2001 se Baysal Bekrup 2014) tycker generation X inte om en 

stressande arbetsplats. Då generation X, som tidigare nämnt, inte känner mer stress sedan 

förändringen kan även detta ha en positiv inverkan på dess trivsel på arbetsplatsen. Det fanns 

däremot en intervjuperson i generation X som tycker om när det är mycket stress på 

arbetsplatsen då hen gillar att ha mycket att göra. Enligt Jonkman (2011) ses generation Y 

som den stressande generationen. Detta kunde dock inte stärkas i intervjuerna då endast en av 

intervjupersonerna kände att hen kunde påverkas av när andra i hens närhet stressar. 

Resterande intervjupersoner från generation Y upplevde att de kan hantera och jobba under 

stress. 

 

Att ta hänsyn till är enligt Sundstrom, Burt och Kamp (1980) att trivseln kan vändas till det 

negativa när medarbetarna suttit i öppet kontorslandskap ett tag och gamla vanor återigen 

kommer tillbaka. Intervjupersonerna har inte suttit alltför länge i det öppna kontorslandskapet 

därav vet vi inte hur trivseln kommer utvecklas hos medarbetarna över tid.  

 

 

5.9 Generationer 

Generation X karaktäriseras av bland annat självständigt arbete medan generation Y ser 

samarbete och deltagande som två viktiga faktorer på en arbetsplats (Hammill 2005 se 

Haynes 2011). Rothe et.al (2012) menar även att generation Y föredrar teamarbete. Teorin om 

självständigt arbete stämde inte in på våra intervjupersoner då samtliga intervjupersoner i 

generation X föredrog teamarbete. I generation Y fanns det däremot en person som föredrog 

att arbeta självständigt. Teorin om att generation Y uppskattar att arbeta i team stämde således 

endast delvis in. I intervjuerna har vi sett att människor har olika preferenser och värderingar, 

detta är något som stämmer överens med dialektisk förändringsteori. Denna teori säger att 
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olika grupper av människor har olika preferenser och värderingar och skiljer sig därmed från 

varandra (Svenningson & Sörgärde 2015). Det är något som kan jämföras med 

generationsteori som också delar in människor i grupper men då främst utifrån vilket år de är 

födda. Detta kan göra generationsteorin snävare än dialektisk förändringsteori då hänsyn inte 

tas till individuella preferenser och värderingar.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras slutsatserna utifrån analysen. Vi besvarar även de två 

forskningsfrågorna: Hur upplever medarbetare i generation X och generation Y övergången 

till öppet kontorslandskap? Skiljer sig trivseln i ett öppet kontorslandskap mellan generation 

X och generation Y?  

 

Syftet var att studera hur trivseln i ett öppet kontorslandskap upplevs i generation X jämfört 

med generation Y. Vi ville skapa förståelse för hur övergången till öppet kontorslandskap 

påverkar de olika generationerna. Majoriteten av medarbetarna från båda generationerna 

upplevde till en början förändringen som negativ men tyckte att det sedan blev bättre än vad 

de förväntat sig. Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att även fast företag bör ta hänsyn till 

individer kan de inte göra det hela tiden då de även måste göra det de tror är bäst för företaget. 

I detta fall hade det troligtvis inte blivit någon förändring om företaget hade gjort som 

medarbetarna ville då de var negativa till förändringen. Däremot kunde företaget ha fått 

medarbetarna delaktiga i förändringen på ett bättre sätt. Nu när de sitter i öppet 

kontorslandskap är det viktigt att ta hänsyn till varje individ för att arbetsmiljön ska bli så bra 

som möjligt för alla. För att uppnå detta anser vi att det är viktigt att utvärdera för att 

ledningen ska ta del av medarbetarnas åsikter.    

 

På företaget studien utfördes kunde vi överlag se en positiv syn på öppet kontorslandskap. 

Utifrån analysen har vi märkt att de goda relationerna kan ha en positiv inverkan på 

medarbetarnas trivsel. Detta kan därmed tänkas leda till en relativt positiv bild på öppna 

kontorslandskap och dess arbetsmiljö. Det framkommer ur analysen att det finns vissa 

skillnader mellan generationerna men att det snarare handlar om individuella preferenser än 

om en generationsfråga. Detta eftersom personer har olika preferenser och erfarenheter från 

livet. Vissa trivs med att sitta med andra medan vissa föredrar att sitta ensamma. Teorin i 

denna studie tyder på att generation Y trivs bättre än generation X i öppna kontorslandskap. 

Vi kunde i denna studie däremot inte se något tydligt mönster förutom att det fanns en tendens 

till att generation Y trivdes något bättre än generation X. En slutsats vi kan dra är att 

generation Y inte har arbetat lika länge i ett kontorsrum och är därför inte lika vana med det. 

Detta tror vi är en av anledningarna till att de är mer öppna till kontorslandskap. Branschen 

kan även vara av betydelse för trivseln i öppet kontorslandskap. En annan typ av bransch 

alternativt en annorlunda organisationskultur kunde ha gett oss andra svar.  
 

På företaget studien utfördes finns det däremot vissa saker som kan förbättras för att höja 

trivseln. Företag som har öppet kontorslandskap bör vara tydliga med vad som gäller och ett 

förslag kan vara att skriva trivselregler som samtliga medarbetare får ta del av. Att utbilda 

personalen om hur de ska hantera saker, som kan ha varit självklara innan övergången till 

kontorslandskap, kan vara något för ledningen att ha i beaktning. Exempelvis hur personalen 

ska hantera privata samtal och hur de ska bidra till behaglig arbetsmiljö.  

 

 

Det har framkommit från intervjuerna att majoriteten av intervjupersonerna från båda 

generationerna tappar fokus när medarbetare runtomkring pratar och går igenom rummet. 

Något som kan vara bra att ha i åtanke när en förändring till öppet kontorslandskap görs är att 
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upprätta ett tyst rum som är avsett för arbetsuppgifter som kräver hög koncentration. Då kan 

medarbetarna gå undan om de exempelvis har en deadline och behöver koncentrera sig extra 

mycket.  

 

I denna studies resultat är preferenserna hos generation X och generation Y lika. Den 

upplevda trivseln är subjektiv och inte enbart en generationsfråga i det här fallet. Bara för att 

en person tillhör en generation betyder det inte att den har samma åsikter som teorin om 

generationer menar. Generationsteori är generell och placerar människor i “fack”. Grupper 

bör inte endast definieras utifrån när personen är född utan även av erfarenheter, preferenser 

och geografisk tillhörighet för att nämna några. Företag bör sträva efter en arbetsmiljö som 

fokuserar på medarbetarnas individuella behov. En lösning passar inte alla. Det går därför inte 

att dra några generella slutsatser för de olika generationerna. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel lyfts begränsningar i studien. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

 

Det hade varit intressant att studera fler personer i studien. En begränsning i studien är att 

resultatet kan ha blivit snedvridet då generation Y representerades av färre intervjupersoner än 

generation X. Det är att föredra att ha en lik fördelning vid en jämförande studie för att 

undvika att resultatet ska bli vinklat. Författarna till den generationsteori vi fann var inte helt 

eniga om vissa kännetecken hos de två generationerna. Detta styrker att generationsteori är 

subjektiv. Det kan ha styrt studien i en viss riktning och kan ha gjort att resultatet har blivit 

snedvridet. En ytterligare begränsning är att urvalet var relativt litet. Hur olika personer 

uppfattar öppna kontorslandskap är subjektivt och därför behövs fler intervjuer för att kunna 

se tydligare mönster om vilken utformning av arbetsplats som är att föredra.  
 

För vidare forskning kan studier göras med en jämförelse mellan två andra generationer för att 

se om det finns skillnader mellan dem. Det kan även vara relevant att studera fler generationer 

för att få en bredare bild av hur öppet kontorslandskap upplevs. Då vårt resultat inte visade på 

några större skillnader är det intressant att se om en annan studie får ett annorlunda resultat. 

Slutligen kan studien även utföras i andra branscher för att se om trivseln i öppna 

kontorslandskap är beroende av bransch. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide  
  

Vi kommer från Örebro Universitet och skriver vår kandidatuppsats i Företagsekonomi. Vi 

ska undersöka hur det är att arbeta i öppna kontorslandskap. Syftet är hur trivseln har 

påverkats efter övergången till kontorslandskap. Vi kommer inte skriva några namn i 

uppsatsen så du kommer att vara anonym.  

 

Kan du berätta lite om dig själv?  

 Födelseår? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Position? 

 

Hur såg din arbetsplats ut innan förändringen?  

 

Hur reagerade du på förändringen till kontorslandskap?  

 Hur har det känts under tiden? 

 Hur känner du nu? 

 

Hade du någon påverkan på förändringen? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, hade din inställning till förändringen ändrats om du hade haft en påverkan? 

 

Hur implementerade ledningen förändringen hos dig?  

 Berättande de varför de skulle göra en förändring?  

 Hade de argument för den?  

 Varför tror du att de bytte till denna typ av utformning av arbetsplats? 

 Hur genomförde de förändringen? 

 Har ni utvärdering/återkoppling om förändringen? 

 

Hur upplever du kontorslandskap jämfört med att ha ett kontorsrum? 

 

Vilka åsikter finns det här på ditt jobb när det gäller öppna kontorslandskap? 

 Diskuterar ni era åsikter med varandra? 

 Påverkar det din uppfattning? 

 

Hur upplever du att arbetsmiljön har förändrats efter övergången till öppet kontorslandskap? 

 

Hur har förändringen påverkat dig och ditt arbete? 

 

Hur upplever du att den fysiska arbetsmiljön har påverkats, exempelvis ljudnivån, ljusnivån 

och temperaturen? 

 Vad blir effekterna av detta för dig?  



 
 

 Om det är högljutt, störs du av det eller inte?  

 

Hur har koncentration påverkats?  

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 

Hur tycker du att din integritet påverkats? Om du måste göra något privat, hur hanterar du 

det?  

 

Har kommunikationen utvecklats mellan medarbetare när ni övergått till öppna 

kontorslandskap? 

 Hur upplevs det att ta kontakt med en kollega?  

 Upplever du att ni får mer eller mindre feedback? 

 

Hur upplever du stressnivån nu jämfört med hur det var förut? 

 Känner du lätt stress när det är mycket att göra? 

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 Hur har de sociala relationerna förändrats? 

 Är det lättare eller svårare att känna gemenskap? 

 Vad blir effekterna av detta för dig? 

 

Hur har samarbetet påverkats efter flytten till öppna kontorslandskap?  

 Vad blir effekterna av detta för dig?  

 Tycker du att din utveckling och ditt lärande har påverkats? 

 

Hur ser du på att arbeta självständigt jämfört med att arbeta i team? 

 Vilket arbetssätt föredrar du? 

 


