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Abstract
The$ open(plan$ office$ is$ the$ most$ common$ office$ design$ in$ modern$ companies$ and$ organizations$
due$ in$ part$ to$ the$ popular$ claim$ that$ this$ design$ makes$ employees$ interact$ and$ communicate$
more$ with$ each$ other$ than$ if$ they$ had$ been$ working$ in$ their$ own$ private$ offices.$ The$ present$
thesis$investigates$this$claim$by$looking$into$how$the$modern$knowledge$worker$interacts$with$his$
colleagues$in$the$open(plan$office$as$well$as$how$the$affordances$of$the$surroundings$are$used$as$
part$of$the$daily$interaction$and$work$processes.$$
$$
A$review$of$the$past$research$and$theory$on$open(plan$offices$concludes$that$this$type$of$office$
has$the$potential$to$make$employees$interact$more$with$each$other.$However,$its$open$structure$
can$ create$ a$ noisy$ and$ distracting$ work$ environment$ and$ complicate$ confidential$ and$ private$
conversations.$$Subsequently,$data$from$two$open(plan$offices$in$Denmark$is$analysed$in$order$to$
formulate$ a$ theory$ on$ these$ matters.$ The$ data$ was$ collected$ by$ the$ use$ of$ qualitative$ field$
methods,$and$findings$regarding$interaction,$problems$with$noise,$distraction$and$confidentiality,$
as$well$as$the$conversation$and$knowledge$sharing$in$café$areas$are$presented.$
$
These$conclude$that$interaction$in$open(plan$offices$is$both$planned$and$spontaneous,$and$that$it$
takes$place$stationarily$in$the$different$areas$of$the$office,$especially$at$the$desks$and$in$the$café$
areas,$as$well$as$during$movement$when$employees$walk$to$and$from$different$locations.$The$high$
degree$of$spontaneous$communication$at$the$desks$also$has$the$effect$that$employees$choose$to$
sit$at$the$same$desk$to$be$near$relevant$colleagues.$It$is$furthermore$documented$that$employees$
have$a$higher$degree$of$spontaneous$communication$with$each$other$in$the$open(plan$office$due$
to$ its$ distinct$ characteristics$ which$ is$ not$ possible$ in$ private$ offices.$ Regarding$ use$ of$ the$
affordances$of$the$surroundings,$meeting$rooms$and$break(out(rooms$are$used$to$withdraw$from$
the$social$arena$that$the$common$areas$constitute,$while$the$different$functions$of$the$café$areas$
provide$an$alibi$for$employees$to$take$part$in$knowledge$sharing$between$their$colleagues.$$$
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1. Indledning
Siden$ det$ moderne,$ åbne$ kontorlandskab,$ udsprunget$ af$ Bürolandschaft(konceptet,$ gjorde$ sit$
indtog$i$den$vestlige$verden$i$1960’erne$og$1970’erne,$er$det$i$dag$blevet$den$mest$traditionelle$
form$ for$ indretning$ i$ nutidens$ virksomheder$ og$ organisationer,1$hvor$ medarbejderne$ sidder$ frit$
tilgængeligt$ ved$ grupperinger$ af$ skriveborde$ i$ store,$ åbne$ rum.$ Udover$ at$ være$ en$ økonomisk$
besparende$og$fleksibel$løsning,$der$giver$effektiv$udnyttelse$af$virksomhedens$kvadratmeter$samt$
tillader$ hurtig$ omrokering$ i$ tilfælde$ af$ organisatoriske$ ændringer,$ er$ hovedrationalet$ bag$ dette$
designvalg,$ at$ det$ øger$ den$ horisontale$ ansigt(til(ansigt(interaktion$ og$ (kommunikation$ mellem$
medarbejderne.2$Dette$ skyldes,$ at$ man$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ kan$ tage$ direkte$ kontakt$ til$
hinanden$ uden$ at$ passere$ nogen$ form$ for$ fysiske$ barrierer,$ som$ det$ ellers$ er$ tilfældet,$ når$ alle$
arbejder$ i$ enkeltmandskontorer.3$Som$ adskillige$ undersøgelser$ har$ påpeget,$ er$ der$ imidlertid$ en$
række$ medfødte$ udfordringer$ ved$ denne$ form$ for$ åbne$ kontorer,$ hvor$ især$ støj,$ distraktion$ og$
manglende$ fortrolighed$ ofte$ bliver$ fremhævet. 4 $Dette$ har$ dog$ ikke$ rykket$ ved$ det$ åbne$
kontorlandskabs$popularitet$rundt$om$i$verden,$men$i$stedet$fået$arkitekter$og$designkonsulenter$
til$ at$ itænke$ disse$ udfordringer$ i$ udformningen$ af$ den$ åbne$ arbejdsplads, 5 $da$ der$ blandt$
organisationsteoretikere$ og$ (konsulenter$ i$ stigende$ grad$ er$ kommet$ en$ erkendelse$ af,$ at$
virksomheder$bliver$konstitueret$af$medarbejdernes$indbyrdes$interaktion.6$$$
$
Håndteringen$ og$ løsningen$ af$ den$ moderne$ vidensmedarbejders$ alsidige$ arbejdsopgaver$
indebærer$ i$ høj$ grad$ kommunikation$ med$ kollegerne$ i$ virksomheden 7 $i$ form$ af$ bl.a.$ møder,$
vidensdeling$ og$ samarbejde,$ ligesom$ måden$ at$ arbejde$ på$ også$ med$ tiden$ er$ blevet$ mere$
aktivitetsbaseret,$frem$for$noget$der$kun$foretages$ved$skrivebordet.8$Derfor$er$det$interessant$at$
undersøge,$ hvilke$ interaktionsaktiviteter$ der$ finder$ sted$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ og$ om$ det$
reelt$ er$ med$ til$ at$ optimere$ den$ interne$ interaktion$ i$ virksomheder$ og$ få$ medarbejderne$ til$ at$
kommunikere$ mere$ sammen$ ansigt(til(ansigt,$ end$ hvis$ de$ havde$ befundet$ sig$ i$
enkeltmandskontorer.$$
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I$ forhold$ til$ udfordringerne$ med$ støj,$ distraktion$ og$ fortrolighed$ er$ det$ ligeledes$ essentielt$ at$
kortlægge,$hvordan$medarbejderne$håndterer$disse$samt$bruger$omgivelsernes$affordances,9$dvs.$
rådighedsmuligheder,10$i$ deres$ daglige$ arbejde$ og$ interaktion.1 Med$ rådighedsmuligheder$ menes$
her$de$muligheder$for$brug$af$omgivelser$eller$objekter,$vi$som$individer$opfanger,$når$vi$bevæger$
os$ rundt$ i$ et$ givent$ miljø.11$Disse$ netop$ beskrevne$ fokusområder$ er$ i$ nærværende$ speciale$ søgt$
belyst$ gennem$ en$ dybdegående$ kvalitativ$ undersøgelse$ af$ den$ internationale$ servicevirksomhed$
ISS’$to$hovedkontorer$i$Danmark,$Group$og$Tower,$som$bliver$præsenteret$på$side$50.$
$
$

1.1. Problemformulering
Som$ det$ bliver$ formuleret$ i$ det$ foregående$ afsnit,$ er$ interesseområdet$ i$ nærværende$ speciale$
vidensmedarbejderes$

interaktion$

i$

og$

med$

det$

åbne$

kontorlandskab,$

hvorfor$

problemformuleringen,$der$søges$besvaret$igennem$undersøgelsen,$lyder:$
$
$$$$$

”Hvordan$interagerer$moderne$vidensmedarbejdere$i$det$åbne$kontorlandskab$

$

og$bruger$dets$rådighedsmuligheder$i$det$daglige?”$

$

!

$
$

$$$

1.2. Faglig forankring
Specialet$er$fagligt$forankret$i$Danskstudiet,$hvilket$kommer$til$udtryk$gennem$valget$af$metode$
og$forskningsobjekt$til$undersøgelsen,$herunder$det$rammesættende$fokus$på$interaktion,$forstået$
som$ to$ eller$ flere$ parter,$ der$ påvirker$ hinanden$ indbyrdes$ gennem$ handlinger$ og$ sproglige$
ytringer.12$Analyse$ af$ samtidig$ kommunikation$ i$ Danmark$ indgår$ som$ en$ del$ af$ Danskstudiets$
faglige$ rammer, 13 $hvor$ kommunikationsfeltet$ ligesom$ danskstudiet$ er$ kendetegnet$ ved$ sin$
bredde,$idet$kommunikation$har$mange$genrer$og$finder$sted$i$forskellige$sfærer.14$I$denne$optik$
er$ interaktion$ og$ kommunikation$ uadskillelige$ som$ begreber,$ da$ individer$ igennem$ deres$
interaktion$ med$ andre$ også$ kommunikerer$ information$ om$ dem$ selv,$ ligesom$ kommunikerende$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Gibson$1986:127)$
$Oversat$med$inspiration$fra$Strøm$(2010)$http://www.version2.dk/blog/raadelighed(17096$
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$Studieordning$for$kandidatuddannelsen$i$Dansk,$2008(ordningen,$justeret$2013,$s.$6(7$
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$Studieordning$for$kandidatuddannelsen$i$Dansk,$2008(ordningen,$justeret$2013,$s.$6!
10

!

4

individer$ også$ interagerer. 15 $Min$ undersøgelse$ af$ medarbejderes$ interaktion$ i$ det$ åbne$
kontorlandskab$ skal$ således$ ses$ som$ udtryk$ for$ et$ fagligt$ mål$ om$ specialisering$ inden$ for$
kommunikation$i$virksomheder,$forstået$som$den$daglige$interaktion$i$sådanne$sfærer.$$$$$
$
$

1.3. Specialets struktur
Nærværende$speciale$er$struktureret$efter$syv$sammenhængende$kapitler,$der$udgøres$af:$
!$Indledning,$s.$3(8$
$

!$Videnskabsteori$og$metode,$s.$9(27$
!$Teori,$s.$28(49$
!$Casebeskrivelse,$s.$50(54$
!$Analyse$og$resultater,$s.$55(87$
!$Diskussion$og$perspektivering,$s.$88(96$
!$Konklusion,$s.$97(98!
$

$

Specialets$Indledning$har$til$formål$at$rammesætte$baggrunden$for$og$målet$med$undersøgelsen$
og$ udfærdigelsen$ af$ specialet,$ hvorfor$ den$ udgøres$ af$ afsnittene$ Problemformulering,$ Faglig1
forankring,$Specialets1struktur1og1Afgrænsning.$
Kapitlet$ Videnskabsteori1 og1 metode$ skal$ klarlægge$ mit$ videnskabsteoretiske$ udgangspunkt$ som$
forsker$ samt$ min$ metodiske$ tilgang$ til$ det$ undersøgte$ og$ analyserede$ objekt$ i$ form$ af$ det$ åbne$
kontorlandskab.$ Dette$ gøres$ igennem$ afsnittene$ Socialkonstruktivismen1 som1 fundament,$
Hermeneutikken1som1rettesnor,$Grounded1Theory1som1forskningsmetodik,$Undersøgelsesdesign$og$
Kvalitativ1analyse.!
$
I$det$teoretiske$kapitel$gennemgår$jeg$efterfølgende$et$udvalg$af$den$forskningsbaserede$teori$og$
viden$ om$ åbne$ kontorlandskaber$ i$ relation$ til$ interaktion$ og$ de$ udfordringer,$ som$ sådanne$
kontorer$ er$ kendt$ for$ at$ skabe$ for$ medarbejdernes$ interaktions($ og$ arbejdsprocesser.$ Herved$
illustrerer$ jeg,$ hvordan$ min$ undersøgelse$ skal$ ses$ som$ en$ del$ af$ en$ længere$ forskningstradition,$
hvor$ man$ løbende$ har$ gjort$ nye$ erkendelser$ omkring$ det$ fysiske$ kontors$ indflydelse$ på$
medarbejderne,$ hvilket$ også$ er$ tilfældet$ i$ nærværende$ speciale.$ Kapitlet$ består$ derfor$ af$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=interaktion,$http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kommunikation$$
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afsnittene1 Det1 åbne1 kontorlandskab1 i1 et1 kommunikationshistorisk1 perspektiv,$ Interaktionelle1
fordele1ved1det1åbne1kontorlandskab$og$Interaktionelle1udfordringer1ved1det1åbne1kontorlandskab.$
$
Herefter$følger$kapitlet$Casebeskrivelse,$der$indeholder$en$præsentation$af$virksomheden$ISS$som$
case$og$deres$to$undersøgte$hovedkontorer,$Group$og$Tower,$hvor$jeg$redegør$for$kendetegnene$
ved$ deres$ åbne$ kontorlandskaber,$ herunder$ ligheder$ og$ forskelle.$ Formålet$ er$ således$ at$ give$
læseren$ et$ grundlæggende$ kendskab$ til$ undersøgelsens$ forskningsobjekt,$ hvilket$ gør$ det$ muligt$
for$ mig$ efterfølgende$ at$ analysere$ dette$ i$ dybden.$ Derfor$ består$ dette$ kapitel$ af$ afsnittet$ ISS’1
aktivitetskontorer.$
$
I$ kapitlet$ Analyse1 og1 resultater$ behandler$ jeg$ mine$ indsamlede$ data$ fra$ de$ to$ hovedkontorer$ og$
analyserer$ medarbejdernes$ interaktion$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ deres$ brug$ af$ omgivelsernes$
rådighedsmuligheder$ samt$ udfordringerne$ omkring$ støj,$ distraktion$ og$ fortrolighed.$ Kapitlet$ er$
struktureret$efter$de$forskellige$analyseresultater,$som$jeg$er$kommet$frem$til,$hvor$jeg$har$fundet$
det$ mest$ hensigtsmæssigt$ at$ inddele$ dem$ efter$ de$ områder$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ som$ de$
relaterer$sig$til.$Første$del$af$kapitlet$består$derfor$i$en$behandling$af$interaktionen$i$og$brugen$af$
skrivebordsområderne,$de$fælles$gangarealer$samt$de$forskellige$tilstødende$rum.$I$den$anden$del$
ser$ jeg$ på$ medarbejdernes$ udfordringer$ med$ støj,$ distraktion$ og$ fortrolighed$ i$ selv$ samme$
områder,$arealer$og$rum,$mens$jeg$i$tredje$del$zoomer$ind$på,$hvordan$medarbejderne$interagerer$
i$ tekøkkenerne.$ Kapitlet$ kommer$ dermed$ til$ at$ bestå$ af$ afsnittene$ Interaktionen1 i1 det1 åbne1
kontorlandskab,1Støj,1distraktion1og1fortrolighed$samt$Samtale1og1vidensdeling1i1tekøkkenerne.1$
1

Med$ kapitlet$ Diskussion1 og1 perspektivering$ sammenholder$ jeg$ først$ min$ række$ af$
analyseresultater$ med$ den$ gennemgåede$ teori,$ hvorigennem$ jeg$ diskuterer$ min$ undersøgelses$
bidrag$ til$ forskningen$ inden$ for$ åbne$ kontorlandskaber.$ Dette$ leder$ mig$ efterfølgende$ over$ i$ at$
perspektivere$ undersøgelsen$ til$ nutidens$ tendens$ til$ at$ lade$ vidensmedarbejdere$ arbejde$
hjemmefra.$ Kapitlet$ består$ således$ af$ afsnittene$ Specialets1 bidrag1 til1 forskningen1 og1 Det1 fysiske1
kontor1som1fremtidens1samarbejdsplads.11
$
Som$afslutning$på$specialet$samler$jeg$op$på$mine$hovedresultater$og$formulerer$en$vejledende$
teori$om$den$moderne$vidensmedarbejders$interaktion$i$det$åbne$kontorlandskab$og$brug$af$dets$
rådighedsmuligheder$med$kapitlet$Konklusion,$hvorved$jeg$besvarer$den$problemformulering,$som$
ligger$til$grund$for$undersøgelsen.$
!
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1.4. Afgrænsning
Igennem$ nærværende$ speciale$ bruger$ jeg$ termen$ åbent1 kontorlandskab$ som$ en$ overordnet$
betegnelse$ for$ den$ type$ kontorer,$ hvor$ medarbejdere$ helt$ eller$ delvist$ sidder$ sammen$ i$ åbne$
fælleslokaler.$ Design($ og$ indretningsmulighederne$ for$ et$ åbent$ kontorlandskab$ er$ i$ praksis$
uendelige,$hvorfor$jeg$her$har$valgt$at$afgrænse$mig$til$tre$arketyper$i$form$af$the1American1office1
plan,$ Bürolandschaft$ og$ aktivitetskontoret,$ der$ repræsenterer$ forskellige$ stadier$ i$ det$ åbne$
kontorlandskabs$udvikling.$Disse$bliver$nærmere$beskrevet$i$teorikapitlet$på$side$28.$
$
Med$udgangspunkt$i$Davis’$(1984)$tredeling$af$det$fysiske$kontor$som$forskningsobjekt,$hvor$det$
ses$ som$ bestående$ af$ hovedkomponenterne$ strukturer,$ stimuli$ og$ artefakter, 16 $ligger$ mit$
hovedfokus$ på$ strukturniveauet,$ eftersom$ jeg$ analyserer,$ hvordan$ placeringen$ og$
dimensioneringen$ af$ det$ åbne$ kontorlandskabs$ interiør$ har$ indflydelse$ på$ måden,$ hvorpå$
medarbejdere$interagerer$med$hinanden$i$det$daglige.$Afgrænsningen$til$strukturerne$skyldes,$at$
det$er$denne$faktor,$bl.a.$i$form$af$fraværet$af$skillevægge,$som$igennem$tiden$har$fået$praktikere$
til$ at$ argumentere$ for$ de$ bedre$ muligheder$ for$ ansigt(til(ansigt(kommunikation$ i$ åbne$
kontorlandskaber,17$ligesom$ forskningen$ også$ har$ dokumenteret,$ at$ strukturerne$ har$ betydelig$
indflydelse$på$interaktionen$på$arbejdspladser.18$
$
I$ min$ behandling$ af$ strukturernes$ indflydelse$ på$ interaktionen$ mellem$ medarbejderne$ har$ jeg$
valgt$at$indsnævre$mit$fokus$til,$hvordan$interaktionen$forløber$i$de$åbne$fælleslokaler$i$form$af$
områderne$ omkring$ skrivebordene.$ Dette$ skyldes,$ at$ det$ unikke$ ved$ det$ åbne$ kontorlandskab$
netop$ er$ disse$ fælles$ områder,$ hvor$ medarbejderne$ sidder$ og$ færdes$ sammen,$ hvilket$ derimod$
ikke$kan$siges$om$de$aflukkede$rum,$såsom$mødelokaler,$printerrum$og$kantinen,$der$også$findes$i$
bygninger$med$enkeltmandskontorer.$Det$samme$kan$også$siges$om$tekøkkener,$men$jeg$har$dog$
alligevel$valgt$at$inddrage$disse,$da$de$under$dataindsamlingen$viste$sig$at$fungere$som$pit(stop$for$
medarbejderne,$når$de$i$det$daglige$bevæger$sig$frem$og$tilbage$i$de$fælles$områder$i$det$åbne$
kontorlandskab.$ Derudover$ var$ det$ ligeledes$ karakteristisk$ for$ de$ to$ undersøgte$ hovedkontorer,$
Group$og$Tower,$at$tekøkkenerne$lå$i$umiddelbar$forlængelse$af$skrivebordsområderne,$og$at$de$
kun$ var$ delvist$ afskærmet.$ I$ praksis$ var$ tekøkkenerne$ derfor$ en$ del$ af$ det$ åbne,$ fælles$ miljø,$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

$(Davis$1984:272)$
$(Sundstrom$1986:33;$Barnaby$1924:400)$
18
$(Brooks$og$Kaplan$1972),$(Allen$og$Gerstberger$1973),$(Allen$1977),$(Oldham$og$Brass$1979)!
17
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hvorfor$ det$ ville$ have$ været$ uhensigtsmæssigt$ for$ besvarelsen$ af$ problemformuleringen$ ikke$ at$
medtage$dem.$
$
I$ forhold$ til$ analysen$ af$ de$ problematikker,$ som$ kan$ opstå$ for$ medarbejderne$ i$ åbne$
kontorlandskaber,$ har$ jeg$ her$ valgt$ at$ fokusere$ på$ de$ tre,$ der$ i$ flere$ undersøgelser$ er$ blevet$
fremhævet$som$værende$iboende$skavanker$ved$denne$type$kontorer,$nemlig$støj,$distraktion$og$
manglende$ fortrolighed.19$Ligesom$ med$ ansigt(til(ansigt(kommunikationen$ er$ det$ strukturerne$ i$
det$åbne$kontorlandskab,$som$enten$kan$fremme$eller$hæmme$disse$problematikker,20$hvorved$et$
fokus$på$strukturniveauet$er$rammesættende$for$min$undersøgelse$af$det$åbne$kontorlandskab.$
$
Eftersom$det$ikke$har$været$muligt$for$mig$at$indsamle$data$om$ISS’$gamle$hovedkontorer,$hvor$
medarbejderne$ tidligere$ sad$ i$ deres$ egne$ enkeltmandskontorer,$ gennem$ eget$ feltarbejde,$ men$
udelukkende$har$gjort$brug$af$medarbejdernes$egne$beretninger$og$anekdoter,$har$jeg$valgt$ikke$
at$ designe$ undersøgelsen$ som$ en$ komparativ$ analyse$ af$ åbne$ kontorlandskaber$ og$
enkeltmandskontorer.$ I$ stedet$ lægger$ jeg$ med$ problemformuleringen$ et$ hovedfokus$ på$
medarbejdernes$ nuværende$ interaktion$ i$ og$ brug$ af$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ hvor$ jeg$ løbende$
drager$ paralleller$ til$ deres$ oplevelser$ af,$ hvordan$ det$ tidligere$ var$ på$ de$ gamle$ hovedkontorer.$
Igennem$ denne$ tilgang$ finder$ jeg$ det$ muligt$ at$ belyse$ det$ åbne$ kontorlandskabs$ positive$ og$
negative$sider,$ligesom$jeg$kan$formulere$en$vejledende$teori$om$medarbejdernes$interaktion$og$
brug$ af$ omgivelsernes$ rådighedsmuligheder.$ I$ det$ følgende$ vil$ jeg$ behandle$ mit$
videnskabsteoretiske$ udgangspunkt$ for$ undersøgelsen,$ hvor$ jeg$ forklarer$ nærmere$ om$ det$
erkendelsesmæssige$formål$med$specialet.$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Kim$og$Dear$2013:18)$
$(Hegde$1982:530(531)!
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2. Videnskabsteori og metode
Da$ mit$ videnskabsteoretiske$ ståsted$ som$ forsker$ har$ dannet$ grundlag$ for$ valget$ af$ metoder$ og$
tilgange$ til$ besvarelse$ af$ problemformuleringen,$ vil$ jeg$ her$ komme$ med$ en$ redegørende$
beskrivelse$ af$ henholdsvis$ socialkonstruktivismen$ og$ hermeneutikken,$ hvorigennem$ jeg$ relaterer$
dem$begge$til$undersøgelsens$forskningsområde$i$form$af$det$åbne$kontorlandskab.$
$
$

2.1. Socialkonstruktivismen som fundament
Mit$videnskabsteoretiske$udgangspunkt$for$undersøgelsen$er$socialkonstruktivistisk,$hvorved$jeg$i$
forlængelse$heraf$anskuer$det$åbne$kontorlandskab$som$en$social$konstruktion,$en$del$af$en$social$
virkelighed,$og$ikke$et$naturligt$opstået$fænomen.$$
Inden$for$den$socialkonstruktivistiske$tradition$ses$menneskets$omgivende$virkelighed$som$noget,$
der$ikke$er$naturligt$bestemt$eller$givet$på$forhånd,$men$netop$er$en$konstruktion$foretaget$af$de$
individer,$som$er$en$del$af$den,$ser$den,$italesætter$den$og$interagerer$med$den.21$Som$Berger$og$
Luckmann$ (1966)$ fremhæver,$ er$ det$ således$ et$ særkende$ for$ mennesket,$ at$ vi$ ikke$ har$ noget$
racebestemt$ miljø,$ som$ det$ er$ tilfældet$ i$ dyreverdenen, 22 $men$ i$ stedet$ fødes$ ind$ i$ en$
menneskeskabt,$ kulturel$ og$ social$ orden,$ som$ bliver$ medieret$ til$ os$ gennem$ de$ personer,$ som$
varetager$vores$opbringelse:23$$
”From$the$moment$of$birth,$man’s$organismic$development,$and$indeed$a$large$part$
of$ his$ biological$ being$ as$ such,$ are$ subjected$ to$ continuing$ socially$ determined$
interference.”$(Berger$og$Luckmann$1966:66).$$
$
Vores$individuelle$forståelse$af$os$selv$og$omverdenen$bliver$således,$fra$vores$liv$begynder,$og$til$
det$slutter,$formet$af$den$sociokulturelle$og$sociale$kontekst,$vi$bevæger$os$i,$24$$som$bl.a.$har$form$
af$vores$familie,$samfund,$land$og$($for$nærværende$undersøgelses$vedkommende$($$arbejdsplads.$
Socialkonstruktivismen$ afdækker$ dermed,$ at$ hvad$ der$ umiddelbart$ virker$ som$ naturlige$
fænomener,$ som$ fx$ det$ at$ leve$ sammen$ som$ en$ familie$ eller$ have$ forskellige$ afdelinger$ i$
virksomheden,$ er$ sociale$ konstruktioner.$ I$ fællesskab$ har$ vi$ skabt$ og$ skaber$ fortsat$ vores$ egen$
verden,$som$ikke$er$givet$til$os$på$forhånd$af$naturen.$Vi$har$selv$konstrueret$vores$nationaliteter,$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
$(Berger$og$Luckmann$1966:13)$
22

$(Berger$og$Luckmann$1966:65)$
$(Berger$og$Luckmann$1966:66)$
24
$(Berger$og$Luckmann$1966:68)$
23
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klasser,$ samfund,$ byer$ og$ institutioner,$ som$ løbende$ har$ udviklet$ sig$ i$ takt$ med$ vores$ egen$
historie.$Vores$forfædre$har$dermed$sat$rammerne$for$den$virkelighed,$vi$møder$i$dag,$ligesom$vi$
selv$er$med$til$at$ændre$den$for$de$kommende$generationer.25$$
$
Berger$ og$ Luckmann$ (1966)$ påpeger$ yderligere,$ at$ vi$ ikke$ oplever$ noget$ ”unaturligt”$ ved$ de$
konstruerede$ fænomener,$ der$ er$ iboende$ den$ sociale$ virkelighed,$ som$ fx$ vores$ bogstaver$ og$$
sprog,$ fordi$ de$ netop$ er$ en$ del$ af$ en$ historisk$ udvikling,$ som$ går$ langt$ forud$ vores$ individuelle$
eksistens,$ hvilket$ også$ gælder$ den$ institutionelle$ verden,$ som$ omgiver$ os.26$I$ stedet$ ser$ vi$ de$
konstruerede$ fænomener$ som$ en$ objektiv$ virkelighed,$ men$ her$ må$ man$ med$ det$
socialkonstruktivistiske$perspektiv$have$for$øje$at:$$
”[…]$the$objectivity$of$the$institutional$world,$however$massive$it$may$appear$to$the$
individual,$is$a$humanly$produced,$constructed$objectivity.$The$process$by$which$the$
externalized$ products$ of$ human$ activity$ attain$ the$ character$ of$ objectivity$ is$
objectivation.”$(Berger$og$Luckmann$1966:78).$
$
Med$Berger$og$Luckmanns$(1966)$ord$er$menneskets$sociale$virkelighed$således$blevet$til$gennem$
en$paradoksal$proces,$hvor$den$både$er$blevet$produceret$og$objektiviseret,$og$som$varer$ved$i$det$
uendelige.$ Derfor$ er$ samfundet$ et$ menneskeskabt$ produkt,$ selvom$ det$ opleves$ som$ en$ objektiv$
virkelighed,$ ligesom$ mennesket$ altid$ selv$ vil$ være$ et$ socialt$ produkt,$ der$ er$ formet$ af$ dets$
kontekst,$herunder$også$dets$arbejdsplads.27$For$som$bl.a.$Schein$(1992)$har$gjort$opmærksom$på,$
bliver$ vi$ som$ medarbejdere$ i$ en$ virksomhed$ påvirket$ af$ dennes$ iboende,$ socialt$ konstruerede$
organisationskultur$ med$ antagelser,$ værdier,$ normer,$ regler$ og$ vaner,$ hvor$ kontoret$ sætter$ de$
fysiske$ rammer$ for$ kulturens$ udlevelse$ blandt$ medarbejderne.28$Måden$ vi$ agerer$ og$ interagerer$
på$i$de$fysiske$rum$på$arbejdspladsen$er$således$i$et$socialkonstruktivistisk$perspektiv$ikke$en$del$
af$et$naturligt,$iboende$instinkt,$men$netop$en$social$konstruktion.$Det$er$noget,$vi$er$blevet$tillært$
og$har$vænnet$os$til$og$derfor$ikke$tænker$som$noget$unaturligt$men$derimod$som$”det$har$vi$altid$
gjort”$og$”sådan$gør$vi$her”.$
$
Udover$at$fremhæve$menneskets$objektive$virkelighed$som$værende$en$social$konstruktion$viser$
den$ socialkonstruktivistiske$ tradition$ således,$ at$ det$ er$ muligt$ at$ udforske$ og$ analysere$ denne$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25

$(Berger$og$Luckmann$1966:79),$(Wenneberg$2000:14)$!
$(Berger$og$Luckmann$1966:77)$
27
$(Berger$og$Luckmann$1966:78,$79)$
28
$(Schein$1992:14,$29,$213)!
26
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konstruktion$for$herigennem$at$finde$de$sociale$processer,$der$ligger$bagved$det,$der$umiddelbart$
virker$som$naturlige$fænomener.29$I$nærværende$speciales$tilfælde$er$det$naturlige$fænomen,$der$
sættes$ under$ belysning,$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ hvor$ jeg$ i$ et$ socialkonstruktivistisk$ perspektiv$
undersøger,$hvordan$den$daglige$interaktion$mellem$medarbejderne$på$arbejdspladsen,$såvel$som$
deres$individuelle$handlemønstre,$ikke$bunder$i$et$medfødt,$naturligt$instinkt.$Det$må$derimod$ses$
som$en$del$af$en$socialt$konstrueret$tradition$for$at$arbejde$i$kontormiljøer,$der$løbende$er$blevet$
forandret$ i$ takt$ med$ udviklingen$ inden$ for$ udformningen$ af$ kontorbygninger$ såvel$ som$ med$
ændringerne$i$at$arbejde$med$viden.$Herved$fremhæver$jeg,$at$medarbejdernes$måde$at$agere$og$
interagere$er$et$produkt$af$en$social$proces,$hvor$de$fysiske$strukturer$på$kontoret$er$med$til$at$
påvirke$og$forme$dagligdagen$i$virksomheder.$
$
$

2.2. Hermeneutikken som rettesnor
I$ min$ tilgang$ til$ analysen$ af$ det$ åbne$ kontorlandskab$ trækker$ jeg$ ligeledes$ på$ hermeneutikken,$
nærmere$ bestemt$ et$ af$ dens$ grundlæggende$ elementer$ i$ form$ af$ den$ hermeneutiske$ cirkel,$ og$
dennes$princip$om,$at$de$enkelte$dele$af$et$givent$fænomen$skal$forstås$ud$fra$den$helhed,$de$er$
en$del$af,$ligesom$fænomenet$som$helhed$må$forstås$ud$fra$dets$forskellige$dele.30$Herved$bliver$
der$ tale$ om$ en$ cirkulær$ analyse($ og$ fortolkningsproces,$ og$ inden$ for$ hermeneutikken$ ses$
fortolkning$således$som$en$proces,$hvor$man$så$at$sige$pendler$frem$og$tilbage$mellem$særskilte$
enkeltiagttagelser$og$forståelser$og$deres$overordnede$sammenhæng$i$en$samtidig$bevægelse.31$$
$
Når$ man$ undersøger$ et$ fænomen$ del$ for$ del,$ vil$ man$ gradvist$ forstå$ disse$ dele$ af$ fænomenet,$
samtidig$med$at$man$forstår$mere$og$mere$af$fænomenet$som$helhed,$og$jo$mere$man$begynder$
at$forstå$fænomenet,$jo$mere$vil$man$også$forstå$dets$enkelte$dele.$Denne$forståelse$af$de$enkelte$
dele$vil$i$sagens$natur$ændre$sig$undervejs,$jo$mere$man$forstår$helheden$og$omvendt,$og$man$vil$
derfor$ofte$skulle$revurdere$sine$forståelser,$jo$længere$man$arbejder$sig$igennem$fænomenet.32$
Samtidig$ vil$ fortolkeren$ begynde$ processen$ med$ sine$ egne$ fordomme$ eller$ forforståelser,$ som$
løbende$afprøves,$ændres$og$tilpasses$ud$fra$de$nye$erkendelser,$man$gør$sig$om$fænomenet.$På$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29

$(Berger$og$Luckmann$1966:67),$(Wenneberg$2000:17)$$
$(Gulddal$og$Møller$1999:19)$
31
$(Gulddal$og$Møller$1999:20)$
32
$(Gregersen$og$Køppe$1994:232)!
30
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denne$måde$skaber$fortolkeren$gennem$den$hermeneutiske$cirkels$proces$en$ny$forståelse,$som$
ikke$fandtes$før,$hvilket$er$illustreret$med$figuren$nedenfor.$33$
!
!

Figur 1: Den hermeneutiske cirkel med det
åbne kontorlandskab som analyseobjekt

$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Som$ figuren$ viser,$ kan$ fortolkningsprocessen$ i$ teorien$ blive$ uendelig,$ da$ kontorlandskabet$ som$
analyseobjekt$kan$deles$op$i$utallige$forskellige$dele$og$elementer.$Derfor$har$det$været$vigtigt$for$
undersøgelsens$kvalitet,$at$jeg$har$foretaget$en$klar$afgrænsning$af,$hvad$jeg$konkret$fokuserer$på$
i$ mit$ dataarbejde,$ hvilket$ som$ nævnt$ er$ de$ fysiske$ strukturer$ og$ deres$ relation$ til$ interaktion,$
handlinger$ og$ problematikker$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab.$ Dette$ oprids$ over$ mit$
videnskabsteoretiske$ udgangspunkt$ for$ undersøgelsen$ fører$ mig$ nu$ videre$ til$ at$ gennemgå$ mine$
metoder$og$tilgange$til$dataindsamlingen$og$(analysen.$
$
$

2.3. Grounded Theory som forskningsmetodik
Da$ formålet$ med$ min$ undersøgelse$ er$ at$ udvikle$ en$ teori$ omkring,$ hvordan$ medarbejdere$
interagerer$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ og$ bruger$ omgivelsernes$ rådighedsmuligheder,$ har$ jeg$
fundet$det$centralt$at$benytte$Glaser$og$$Strauss’$(1967)$Grounded1Theory$som$forskningsmetodik.$
Det$skyldes,$at$Grounded$Theory$netop$giver$anvisninger$til,$hvordan$man$formulerer$en$teori$om$
et$fænomen$på$baggrund$af$data,$der$efterfølgende$kan$bruges$til$at$tage$handling$over$for$dette$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33
$(Gulddal$og$Møller$1999:36)$
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fænomen,$ hvilket$ i$ nærværende$ undersøgelses$ tilfælde$ vil$ sige$ at$ optimere$ det$ åbne$
kontorlandskab$ i$ relation$ til$ interaktion.34$Siden$ Glaser$ og$ Strauss$ (1967)$ oprindeligt$ formidlede$
metoden$sammen,$er$den$efterfølgende$blevet$videreudviklet$i$en$række$værker$af$dem$hver$især,$
hvor$ deres$ terminologi,$ konkrete$ procedurer$ og$ anbefalinger$ har$ været$ forholdsvis$ forskellige.$
Men$overordnet$set$afspejler$de$den$samme$tilgang$til$kvalitativ$dataindsamling$og$(analyse,$hvor$
jeg$ her$ har$ valgt$ at$ bruge$ Glaser$ og$ Strauss$ (1967)$ såvel$ som$ Strauss$ og$ Corbins$ (1990)$
fremstilling.35$
$
Som$metode$indebærer$Grounded$Theory,$at$man$opdager,$udvikler$og$verificerer$en$teori$om$et$
givent$fænomen$på$baggrund$af$indsamlede$empiriske$data.$Det$gør$metoden$induktiv,$da$det$er$
igennem$en$kvalitativ$analyse$af$data,$at$man$søger$at$konkludere$noget$generelt$om$et$virkeligt$
fænomen$med$den$pågældende$teori.$Ligesom$man$inden$for$hermeneutikken$bevæger$sig$frem$
og$tilbage$mellem$delelementer$og$helhed$i$en$cirkulær$fortolkningsproces,$er$dataindsamlingen,$$$
(analysen$ og$ den$ endelige$ teori$ på$ samme$ vis$ gensidigt$ afhængige.$ Det$ ses$ ved,$ at$
dataindsamlingen$ og$ (analysen$ bestemmer$ teorien,$ samtidig$ med$ at$ teorien$ også$ bestemmer$
dataindsamlingen$og$(analysen.36$$
Det$betyder,$at$jeg$ikke$er$gået$til$undersøgelsen$med$en$bestemt$teori$i$tankerne,$hvor$målet$er$
at$efterprøve$denne$via$de$indsamlede$data.$I$stedet$har$jeg$på$forhånd$tilegnet$mig$en$viden,$der$
har$ givet$ mig$ en$ teoretisk1 forståelse371for$ undersøgelsesområdet.$ Denne$ forståelse$ har$ gjort$ det$
muligt$for$mig$at$være$opmærksom$på$de$faktorer$undervejs$i$indsamlings($og$analyseprocessen,$
som$ har$ været$ relevante$ for$ undersøgelsen$ og$ udslagsgivende$ for$ formuleringen$ af$ den$
bæredygtige$teori.38$Strauss$og$Corbin$(1990)$formulerer$tilgangen$på$følgende$måde:$
”Theoretical$ sensitivity$ refers$ to$ the$ attribute$ of$ having$ insight,$ the$ ability$ to$ give$
meaning$to$data,$the$capacity$to$understand,$and$capability$to$separate$the$pertinent$
from$that$which$isn’t”$(Strauss$og$Corbin$1990:42).$
$$$
Min$ teoretiske$ forståelse$ for$ kontordesign$ og$ (indretning$ i$ virksomheder$ kommer$ fra$ et$
omfattende$ selvstudium$ af$ området$ i$ forbindelse$ med$ udarbejdelsen$ af$ lærebogen$
”Kommunikation$ i$ Internationale$ Virksomheder”,39$hvor$ jeg$ har$ bidraget$ med$ et$ kapitel$ om$ det$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Boolsen$2010:207(209)$
$(Strauss$og$Corbin$1990:8(9)$
36
$(Boolsen$2010:207)$$
37
$Strauss$og$Corbin$(1990)$bruger$termen$theoretical1sensitivity$
38
$(Strauss$og$Corbin$1990:41(42)$
39
$(Nielsen,$Due,$Toft,$Gravengaard$og$Rikke$Nielsen$2015),$udgives$af$forlaget$Samfundslitteratur$i$foråret$2015$$
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fysiske$kontor$som$katalysator$for$intern$kommunikation.40$For$at$kunne$forfatte$dette$kapitel$har$
jeg$ således$ læst$ forskningsartikler$ og$ (værker$ fra$ perioden$ 1950(2015$ samt$ suppleret$ med$
virksomhedsbesøg$hos$bl.a.$CISCO,$MindLab,$Shape$og$Microsoft.$Derudover$har$jeg$ligeledes$en$
praktisk$viden$inden$for$området,$som$jeg$har$tilegnet$mig$igennem$et$rådgivningsprojekt$for$en$
international$ IT(virksomhed.$ Her$ har$ jeg$ på$ baggrund$ af$ adskillige$ analyser$ medforfattet$ den$
vejledende$ rapport$ ”Recommendations$ for$ Office$ Facilities$ and$ Human$ Interaction$ Design$ in$
Global$ Organizations”,$ Berg$ Nielsen,$ Simonsen$ og$ Toft$ (2014),$ der$ giver$ anvisninger$ til,$ hvordan$
man$ designer$ et$ åben$ kontorlandskab$ mest$ hensigtsmæssigt,$ så$ det$ tilgodeser$ den$ moderne$
vidensmedarbejders$ arbejdsprocesser.$ Rapporten$ kan$ findes$ på$ forskningscenteret$ CIRCDs$
hjemmeside.41$$
$
$

2.4. Undersøgelsesdesign
Når$en$teori$kan$siges$at$være$grounded,$dvs.$have$”rødder”$i$virkeligheden,$skal$den$kunne$leve$
op$til$fire$hovedkriterier,42$som$jeg$har$orienteret$mig$efter$i$mit$design$af$undersøgelsen:$
1) Den$skal$passe$ind$i$det$område,$som$er$blevet$undersøgt.$
2) Den$skal$være$forståelig$og$give$mening$for$aktørerne,$som$er$en$del$af$området.$
3) Den$skal$være$tilstrækkelig$generel,$så$den$kan$overføres$til$lignende$områder.$
4) Den$skal$give$mulighed$for$kontrol$og$handling$over$for$området.43$$
$
For$at$min$teori$kan$siges$at$passe$ind$i$forskningsområdet,$dvs.$de$åbne$kontorlandskaber$i$Group$
og$ Tower,$ og$ være$ retfærdig$ over$ for$ medarbejdernes$ dagligdag,$ må$ teorien$ ifølge$ Glaser$ og$
Strauss$(1967)$bygge$på$flere$typer$af$data,$som$er$systematisk$indsamlet$i$de$to$hovedkontorer.44$
Som$ forberedelse$ til$ min$ dataindsamling$ havde$ jeg$ derfor$ skitseret$ et$ design$ for$ undersøgelsen,$
der$ indebar$ en$ udførlig$ plan$ for$ hele$ mit$ ophold$ i$ henholdsvis$ Group$ og$ Tower;$ hvilke$ data$ jeg$
skulle$bruge,$og$hvordan$jeg$ville$indsamle$dem.$Planen$var$dog$samtidig$tilstrækkelig$fleksibel,$så$
jeg$ kunne$ ændre$ min$ tilgang$ undervejs,$ hvis$ det$ skulle$ vise$ sig$ nødvendigt$ for$ undersøgelsens$
kvalitet.$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$(Toft$og$Berg$Nielsen$2015:Forthcoming)!
$
http://circd.ku.dk/images/CIRCD_Recommendations_for_Office_Facilities_and_Human_Interaction_Design_in_Global
_Organizations_.pdf$
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$(Glaser$og$Strauss$1967:237)$
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$(Glaser$og$Strauss$1967:237)$
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$(Glaser$og$Strauss$1967:239)$
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Når$ teorien$ således$ bliver$ til$ gennem$ en$ induktiv$ arbejdsproces,$ vil$ den$ også$ være$ forståelig$ for$
medarbejderne$ i$ Group$ og$ Tower,$ fordi$ den$ netop$ har$ rødder$ i$ deres$ virkelighed.45 $Dette$ er$
essentielt,$ hvis$ man$ ønsker$ at$ ende$ med$ en$ teori,$ der$ kan$ bruges$ til$ at$ ændre$ status$ quo$ i$ det$
pågældende$område.$Den$skal$dog$ikke$kun$gælde$for$ISS$som$case,$men$i$ligeså$høj$grad$kunne$
overføres$ til$ andre$ lignende$ virksomheder,$ der$ ønsker$ vejledning$ til,$ hvordan$ man$
hensigtsmæssigt$ designer$ et$ åbent$ kontorlandskab$ med$ optimale$ rammer$ for$ medarbejdernes$
interaktion.$ Dette$ har$ krævet,$ at$ min$ analyse$ og$ fortolkning$ af$ de$ mangeartede$ data$ har$ været$
bred$og$konceptuel,$ligesom$denne$skulle$resultere$i,$at$min$teori$ikke$kun$blev$beskrivende$men$
også$handlingsorienteret.46$
$
Ifølge$ Tsang$ (2014)$ egner$ casestudier$ som$ nærværende$ undersøgelse$ sig$ i$ særdeleshed$ til$ at$
formulere$ sådanne$ generelle$ teorier,$ fordi$ casestudier$ netop$ er$ kendetegnet$ ved$ at$ være$
dybdegående$ empiriske$ undersøgelser,$ der$ søger$ at$ behandle$ et$ specifikt$ fænomen$ i$ dets$ givne$
kontekst.$Det$er$således$på$grund$af$det$komplekse$datasæt,$som$er$indsamlet$gennem$feltarbejde$
i$fænomenets$virkelighed,$at$casestudiets$resultater$kan$overføres$til$andre$fænomener,$så$længe$
disse$fænomener$er$identiske$med$det$oprindeligt$undersøgte:$47$
[…]$ once$ a$ theory$ is$ developed$ based$ on$ an$ empirical$ study$ or$ studies,$ its$ scope$ is$
determined$by$the$populations$and$settings$that$the$theory$can$be$applied$to$explain$
the$phenomenon$concerned.”$(Tsang$2014:372).$$
Hermed$ ser$ vi,$ at$ teoriens$ generaliserbarhed$ bliver$ afgrænset$ af$ det$ fænomen,$ som$ casestudiet$
behandler,$ hvilket$ i$ dette$ tilfælde$ er$ åbne$ kontorlandskaber,$ der$ bruges$ af$ danske$
vidensmedarbejdere.$ Teorien,$ der$ afledes$ af$ casestudiet,$ kan$ således$ ud$ fra$ dette$ perspektiv$
anvendes$ i$ andre$ danske$ virksomheder,$ hvor$ medarbejderne$ på$ lignende$ vis$ arbejder$ i$ sådanne$
kontorer.$
Eftersom$formålet$med$undersøgelsen$er$at$formulere$en$vejledende,$generaliserbar$teori$baseret$
på$flere$typer$af$data,$har$det$yderligere$været$vigtigt,$at$mit$oprindelige$forskningsspørgsmål$har$
været$bredt$nok$til$at$give$mig$den$fornødne$fleksibilitet$og$frihed$til$at$undersøge$Group$og$Tower$
helt$ i$ dybden. 48 $Derfor$ påbegyndte$ jeg$ min$ dataindsamlingsproces$ ud$ fra$ grundspørgsmålet:$
”Hvordan$ sætter$ kontoret$ rammerne$ for$ det$ interne$ liv$ i$ virksomheden?”.$ Selvom$ dette$ var$ et$
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meget$åbent$spørgsmål,$havde$det$fokus$rettet$mod$min$særlige$interesse$ved$kontordesign$og$(
indretning,$nemlig$dets$facilitering$af$medarbejdernes$dagligdag,$og$det$gjorde$det$samtidig$muligt$
for$ mig$ at$ tilgå$ kontoret$ som$ forskningsobjekt$ med$ en$ generel$ nysgerrighed,$ der$ ikke$ var$
afgrænset$til$nogen$specifikke$områder,$som$fx$tekøkkenerne$eller$skrivebordspladserne.$På$trods$
af$ at$ jeg$ havde$ en$ teoretisk$ og$ praktisk$ forforståelse$ for$ området,$ hvilket$ min$ modificerede$
hermeneutiske$cirkel$på$side$12$også$illustrerer,$så$ønskede$jeg$at$være$så$åben$som$mulig$over$
for$ den$ ukendte$ verden,$ jeg$ begik$ mig$ ud$ i,$ og$ følge$ strømmen$ af$ impulser,$ aktiviteter$ og$
handlinger,$som$udspillede$sig$i$de$to$hovedkontorer.$$
$
For$ at$ kunne$ dette$ fandt$ jeg$ det$ mest$ hensigtsmæssigt$ at$ inddele$ dataindsamlingen$ i$ et$ forløb$
bestående$af$deltagende1observation,$shadowing,$videoetnografi$og$kvalitative1interviews.$Denne$
kombination$ af$ kvalitative$ metoder$ gjorde$ det$ muligt$ for$ mig$ gradvist$ at$ indsnævre$ mit$
fokusområde,$ så$ jeg$ kunne$ behandle$ de$ områder,$ som$ viste$ sig$ at$ være$ særligt$ interessante$ i$
relation$ til$ interaktionen$ i$ hovedkontorerne$ og$ medarbejdernes$ brug$ af$ omgivelsernes$
rådighedsmuligheder.$Min$dataindsamlingsproces$kan$derfor$illustreres$via$nedenstående$model.$$
$
$

Figur 2: Tragtmodel over
dataindsamlingsprocessen

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Som$ modellen$ viser,$ bestod$ første$ del$ af$ min$ dataindsamling$ af$ et$ forløb$ med$ deltagende$
observation$og$shadowing,$hvilket$jeg$i$det$følgende$nu$vil$gennemgå.$
$
$

2.4.1. Deltagende observation
For$ at$ kunne$ få$ en$ tilstrækkelig$ mængde$ data$ om$ dagligdagen$ i$ de$ to$ hovedkontorer,$ herunder$
medarbejdernes$indbyrdes$interaktion$såvel$som$deres$individuelle$handlemønstre,$besluttede$jeg$
!
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at$tilbringe$20$dage$hos$ISS,$som$blev$fordelt$med$to$uger$i$henholdsvis$Group$og$Tower,$hvor$jeg$
mødte$ ind$ hver$ arbejdsdag$ om$ morgenen$ og$ tog$ hjem$ igen$ sent$ om$ eftermiddagen,$ ligesom$
medarbejderne.$ Udover$ at$ de$ 20$ dage$ ville$ give$ mig$ rig$ mulighed$ for$ at$ indsamle$ flere$ typer$ af$
data$via$de$nævnte$kvalitative$metoder,$var$målet$med$opholdet$ligeledes,$at$jeg$skulle$bevæge$
mig$ fra$ at$ være$ en$ fremmed,$ udenforstående$ forsker$ til$ at$ blive$ en$ accepteret$ deltager$ i$
kontormiljøerne.$ Grunden$ til$ dette$ var,$ at$ jeg$ så$ vidt$ muligt$ ønskede$ at$ indfange$ den$ naturlige$
dagligdag$i$hovedkontorerne$og$ikke$en$opsat$virkelighed,$og$jeg$var$på$forhånd$opmærksom$på,$
at$min$tilstedeværelse$kunne$få$nogle$medarbejdere$til$at$blive$meget$selvbevidste$omkring$deres$
opførsel.$Som$Snow$og$Thomas$(1994)$påpeger,$kan$man$ikke$umiddelbart$måle,$hvor$meget$man$
som$forsker$påvirker$en$situation$med$sin$tilstedeværelse,$og$det$er$derfor$ikke$muligt$at$afskrive,$
at$ medarbejderne$ ville$ have$ ageret$ anderledes,$ hvis$ jeg$ ikke$ havde$ været$ der.49$Men$ ved$ at$
tilbringe$ 20$ dage$ sammen$ med$ medarbejderne$ og$ herigennem$ blive$ en$ integreret$ del$ af$
omgivelserne,$var$det$min$hensigt$at$minimere$denne$potentielle$observationseffekt.50$
$
Formålet$med$at$integrere$mig$selv$i$kontormiljøerne$i$Group$og$Tower$var$yderligere,$at$jeg$var$
interesseret$ i$ at$ lære$ medarbejderne$ og$ deres$ omgivelser$ indgående$ at$ kende:$ Jeg$ ønskede$ at$
forstå$ deres$ tankegang,$ hvordan$ de$ arbejdede,$ hvordan$ de$ så$ sig$ selv$ og$ ISS$ og$ i$ særdeleshed$
deres$ åbne$ kontorlandskab.$ Dette$ gjorde$ jeg$ ved$ at$ interagere$ med$ omgivelserne$ og$
medarbejderne,$mine$”kolleger”,$på$kontorerne,$på$samme$måde$som$de$selv$gjorde,$når$de$var$
på$ arbejde:$ Jeg$ sad$ ved$ skrivebordene$ og$ arbejdede$ på$ min$ medbragte$ bærbar,$ hentede$ kaffe$ i$
tekøkkenet$og$smalltalkede,$spiste$morgenmad$og$frokost$i$kantinen,$var$til$planlagte$og$spontane$
møder,$jokede$med$de$andre$i$afdelingerne$og$snakkede$med$rygerne$udenfor.$$
$
Som$forsker$deltog$jeg$således$på$lige$fod$med$medarbejderne$i$kontormiljøerne,$samtidig$med$at$
jeg$observerede$de$interaktioner,$handlinger$og$processer,$der$fandt$sted$der.$I$løbet$af$mine$20$
dage$ i$ Group$ og$ Tower$ blev$ jeg$ herved$ selv$ en$ del$ af$ den$ virkelighed,$ som$ jeg$ ønskede$ at$
undersøge.$ Dette$ gjorde$ det$ muligt$ for$ mig$ igennem$ hele$ dataindsamlingsprocessen$ såvel$ som$
under$analysearbejdet$at$være$tro$over$for$medarbejdernes$dagligdag,$som$den$udspillede$sig$i$de$
to$hovedkontorer,$samtidig$med$at$jeg$dog$også$bevarede$mit$fremmedgjorte,$analytiske$blik$som$
forsker.$Som$supplement$til$min$deltagende$observation$i$Group$og$Tower$foretog$jeg$yderligere$
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shadowing$ af$ en$ række$ udvalgte$ medarbejdere,$ hvorigennem$ jeg$ kunne$ få$ et$ mere$ fokuseret$
indblik$i$disses$personlige$oplevelser$og$brug$af$de$åbne$omgivelser$i$løbet$af$en$hel$arbejdsdag.$$
!
!

2.4.2. Shadowing
Shadowing$ er$ en$ særlig$ form$ for$ observationsmetode,$ hvor$ forskeren$ følger$ en$ person$ rundt$ i$
dennes$ færden$ over$ et$ vis$ tidsrum,$ mens$ han$ løbende$ nedskriver$ feltnoter$ og$ stiller$ opklarende$
spørgsmål.51$Metoden$er$bl.a.$blevet$benyttet$inden$for$ledelsesforskningen$af$Mintzberg$(1973),$
der$ fulgte$ en$ gruppe$ ledere$ rundt$ på$ kontoret$ i$ løbet$ af$ deres$ arbejdsdag$ for$ at$ afdække$ de$
forskellige$ karakteristika$ og$ handlemønstre,$ som$ kendetegnede$ deres$ stilling.52$Som$ metode$ gør$
shadowing$ det$ således$ muligt$ at$ få$ et$ indgående$ førstehåndskendskab$ til$ udvalgte$ personers$
dagligdag,$som$den$udspiller$sig$i$en$særlig$arena,$som$fx$på$arbejdspladsen,$eller$på$tværs$af$flere.$
Det$betyder,$at$forskeren$igennem$hele$shadowing(forløbet$indtager$rollen$som$den$pågældende$
persons$”skygge”,$hvorfor$han$er$med$overalt$og$deltager$i$de$samme$aktiviteter$som$personen.53$$
$
Styrken$ved$metoden$er,$at$forskeren$får$direkte$adgang$til$personens$reelle$virkelighed$og$ikke$er$
afhængig$af$dennes$subjektive$genfortælling$og$fortolkning$af$den,$som$det$er$tilfældet$med$det$
kvalitative$interview.$Det$betyder,$at$de$mange$aspekter,$som$personen$enten$føler$er$for$trivielle$
og$ svære$ at$ italesætte$ eller$ bare$ ikke$ er$ bevidst$ omkring,$ kan$ blive$ fanget$ af$ forskerens$
udenforstående$ blik,$ mens$ de$ udspiller$ sig.54$Yderligere$ medvirker$ kombinationen$ af$ fokuseret$
observation$ og$ de$ opklarende$ spørgsmål,$ at$ man$ både$ kan$ indsamle$ data$ om$ en$ objektiv$
virkelighed$ såvel$ som$ shadow(personens$ personlige$ oplevelse$ og$ forståelse$ af$ denne.$ Dermed$
adskiller$metoden$sig$kraftigt$fra$deltagende$observation,$da$man$her$ikke$på$samme$måde$får$et$
fokuseret$ indblik$ i$ aktørernes$ syn$ på$ dem$ selv,$ deres$ handlinger$ og$ omgivelser.55$Som$ ved$ alle$
andre$former$for$observation$skal$man$dog$naturligvis$være$bevidst$omkring,$at$den$virkelighed,$
som$forskeren$indfanger$på$sin$notesblok,$altid$vil$være$farvet$af$dennes$blik$på$situationen,$hvor$
en$ anden$ forsker$ måske$ ville$ have$ lagt$ vægt$ på$ andre$ faktorer$ eller$ noteret$ dem$ anderledes.56$
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Netop$derfor$er$det$nødvendigt,$at$man$løbende$er$refleksiv$omkring,$hvordan$man$noterer$sine$
iagttagelser,$som$bør$være$beskrivende$og$ikke$fortolkende.57$
$
Dette$overblik$og$indblik,$som$deltagende$observation$og$shadowing$kan$give$i$personers$hverdag,$
ligger$til$grund$for$mit$valg$af$disse$metoder$til$første$del$af$dataindsamlingsprocessen.$For$at$jeg$
kunne$ stille$ de$ rigtige$ spørgsmål$ i$ mine$ kvalitative$ interviews$ og$ vide,$ hvor$ jeg$ kunne$ indfange$
interessante$ interaktioner$ med$ mit$ videokamera,$ var$ det$ nemlig$ nødvendigt,$ at$ jeg$ først$ fik$ et$
grundlæggende$kendskab$til$livet$i$Group$og$Tower,$som$det$udspiller$sig$blandt$medarbejderne.$
Jeg$valgte$derfor$at$følge$fem$forskellige$medarbejdere$i$hvert$hovedkontor,$hvilket$i$alt$gav$mig$
data$om$10$individers$personlige$brug$og$oplevelse$af$det$åbne$kontorlandskab.$$
$
Når$ jeg$ lige$ præcis$ valgte$ 10$ shadow(personer$ skyldes$ det,$ at$ jeg$ ikke$ blot$ ønskede$ en$
dybdegående$indsigt$i$den$enkeltes$dagligdag$på$kontoret,$men$også$havde$til$hensigt$at$danne$et$
overordnet$ indtryk$ af$ den$ generelle$ brug$ af$ kontoret.$ I$ relation$ til$ personinterviews$ påpeger$
Guest,$Bunce$og$Johnson$(2006)$her,$at$6(12$respondenter$er$tilstrækkeligt$for$at$kunne$sige$noget$
generelt$ om$ et$ specifikt$ fænomen,$ forudsat$ at$ respondenterne$ udgør$ en$ forholdsvis$ homogen$
gruppe$ –$ i$ dette$ tilfælde$ vidensmedarbejdere$ –$ der$ kan$ siges$ at$ besidde$ ekspertviden$ om$
fænomenet,$altså$deres$kontormiljø,$ligesom$fokusområdet$for$undersøgelsen$må$være$afgrænset$
og$ fremgangsmåden$ ensartet$ og$ struktureret.58$$ Naturligvis$ har$ et$ shadowing(forløb$ en$ anden$
struktur$end$personinterviewet,$men$ikke$desto$mindre$tilrettelagde$jeg$mine$feltobservationer$ud$
fra$Guest,$Bunce$og$Johnsons$(2006)$retningslinjer,$da$jeg$herved$både$kunne$få$en$dybdegående$
indsigt$ i$ den$ enkeltes$ dagligdag,$ ligesom$ mine$ observationer$ kunne$ omsættes$ til$ en$ overordnet$
iagttagelse$af$livet$blandt$medarbejderne$i$Group$og$Tower.$$
$
Med$assistance$fra$mine$kontaktpersoner$i$Group$og$Tower$udvalgte$jeg$de$10$shadow(personer$
ud$fra$en$række$krav$om,$at$de$skulle$besidde$forskellige$stillinger$i$virksomheden,$så$både$ledere$
og$menige$medarbejdere$blev$repræsenteret,$ligesom$de$måtte$tilhøre$forskellige$aldersgrupper.$
Gruppen$af$shadow(personer$endte$derfor$med$at$bestå$af$stillingsbeskrivelser$inden$for$bl.a.$IT,$
HR,$Kommunikation$og$Jura$og$med$et$aldersspænd$fra$starten$af$30’erne$til$slutningen$af$40’erne.$$
$
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Jeg$ var$ på$ forhånd$ bevidst$ om,$ at$ det$ ikke$ ville$ være$ muligt$ at$ indfange$ samtlige$ afdelinger$
igennem$ mit$ shadowing(forløb,$ da$ det$ ville$ kræve$ flere$ shadow(personer$ end$ de$ fem$ udvalgte$ i$
hvert$ hovedkontor$ og$ derved$ give$ mig$ mindre$ tid$ til$ min$ øvrige$ dataindsamling,$ som$ min$
deltagende$observation$og$shadowing(forløbet$netop$skulle$danne$udgangspunkt$for.$Dog$gjorde$
sammensætningen$ af$ de$ meget$ forskellige$ stillingsbeskrivelser$ det$ alligevel$ muligt$ for$ mig$ at$
afdække$de$varierede$måder,$medarbejderne$arbejdede$og$brugte$de$to$hovedkontorer$på,$hvor$
nogle$krævede$megen$stillesiddende$koncentration$og$fortrolighed$og$andre$adskillige$møder$og$
rutineprægede$opgaver.$$
$
Som$både$Sackmann$(1992)$og$Hofstede$(1998)$fremhæver,$eksisterer$der$subkulturer$i$de$fleste$
virksomheder,$ og$ disse$ subkulturer$ kommer$ ofte$ til$ udtryk$ i$ de$ respektive$ afdelinger,$59$hvor$ de$
påvirker$ måden,$ medarbejderne$ ser$ sig$ selv,$ deres$ arbejde,$ kollegerne$ og$ virksomheden$ på,$
ligesom$ de$ har$ indflydelse$ på$ medarbejdernes$ daglige$ færden$ og$ handlen.60$Dette$ er$ den$ anden$
hovedårsag$ til,$ at$ jeg$ fordelte$ mit$ shadowing(forløb$ ud$ på$ forskellige$ afdelinger,$ da$ jeg$ således$
ikke$ville$falde$i$den$fælde$kun$at$observere$medarbejdere$inden$for$en$bestemt$subkultur,$som$
den$ fx$ kunne$ udleve$ sig$ hos$ den$ juridiske$ afdeling.$ Dette$ ville$ resultere$ i,$ at$ jeg$ kun$ fik$ data$
omkring$én$særlig$måde$at$se$og$bruge$kontoret,$hvilket$ikke$var$formålet$med$undersøgelsen.$En$
virksomhed$er$netop$kendetegnet$ved$at$bestå$af$en$mangfoldighed$af$individer,$som$alle$arbejder$
og$tænker$forskelligt,61$og$det$var$dette,$jeg$søgte$at$indfange$gennem$mine$10$shadowing(forløb.$
Samtidig$er$der$dog$også$grænser$for$heterogeniteten$i$et$kontor,$da$alle$medarbejderne$er$en$del$
af$ den$ fælles$ organisationskultur$ i$ virksomheden,62$ligesom$ de$ deles$ om$ de$ samme$ omgivelser$ i$
det$ åbne$ kontorlandskab.$ Derfor$ passede$ de$ valgte$ shadow(personer$ stadig$ under$ Guest,$ Bunce$
og$Johnsons$(2006)$forudsætning$for$datas$generaliserbarhed,$da$personerne$tilsammen$dannede$
en$ homogen$ gruppe$ vidensmedarbejdere,$ som$ arbejdede$ under$ de$ samme$ forhold,$ nemlig$ i$ et$
åbent$kontorlandskab,$og$med$den$samme$øverste$ledelse.$
$
$

2.4.3. Videoetnografi
I$forbindelse$med$shadowing(forløbet$havde$jeg$på$forhånd$fået$tilladelse$til$at$deltage$i$de$fleste$
aktiviteter$ på$ hovedkontorerne$ sammen$ med$ shadow(personerne,$ men$ enkelte$ gange$ forekom$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59

$(Sackmann$1992:147),$(Hofstede$1998:9)$
$(Schein$1992:13)$
61
$(Oseland$2009:245(246)!
62
$(Schein$1986:14)$
60

!

20

der$ møder,$ som$ var$ fortrolige,$ ligesom$ personerne$ nogle$ gange$ havde$ aktiviteter$ uden$ for$
kontoret,$ hvor$ jeg$ ikke$ fulgte$ med.$ Ved$ disse$ lejligheder,$ samt$ hvis$ personerne$ havde$
stillesiddende$ arbejde$ i$ længere$ perioder,$ brugte$ jeg$ tiden$ på$ at$ videofilme$ i$ de$ områder$ på$
kontoret,$hvor$jeg$havde$iagttaget$regelmæssig$eller$interessant$interaktion.$Dette$viste$sig$mest$
at$ forekomme$ i$ områderne$ omkring$ skrivebordene$ såvel$ som$ i$ de$ forskellige$ tekøkkener.$ Her$
valgte$ jeg$ derfor$ ved$ flere$ lejligheder$ at$ opsætte$ et$ videokamera$ på$ stativ,$ så$ jeg$ kunne$
dokumentere$de$forskellige$former$for$interaktion,$som$jeg$indtil$da$kun$havde$indfanget$på$mine$
noter$eller$fotografier.$$
$
Efter$at$have$opsat$kameraet$forlod$jeg$efterfølgende$de$pågældende$områder$for$ikke$at$skabe$
unødig$ opmærksomhed$ på$ kameraets$ tilstedeværelse,$ hvilket$ dog$ ikke$ var$ muligt$ helt$ at$ undgå,$
da$jeg$i$samarbejde$med$ISS$var$nået$frem$til,$at$det$var$mest$etisk$korrekt$at$gøre$medarbejderne$
opmærksomme$på,$at$de$blev$filmet$i$de$nævnte$områder.$Dette$gjorde$jeg$ved$at$opsætte$skilte,$
ligesom$jeg$spurgte$de$tilstedeværende$om$lov,$inden$jeg$tændte$kameraet.$
$
Når$ målet$ med$ videooptagelserne$ har$ været$ at$ indfange$ medarbejdernes$ indbyrdes$ interaktion$
såvel$ som$ deres$ individuelle$ brug$ af$ de$ fysiske$ omgivelser,$ er$ det$ klart,$ at$ kameraets$
tilstedeværelse,$ligesom$min$egen$under$den$deltagende$observation$og$shadowing(forløbet,$kan$
have$ afholdt$ medarbejdere$ fra$ at$ benytte$ de$ nævnte$ områder$ såvel$ som$ påvirket$ deres$
interaktion.$Jeg$italesatte$dette$over$for$flere$af$medarbejderne,$hvor$de$fleste$gav$udtryk$for,$at$
de$ blev$ mere$ opmærksomme$ på$ sig$ selv$ og$ deres$ opførsel,$ når$ de$ så$ kameraet$ og$ skiltningen.$
Dette$ kunne$ jeg$ også$ efterfølgende$ observere$ på$ optagelserne,$ hvor$ særligt$ de$ kvindelige$
medarbejdere$ havde$ en$ tendens$ til$ at$ rette$ på$ deres$ tøj,$ når$ de$ først$ blev$ opmærksomme$ på$
situationen,$ligesom$andre$dæmpede$stemmen$i$deres$samtale.$Til$gavn$for$undersøgelsen$afholdt$
kameraet$ dog$ hverken$ folk$ fra$ helt$ at$ bruge$ områderne,$ ligesom$ mange$ også$ snakkede,$
samarbejdede$og$grinede$på$samme$vis,$som$jeg$havde$iagttaget$på$afstand$under$min$deltagende$
observation$og$shadowing(forløbet.$$
$
Sideløbende$ med$ videoetnografi$ supplerede$ jeg$ her$ igen$ med$ deltagende$ observation,$ hvor$ jeg$
ligeledes$placerede$mig$ved$skrivebordene$og$i$tekøkkenerne.$Målet$med$dette$var$todelt,$da$jeg$
for$ det$ første$ ønskede$ at$ se,$ om$ de$ handlinger$ og$ interaktionsformer,$ jeg$ havde$ observeret$ hos$
mine$shadow(personer,$var$udtryk$for$en$generel$tendens,$ligesom$jeg$også$ønskede$at$undersøge,$
hvorvidt$ min$ tilstedeværelse$ havde$ en$ mindre$ observationseffekt$ end$ kameraet.$ Med$ hensyn$ til$
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sidstnævnte$ kunne$ jeg$ her$ hurtigt$ konkludere,$ at$ der$ ikke$ var$ noget$ entydigt$ tegn$ på,$ at$
medarbejderne$ handlede$ anderledes,$ når$ jeg$ var$ der$ frem$ for$ kameraet.$ En$ sammenligning$
mellem$mine$observationsnoter$og$videooptagelser$fra$det$samme$tekøkken$i$Group$viste$således,$
at$medarbejderne$henholdsvis$indledte$samtaler$med$hinanden$6$og$6,5$gange$pr.$halve$time.$Så$i$
begge$tilfælde$har$medarbejderne$været$opmærksomme$på,$at$de$blev$iagttaget,$men$det$ene$har$
ikke$virket$mere$intimiderende$end$det$andet.$$
$
$

2.4.4. Kvalitative interviews
De$ mangeartede$ data,$ som$ jeg$ fik$ indsamlet$ gennem$ deltagende$ observation,$ shadowing$ og$
videoetnografi,$gav$mig$en$dybdegående$indsigt$i$dagligdagen$i$Group$og$Tower,$ligesom$de$også$
rejste$ mange$ spørgsmål.$ Jeg$ kunne$ kortlægge$ flere$ mønstre,$ i$ måden$ hvorpå$ de$ observerede$
medarbejdere$ og$ mine$ shadow(personer$ interagerede$ med$ og$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ og$
selvom$jeg$løbende$havde$fået$flere$begrundelser$fra$enkelte$medarbejdere,$var$det$nødvendigt$
for$undersøgelsens$kvalitet,$at$jeg$fik$en$systematisk$besvarelse$på,$hvad$jeg$havde$set,$og$om$min$
egen$tolkning$var$korrekt.$
$
Jeg$ afsluttede$ derfor$ min$ dataindsamling$ med$ en$ række$ kvalitative$ interviews$ ud$ fra$ en$
spørgeguide$med$åbne$spørgsmål,$der$fokuserede$på$følgende$temaer:$
"

Organisationskulturen$

"

Interaktion$i$tekøkkenerne$

"

Free(seating$

"

Rekreative$områder$

"

Kommunikation$og$vidensdeling$

"

Sjov$på$kontoret$

"

Koncentration$og$støj$

"

Frokost$i$kantinen$

"

Fortrolighed$

"

Hjemmearbejdsplads$vs.$kontoret$

"

Socialisering$

$
Jeg$ valgte$ her$ den$ semistrukturerede$ interviewform,$ da$ denne$ ville$ give$ mig$ mulighed$ for$ at$
komme$ rundt$ om$ alle$ de$ interaktionsaktiviteter,$ handlemønstre$ og$ fænomener,$ som$ jeg$ havde$
indfanget$i$de$to$hovedkontorer,$samtidig$med$at$interviewformen$også$tillod$respondenterne$at$
dvæle$ved$de$spørgsmål$og$temaer,$som$de$havde$mest$at$sige$om.$Jeg$var$således$opmærksom$
på,$ at$ vi$ skulle$ nå$ omkring$ alle$ spørgsmålene$ i$ løbet$ af$ den$ allokerede$ interviewtid$ på$ 30$ min.,$
men$ selve$ rækkefølgen$ var$ ikke$ afgørende.$ I$ stedet$ lod$ jeg$ den$ pågældende$ respondent$
konstruere$sin$egen$fortælling$om$livet$på$kontoret,$hvor$jeg$fungerede$som$den$interesserede$og$
!
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empatiske$ lytter,$ der$ nysgerrigt$ spurgte$ ind$ til$ respondentens$ oplevelser$ og$ tanker$ ud$ fra$
spørgeguiden.$ For$ at$ sikre$ mig,$ at$ respondenterne$ turde$ være$ ærlige$ omkring$ deres$ syn$ på$ det$
åbne$ kontorlandskab,$ lovede$ jeg$ dem$ fuld$ anonymitet,$ ligesom$ ISS$ opfordrede$ dem$ til$ at$ være$
både$oprigtige$og$kritiske.$Ved$citater$og$eksempler$fra$data$er$der$derfor$brugt$dæknavne.$
$
Respondenterne$ til$ de$ kvalitative$ interviews$ blev$ udvalgt$ efter$ samme$ retningslinjer$ som$ ved$
shadowing(forløbet,$ hvor$ jeg$ i$ fællesskab$ med$ ISS$ fandt$ frem$ til$ 8$ medarbejdere$ i$ hvert$
hovedkontor$med$vidt$forskellige$stillingsbeskrivelser$og$aldre,$ligesom$så$mange$afdelinger$som$
muligt$blev$repræsenteret.$Herved$fulgte$jeg$igen$Guest,$Bunce$og$Johnsons$(2006)$princip$om,$at$
respondenterne$i$en$undersøgelse$skal$udgøre$en$homogen$gruppe$af$eksperter,$ligesom$jeg$med$
de$ i$ alt$ 16$ unikke$ besvarelser$ var$ inden$ for$ rammerne$ af$ de$ minimum$ 6(12$ respondenter$ for$ at$
kunne$formulere$noget$generelt.63$$
$
For$at$sikre$at$jeg$i$sidste$ende$sad$med$data$fra$og$om$så$mange$medarbejdere$som$muligt,$var$
det$ yderligere$ vigtigt,$ at$ respondenterne$ i$ de$ kvalitative$ interviews$ ikke$ var$ identiske$ med$ mine$
shadow(personer.$ Derved$ kom$ undersøgelsen$ til$ at$ bygge$ på$ data$ om$ 26$ medarbejderes$
interaktion$i$det$åbne$kontorlandskab$og$deres$brug$af$omgivelsernes$rådighedsmuligheder.$I$det$
efterfølgende$afsnit$vil$jeg$nu$redegøre$for$min$tilgang$til$analysen$af$disse$indsamlede$data.$
$
$

2.5. Kvalitativ analyse
Som$kontorbygninger$var$Group$og$Tower$ikke$indrettet$ens.$Så$selvom$deres$grundkoncept$var$
det$ samme,$ dvs.$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ var$ strukturerne$ anderledes,$ hvor$ særligt$
dimensioneringen$af$lokalerne,$antallet$af$medarbejdere,$placeringen$og$typen$af$møblement$og$
udstyr$ samt$ selve$ bygningens$ konstruktion$ varierede.$ Dette$ var$ jeg$ dog$ på$ forhånd$ bevidst$
omkring$ at$ tage$ højde$ for$ i$ analyseprocessen,$ hvor$ jeg$ opdelte$ mine$ data$ i$ to$ grupper,$ alt$ efter$
hvilket$hovedkontor$de$var$blevet$indsamlet$i.$For$først$efter$at$have$analyseret$hver$gruppe$for$
sig$ville$jeg$med$rette$kunne$sammenligne$dem$for$at$se,$hvordan$de$forskellige$strukturer$i$det$
åbne$kontorlandskab$påvirker$medarbejderne$og$deres$indbyrdes$interaktion.$$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63

$(Guest,$Bunce$og$Johnson$2006:74(79)$
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Selve$ analyseprocessen$ strukturerede$ jeg$ efter$ Miles$ og$ Hubermans$ (1994)$ tredeling$ i$ form$ af$
datareduktion,$datadisplay$samt$konklusion1og1verifikation.64$I$praksis$efterfølger$disse$aktiviteter$
ikke$hinanden$i$en$ordnet$rækkefølge$men$forløber$sideløbende$under$analyseprocessen,$og$det$
er$ på$ denne$ måde,$ at$ den$ hermeneutiske$ cirkel,$ som$ beskrevet$ på$ side$ 12,$ afspejles$ i$ mit$
analysearbejde,$ hvor$ jeg$ gradvist$ har$ fået$ en$ dybere$ forståelse$ af$ mine$ data.$ Jeg$ har$ således$
kontinuerligt$ vekslet$ mellem$ at$ reducere$ data,$ skitsere$ grafer$ og$ modeller$ samt$ konkludere$ og$
verificere$mine$iagttagelser.$$
$
Med$datareduktion$menes,$at$forskeren$med$undersøgelsens$mål$for$øje$udvælger$de$dele$af$data,$
som$ skal$ bruges$ til$ at$ besvare$ forskningsspørgsmålene,$ hvorefter$ man$ koder$ og$ kategoriserer$
disse.$I$praksis$finder$datareduktionen$også$sted$$før$og$under$dataindsamlingen,$da$man$allerede$
gennem$ de$ oprindelige$ forskningsspørgsmål$ afgrænser$ sit$ interesseområde,$ ligesom$ valget$ af$
metode$ sætter$ rammerne$ for$ de$ typer$ af$ data,$ man$ ender$ med$ i$ analysefasen.65$Fra$ de$ første$
indledende$ forberedelser$ til$ undersøgelsen$ og$ frem$ til$ den$ endelige$ udformning$ af$ teorien$ om$
medarbejderes$ interaktion$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ og$ brug$ af$ omgivelsernes$
rådighedsmuligheder,$har$der$således$været$tale$om$en$reduktionsfase,$hvor$jeg$løbende$har$gjort$
mig$tanker$om$samt$noteret,$hvordan$de$forskellige$data$kunne$kodes$og$kategoriseres.$$
$
I$ forhold$ til$ mine$ kvalitative$ interviews$ måtte$ jeg$ først$ transskribere$ disse,$ hvorefter$ jeg$ kodede$
dem$ efter$ de$ temaer,$ som$ fremgik$ i$ spørgeguiden$ og$ blev$ behandlet$ undervejs$ i$ interviewet,$ jf.$
side$22.$Derigennem$bliver$der,$som$Gravengaard$(2014)$anbefaler,$tale$om$en$tematisk$kodning,$
der$tager$udgangspunkt$i$det$overordnede$formål$med$undersøgelsen$og$samtidig$baserer$sig$på$
dataene,66$da$ jeg$ inden$ såvel$ som$ under$ kodningen$ nærlæste$ transskriptionerne$ for$ at$ vurdere,$
om$andre$og$flere$koder$var$hensigtsmæssige.$For$at$få$det$bedste$overblik$til$den$videre$opdeling$
og$kategorisering$placerede$jeg$yderligere$interviewsne$i$kodningsskemaer,$hvilket$også$gjorde$det$
muligt$at$observere$de$mønstre,$som$dannede$sig$på$tværs$af$respondenternes$besvarelser.$
$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64

$(Miles$og$Hubermans$1994:12)!!
$(Miles$og$Hubermans$1994:10)$
66
$(Gravengaard$2014:245)!
65
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Billede 1: Udsnit af kodningsskema til kvalitative interviews

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
På$ samme$ vis$ kodede$ jeg$ mine$ observations($ og$ shadownoter$ samt$ videooptagelser$ efter$ de$
interaktionsaktiviteter,$jeg$havde$observeret$på$hovedkontorerne.$Ved$de$to$førstnævnte$skrev$jeg$
koder$og$kategorier$i$siden$af$noterne,$mens$jeg$ved$videooptagelserne$markerede$tidskoder$og$
tog$screenshots,$som$jeg$efterfølgende$satte$ind$i$et$kodningsskema,$som$vist$nedenfor.$
$
$

Billede 2: Udsnit af kodningsskema til videooptagelser

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Efter$ således$ at$ have$ reduceret$ og$ fokuseret$ mine$ forskellige$ data$ til$ en$ række$ centrale$ fund,$
anskueliggjorde$ jeg$ disse$ ved$ at$ overføre$ dem$ til$ grafiske$ fremstillinger,$ eller$ som$ Miles$ og$
Hubermans$ (1994)$ kalder$ det$ data1 display.$ Eftersom$ mine$ observations($ og$ shadowdata$
illustrerede,$ hvilke$ interaktionsaktiviteter$ og$ handlinger$ medarbejderne$ foretog$ i$ løbet$ af$ en$

!

25

arbejdsdag,$ fandt$ jeg$ det$ her$ mest$ nærliggende$ at$ omsætte$ disse$ til$ en$ matrix$ og$ et$ flowchart,$
mens$ video($ og$ observationsdata$ bedst$ kunne$ formidles$ gennem$ cirkeldiagrammer,$ der$ viste$
fordelingen$ af$ forskellige$ typer$ af$ interaktion.$ Interviewdataene$ fandt$ jeg$ mest$ hensigtsmæssige$
at$ formidle$ ved$ hjælp$ af$ søjlediagrammer,$ hvorved$ jeg$ tydeligt$ kunne$ vise$ fordelingen$ af$
respondenter$på$de$forskellige$udsagn.$Da$det$ikke$i$alle$tilfælde$var$samtlige$respondenter,$der$
blev$spurgt$til$de$forskellige$emner,$ligesom$der$var$nogle$respondenter,$for$hvem$emnet$ikke$var$
relevant,$har$jeg$yderligere$ved$hvert$diagram$angivet,$hvor$mange$respondenter$der$i$alt$udtalte$
sig$om$det$pågældende$emne.$Mængden$af$søjlediagrammer,$som$optræder$i$specialet,$skyldes,$at$
undersøgelsen$ genererede$ adskillige$ analyseresultater,$ der$ i$ praksis$ kunne$ have$ udmøntet$ sig$ i$
selvstændige$ specialer$ eller$ videnskabelige$ artikler.$ Pga.$ undersøgelsens$ brede$ fokus$ på$
interaktion$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ har$ det$ dog$ været$ vigtigt$ at$ medtage$ alle$ relevante$
analyseresultater$ og$ dertilhørende$ diagrammer$ for$ at$ formidle$ de$ mange$ karakteristika$ ved$
medarbejdernes$ageren.$$$
$
På$ baggrund$ af$ visualiseringen$ af$ mine$ data$ har$ det$ været$ muligt$ at$ finde$ frem$ til$ den$ række$ af$
delkonklusioner,$som$tillader$mig$at$formulere$den$endelige$teori.$Kombinationen$af$de$forskellige$
kvalitative$ metoder$ til$ dataindsamlingen$ betyder,$ at$ der$ er$ opnået$ en$ kvalificeret$ indsigt$ i$
forskningsområdet,$ ligesom$ undersøgelsens$ validitet$ er$ sikret,$ da$ samtlige$ data$ er$ indsamlet$
gennem$feltarbejde.$Ved$nøje$at$have$tilrettelagt$og$udført$dataindsamlingen$efter$tragtmodellen$
på$side$16,$har$det$således$været$muligt$at$lægge$ud$med$et$bredt$fokus,$som$gradvist$er$blevet$
indsnævret$ for$ at$ sikre,$ at$ de$ relevante$ fænomener$ for$ besvarelsen$ af$ problemformuleringen$ er$
blevet$undersøgt$helt$i$dybden.$Her$supplerede$de$valgte$metoder$hinanden$undervejs,$hvor$bl.a.$
shadowing$ afdækkede$ interaktionsforløbene$ i$ hovedkontorerne,$ mens$ de$ kvalitative$ interviews$
besvarede$ spørgsmålet$ om$ medarbejdernes$ udfordring$ med$ støj,$ distraktion$ og$ fortrolighed.$
Igennem$ denne$ nøje$ redegørelse$ for$ fremgangsmåden$ og$ proceduren$ ved$ de$ forskellige$ forløb$ i$
undersøgelsen$ har$ jeg$ søgt$ at$ skabe$ fuld$ transparens$ for$ forskningsprocessen,$ hvorved$
undersøgelsens$reliabilitet$kan$sikres.$
Da$ mine$ metodiske$ overvejelser$ og$ fremgangsmåder$ ved$ indsamlingen$ og$ analysen$ af$ data$ fra$
Group$og$Tower$nu$er$blevet$kortlagt,$vil$jeg$i$det$følgende$behandle$det$åbne$kontorlandskab$som$
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forskningsfelt$ og$ fremhæve$ den$ relevante$ teori$ og$ viden$ inden$ for$ området,$ som$ min$
undersøgelse$skal$ses$i$forlængelse$af.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

!
!
!
!
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3. Teori
Inden$jeg$belyser,$hvilke$resultater$forskningen$har$vist$omkring$det$åbne$kontorlandskabs$positive$
såvel$som$negative$effekter$på$medarbejdernes$interaktion,$kommunikation$og$arbejdsprocesser,$
finder$ jeg$ det$ afgørende$ først$ at$ kortlægge$ dets$ historiske$ udvikling.$ Det$ åbne$ kontorlandskabs$
nuværende$form,$aktivitetskontoret,67$skal$nemlig$ses$i$forhold$til$de$paradigmeskift,$der$er$sket$i$
synet$på$kommunikation.$Her$kan$man$ifølge$Højberg$Christensen$(1999)$tale$om$tre$generationer$
af$ kommunikationsparadigmer, 68 $hvor$ jeg$ her$ benytter$ Due,$ Nielsen$ og$ Landgrebes$ (2015)$
betegnelse$ for$ disse$ i$ form$ af$ information,$ dialog$ og$ interaktion.69$Som$ forklaret$ i$ det$ følgende$
afsnit,$forløber$udviklingen$af$det$åbne$kontorlandskab$parallelt$med$disse$paradigmeskift.$
$
$

3.1. Det åbne kontorlandskab i et
kommunikationshistorisk perspektiv
Lige$siden$de$første$kontorbygninger$kom$frem$i$Europa$og$USA$omkring$midten$og$slutningen$af$
1800(tallet,70$har$et$af$de$altovervejende$argumenter$for$det$åbne$kontorlandskab$været,$at$det$
skaber$et$bedre$udgangspunkt$for$den$interne$ansigt(til(ansigt(kommunikation$i$virksomheder$og$
organisationer. 71 $Således$ citerer$ Sundstrom$ (1986)$ bl.a.$ en$ ledelseshåndbog$ fra$ 1924,$ der$
understreger,$ at$ ”Large$ open$ offices$ are$ better$ than$ the$ same$ space$ cut$ into$ smaller$ rooms,$
because$ they$ make$ control$ and$ communication$ easier$ […]”$ (Sundstrom$ 1986:33).$ Hvis$ man$ skal$
forstå$ udviklingen$ af$ det$ åbne$ kontorlandskab$ til$ det,$ som$ vi$ oplever$ de$ fleste$ steder$ i$ dag,$ må$
man$ derfor$ sætte$ det$ i$ forhold$ til$ de$ skift,$ der$ er$ sket$ i$ synet$ på$ kommunikation,$ hvor$ vi$ ifølge$
Højberg$ Christensen$ (1999)$ har$ bevæget$ os$ igennem$ tre$ generationer$ af$ paradigmer.$ Her$ er$ der$
store$ forskelle$ i,$ hvordan$ kommunikationen$ mellem$ individer$ praktiseres, 72 $og$ det$ har$ haft$
afgørende$betydning$for$designet$og$indretningen$af$kontorer.$De$tre$paradigmer$er$som$følger:$$
$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67

$(Michael$2012:1),$(Knoll$2012)$
$(Nielsen$2014:24;$Højberg$Christensen$1999;$Grunig$og$Hunt$1984)$
69
$(Due,$Nielsen$og$Landgrebe$2015:Forthcoming)!
70
$(Sundstrom$1986:26)$
71
$(Brennan,$Chugh$og$Kline$2002:280(281)$
72
$(Nielsen$2014:24;$Højberg$Christensen$1999;$Grunig$og$Hunt$1984)$
68
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$
1. Information$ =$ $ Kommunikation$ praktiseres$ som$ vertikal$ og$ asymmetrisk$ envejsudveksling$
af$information.$
2. Dialog!=$Kommunikation$praktiseres$som$horisontal$og$asymmetrisk$dialog.!
3. Interaktion!=$Kommunikation$praktiseres$som$$horisontal$og$symmetrisk$interaktion.73!
$
Jeg$vil$nu$slå$ned$på$det$åbne$kontorlandskabs$udvikling,$som$det$har$forløbet$igennem$dets$tre$
hovedformer,$nemlig$the1American1office1plan,$Bürolandschaft,$og$aktivitetskontoret.$Herigennem$
perspektiverer$ jeg$ til,$ hvordan$ de$ hver$ især$ tager$ udgangspunkt$ i$ de$ ovenstående$ paradigmer$
inden$ for$ kommunikation,$ som$ dermed$ kan$ siges$ at$ afspejle$ udviklingen$ inden$ for$ åbne$
kontorlandskaber.$
$
I$ de$ tidlige$ åbne$ kontorlandskaber,$ der$ også$ bliver$ refereret$ til$ som$ bullpen1 offices$ eller$ the1
American1office1plan,$sad$medarbejderne$på$lange$rækker$af$skriveborde,$som$mellemlederne$frit$
kunne$passere$imellem,$når$de$skulle$overvåge,$om$arbejdet$blev$udført$korrekt.74$Hermed$ser$vi$
tydeligt$ det$ andet$ argument$ for$ det$ åbne$ miljø,$ som$ den$ tidligere$ citerede$ ledelseshåndbog$ fra$
1924$ fremlagde,$ i$ form$ af$ de$ bedre$ muligheder$ for$ kontrol.$ Designet$ og$ indretningen$ af$ disse$
første$åbne$kontorlandskaber$var$nemlig$præget$af$det$Tayloristiske$syn$på$ledelse,$som$var$stærkt$
dominerende$ i$ begyndelsen$ af$ 1900(tallet. 75 $Frederick$ W.$ Taylors’$ ledelsesfilosofi$ Scientific1
Management$ var$ oprindeligt$ udviklet$ med$ henblik$ på$ at$ videnskabeliggøre$ arbejde$ og$ ledelse$ i$
fabrikker,$ men$ den$ vandt$ også$ indpas$ i$ det$ administrative$ arbejde$ på$ datidens$ kontorer. 76$
Scientific$Management$byggede$på,$at$de$forskellige$arbejdsprocesser$i$en$virksomhed$skulle$være$
skarpt$adskilt$og$systematiserede,$og$det$betød,$at$opgaver$ikke$skulle$udføres$efter$de$ansattes$
egne$ tommelfingerregler$ om,$ hvordan$ man$ opnåede$ det$ bedste$ resultat,$ men$ derimod$ være$
styret$ af$ eksplicitte$ fremgangsmåder$ formuleret$ af$ ledelsen.$ Den$ måde,$ kontormedarbejderne$
skulle$ lave$ deres$ administrative$ arbejde,$ var$ derfor$ også$ på$ forhånd$ standardiseret,$ hvorfor$ det$
var$kendetegnet$ved$at$være$både$ensidigt$og$rutinepræget.77$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73

$(Due,$Nielsen$og$Landgrebe$2015:Forthcoming)$
$(Sundstrom$1986:34),$(Christensen$2009:39)!
75
$(Christensen$2009:40)$
76
$(Christensen$2009:40)$
77
$(Rue$og$Byars$1989:34(38),$(Christensen$2009:33,$40)$
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Ifølge$ Christensen$ (2009)$ blev$ kontorarbejde$ således$ i$ begyndelsen$ af$ 1900(tallet$ set$ som$ en$
individuel$proces,$hvor$medarbejderne$foretog$beregninger,$skrev$eller$læste$ved$deres$allokerede$
skriveborde.$Denne$Tayloristiske$måde$at$anskue$kontorarbejde$afspejlede$sig$også$i$den$interne$
kommunikation$i$datidens$virksomheder,$hvor$hovedformålet$med$det$åbne$kontorlandskab$var$at$
gøre$det$nemmere$at$foretage$top(down(instruktion$og$uddelegering$af$opgaver,$ligesom$ledelsen$
bedre$kunne$overvåge$de$ansattes$arbejdsindsats$og$(proces$med$henblik$på$at$optimere$den,$hvis$
det$skulle$vise$sig$nødvendigt.$Decideret$samarbejde$mellem$de$menige$medarbejdere$på$kontoret$
forekom$ kun$ sporadisk,$ ligesom$ det$ heller$ ikke$ blev$ anset$ som$ en$ integreret$ del$ af$
arbejdsprocessen,$ at$ man$ løbende$ talte$ sammen$ på$ tværs$ af$ skrivebordene,$ da$ kontorarbejde$ i$
denne$periode$i$høj$grad$havde$karakter$af$et$selvstudium$for$den$enkelte$medarbejder.78$Denne$
interaktionspraksis$ skal$ således$ ses$ i$ forhold$ til,$ at$ virksomheder$ og$ organisationer$ på$ dette$
tidspunkt$ udøvede$ deres$ interne$ kommunikation$ ud$ fra$ det,$ som$ Due,$ Nielsen$ og$ Landgrebe$
(2015)$ kalder$ informationsparadigmet,$ hvor$ kommunikation$ ses$ som$ vertikal$ og$ asymmetrisk$
udveksling$ af$ envejsinformation.79$Designet$ og$ indretningen$ af$ de$ første$ åbne$ kontorlandskaber$
byggede$dermed$i$høj$grad$på$ledelsens$behov$for$at$kommunikere$til$deres$medarbejdere,$hvis$
interne$interaktion$stort$set$kun$bestod$af$udveksling$af$arbejdspapirer.$For$takket$være$fraværet$
af$ skillevægge$ mellem$ skrivebordene$ kunne$ opgaver$ cirkulere$ uhæmmet$ rundt$ mellem$ de$
forskellige$afdelinger,$der$derfor$også$var,$og$stadig$er,$placeret$strategisk$tæt$på$hinanden.80$$
$
Informationsparadigmet$ afspejles$ også$ i$ den$ klare$ grænse$ mellem$ de$ menige$ medarbejdere$ og$
ledelsen,$ hvor$ mellemlederne$ typisk$ sad$ ved$ et$ skrivebord$ for$ dem$ selv$ i$ det$ åbne$ fælleslokale.$
Herfra$ kunne$ de$ frit$ observere$ de$ menige$ medarbejdere$ og$ henvende$ sig$ direkte,$ mens$ den$
øverste$ledelse$var$afskærmet$i$deres$egne$enkeltmandskontorer.81$Dette$og$meget$andet$skulle$
dog$ hurtigt$ ændre$ sig$ ved$ slutningen$ af$ 1950’erne$ i$ byen$ Quickborn$ i$ Tyskland,$ hvor$ man$
videreudviklede$ det$ åbne$ kontorlandskab$ til$ den$ form,$ som$ det$ ses$ mange$ steder$ i$ dag$ med$
udgangspunkt$ i$ dialogparadigmet. 82 $Her$ fandt$ et$ hold$ af$ designkonsulenter$ på$ konceptet$
Bürolandschaft,$ som$ hurtigt$ fik$ stor$ indflydelse$ på,$ hvordan$ man$ designer$ og$ indretter$ kontorer$
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rundt$ om$ i$ verden,$ og$ stadig$ gør$ sig$ gældende$ i$ dag$ i$ forskellige$ nationale$ og$ branchespecifikke$
varianter.83$$
$
Årsagen$til$udviklingen$af$Bürolandschaft(konceptet$var,$at$de$tyske$konsulenter$havde$erfaret,$at$
der$på$deres$kunders$kontorer$var$et$større$behov$for$horisontal$kommunikation$end$den$vertikale$
ledelseskommunikation,$som$de$traditionelle$åbne$kontorlandskaber$ellers$lagde$op$til.$På$samme$
vis$ havde$ Human$ Relations(skolen$ igennem$ 1950’erne$ også$ kunne$ påvise,$ at$ løbende$ dialog$
mellem$ledere$og$medarbejdere,$samt$inddragelsen$af$sidstnævnte$i$beslutningsprocesser,$havde$
en$positiv$effekt$på$medarbejdernes$motivation$og$produktivitet.84$En$anden$væsentlig$årsag$var,$
at$kontorarbejde$havde$ændret$karakter,$hvor$det$nu$ikke$længere$var$præget$af$standardiserede$
rutiner,$ men$ havde$ udviklet$ sig$ til$ en$ langt$ mere$ kompleks$ størrelse,$ der$ krævede$ løbende$
koordinering$ og$ kommunikation$ mellem$ de$ menige$ medarbejdere.85$Disse$ kendsgerninger$ førte$
til,$at$man$i$et$moderne,$åbent$kontorlandskab$ikke$længere$skulle$sidde$på$rækker$af$skriveborde,$
men$derimod$være$placeret$ved$øer$af$møbler,$der$var$omgivet$af$grønne$planter.$Tanken$var,$at$
dette$ ville$ gøre$ det$ mere$ naturligt$ for$ medarbejderne$ at$ henvende$ sig$ til$ hinanden$ over$
skrivebordet$ og$ skabe$ grobund$ for$ mere$ spontan$ ansigt(til(ansigt(kommunikation.$ I$ sin$ originale$
form$ indebar$ et$ Bürolandschaft$ yderligere,$ at$ absolut$ ingen$ medarbejdere$ havde$ deres$ eget$
enkeltmandskontor,$heller$ikke$ledelsen.$Præmissen$bag$denne$minimale$indikation$af$status,$hvor$
mellem($ og$ topledere$ blev$ placeret$ blandt$ deres$ ansatte,$ var,$ at$ det$ ville$ skabe$ et$ endnu$ mere$
effektivt$workflow$end$tidligere,$da$ingen$lukket$dør$nu$kunne$afholde$de$menige$medarbejdere$
fra$at$opsøge$deres$overordnede.86$$
$
Med$dette$fokus$på$horisontal$kommunikation$ledere$og$medarbejdere$imellem$illustrerer$denne$
videreudvikling$af$det$traditionelle$åbne$kontorlandskab$således$et$paradigmeskift$inden$for$intern$
kommunikation,$hvor$det$ikke$længere$ses$som$noget,$der$mere$eller$mindre$kun$foregår$envejs,$
men$nu$også$har$karakter$af$to(parts$dialog,$der$både$går$top(down$og$bottom(up.87$
$
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Bürolandschaft(konceptet$ gør$ sig$ som$ sagt$ stadig$ gældende$ i$ virksomheder$ og$ organisationer$ i$
dag,$men$som$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$(2014)$fremhæver,$så$er$mange$i$stigende$grad$nået$
frem$ til$ den$ erkendelse,$ at$ kontorarbejde$ ikke$ længere$ er$ noget,$ der$ udføres$ statisk$ ved$
skrivebordet,$ men$ derimod$ har$ udviklet$ sig$ til$ at$ være$ en$ aktivitet,$ der$ finder$ sted$ overalt$ på$
kontoret.88$På$samme$måde$som$virksomheder$ikke$længere$bliver$anskuet$som$lukkede$systemer,$
men$ derimod$ levende$ organismer,89$må$ kontoret$ også$ forstås$ og$ designes$ som$ et$ økosystem$
bestående$af$forskellige$områder,$hvor$medarbejderne$mødes$og$samles,$arbejder$sammen$som$
alene.$90 $$ En$ af$ de$ nyere$ hovedformer$ af$ det$ åbne$ kontorlandskab$ kan$ derfor$ betegnes$ som$
aktivitetskontoret,

91

$der$ også$ afspejler$ det$ nuværende$ perspektiv$ på$ kommunikation$ i$

virksomheder$i$form$af$interaktionsparadigmet.$$
$
Ifølge$ Davis,$ Leach$ og$ Clegg$ (2011)$ har$ udviklingen$ inden$ for$ trådløs$ it(teknologi$ medført,$ at$
medarbejderne$ ikke$ længere$ er$ bundet$ til$ et$ bestemt$ skrivebord$ med$ en$ stationær$ computer$
under$en$hel$arbejdsdag,$men$i$stedet$frit$kan$bevæge$sig$rundt$med$deres$bærbare$eller$tablets.92$
Moderne$ kontorarbejde$ eller$ rettere$ vidensarbejde93$er$ således$ kendetegnet$ ved$ at$ være$ både$
mobilt,$virtuelt$og$papirløst.$Det$har$gjort$telearbejde$til$en$udbredt$praksis$i$virksomheder,$hvor$
arbejdet$ ikke$ længere$ er$ afgrænset$ af$ det$ fysiske$ kontor,$ men$ kan$ finde$ sted$ overalt:$ Nogle$
medarbejdere$arbejder$hjemmefra$eller$sætter$sig$på$en$café$med$wifi,$andre$lejer$en$midlertidig$
skrivebordsplads$i$et$kontorhotel,$hvis$de$er$på$et$længere$udenlandsophold,$mens$der$er$ligeså$
mange,$som$regelmæssigt$sidder$hos$kunder$og$samarbejdspartnere.94$Det$betyder,$at$langt$færre$
medarbejdere$reelt$befinder$sig$på$arbejdspladsen$samtidig$i$løbet$af$en$arbejdsuge,$hvorfor$det$i$
praksis$ ikke$ giver$ mening,$ at$ alle$ ansatte$ har$ deres$ eget$ skrivebord. 95 $Det$ har$ medført,$ at$
koncepterne$ hotOdesking1 og$ hotelling$ er$ blevet$ en$ udbredt$ praksis$ i$ mange$ moderne$
virksomheder.$$
$
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Som$koncept$indebærer$hot(desking$og$hotelling,$at$ingen$har$deres$eget$skrivebord,$ligesom$der$
også$er$færre$skriveborde$på$kontoret$end$ansatte$medarbejdere.$Dette$udligner$dog$sig$selv,$da$
mange$som$nævnt$i$dag$befinder$sig$andre$steder$end$ved$et$skrivebord$i$løbet$af$en$arbejdsdag.$
Med$hot(desking,$der$også$går$under$betegnelsen$freeOseating,$arbejder$man$efter$først(til(mølle(
princippet$i$forhold$til$allokeringen$af$skriveborde,$mens$man$med$hotelling$på$forhånd$reserverer$
den$ønskede$plads$på$kontoret$via$et$særligt$software.96$
Disse$ tendenser$ kombineret$ med$ de$ nye$ måder$ at$ håndtere$ og$ arbejde$ med$ viden$ på,$ hvor$
medarbejdernes$ dagligdag$ består$ af$ mange$ forskellige$ aktiviteter$ som$ møder,$ vidensdeling,$
teamarbejde,$ samarbejde$ i$ og$ mellem$ afdelinger,$ sparring$ og$ individuelt$ koncentreret$ arbejde,$
betyder$ ifølge$ Davis,$ Leach$ og$ Clegg$ (2011)$ og$ Berg$ Nielsen,$ Simonsen$ og$ Toft$ (2014),$ at$
Bürolandschaft(traditionen$ med$ faste$ skrivebordspladser$ ikke$ længere$ er$ optimal$ for$ moderne$
virksomheder. 97 $I$ dag$ må$ et$ produktivt$ og$ dynamisk$ åbent$ kontorlandskab$ i$ stedet$ være$
aktivitetsbaseret,$hvilket$indebærer,$at$det$består$af$forskellige$områder,$der$er$specifikt$indrettet$
til$at$kunne$understøtte$de$mange$arbejdsaktiviteter,$der$skal$finde$sted$i$virksomheden.98$
$
I$ praksis$ ses$ dette$ i$ dag$ hos$ mange$ virksomheder$ og$ organisationer,$ der$ opererer$ inden$ for$
forskellige$ brancher$ som$ bl.a.$ Microsoft,$ CISCO,$ Skanska$ og$ Commonwealth$ Bank,99$hvor$ man,$ i$
stedet$for$at$konstruere$de$åbne$kontorlandskaber$som$et$traditionelt$Bürolandschaft,$netop$tager$
udgangspunkt$i$medarbejdernes$unikke$behov.$Her$er$hot(desking(konceptet$$en$integreret$del$af$
kontordesignet,$da$de$frie$skrivebordspladser$gør$det$muligt$at$skabe$forskellige$arbejdsstationer,$
hvorfor$det$også$bliver$kaldt$activity1based1working.1001Denne$praksis$bliver$ifølge$Davis,$Leach$og$
Clegg$ (2011)$ stadig$ mere$ udbredt,$ hvor$ virksomheder$ og$ organisationer,$ i$ stedet$ for$ at$ presse$
nogle$ standardiserede$ fysiske$ strukturer$ ned$ over$ deres$ medarbejdere,$ netop$ lader$
medarbejderne$ være$ udslagsgivende$ for$ udformningen$ af$ kontoret: 101 $”One$ approach$ to$
accommodate$ the$ competing$ demands$ described$ previously$ is$ to$ design$ offices$ based$ primarily$
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upon$the$patterns$of$work$of$its$occupants$and$their$respective$needs$for$collaboration.”$(Davis,$
Leach$og$Clegg$2011:206).$
$
Man$kan$dermed$tale$om,$at$der$er$kommet$en$stigende$erkendelse$af,$at$medarbejderne$på$et$
kontor$ikke$udgør$en$homogen$gruppe,$der$alle$arbejder$ens,$men$derimod$består$af$en$samling$af$
individer$med$meget$forskellige$præferencer$og$måder$at$håndtere$arbejdsopgaver$på.102$At$tage$
udgangspunkt$i$medarbejdernes$behov$under$designet$af$et$kontor$er$dog$ikke$en$ny$tendens.$For$
designkonsulenterne,$ der$ stod$ bag$ Bürolandschaft(konceptet,$ udformede$ netop$ deres$ variant$ af$
det$ åbne$ kontorlandskab$ ud$ fra$ medarbejdernes$ interaktionsmønstre$ og$ udtalte$ behov$ for$
horisontal$ kommunikation$ på$ arbejdspladsen. 103$Resultatet$ var$ som$ nævnt,$ at$ man$ placerede$
samtlige$medarbejdere$i$de$samme$omgivelser,$hvor$undersøgelser$som$Zalesny$og$Faraces$(1987)$
siden$ har$ vist,$ at$ det$ ikke$ er$ alle$ medarbejdere,$ som$ trives$ lige$ godt. 104 $Det$ er$ nemlig$ en$
kendsgerning,$at$faktorer$som$personlighedstype,$kulturel$baggrund,$køn,$alder$og$i$særdeleshed$
jobbeskrivelse$og$stilling$har$afgørende$indflydelse$på$måden,$medarbejdere$gerne$vil$arbejde$og$
bruge$kontoret$på.105$$
$
Som$ Oseland$ (2009)$ formulerer$ det,$ er$ der$ i$ relation$ til$ personlighedstyper,$ hvor$ man$ i$
psykologien$ bl.a.$ har$ arbejdet$ med$ en$ opdeling$ i$ introverte$ og$ ekstroverte,$ i$ praksis$ tale$ om$ en$
dynamisk$ størrelse,$ hvor$ medarbejdernes$ individuelle$ præferencer$ for$ arbejdsmiljø$ afhænger$ af$
situationen:106$$
“[…]$not$only$are$people$with$different$personalities$better$suited$to$different$work$
activities$but$also$they$will$prefer$to$either$work$alone$or$amongst$their$co(workers.$
In$reality,$most$people$have$personalities$which$are$a$mix$of$introvert$and$extrovert$
traits$and$the$preferred$environment$depends$on$other$factors$such$as$the$type$of$
activity$being$conducted$and$mood.”$(Oseland$2009:245).$
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Netop$ derfor$ er$ aktivitetskontoret$ et$ naturligt$ skridt$ i$ retningen$ af$ at$ kunne$ rumme$
medarbejdernes$forskellighed,$hvor$Oseland$(2009)$ligeledes$konkluderer,$at$“To$create$successful$
workplaces,$ we$ must$ therefore$ understand$ the$ requirements$ and$ behaviour$ of$ the$ occupying$
people$and$organisations$[…]”$(Oseland$2009:244).$
Åbne$ kontorlandskaber,$ der$ er$ udformet$ som$ aktivitetskontorer,$ kan$ derfor$ være$ meget$
forskellige,$ da$ deres$ design$ og$ indretning$ afhænger$ af$ den$ pågældende$ virksomhed$ og$
organisations$interne$processer,$typer$af$medarbejdere$og$deres$forskellige$arbejdsopgaver.$Ifølge$
Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$(2014)$kan$et$aktivitetskontor$således$fx$bestå$i$en$opdeling$i$zoner$
i$ form$ af$ Open,$ Quiet$ og$ Informal,$ hvor$ de$ to$ første$ er$ til$ henholdsvis$ løbende$ samarbejde$ ved$
skrivebordene$og$individuel$koncentration,$mens$sidstnævnte$er$til$uformel$socialisering$med$ens$
kolleger$ og$ mere$ afslappet$ arbejde.$ Derudover$ ses$ der$ typisk$ også$ forskellige$ former$ for$
mødelokaler$og$gruppearbejdsrum,$hvor$nogle$ikke$kan$bookes$men$derimod$bruges$til$spontane$
møder,$telefonsamtaler$eller$individuelt$arbejde.107$
$
Aktivitetskontorets$stigende$udbredelse$afspejler$i$høj$grad$udviklingen$i$synet$på$kommunikation,$
hvor$de$fleste$virksomheder$og$organisationer$i$dag$ser$det$som$et$spørgsmål$om$interaktion$og$
involvering.1081Hvor$ Bürolandschaft(traditionen$ opstod$ på$ baggrund$ af$ en$ erkendelse$ af$ et$ skifte$
over$mod$et$dialogparadigme,$der$lægger$vægt$på$horisontal$kommunikation,$anerkender$man$nu,$
at$ det$ er$ nødvendigt$ med$ mere$ fokus$ på$ løbende$ samarbejde$ og$ vidensdeling$ på$ tværs$ af$
kontoret.$Denne$udvikling$ses$ved,$at$virksomheder$og$organisationer$siden$slutningen$af$det$20.$
århundrede$har$ændret$deres$struktur$til$at$være$mere$teambaseret,$hvilket$ifølge$Kozlowski$og$
Bell$ (2013)$ skyldes$ den$ nye$ virkelighed$ på$ verdensmarkedet,$ som$ grundlæggende$ er$ præget$ af$
”Increasing$global$competition,$consolidation,$and$innovation$[…]”$(Kozlowski$og$Bell$2013:3).$Det$
skaber$naturligt$et$øget$pres$internt$i$virksomheder,$om$at$man$både$er$nytænkende,$fleksibel$og$
tilpasningsdygtig,$ og$ det$ er$ det,$ en$ organisationsstruktur$ helt$ eller$ delvist$ baseret$ på$ teams$
muliggør.109$
$
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Hvis$vi$kombinerer$de$tre$paradigmer$med$det$åbne$kontorlandskabs$udvikling,$som$den$netop$er$$
blevet$beskrevet,$kan$vi$dermed$konkludere,$at$en$evolutionsoversigt$vil$se$ud$på$følgende$måde:$
$
$$$$$$$1.$$Information$=$the$American$office$plan$
Medarbejderne$ sidder$ på$ lange$ rækker$ af$ skriveborde$ med$ fronten$ mod$ deres$
mellemleder,$ hvorigennem$ der$ skabes$ rum$ for$ vertikal$ envejskommunikation.$ Formålet$
med$kontordesignet$er$at$sætte$de$bedste$rammer$for$kontrol,$korrektion$og$uddelegering$
af$opgaver.$
$
$$$$$$$$$$$$$2.!Dialog$=$Bürolandschaft!
Medarbejderne$sidder$ved$øer$af$skriveborde$sammen$med$ledelsen$med$et$minimum$af$
skillevægge,$ hvorigennem$ der$ skabes$ rum$ for$ horisontal$ tovejsdialog.$ Formålet$ med$
kontordesignet$ er$ at$ give$ de$ bedste$ rammer$ for$ spontan$ kommunikation$ mellem$ de$
menige$medarbejdere$såvel$som$med$ledelsen.$
$$
$$$$$$$$$$$$$3.!Interaktion$=$Aktivitetskontoret$
Medarbejderne$placerer$sig,$hvor$de$vil,$alt$efter$deres$arbejdsopgaver,$hvorigennem$der$$
skabes$ forskellige$ rum$ til$ forskellige$ aktiviteter$ og$ interaktionsformer.$ Formålet$ med$
kontordesignet$ er$ at$ skabe$ de$ bedste$ rammer$ for$ involvering$ og$ samarbejde$ på$ tværs$ af$
virksomheden.$
$
Vi$har$nu$fået$etableret,$at$synet$på$kommunikation$i$virksomheder$og$organisationer$har$haft$en$
afgørende$indflydelse$på$udviklingen$af$det$åbne$kontorlandskab,$hvor$et$af$hovedargumenterne$
for$ dets$ udformning$ traditionelt$ set$ har$ været,$ at$ det$ medfører$ bedre$ mulighed$ for$ ansigt(til(
ansigt(kommunikation.110$Derfor$ er$ det$ nærliggende$ at$ belyse,$ hvad$ forskningen$ reelt$ har$ kunne$
påvise$omkring$dette,$samt$hvilke$positive$og$negative$effekter$forskellige$undersøgelser$ellers$har$
fundet$frem$til.$Først$vil$jeg$slå$ned$på$de$påviste$positive$effekter$ved$det$åbne$kontorlandskab,$
hvilket$efterfølgende$leder$mig$over$til$de$negative.$$
$
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3.2. Interaktionelle fordele ved det åbne kontorlandskab
Når$ fortalerne$ for$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ hvad$ enten$ de$ fx$ er$ arkitekt($ eller$
indretningsfirmaer,111$argumenterer$for,$at$det$åbne$kontorlandskab$fører$til$mere$intern$ansigt(
til(ansigt(kommunikation$i$virksomheder$og$organisationer,$er$det$vigtigt$først$at$skelne$mellem,$
hvilken$ kommunikationsform$ der$ menes.

112

$Der$ er$ nemlig$ stor$ forskel$ på,$ hvorvidt$

kommunikationen$er$planlagt$eller$spontan,$og$typisk$er$det$den$sidste$variant,$som$fremhæves.113$
For$ når$ det$ gælder$ den$ planlagte$ kommunikation,$ som$ typisk$ har$ form$ af$ aftalte$ møder,$ vil$ det$
ifølge$ Steele$ (1986)$ ikke$ spille$ en$ nævneværdig$ rolle,$ om$ medarbejderne$ sidder$ samlet$ eller$ i$
enkeltmandskontorer.$ Det$ skyldes$ for$ det$ første,$ at$ planlagt$ kommunikation$ typisk$ foregår$ i$
mødelokaler,$ ligesom$ denne$ form$ for$ arbejdsrelateret$ interaktion$ er$ en$ nødvendig$ del$ af$ den$
daglige$ arbejdsgang$ i$ virksomheder,$ hvor$ der$ løbende$ skal$ koordineres,$ planlægges$ og$ gøres$
status.$ Derfor$ kan$ en$ designmæssig$ ændring$ i$ omgivelserne$ på$ kontoret$ i$ princippet$ ikke$
umuliggøre$ den$ planlagte$ kommunikation,$ da$ den$ er$ af$ afgørende$ betydning$ for$ virksomhedens$
præstation.114$$
$
Det$ modsatte$ hævdes$ om$ den$ spontane$ her(og(nu(kommunikation,115$som$ fx$ kan$ have$ form$ af$
arbejdsrelateret$ feedback$ til$ og$ fra$ ens$ kolleger$ på$ kontoret$ eller$ samtale$ orienteret$ mod$ livet$
udenfor$ virksomheden. 116 $Her$ har$ der$ i$ årtier$ hersket$ en$ diskurs$ om,$ at$ denne$ forekommer$
hyppigere$og$nemmere$i$det$åbne$kontorlandskab,$hvor$man$kan$se$sine$kolleger$og$tage$direkte$
kontakt,$ hvilket$ som$ nævnt$ også$ var$ rationalet$ bag$ det$ oprindelige$ Bürolandschaft(koncept$ og$
dets$totale$fravær$af$enkeltmandskontorer.117$Ifølge$Oldham$og$Brass$(1979)$kan$denne$udbredte$
opfattelse$af,$at$medarbejdere$taler$mere$sammen,$når$der$er$et$minimum$af$adskillelse$imellem$
dem,$ dateres$ tilbage$ til$ en$ række$ undersøgelser$ inden$ for$ socialpsykologien$ i$ begyndelsen$ af$
1950’erne.$ Disse$ konkluderede$ nemlig,$ at$ de$ fysiske$ strukturer$ i$ bygninger$ har$ en$ afgørende$
betydning$for$måden,$mennesker$omgås$hinanden.118$Her$fremhæves$særligt$Festinger,$Schacter$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111

$(O’Neill$2008:3),$(https://au.goodman.com/about(us/activity(based(working)$$$$
$(Sundstrom$1986:258)$
113
$(Allen$og$Gerstberger$1973:491(492)$
114
$(Steele$1986:89)!
115
$(Allen$og$Gerstberger$1973:487)$
116
$(Oldham$og$Brass$1979:270,$280)$
117
$(Hegde$1986:139)$
118
$(Oldham$og$Brass$1979:267(268)$
112

!

37

og$Backs$(1950)$undersøgelse$af$en$række$boligblokke,$hvor$man$bl.a.$kom$frem$til,$at$de$beboere,$
som$havde$lejligheder$i$nærheden$af$trappeopgangen,$også$havde$langt$mere$daglig$kontakt$med$
deres$ over($ og$ underboer,$ end$ dem$ som$ boede$ for$ enden$ af$ gangen:$119$Altså$ kunne$ de$ fysiske$
strukturer$presse$mennesker$sammen$til$at$mødes.$En$lignende$konklusion$kunne$Sommer$(1959)$
dokumentere$ i$ sin$ undersøgelse$ af$ siddepladsers$ rolle$ i$ valget$ af$ kommunikationspartner$ i$ et$
cafeteria,$ hvor$ det$ viste$ sig,$ at$ de$ personer,$ som$ sad$ nærmest$ hinanden,$ også$ havde$ større$
tilbøjelighed$til$at$begynde$en$samtale,$end$dem$der$sad$langt$fra$hinanden.120$
$
Undersøgelser$af$de$samme$forhold$i$kontorbygninger$er$efterfølgende$kommet$med$de$samme$
konklusioner,$ hvor$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972)$ samt$ Allen$ og$ Gerstberger$ (1973)$ kunne$ påvise,$ at$
medarbejderne$ i$ en$ henholdsvis$ detail($ og$ ingeniørvirksomhed,$ der$ flyttede$ fra$
enkeltmandskontorer$ over$ til$ åbne$ kontorlandskaber,$ oplevede$ en$ markant$ stigning$ i$ deres$
daglige$ansigt(til(ansigt(kommunikation.121$Nogle$år$senere$kunne$Allen$(1977)$på$samme$vis$som$
Sommer$(1959)$ligeledes$dokumentere,$at$afstanden$imellem$medarbejderes$skriveborde$har$en$
effekt$ på,$ hvor$ ofte$ de$ taler$ sammen,$ hvilket$ han$ illustrerede$ med$ sin$ Allen$ Curve.$ Nedenfor$
fremgår$en$opdateret$version$af$denne,$hvor$e(mail(korrespondance$også$er$en$variabel.$
!!

$

Figur 3: Allen og Henns (2006) kurve over forholdet ml. afstand og kommunikation
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Som$ Allens$ (1977)$ graf$ viser,$ talte$ medarbejderne$ i$ den$ undersøgte$ virksomhed$ således$ mindre$
sammen,$jo$længere$afstand$der$var$imellem$deres$skriveborde,$og$efterfølgende$kunne$Allen$og$
Henn$ (2006)$ ligeledes$ dokumentere,$ at$ dette$ fænomen$ også$ gælder$ for$ e(mail(korrespondance,$
da$de$gentog$forsøget$adskillige$år$senere.122$Denne$observation$går$godt$i$tråd$med$Wells$(1965)$
tidligere$undersøgelse$af$venskaber$i$et$forsikringsselskab,$hvor$afstanden$imellem$skrivebordene$
ligeledes$viste$sig$at$have$en$betydelig$effekt$på$dannelsen$af$venskaber$på$kontoret.$Her$havde$
medarbejderne$en$klar$tendens$til$at$blive$venner$med$de$kolleger,$som$havde$samme$køn$og$var$
omkring$samme$alder$som$dem$selv,$ligesom$man$oftest$var$venner$med$dem,$som$sad$nærmest$
en$selv.123$
$
Hvis$ vi$ sammenfatter$ Festinger,$ Schacter$ og$ Back$ (1950),$ Sommer$ (1959),$ Allen$ og$ Gerstberger$
(1973)$ samt$ Allens$ (1977)$ resultater$ til$ en$ fælles$ optik,$ kan$ man$ således$ konkludere,$ at$ en$
medarbejder,$som$fx$pludselig$får$brug$for$hjælp$til$en$opgave$eller$får$en$god$idé,$vil$være$langt$
mindre$ tilbøjelig$ til$ spontant$ at$ opsøge$ sine$ kolleger$ fysisk,$ hvis$ disse$ sidder$ afskærmet$ i$ deres$
egne$enkeltmandskontorer$bag$lukkede$døre$eller$befinder$sig$i$en$helt$anden$bygning,$fremfor,$
hvis$ de$ sad$ frit$ tilgængeligt$ i$ det$ samme$ rum$ som$ medarbejderen$ selv.124$Det$ kan$ skyldes,$ at$
tanken$ om$ den$ handlingsproces,$ der$ er$ forbundet$ med$ at$ skulle$ gå$ ind$ på$ en$ kollegas$ private$
kontor$eller$bevæge$sig$ned$ad$trapperne$og$ud$ad$døren,$får$medarbejderen$til$at$genoverveje,$
om$han$ikke$bare$kunne$bruge$længere$tid$på$at$løse$problemet$selv,$og$om$idéen$nu$også$er$god$
alligevel.125$
$
Men$selvom$flere$studier$således$har$kunne$fremvise$det$åbne$kontorlandskabs$positive$effekt$på$
den$interne$ansigt(til(ansigt(kommunikation$i$virksomheder,$er$der$dog$ligeså$mange$andre,$som$
har$ dokumenteret$ det$ modsatte,$ heriblandt$ Oldham$ og$ Brass$ (1979)$ og$ senere$ Kim$ og$ Dear$
(2013),$mens$bl.a.$Sundstrom,$Burt$og$Kamp$(1980)$ikke$kunne$finde$nogen$sammenhæng$mellem$
åbne$strukturer$og$øget$kommunikation.126$Derfor$understreger$både$Elsbach$og$Pratt$(2007)$samt$
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Sailer$ og$ Penn$ (2009),$ at$ det$ er$ en$ kendsgerning,$ at$ den$ samlede$ forskning$ omkring$ det$ åbne$
kontorlandskabs$ indflydelse$ på$ den$ interne$ ansigt(til(ansigt(kommunikation$ ikke$ viser$ noget$
entydigt$positivt$resultat$i$forholdet$mellem$åbenhed$på$kontoret$og$øget$interaktion.127$
$
Ifølge$ Sailer$ og$ Penn$ (2009)$ skal$ de$ oftest$ modstridende$ forskningsresultater$ ses$ i$ lyset$ af$ de$
varierede$ tilgange,$ metoder$ og$ undersøgelsesdesigns,$ som$ de$ er$ frembragt$ igennem,$ samt$ ikke$
mindst$den$pågældende$virksomhed$eller$organisations$unikke$kontormiljø$og$arbejdskultur,$som$
forskerne$ har$ bevæget$ sig$ i.128$For$ der$ er$ i$ sagens$ natur$ stor$ forskel$ på,$ om$ man$ fx$ kun$ har$ lagt$
vægt$ på$ spørgeskemaer$ som$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972)$ eller$ kombineret$ disse$ med$ kvalitative$
interviews$ som$ Oldham$ og$ Brass$ (1979).$ Det$ samme$ gælder,$ hvordan$ man$ har$ defineret$ intern$
kommunikation$ som$ variabel,$ der$ fx$ af$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972)$ bliver$ formuleret$ som$
”socialisering”,$ mens$ Oldham$ og$ Brass$ (1979)$ bruger$ ”feedback”.$ Og$ sidst$ men$ ikke$ mindst$
fremhæver$ Sailer$ og$ Penn$ (2009)$ det$ afgørende$ faktum,$ at$ åbne$ kontorlandskaber$ rundt$ om$ i$
virksomheder$og$organisationer$er$vidt$forskellige$i$deres$udformning$og$design,$hvor$nogle$formår$
at$ skabe$ gode$ rammer$ for$ interaktionen$ mellem$ medarbejderne,$ mens$ andre$ fejler.$129$Derfor$
konkluderer$Sailer$og$Penn$(2009),$at$”[…]$it$is$still$the$case$that$findings$from$one$setting$cannot$
be$easily$replicated$in$subsequent$studies.”$(Sailer$og$Penn$2009:3).$
$
Men$selvom$man$således$ikke$kan$drage$den$entydige$konklusion$ud$fra$den$samlede$forskning,$at$
det$åbne$kontorlandskab$altid$forøger$og$forbedrer$den$interne$ansigt(til(ansigt(kommunikation,$
viser$ de$ mange$ positive$ resultater$ dog$ alligevel,$ at$ det$ potentielt$ er$ muligt$ under$ de$ rette$
omstændigheder,$ligesom$de$negative$illustrerer,$hvordan$det$kan$fejle.$Helt$i$tråd$med$Festinger,$
Schacter$og$Backs$(1950)$samt$Sommers$(1959)$klassiske$undersøgelser$kan$vi$derfor$udlede,$at$de$
fysiske$strukturer$i$en$bygning,$som$i$det$åbne$kontorlandskabs$tilfælde$er$et$fravær$af$vægge$og$
et$minimum$af$afstand$imellem$skrivebordene,$kan$”presse”$medarbejderne$til$at$interagere$mere$
med$hinanden.$Men$som$bl.a.$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$(2014)$også$har$dokumenteret,$er$
det$ ikke$ udelukkende$ fraværet$ af$ barrierer$ og$ afstand,$ der$ former$ ansigt(til(ansigt(
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kommunikationen$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ da$ der$ er$ mange$ andre$ faktorer,$ som$ også$ har$
afgørende$indflydelse$på,$hvorvidt$kommunikationen$understøttes$eller$besværliggøres.130$$
$
For$ som$ vi$ skal$ se$ i$ det$ kommende$ afsnit,$ kan$ et$ dårligt,$ åbent$ kontormiljø,$ hvor$ der$ er$ støj$ og$
distraktion,$gøre$medarbejderne$så$overstimulerede$og$stressede,$at$de$ikke$har$mentalt$overskud$
til$ at$ interagere$ med$ deres$ kolleger,$ sideløbende$ med$ at$ de$ løser$ deres$ arbejdsopgaver.131$På$
samme$ måde$ kan$ en$ manglende$ oplevelse$ af$ at$ kunne$ tale$ fortroligt$ og$ privat,$ fordi$ alle$ på$
kontoret$ kan$ overhøre$ en,$ føre$ til,$ at$ der$ sker$ et$ fald$ i$ disse$ samtaleformer,$ selvom$ de$ i$ mange$
tilfælde$har$en$vigtig$arbejdsmæssig$funktion.132$$
$
$

3.3. Interaktionelle udfordringer ved det åbne
kontorlandskab
At$ et$ åbent$ kontorlandskab$ kan$ påvirke$ medarbejdernes$ ansigt(til(ansigt(interaktion$ og$ (
kommunikation,$ arbejdsprocesser$ såvel$ som$ jobtilfredshed$ i$ en$ negativ$ retning$ er$ blevet$
dokumenteret$i$en$lang$række$af$undersøgelser,133$hvor$det$har$vist$sig,$at$det$særligt$er$støj$og$
distraktion$samt$manglende1fortrolighed,$der$er$den$primære$årsag$hertil.134$I$praksis$hænger$disse$
tre$problematikker$tæt$sammen$i$et$gensidigt$påvirkende$forhold,$da$man$uden$fortrolighed$eller$
privacy1 er$ udsat$ for$ omgivelsernes$ forstyrrelser,$ ligesom$ forstyrrelserne$ bekræfter$ en$ i,$ at$ man$
ikke$har$nogen$fortrolighed$eller$privatliv.135$For$overblikkets$skyld$vil$jeg$dog$først$belyse$støj($og$
distraktionsproblematikken$og$dernæst$den$manglende$fortrolighed.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130

$(Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$2014:15(17)$
$(Davis,$Leach$og$Clegg$2011:199),$(Steg,$Van$Den$Berg$og$De$Groot$2013:31)$
132
$(Oldham$og$Brass$1979:278)!
133
$Oldham$og$Brass$(1979),$Loewen$og$Suedfeld$(1992),$Sundstrom,$Town,$Rice,$Osborn$og$Brill$(1994),$Berg$Nielsen,$
Simonsen$og$Toft$(2014)$
134
$(Kim$og$Dear$2013:18)$
135
$(Hegde$1982:531)$
131

!

41

3.3.1. Støj og distraktion
Til$forskel$fra$medarbejdere,$der$sidder$i$deres$egne$enkeltmandskontorer$eller$deler$kontor$to(og(
to,$ viser$ undersøgelser$ som$ Oldham$ og$ Brass$ (1979),$ McElroy$ og$ Morrow$ (2012),$ Kim$ og$ Dear$
(2013)$samt$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$(2014),$at$medarbejdere$i$åbne$kontorlandskaber$ofte$
udtrykker$problemer$med$at$kunne$arbejde$uforstyrret$og$koncentreret.136$På$samme$vis$har$bl.a.$
Loewen$ og$ Suedfeld$ (1992),$ Waye,$ Rylander,$ Benton$ og$ Leventhall$ (1997)$ samt$ Errett,$ Bowden,$
Choiniere$ og$ Wang$ (2006)$ påpeget,$ at$ medarbejdere$ præsterer$ dårligere$ i$ støjfulde$ og$
distraherende$ omgivelser.137$Ifølge$ Hegde$ (1982)$ er$ støj($ og$ distraktionsproblematikken$ et$ helt$
naturligt$vilkår,$når$man$placerer$medarbejdere$i$fælles$lokaler$med$et$minimum$af$barrierer$og$
afstand$ imellem$ dem.$ At$ det$ er$ naturligt$ skal$ forstås$ i$ den$ henseende,$ at$ man$ i$ det$ åbne$
kontorlandskab$ i$ de$ fleste$ tilfælde$ både$ kan$ høre$ og$ se,$ hvad$ alle$ ens$ kolleger$ foretager$ sig,$
ligesom$de$omvendt$også$har$fuld$visuel$og$auditiv$adgang$til$en$selv.138$Man$er$dermed$tilstede$på$
arbejdspladsen$på$en$helt$anden$måde,$end$hvis$man$havde$siddet$afskærmet$bag$fire$vægge$og$
en$ lukket$ dør$ i$ sit$ eget$ enkeltmandskontor,$ og$ det$ er$ dette,$ som$ kan$ skabe$ grobund$ for$
forstyrrende$støj$og$distraktion$i$det$åbne$kontorlandskab.
$
I$forbindelse$med$et$interview,$som$jeg$udførte$under$udarbejdelsen$af$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$
Toft$(2014),$udtrykte$en$medarbejder$problematikken$på$følgende$måde:$$
”If$I$don’t$have$my$iPod$with$me$I$would$go$crazy$and$stress.$Simply$because$it$is$extremely$
noisy.$From$the$coffee$machine$to$the$dishwasher$[...]$And$telephones,$printers…$all$of$this$
[…]$And$a$lot$of$people$passing$through.$So$if$you’re$down$in$this$end$you$will$literally$have$
people$all$the$time$talking$and$walking.”139$(Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$2014).$
Som$ citatet$ illustrerer,$ er$ det$ især$ maskiner,$ IT($ og$ kommunikationsudstyr$ såvel$ som$
medarbejderne$ selv,$ der$ udgør$ potentielle$ støjkilder$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab.$ Her$ fremhæver$
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Christensen$ (2009)$ og$ adskillige$ undersøgelser,140$heriblandt$ Langdon$ (1966)$ og$ Hegde$ (1982),$$
særligt$sidstnævnte,$da$den$teknologiske$udvikling$har$medført,$at$moderne$kontorudstyr$generelt$
støjer$mindre,$end$det$gjorde$tidligere,141$ligesom$mange$virksomheder$ofte$er$bevidste$omkring$
at$ placere$ de$ mere$ larmende$ maskiner$ i$ særskilte$ lokaler.142$Det$ samme$ kan$ derimod$ ikke$ siges$
om$ medarbejderne$ selv,$ der$ netop$ kommunikerer$ mere$ ansigt(til(ansigt$ på$ kontoret$ nu,$ end$ de$
gjorde$ tidligere.$ Dette$ skyldes,$ at$ vidensarbejde$ er$ blevet$ mere$ komplekst$ og$
udviklingsorienteret,143$hvilket$udviklingen$fra$det$traditionelle$American$office$plan$over$mod$det$
stadig$populære$Bürolandschaft$også$illustrerer.$$
$$$
Når$medarbejderne$således$tydeligt$kan$overhøre$hinandens$samtaler$ved$skrivebordene,$og$disse$
ikke$ opleves$ som$ relevante$ for$ dem$ selv,$ opfattes$ samtalerne$ som$ forstyrrende$ støj,$ ligesom$
kollegernes$ bevægelser$ og$ generelle$ interaktion$ på$ kontoret$ også$ kan$ virke$ distraherende.144$
Paradoksalt$nok$er$det$dog$ikke$kun$de$andres$samtaler$og$interaktion$på$kontoret,$der$kan$virke$
forstyrrende$ for$ den$ enkelte$ medarbejder,$ men$ ligeså$ meget$ dennes$ egen$ omgang$ med$ sine$
kolleger.$Dette$er$interessant,$da$hovedrationalet$bag$det$åbne$kontorlandskab$i$mange$tilfælde$
netop$er$at$få$medarbejderne$til$at$tale$mere$sammen,145$men$som$Loewen$og$Suedfeld$(1992)$og$
Davis,$ Leach$ og$ Clegg$ (2011)$ fremhæver,$ så$ kan$ medarbejderne$ blive$ udsat$ for$ så$ megen$
interaktion$med$deres$kolleger$i$det$daglige,$at$de$ikke$har$tilstrækkelig$tankekapacitet$til$også$at$
udføre$ deres$ arbejde$ hensigtsmæssigt.146$En$ nyere$ spørgeskemaundersøgelse$ foretaget$ af$ Craig$
(2010)$ har$ også$ vist,$ at$ medarbejderne$ kan$ opleve$ den$ hyppige$ interaktion$ med$ deres$ kolleger$
som$en$af$de$faktorer,$som$tager$allermest$af$deres$produktivitetstid$i$løbet$af$en$arbejdsdag.147$
Her$ nævner$ Christensen$ (2009)$ dog,$ at$ det$ i$ høj$ grad$ er$ individuelt,$ hvornår$ interaktion$ opleves$
som$ værende$ forstyrrende,$ hvor$ medarbejderens$ alder$ og$ kulturelle$ baggrund$ spiller$ en$
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afgørende$faktor.$Nogle$medarbejdere$vil$således$kunne$arbejde$fint,$mens$de$sideløbende$sparrer$
med$deres$kolleger,$mens$andre$kan$finde$det$meget$besværligt.148$$
$
En$væsentlig$grund$til$at$mange$medarbejdere$oplever$så$stort$et$problem$med$støj$og$distraktion$
fra$deres$kolleger$i$det$åbne$kontorlandskab,$som$det$fx$var$tilfældet$i$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$
Tofts$(2014)$undersøgelse,$skal$findes$i,$at$man$igennem$tiden$er$begyndt$at$placere$flere$og$flere$
medarbejdere$ i$ samme$ lokaler$ for$ at$ spare$ penge$ på$ de$ anvendte$ kvadratmeter. 149 $En$
undersøgelse$ foretaget$ af$ British$ Council$ of$ Offices$ viser$ således,$ at$ man$ i$ det$ gennemsnitslige$
kontor$i$England$er$gået$fra$16.6$m2$pr.$medarbejder$i$1997$til$11.8$m2$i$2009.150$
$
Dette$ er$ dog$ ikke$ en$ hensigtsmæssig$ tendens,$ da$ undersøgelser$ har$ vist,$ at$ mennesker,$ der$
befinder$sig$i$samme$lokale$med$meget$lidt$plads$imellem$sig,$ofte$vil$opleve$en$form$for$mental$
stresstilstand$kaldet$crowding.151$Tilstanden$opstår,$når$den$individuelle$medarbejders$behov$for$
plads$ omkring$ sig$ ikke$ kan$ efterleves$ af$ omgivelserne,$ og$ der$ opstår$ derved$ en$ ubalance$ i$
forholdet$mellem$de$fysiske$rammer,$som$kontoret$sætter$for$arbejdsgangen$i$virksomheden,$og$
medarbejdernes$ evne$ til$ at$ kunne$ tilpasse$ sig$ og$ arbejde$ i$ disse$ rammer. 152$$ Ligesom$ det$ er$
tilfældet$med$forstyrrende$interaktion,$er$det$også$her$individuelt,$hvor$trangt$et$kontor$skal$være,$
før$medarbejderne$oplever$en$følelse$af$crowding.$Stokols$(1972)$fremhæver,$at$mennesker$ikke$
nødvendigvis$behøver$at$have$problemer$med$trangheden$i$et$lokale,$så$længe$de$andre$i$lokalet$
opleves$ som$ værende$ venlige,$ ligesom$ man$ også$ kan$ vænne$ sig$ til$ at$ befinde$ sig$ i$ og$ arbejde$
under$trange$forhold.153$$
$
Det$ bliver$ dog$ i$ høj$ grad$ problematisk,$ hvis$ arbejdsgangen$ i$ virksomheden$ kræver$ hyppig$
kommunikation$og$samarbejde$mellem$medarbejderne$i$de$trange,$åbne$kontorlandskaber,154$da$
det$er$væsentlig$sværere$for$medarbejderne$at$regulere$deres$indbyrdes$spontane$interaktion,$når$
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de$ sidder$ meget$ tæt$ sammen$ og$ konstant$ har$ mulighed$ for$ øjenkontakt. 155 $Det$ skyldes,$ at$
øjenkontakt$ifølge$Allen$og$Gerstberger$(1973)$er$en$hovedforudsætning$for$skabelsen$af$kontakt$
til$ potentielle$ interaktionspartnere, 156 $og$ hvis$ det$ er$ svært$ for$ medarbejderne$ at$ undgå$
øjenkontakten,$ har$ de$ også$ ringe$ mulighed$ for$ at$ undgå$ interaktion,$ der$ kan$ opleves$ som$
forstyrrende.$ Og$ som$ tidligere$ påpeget$ kan$ for$ megen$ interaktion$ overstimulere$ medarbejderne$
så$meget,$at$det$påvirker$deres$præstation$i$en$negativ$retning.157$$
$
For$at$minimere$følelsen$af$crowding,$herunder$den$forstyrrende$interaktion,$der$opstår,$når$man$
sidder$ tæt,$ vil$ mennesker$ ifølge$ Steg,$ Van$ Den$ Berg$ og$ De$ Groot$ (2013)$ benytte$ sig$ af$ en$
copingstrategi$kaldet$social1tilbagetrækning.$Denne$indebærer,$at$man$lukker$sig$mentalt$ude$af$
omgivelserne$ved$at$undgå$øjenkontakt158$eller$fx$sætte$høretelefoner$i$ørene,$hvilket$vi$også$fik$
verbaliseret$ i$ citatet$ på$ side$ 42.$ Crowding$ er$ derfor$ i$ høj$ grad$ problematisk,$ da$ det,$ udover$ at$
påvirke$medarbejdernes$velvære$og$præstation,$kan$føre$til,$at$deres$interaktion$med$kollegerne$
forbindes$med$noget$negativt.$Det$er$i$sagens$natur$ikke$hensigtsmæssigt,$når$arbejdsgangen$for$
den$ moderne$ vidensmedarbejder$ ifølge$ Christensen$ (2009)$ netop$ er$ kendetegnet$ ved$ megen$
samarbejde$og$vidensdeling.159$$
$
Som$ en$ samlet$ rammebetegnelse$ for$ denne$ støj$ og$ distraktion,$ der$ kan$ opstå$ på$ et$ kontor,$ kan$
man$ligesom$Davis,$Leach$og$Clegg$(2011)$benytte$udtrykket$kognitiv1overbelastning,$som$netop$
etablerer,$ at$ det$ i$ sidste$ ende$ handler$ om,$ at$ medarbejderne$ bliver$ overstimulerede$ af$
kontormiljøet.$I$en$tilstand$af$kognitiv$overbelastning$har$medarbejderne$således$både$svært$ved$
at$ koncentrere$ sig$ om$ deres$ arbejde$ og$ engagere$ sig$ i$ interaktionen$ med$ deres$ kolleger,$ fordi$
deres$ hjerner$ har$ travlt$ nok$ med$ at$ behandle$ de$ mange$ udefrakommende$ informationer$ og$
stimulanser,160$der$er$produkter$af$et$uhensigtsmæssigt$designet$og$indrettet$kontormiljø.$$
$
$
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3.3.2. Fortrolighed
Ligesom$ medarbejdere,$ der$ sidder$ sammen$ i$ et$ åbent$ kontorlandskab,$ kan$ blive$ forstyrret$ af$
hinanden$og$omgivelserne,$oplever$mange$også$problemer$med$at$kunne$arbejde$og$tale$fortroligt$
i$ det$ daglige.

161

$I$ en$ kontorbygning,$ hvor$ medarbejderne$ enten$ sidder$ hver$ for$ sig$ i$

enkeltmandskontorer$eller$deles$om$disse$to(og(to,$er$der$mulighed$for$fortrolighed$hele$tiden,$da$
man$ konstant$ er$ afskærmet$ fra$ sine$ kolleger$ og$ selv$ vælger$ til,$ hvornår$ man$ vil$ forlade$ denne$
fortrolighed.$Det$samme$kan$ikke$siges$om$det$åbne$kontorlandskab,$da$medarbejderne$her$ikke$
er$afskærmet$fra$hinanden,$men$mere$eller$mindre$konstant$har$mulighed$for$at$se$og$overhøre,$
hvad$ hinanden$ foretager$ sig$ og$ siger. 162 $Det$ kan$ som$ nævnt$ skabe$ forstyrrelser,$ men$ det$ er$
ligeledes$ problematisk,$ når$ medarbejderne$ har$ et$ behov$ for$ fortrolighed,$ hvilket$ ikke$ på$ samme$
måde$ kan$ tilgodeses$ som$ i$ et$ enkeltmandskontor. 163 $Derfor$ er$ den$ manglende$ mulighed$ for$
umiddelbar$ fortrolighed,$ eller$ privacy$ på$ engelsk,$ også$ en$ af$ de$ variabler,$ som$ ligger$ lavest$ i$
undersøgelser$ af$ virksomheder,$ der$ er$ rykket$ fra$ enkeltmandskontorer$ til$ et$ åbent$
kontorlandskab.164$$
$
Ifølge$ Sundstrom,$ Town,$ Brown,$ Forman$ og$ McGee$ (1982)$ hænger$ medarbejdernes$ oplevelse$ af$
fortrolighed$således$nøje$sammen$med,$hvor$mange$vægge$der$afskærmer$dem$fra$deres$kolleger.$
Som$grafen$viser,$er$der$i$praksis$tale$om$et$en(til(en(forhold,$hvor$oplevelsen$af$fortrolighed$stiger$
for$hver$væg,$der$afskærmer$medarbejderen.165$
$
$
$
$
$
$
$
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$

Figur 4: Sundstrom, Town, Brown, Forman og McGees (1982)
graf over forholdet ml. oplevelsen af fortrolighed og antallet af
vægge

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sundstrom,$Town,$Brown,$Forman$og$McGees$(1982)$graf$illustrerer$dermed,$at$den$fulde$form$for$
fortrolighed$kun$kan$skabes$af$et$helt$aflukket$lokale,$hvor$man$kan$lukke$døren,$og$ingen$udefra$
kan$høre,$hvad$der$foregår$eller$bliver$sagt.166$Hvis$medarbejdernes$skriveborde$derimod$ikke$er$
afskærmet$ af$ vægge,$ hvilket$ jo$ er$ tilfældet$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ vil$ andre$ faktorer$ i$
oplevelsen$af$fortrolighed$bl.a.$være$afstanden$til$den$nærmeste$kollega$og$de$fælles$gangarealer$
samt$ indgangene$ til$ kontoret,$ antallet$ af$ kolleger$ i$ samme$ lokale$ som$ en$ selv$ og$ graden$ af$
synlighed$over$for$ens$kolleger$og$leder.167$
$
At$den$manglende$fortrolighed$bliver$italesat$i$så$mange$undersøgelser$af$åbne$kontorlandskaber$
skyldes,$at$der$i$løbet$af$en$arbejdsdag$kan$være$adskillige$samtaler$og$arbejdsopgaver,$som$man$
ikke$vil$have,$at$ens$kolleger$er$vidne$til.$I$Oldham$og$Brass’$(1979)$undersøgelse$var$det$fx$i$form$
af$feedback$og$evaluering$fra$ledere$til$menige$medarbejdere,$hvor$begge$parter$oplevede$et$fald$i$
denne$ form$ for$ kommunikation,$ da$ de$ rykkede$ fra$ enkeltmandskontorer$ over$ til$ et$ helt$ åbent$
miljø. 168 $Så$ selvom$ hovedargumentet$ for$ det$ åbne$ kontorlandskab$ er,$ at$ det$ skaber$ bedre$
mulighed$for$ansigt(til(ansigt(kommunikation,$er$det$altså$ikke$alle$former$for$samtale,$der$egner$
sig$ lige$ godt$ i$ det$ sociale$ rum,$ hvor$ alle$ kan$ overhøre$ en.$ Her$ fremhæver$ Sundstrom$ (1986),$ at$
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særligt$ lederes$ arbejde$ består$ i$ fortrolige$ samtaler,$ der$ kan$ omfatte$ personfølsomme$
informationer$eller$hemmelige$strategiske$beslutninger,$hvor$man$ikke$ønsker$denne$viden$givet$
videre$til$andre.169$$
De$ menige$ medarbejdere$ på$ kontoret$ har$ dog$ også$ et$ behov$ for$ fortrolig$
kommunikation,$som$ikke$kun$går$ud$på$at$kunne$tale$med$deres$leder$en(til(en,$men$også$gælder$
de$mere$privatlivsorienterede$samtaler.$Oldham$og$Brass’$(1979)$kunne$således$dokumentere,$at$
medarbejderne$ oplevede$ et$ fald$ i$ muligheden$ for$ at$ danne$ venskaber$ på$ arbejdspladsen$ i$ det$
åbne$kontorlandskab,$hvilket$skyldes,$at$medarbejderne$følte,$at$det$var$umuligt$at$føre$en$mere$
personlig$ samtale$ på$ kontoret,$ hvorigennem$ man$ kunne$ lære$ hinanden$ at$ kende$ privat.$ Som$
eksempel$ nævnte$ en$ af$ Oldham$ og$ Brass’$ (1979)$ respondenter,$ at$ han$ gerne$ ville$ invitere$ nogle$
udvalgte$kolleger$med$til$en$fest,$men$han$havde$haft$svært$ved$at$spørge$dem,$uden$at$alle$andre$
også$ ville$ høre$ det.170$Oplevelsen$ af$ fortrolighed$ og$ kunne$ tale$ ”frit$ fra$ leveren”$ er$ dermed$ ikke$
kun$ nødvendig$ til$ de$ direkte$ arbejdsrelaterede$ samtaler,$ som$ fx$ strategimøder$ eller$ MUS(
samtaler,$ men$ i$ ligeså$ høj$ grad$ til$ de$ mere$ privatlivsorienterede$ samtaler,$ hvorigennem$ der$
knyttes$ tætte$ bånd$ mellem$ kolleger$ og$ skabes$ venskaber$ på$ arbejdspladsen.171$Som$ Sundstrom$
(1986)$ påpeger,$ kan$ et$ nært$ personligt$ bånd$ mellem$ medarbejderne$ styrke$ deres$ professionelle$
samarbejde,172$hvorfor$de$privatlivsorienterede$samtaler$derfor$til$en$vis$grad$er$ligeså$vigtige$som$
de$direkte$arbejdsrelaterede.$
$
Den$gennemgåede$teori$og$forskning$argumenterer$således$for,$at$det$er$essentielt$for$ledelsen$i$
enhver$virksomhed$at$tilbyde$sine$medarbejdere$de$faciliteter$på$kontoret,$som$er$nødvendige$for$
at$ kunne$ interagere,$ kommunikere$ og$ arbejde$ hensigtsmæssigt.$ Som$ Oseland$ (2009)$ formulerer$
det,$kan$den$designmæssige$udfordring$for$et$godt$kontormiljø$sammenfattes$til$et$spørgsmål$om,$
hvordan$ det$ er$ muligt,$ at$ ”[…]$ create$ workplaces$ which$ enhance$ interaction,$ but$ minimise$
distraction$[…]”$(Oseland$2009:247).$Med$sin$opdeling$af$det$åbne$kontorlandskab$i$områder,$der$
er$beregnet$til$forskellige$aktiviteter,$kan$aktivitetskontor(konceptet$ses$som$en$løsning$på$denne$
udfordring.$Her$søger$man$netop$både$at$tilgodese$medarbejdernes$behov$for$løbende$ansigt(til(
ansigt(interaktion$såvel$som$koncentration$og$fortrolighed.$$I$den$følgende$beskrivelse$af$casen$til$
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undersøgelsen$i$nærværende$speciale$vil$jeg$præsentere,$hvordan$ISS$har$grebet$problemstillingen$
an$gennem$designet$af$deres$åbne$kontorlandskaber.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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4. Casebeskrivelse
ISS$ er$ en$ international$ virksomhed$ med$ hovedsæde$ i$ Søborg,$ hvis$ kerneforretning$ er$ at$ udbyde$
services$inden$for$facility$management,$rengøring,$sikkerhed,$ejendomme,$catering$og$IT(support.$
ISS’$ kunder$ tæller$ en$ lang$ række$ af$ private$ og$ offentlige$ organisationer$ og$ virksomheder,$ og$
globalt$ beskæftiger$ ISS$ over$ 510.000$ medarbejdere,$ som$ er$ fordelt$ i$ mere$ end$ 75$ lande. 173$
Medarbejderskaren$består$af$forskellige$service($og$administrationsfunktioner,$hvor$nærværende$
undersøgelse$ har$ taget$ udgangspunkt$ i$ de$ vidensmedarbejdere,$ som$ arbejder$ på$ hovedkontoret$
for$de$globale$aktiviteter,$Group,$og$hovedkontoret$for$de$lokale$aktiviteter$i$Danmark,$Tower.$$
!
ISS$ er$ valgt$ som$ case$ for$ undersøgelsen,$ da$ deres$ to$ hovedkontorer$ repræsenterer$ den$ nyere$
udvikling$af$det$åbne$kontorlandskab,$aktivitetskontoret,$ligesom$hovedparten$af$medarbejderne$i$
Group$ tidligere$ sad$ i$ deres$ egne$ enkeltmandskontorer$ på$ det$ gamle$ hovedkontor,$ hvor$ man$ på$
det$ nuværende$ er$ fælles$ om$ alle$ områder.$ På$ samme$ måde$ sad$ medarbejderne$ i$ Tower$ også$
tidligere$spredt$i$forskellige$bygninger,$placeret$i$enkeltmands($eller$fælleskontorer,$mens$man$nu$
sidder$ samlet$ i$ den$ samme$ kontorbygning$ i$ et$ åbent$ kontorlandskab$ fordelt$ på$ tre$ etager.$ Når$
medarbejderne$ på$ begge$ hovedkontorer$ således$ er$ gået$ fra$ at$ være$ adskilt$ til$ at$ være$ samlet,$
giver$det$mig$mulighed$for$at$sammenligne$mine$resultater$med$tidligere$undersøgelser,$som$bl.a.$
Allen$og$Gerstberger$(1973),$Oldham$og$Brass$(1979)$samt$Zalesny$og$Faraces$(1987),$hvorved$min$
undersøgelse$kan$placeres$som$en$del$af$en$længere$forskningstradition.$
$
Ved$ at$ tage$ udgangspunkt$ i$ både$ Group$ og$ Tower$ har$ det$ yderligere$ været$ muligt$ for$ mig$ at$
foretage$ en$ komparativ$ analyse,$ hvorved$ jeg$ kan$ se,$ om$ de$ indsamlede$ data$ fra$ de$ to$
hovedkontorer$ udtrykker$ en$ generel$ tendens$ eller$ illustrerer$ forskellige$ måder,$ hvorpå$
medarbejderne$interagerer$i$det$åbne$kontorlandskab$og$bruger$dets$rådighedsmuligheder.$Efter$
denne$præsentation$af$ISS$vil$jeg$nu$beskrive$designet$og$indretningen$af$Group$og$Tower.$
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173

$(Group$Annual$Report$2014:4,$5)$

!

50

4.1. ISS’ aktivitetskontorer
Group$ og$ Tower$ er$ designet$ som$ aktivitetskontorer$ med$ free(seating,$ hvor$ medarbejderne$ kan$
placere$ sig,$ hvor$ de$ vil,$ alt$ efter$ deres$ arbejdsopgaver.$ Udover$ free(seating$ praktiseres$ der$ også$
cleanOdesk,$ hvilket$ betyder,$ at$ medarbejderne$ skal$ efterlade$ deres$ skriveborde$ tomme$ og$
ryddede,$så$de$er$klar$til$den$næste$medarbejder.$Derfor$har$alle$et$skab$til$deres$ejendele,$hvor$
medarbejderne$henter$deres$bærbare$computer,$mapper,$dokumenter$m.m.,$når$de$møder$ind$på$
kontoret$ og$ lægger$ dem$ igen,$ når$ de$ tager$ hjem.$ For$ at$ skabe$ et$ fysisk$ tilhørsforhold$ mellem$
medarbejderne$og$deres$afdelinger$er$alle$medarbejdere$tilknyttet$en$homeObase,$dvs.$et$udsnit$af$
kontoret,$hvor$deres$respektive$afdeling$holder$til$ved$en$række$allokerede$skriveborde.$$
Billede 3: Home-base i Group

Billede 4: Home-base i Tower

$
Afdelingerne$på$de$to$hovedkontorer$er$placeret$efter,$hvem$de$samarbejder$mest$med,$hvor$fx$
HR,$ Legal$ og$ Strategy$ deler$ home(base$ i$ Group,$ mens$ Key$ Account$ og$ Corporate$ Affairs$ sidder$
sammen$ i$ Tower.$ I$ Group$ er$ medarbejdernes$ skriveborde$ placeret$ i$ forskellige$ klynger$ af$ tre$ til$
fire,$mens$de$i$Tower$står$i$rækker.$Fra$home(basen$har$medarbejderne$mulighed$for$at$bevæge$
sig$ud$i$en$række$områder,$der$understøtter$forskellige$måder$at$arbejde$på.$Udover$traditionelle$
mødelokaler$ indeholder$ begge$ kontorer$ derfor$ også$ break(out(rum,$ som$ ikke$ kan$ reserveres$ på$
forhånd$men$tages$i$brug$efter$behov.$Disse$aflukkede$rum$er$designet$til$spontane$aktiviteter$som$
møder,$ fortrolige$ samtaler,$ samarbejde,$ telefonsamtaler$ såvel$ som$ individuelt$ koncentreret$
arbejde,$ hvorfor$ rummene$ også$ varierer$ i$ forhold$ til$ indretning:$ Nogle$ indeholder$ skærme$ til$ at$
vise$ præsentationer$ eller$ holde$ videomøder,$ mens$ andre$ har$ bløde$ møbler$ til$ afslappede$
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samtaler.$ Begge$ kontorer$ indeholder$ desuden$ aflukkede$ printerrum$ samt$ åbne$ tekøkkener,$ som$
man$kan$gå$igennem,$når$man$vil$fra$en$afdeling$over$til$en$anden.$$
Billede 5: Break-out-rum i Group

Billede 6: Tekøkken i Tower

$
Den$væsentligste$forskel$mellem$Group$og$Tower$er,$at$skrivebordsområderne$i$Group$yderligere$
er$inddelt$i$en$henholdsvis$aktivitets($og$stillezone.$Aktivitetszonen$udgøres$af$områderne$omkring$
medarbejdernes$ home(bases,$ og$ det$ er$ her,$ medarbejderne$ placerer$ sig,$ når$ de$ ønsker$ løbende$
dialog,$ vidensdeling$ og$ ad(hoc(samarbejde$ med$ deres$ kolleger$ i$ afdelingen.$ Omvendt$ er$
stillezonen$ et$ område,$ som$ medarbejderne$ aktivt$ opsøger,$ når$ de$ ønsker$ ro$ til$ fordybelse$ og$
koncentration.$Her$er$skrivebordene$placeret$i$rækker$og$afskærmet$med$paneler$i$øjenhøjde,$så$
man$ også$ kan$ sidde$ med$ fortrolige$ arbejdsopgaver.$ Når$ en$ medarbejder$ sidder$ i$ stillezonen,$
indikerer$ det$ således,$ at$ han$ eller$ hun$ ikke$ vil$ forstyrres,$ og$ der$ skal$ derfor$ være$ stille$ i$ denne$
zone:$ Al$ ansigt(til(ansigt(kommunikation$ holdes$ på$ et$ minimum,$ og$ medarbejderne$ må$ hverken$
snakke$i$telefon$eller$føre$samtaler$hen$over$skrivebordene.$I$stedet$opfordres$man$til$at$søge$over$
i$aktivitetszonen$eller$ind$i$et$af$de$nærtliggende$break(out(rum.$$
$
Da$ jeg$ i$ analysen$ også$ inddrager$ medarbejdernes$ oplevelse$ af$ dagligdagen$ på$ de$ gamle$
hovedkontorer,$ vil$ jeg$ kort$ beskrive$ disses$ karakteristika$ og$ sætte$ dem$ op$ imod$ de$ nuværende$
hovedkontorer,$hvor$jeg$samtidig$også$redegør$for$bevæggrunden$for$at$flytte$til$nye$bygninger.$
$
$
$
$
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4.1.1. Group
Hovedkontoret$for$ISS’$globale$aktiviteter,$der$ligger$i$Søborg,$huser$140$medarbejdere$fordelt$på$
6.215$ m2.$ Kontorbygningen$ består$ af$ tre$ etager,$ hvor$ stueetagen$ er$ forbeholdt$ eksternt$
besøgende,$mens$2.$og$3.$sal$rummer$medarbejdernes$home(bases.$
Group$flyttede$ind$i$den$nuværende$kontorbygning$i$2013,$hvor$man$tidligere$havde$haft$adresse$
på$Bredgade$i$indre$København.$Det$gamle$hovedkontor$var$væsentlig$større$end$det$nuværende$
med$ 9.300$ m2,$ ligesom$ det$ bestod$ af$ flere$ ældre$ bygninger$ fra$ 1700(tallet,$ der$ var$ bygget$
sammen.$Langt$hovedparten$af$medarbejderne$havde$her$deres$egne$store$enkeltmandskontorer,$
mens$ få$ delte$ kontorer$ to(og(to,$ og$ en$ enkelt$ afdeling$ på$ 15$ medarbejdere$ sad$ i$ et$ fælles$
kontorlokale.$ Afskærmningen$ og$ adskillelsen$ mellem$ medarbejderne$ gav$ således$ optimale$
rammer$ for$ individuel$ koncentration$ og$ fortrolighed,$ men$ placeringen$ af$ de$ forskellige$
enkeltmands($ og$ delekontorer,$ der$ lå$ spredt$ på$ flere$ lange$ gange,$ medførte$ ligeledes,$ at$
medarbejderne$ ikke$ så$ hinanden$ særlig$ ofte.$ Man$ kunne$ derfor$ sagtens$ være$ på$ hovedkontoret$
en$hel$dag$uden$at$møde$nogen$kolleger.$
$
Som$konsekvens$heraf$viste$ISS’$interne$undersøgelser,$at$medarbejderne$i$Group$havde$et$meget$
diffust$ kendskab$ til$ andre$ afdelinger$ end$ deres$ egen,$ og$ denne$ manglende$ kommunikation$ og$
vidensdeling$på$tværs$af$virksomheden$skønnede$ledelsen$ikke$var$en$gunstig$position$at$være$i,$
hvilket$projektlederen$for$flytningen$formulerer$på$følgende$måde:$
”Der$ er$ mange$ andre$ ting$ forbundet$ med$ at$ gå$ på$ arbejde$ end$ at$ lave$ en$ rapport.$
Der$er$også$det$sociale$aspekt.$For$jo$bedre$man$lærer$hinanden$at$kende,$jo$bedre$
et$team$bliver$man,$og$$desto$bedre$samarbejder$man.”$(Caspar$Isager$Hansen,$ISS).$
$
Denne$erkendelse$førte$til$konstruktionen$af$det$nye$hovedkontor,$hvor$man$fandt$frem$til,$at$et$
åbent$ kontorlandskab$ i$ form$ af$ et$ aktivitetskontor$ var$ den$ bedste$ løsning.$ Herved$ mente$ man$
nemlig$at$kunne$skabe$bedre$rammer$for$samarbejde$og$kommunikation$på$tværs,$samtidig$med$
at$ muligheden$ for$ individuel$ koncentration$ og$ fortrolighed$ blev$ bibeholdt.$ Medarbejdernes$
positive$modtagelse$af$kontordesignet$førte$efterfølgende$til,$at$man$også$implementerede$dette$i$
Tower,$som$beskrevet$i$det$følgende$afsnit.$
$
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4.1.2. Tower
Hovedkontoret$for$ISS’$danske$aktiviteter,$der$ligger$i$Gladsaxe,$huser$270$medarbejdere,$som$er$
fordelt$ på$ tre$ etager$ og$ ca.$ 8.000$ m2$ i$ en$ kontorbygning,$ der$ deles$ med$ andre$ virksomheder.$
Tower$ flyttede$ ind$ i$ det$ nuværende$ hovedkontor$ i$ 2014$ og$ havde$ tidligere$ haft$ adresse$ på$
Møntemestervej$i$København.$Motivationen$for$flytningen$var$dels$de$høje$huslejeomkostninger$
på$det$gamle$kontor,$såvel$som$ønsket$om$mere$samling$på$medarbejderne.$Tidligere$havde$man$
nemlig$siddet$spredt$i$fire$bygninger,$som$var$forbundet$med$trapper.$Dette$medførte,$at$det$var$
besværligt$at$opsøge$kolleger$i$andre$afdelinger,$da$det$krævede$en$længere$gåtur,$hvorfor$man$
også$var$mindre$tilbøjelig$til$at$kontakte$hinanden$spontant$ansigt(til(ansigt.$Det$meste$ansigt(til(
ansigt(kommunikation$foregik$internt$i$afdelingerne,$hvor$mange$sad$isoleret$på$deres$egen$etage,$
mens$ kommunikationen$ med$ andre$ afdelinger$ oftest$ foregik$ via$ mail$ eller$ telefon.$ På$ de$
forskellige$ etager$ på$ det$ gamle$ kontor$ havde$ nogle$ medarbejdere$ deres$ egne$
enkeltmandskontorer,$mens$andre$sad$i$delekontorer$eller$i$fælles$kontorlokaler.$$
$
Efter$ således$ at$ have$ etableret$ de$ grundlæggende$ kendetegn$ ved$ Group$ og$ Tower$ vil$ jeg$ i$ det$
næste$kapitel$analysere$mine$indsamlede$data$og$præsentere$min$række$af$resultater$med$henblik$
på$besvarelse$af$problemformuleringen.$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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5. Analyse og resultater
I$ dette$ kapitel$ analyserer$ jeg$ de$ forskellige$ data,$ som$ jeg$ har$ indsamlet$ i$ løbet$ af$ mit$ ophold$ i$
Group$ og$ Tower.$ Igennem$ den$ første$ del$ af$ analysen$ søger$ jeg$ at$ kortlægge$ og$ beskrive$ de$
forskellige$ former$ for$ interaktion,$ der$ fandt$ sted$ i$ de$ to$ åbne$ kontorlandskaber,$ ligesom$ jeg$
belyser,$hvordan$interaktionen$henholdsvis$opstod$og$forløb$i$løbet$af$arbejdsdagen.$Herigennem$
søger$jeg$at$etablere,$hvorvidt$det$åbne$kontorlandskabs$struktur$kan$siges$at$være$medvirkende$
til,$at$medarbejderne$interagerer$og$kommunikerer$hyppigere$ansigt(til(ansigt,$end$hvis$de$havde$
befundet$sig$i$deres$egne$enkeltmandskontorer.$
!
!

5.1. Interaktionen i det åbne kontorlandskab
Igennem$ mit$ shadowing(forløb$ i$ Group$ og$ Tower$ fik$ jeg$ et$ førstehåndsindtryk$ af,$ hvordan$
medarbejderne$bruger$det$åbne$kontorlandskab$i$deres$daglige$interaktion$og$arbejde.$Dagene$for$
de$10$shadow(personer$forløb$meget$varieret,$hvilket$også$var$forventet,$da$de$repræsenterede$
forskellige$afdelinger$og$stillingsbeskrivelser.$Nogle$havde$fx$mange$planlagte$møder,$mens$andre$
havde$få,$og$en$enkelt$medarbejder$havde$slet$ingen.$Formålet$med$shadowing(forløbet$var$dog$
heller$ikke$at$kortlægge$hyppigheden$af$forskellige$aktiviteter,$men$derimod$at$belyse,$hvilke$der$
fandt$sted$og$kunne$siges$at$være$en$karakteristisk$del$af$kontormiljøet$i$Group$og$Tower.$
$
Fælles$for$alle$10$shadow(personer$på$de$to$kontorer$var,$at$de$som$det$første,$når$de$mødte$ind$
om$ morgenen,$ placerede$ sig$ ved$ et$ skrivebord$ i$ deres$ afdeling$ eller$ i$ nærheden$ af$ denne,$
hvorefter$ denne$ skrivebordsplads$ fungerede$ som$ deres$ ”base”$ for$ resten$ af$ arbejdsdagen.$ I$
forlængelse$ heraf$ udtalte$ alle$ shadow(personerne$ med$ undtagelse$ af$ én,$ som$ havde$ en$ fast$
skrivebordplads$pga.$sin$stilling$som$leder,$at$de$så$vidt$muligt$søgte$at$sidde$det$samme$sted,$når$
de$befandt$sig$på$kontoret.$Det$lod$dermed$ikke$til,$at$free(seating(konceptet,$som$både$Group$og$
Tower$ havde$ implementeret,$ blev$ praktiseret$ af$ medarbejderne,$ hvilket$ også$ blev$ bekræftet$ i$
mine$kvalitative$interviews,$hvor$12$ud$af$de$i$alt$16$respondenter$udtalte,$at$de$så$vidt$muligt$sad$
ved$det$samme$skrivebord$i$løbet$af$en$arbejdsuge.$Af$de$resterende$fire$respondenter$var$det$kun$
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halvdelen,$ som$ reelt$ vekslede$ mellem$ forskellige$ skriveborde,$ mens$ de$ to$ andre$ havde$ faste$
pladser,$da$de$henholdsvis$var$leder$og$ledelsessekretær.$
Undervejs$i$shadowing(forløbet$udviklede$jeg$den$hypotese,$at$tendensen$til$at$sidde$det$samme$
sted$ kunne$ skyldes$ et$ naturligt$ behov$ for$ stabilitet$ i$ en$ travl$ hverdag,$ hvor$ den$ faste$ plads$
fungerede$som$et$holdepunkt$på$kontoret.$Dette$blev$dog$afkræftet$i$mine$kvalitative$interviews,$
hvor$ 13$ ud$ af$ de$ 16$ respondenter$ sagde,$ at$ det$ ikke$ handlede$ om$ at$ have$ en$ fast$ plads$ på$
kontoret,$ men$ en$ god$ plads,$ som$ opfyldte$ deres$ individuelle$ behov.$ Disse$ behov$ var$ vidt$
forskellige,$men$det,$der$oftest$blev$italesat$under$interviewsne,$viste$sig$at$være$vigtigheden$af$at$
sidde$tæt$på$de$kolleger,$man$oftest$kommunikerede$med$i$det$daglige.$Dette$anså$9$ud$af$de$13$
respondenter$som$værende$centralt$for$deres$arbejde.174$
$
Udover$ stillesiddende,$ individuelt$ kontorarbejde,$ som$ alle$ shadow(personerne$ foretog$ i$ løbet$ af$
dagen,$ var$ det$ således$ et$ kendetegn$ for$ dem$ alle,$ at$ de$ regelmæssigt$ interagerede$ med$ deres$
kolleger$på$kontoret,$og$at$interaktionen,$som$beskrevet$i$teoriafsnittet$s.$37,$enten$var$planlagt$
eller$ spontan.$ Den$ planlagte$ interaktion$ havde$ som$ forventet$ form$ af$ på$ forhånd$ aftalte$ møder,$
som$ alle$ foregik$ i$ mødelokaler$ med$ undtagelse$ af$ to.$ I$ Group$ holdt$ en$ shadow(person$ et$
frokostmøde$ med$ en$ udefrakommende$ gæst$ i$ kantinen,$ mens$ en$ shadow(person$ i$ Tower$ var$
ordstyrer$til$et$statusmøde$i$et$af$tekøkkenerne.$Baggrunden$for$valget$af$disse$to$mødeområder$
var$ for$ begge$ shadow(personers$ vedkommende$ praktiske$ årsager,$ da$ frokostmødet$ tillod$
personen$i$Group$at$sammensætte$to$aktiviteter,$hvorved$han$kunne$spare$tid,$mens$tekøkkenet$
fungerede$som$substitut$for$et$mødelokale,$da$personen$i$Tower$havde$glemt$at$booke$et$sådan$
et.$Indholdet$af$de$mange$møder,$jeg$deltog$i,$var$meget$forskelligt,$hvor$nogle$fx$havde$karakter$
af$samarbejde$omkring$en$opgave,$jobsamtaler$og$andre$mere$klassiske$møder$med$en$dagsorden.$$
Kommunikationen$ mellem$ deltagerne$ til$ de$ planlagte$ møder$ viste$ sig$ ikke$ at$ være$ afgrænset$ til$
mødeområdets$ fysiske$ rammer,$ men$ fandt$ i$ alle$ tilfælde$ også$ sted$ før$ og$ efter$ mødet.$ De$
medarbejdere,$ som$ fulgtes$ hen$ til$ mødeområdet,$ talte$ således$ sammen,$ mens$ de$ gik,$ og$ dette$
gjaldt$ også$ dem,$ som$ fulgtes$ tilbage$ til$ deres$ skrivebordspladser$ efter$ mødet.$ Det$ var$ meget$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174

$De$forskellige$behov$talte$derudover$at$sidde1ved1en1vindueskarm1med1plads1til1ens1mapper1og1papirer,$sidde1på1en1
god1stol$samt$sidde1med1ryggen1mod1en1væg,1der1giver1afskærmning.$Variationen$i$disse$behov$viser,$at$den$”gode”$
plads$er$et$vidt$begreb,$der$ikke$kan$defineres$på$en$endtydig$måde.$Man$kan$deraf$udlede,$at$det$i$praksis$vil$være$
svært$ af$ favne$ samtlige$ medarbejderes$ behov$ i$ et$ åbent$ kontorlandskab,$ hvor$ alle$ pladser$ er$ ens.$ Da$ dette$ er$ et$
sidespor$i$forhold$$til$specialets$fokus,$behandles$denne$udfordring$ikke$yderligere.$$
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forskelligt,$hvorvidt$indholdet$i$disse$samtaler$reelt$drejede$sig$om$det$planlagte$møde,$eller$om$
de$ omhandlede$ andre$ emner,$ men$ det$ interessante$ var,$ at$ den$ planlagte$ interaktion$ i$ et$ på$
forhånd$bestemt$mødeområde$også$afledte$interaktion$uden$for$dette.$$
$
Dette$fænomen$gjaldt$også$for$de$spontane$møder,$som$i$de$fleste$tilfælde$blev$afholdt$i$de$ikke(
bookbare$break(out(rum,$der$netop$er$beregnet$til$sådanne.$De$spontane$møder$fandt$ligeledes$
sted$i$mødelokaler,$hvis$disse$var$ledige,$ligesom$jeg$observerede$møder$i$tekøkkenerne,$der$for$
begge$ kontorers$ vedkommende$ var$ møbleret$ med$ stole$ og$ borde.$ Modsat$ de$ planlagte$ møder$
opstod$ de$ spontane$ møder$ typisk$ som$ en$ reaktion$ på$ en$ interaktion$ i$ løbet$ af$ dagen.$ Dette$ sås$
ved,$at$to$eller$flere$medarbejdere,$som$havde$startet$en$spontan$samtale$i$det$åbne,$erfarede,$at$
denne$ havde$ en$ længerevarende$ eller$ kompleks$ karakter,$ hvorefter$ de$ søgte$ over$ i$ et$
mødeområde,$fx$i$form$af$et$break(out(rum.$Bevæggrunden$for$at$søge$væk$fra$de$andre$kolleger$i$
det$åbne$skyldes$ofte$enten,$at$man$ikke$ønskede$at$forstyrre$de$andre$med$sin$samtale,$at$emnet$
havde$en$fortrolig$eller$privat$karakter,$eller$at$man$havde$brug$for$at$kigge$på$og$samarbejde$over$
en$skærm.$$
$
Når$ medarbejderne$ sad$ ved$ deres$ skriveborde$ og$ arbejdede,$ talte$ de$ regelmæssigt$ med$ de$
kolleger,$ som$ befandt$ sig$ ved$ de$ øvrige$ skriveborde$ i$ nærheden,$ og$ der$ foregik$ dermed$ mange$
spontane$samtale$på$tværs$af$skrivebordene$i$de$forskellige$afdelinger.$Disse$samtaler$kunne$både$
være$ direkte$ arbejdsrelaterede,$ fx$ i$ form$ af$ et$ spørgsmål$ om$ en$ kunde$ eller$ samarbejde$ om$ en$
opgave$ved$den$enes$computer,$såvel$som$mere$privatlivsorienterede$om$livet$på$arbejdspladsen,$
som$fx$fortællinger$om$sjove$episoder$på$kontoret,$eller$hverdagen$uden$for$arbejdspladsen,$der$
bl.a.$kunne$omhandle$børn$eller$ferieplaner.$Den$spontane$interaktion$var$dog$ikke$begrænset$til$
kollegerne,$ man$ sad$ nærmest$ ved$ i$ afdelingen,$ ligesom$ den$ heller$ ikke$ kun$ fandt$ sted$ ved$
skrivebordene.$ Den$ foregik$ også$ med$ kolleger,$ der$ befandt$ sig$ for$ langt$ væk$ til,$ at$ man$ kunne$
henvende$ sig$ til$ dem$ fra$ sin$ skrivebordsplads,$ ligesom$ man$ også$ kommunikerede$ på$ tværs$ af$
afdelinger.$Dette$varierede$meget$mellem$de$10$shadow(personer,$men$for$dem$alle$forekom$det,$
at$de$i$løbet$af$dagen$enten$selv$bevægede$sig$over$i$en$anden$del$af$kontoret$for$at$henvende$sig$
til$en$kollega$ved$dennes$skrivebord$eller$selv$blev$kontaktet.$$
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Fælles$ for$ denne$ spontane$ interaktion$ på$ tværs$ af$ skrivebordene$ og$ henvendelserne$ til$ og$ fra$
kolleger$ fra$ andre$ dele$ af$ kontoret$ var,$ at$ de$ forekom$ at$ være$ udløst$ af$ en$ tankeproces,$ i$ den$
forstand$at$medarbejderen$først$fik$et$behov$for$interaktion,$der$kunne$være$arbejdsrelateret,$fx$
ønsket$om$at$arrangere$et$møde$senere$på$dagen,$eller$privatlivsorienteret,$fx$udveksling$af$hvad$
man$ havde$ lavet$ i$ weekenden,$ og$ dernæst$ etablerede$ kontakt$ til$ en$ kollega$ for$ at$ skabe$ den$
ønskede$ interaktion.$ Dette$ erfarede$ jeg$ bl.a.$ ved$ at$ observere,$ hvordan$ mine$ shadow(personer$
kunne$sidde$og$arbejde$ved$deres$skrivebord$og$så$pludselige$henvende$sig$til$en$kollega,$fx$med$
et$ spørgsmål.$ I$ disse$ tilfælde$ kunne$ interaktionen$ ikke$ umiddelbart$ siges$ at$ være$ udløst$ af$
omgivelserne$eller$kollegaen,$men$måtte$derimod$skyldes$et$behov,$som$var$opstået$hos$shadow(
personen$i$dennes$tankeproces.$
$
Jeg$observerede$ligeledes,$at$medarbejderne$kunne$falde$i$snak$med$hinanden,$når$de$tilfældigt$
mødtes$ eller$ ”stødte$ sammen”$ i$ tekøkkenet,$ printerrummet$ eller$ i$ det$ øvrige$ åbne,$ og$ her$
forekom$ den$ spontane$ interaktionen$ ikke$ at$ være$ udløst$ af$ et$ på$ forhånd$ etableret$ behov$ for$
interaktion,$men$derimod$af$selve$mødet$med$eller$synet$af$kollegaen.$Dette$lod$også$til$at$være$
tilfældet,$de$mange$gange$hvor$shadow(personerne$fra$deres$skriveborde$fik$øje$på$en$kollega,$der$
gik$ på$ gangarealet,$ og$ derefter$ henvendte$ sig$ til$ denne.$ Ligesom$ shadow(personerne$ også$ selv$
kunne$ være$ i$ bevægelse$ mod$ en$ destination,$ fx$ toilettet,$ og$ pludselig$ få$ øje$ på$ en$ kollega$ ved$
dennes$skrivebord$eller$i$det$øvrige$åbne,$som$de$så$henvendte$sig$til.$Og$på$samme$måde$kunne$
shadow(personerne$også$selv$blive$kontaktet$af$en$kollega,$der$fik$øje$på$dem.$$
Som$med$de$planlagte$og$spontane$møder$kunne$et$spontant$”sammenstød”$med$en$kollega,$eller$
det$at$man$fik$øje$på$vedkommende$og$startede$en$interaktion,$også$føre$til,$at$man$talte$sammen$
på$ vej$ hen$ mod$ en$ fælles$ destination,$ fx$ tekøkkenet,$ eller$ tilbage$ fra$ denne$ til$ skrivebordene.$
Hermed$ser$vi,$at$synligheden$på$kontoret,$der$skyldes$dets$åbne$struktur,$var$medvirkende$til,$at$
medarbejdere,$ der$ ikke$ fra$ begyndelsen$ havde$ haft$ et$ behov$ for$ interaktion,$ faldt$ i$ snak$ med$
hinanden$og$udvekslede$viden.$Havde$strukturerne$på$kontoret$været$mere$lukkede$og$ikke$tilladt$
den$samme$grad$af$visuel$tilgængelighed$mellem$medarbejderne,$ville$disse$tilfælde$af$interaktion$
med$al$sandsynlighed$ikke$have$fundet$sted.$Vi$kan$derfor$drage$en$parallel$til$ordsproget$ude1af1
øje,1ude1af1sind,$hvor$medarbejderne$ved$at$gøre$sig$synlige$for$deres$kollegers$blik$også$inviterer$
dem$til$at$interagere$med$sig.1$
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En$ interaktionsform,$ som$ var$ meget$ rutineret,$ viste$ sig$ at$ være$ spisningen$ af$ morgenmaden$ og$
frokosten$ i$ kantinen.$ Hovedparten$ af$ shadow(personerne$ udtrykte,$ at$ frokosten$ for$ det$ meste$
fandt$ sted$ på$ det$ samme$ tidspunkt$ på$ dagen,$ medmindre$ man$ blev$ forsinket$ eller$ måtte$ spise$
tidligere$ pga.$ en$ arbejdsaktivitet.$ Ligeledes$ foregik$ den$ med$ de$ samme$ kolleger,$ som$ oftest$ var$
dem,$man$sad$sammen$med.$Det$samme$var$ikke$tilfældet$for$morgenmaden,$eftersom$det$ikke$
var$alle$medarbejdere,$som$spiste$denne$på$kontoret,$hvorfor$det$var$en$blanding$af$kolleger$fra$
forskellige$ afdelinger,$ man$ sad$ og$ snakkede$ med$ i$ kantinen.$ I$ forhold$ til$ frokosten$ gjaldt$ det$
samme$ fænomen$ som$ ved$ møderne$ og$ sammenstødene$ i$ det$ åbne,$ nemlig$ at$ interaktionen$
mellem$medarbejderne$startede,$når$man$bevægede$sig$ned$til$kantinen$og$fortsatte,$mens$man$
gik$tilbage$til$skrivebordene.$Indholdet$i$samtalerne$før,$under$og$efter$spisningen$i$kantinen$var$
en$blanding$af$arbejdsrelaterede$og$privatlivsorienterede$emner.$
$
Kendetegnet$ for$ disse$ gennemgåede$ interaktionsformer$ var$ således,$ at$ de$ udover$ at$ være$
planlagte$ eller$ spontane,$ enten$ foregik$ stationært1 eller$ i$ bevægelse.$ Hvis$ vi$ sætter$ disse$ fire$
karakteristika$op$på$en$akse,$kan$vi$danne$en$matrix$over$de$interaktioner,$som$fandt$sted$i$Group$
og$Tower.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Figur 5: Matrix over ansigt-til-ansigt-interaktion i det åbne kontorlandskab
(Nielsen og Toft 2015)
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Matrixen$viser,$hvordan$de$forskellige$former$for$interaktion$i$det$åbne$kontorlandskab$placerer$
sig$i$forholdet$mellem$at$være$henholdsvis$planlagte$og$spontane$samt$stationære$og$i$bevægelse.$
Den$mest$planlagte,$stationære$interaktion$er$det$på$forhånd$aftalte$møde,$mens$dens$modpol$er$
sammenstødet$mellem$to$medarbejdere$i$tekøkkenet$eller$printerrummet.$På$lignende$vis$er$den$
mest$ planlagte,$ bevægelige$ interaktion$ gå(tur(samtalen$ før$ og$ efter$ et$ aftalt$ møde,$ mens$
modpolen$ her$ er$ sammenstødet$ på$ gangarealet,$ hvor$ den$ ene$ eller$ begge$ medarbejdere$ er$ i$
bevægelse.$På$samme$vis$kan$de$forskellige$interaktionsformer$også$indtegnes$i$et$flowchart,$der$
illustrerer,$ hvordan$ interaktionen$ henholdsvis$ opstod$ og$ forløb$ i$ det$ åbne$ kontorlandskabs$
rammer.$
$
$
$
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$Matrixen$er$blevet$til$i$samarbejde$med$Mie$Femø$Nielsen$i$forbindelse$med$vores$oplæg$,$“Interaction$and$
spatiality:$designing$and$occasioning$talk$in$an$open$office$environment”,$til$konferencen$IIEMCA$2015$
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Figur 6: Flowchart over ansigt-til-ansigt-interaktion
i det åbne kontorlandskab
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$De$blå(stiplede$linjer$illustrerer,$hvor$i$det$åbne$kontorlandskab$interaktionen$fandt$sted$
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Som$flowchartet$illustrerer,$vil$den$spontane$interaktion$gennemgå$forskellige$forløb,$alt$efter$om$
den$opstår$pga.$en$tankeproces$eller$mødet$med$og$synet$af$en$kollega.$Forløbene$kan$dog$også$
have$ lighedstræk,$ da$ medarbejderne$ i$ begge$ tilfælde$ kan$ vælge$ at$ samarbejde$ ved$ den$ enes$
skrivebord$og/eller$fortsætte$interaktionen$som$et$spontant$møde$i$et$egnet$område.$Herved$ser$
vi,$ hvordan$ de$ spontane$ møder,$ modsat$ de$ planlagte,$ netop$ opstår$ som$ en$ reaktion$ på$ en$
interaktion$i$løbet$af$dagen.$På$samme$måde$ses,$hvordan$interaktionen$ved$måltiderne$i$kantinen$
samt$ den$ planlagte$ interaktion$ indtager$ et$ rutinepræget$ forløb,$ hvor$ alle$ de$ forskellige$ led$ i$
interaktionsforløbet$ som$ regel$ finder$ sted.$ Dette$ er$ ikke$ tilfældet$ ved$ den$ resterende$ spontane$
interaktion,$som$kan$slutte,$når$medarbejderen$oplever,$at$hans$eller$hendes$behov$for$interaktion$
er$tilfredsstillet,$eller$at$der$ikke$er$mere$at$tale$om.$$$
$
Som$supplement$til$min$deltagende$observation$
og$

shadowing(forløbet$

kunne$

Figur 7: Netværksanalyse af interaktionen
i Marketing og Communications, Group

mine$

videooptagelser$ yderligere$ dokumentere,$ at$
den$ spontane$ interaktion$ er$ et$ fænomen,$ som$
forekommer$hyppigt$i$det$åbne$kontorlandskab,$
hvor$60$min.$optagelse$fra$skrivebordsområdet$i$
home(basen$for$Marketing$og$Communications$i$
Group$ viser$ 39$ forskellige$ spontane$ samtaler$
mellem$ 23$ medarbejdere.$ De$ spontane$
samtaler$ mellem$ medarbejderne$ er$ illustreret$
via$ en$ netværksanalyse,$ som$ fremgår$ i$ figur$ 7.$
Her$ ser$ vi,$ hvordan$ interaktionen$ fordelte$ sig$
mellem$ de$ 21$ medarbejdere,$ som$ befandt$ sig$
ved$deres$skrivebord$i$home(basen$i$løbet$af$de$
60$min.,$videooptagelsen$varer.$De$sorte$prikker$
og$stole$markerer$medarbejdere,$hvor$der$ved$de$sorte$skriveborde$sad$ledere,$mens$der$ved$de$
lysebrune$ befandt$ sig$ menige$ medarbejdere.$ I$ forhold$ til$ interaktionen$ illustrerer$ de$ mørkeblå$
linjer$ en$ eller$ flere$ samtaler$ mellem$ medarbejdere$ i$ afdelingen,$ mens$ de$ lilla$ viser$ en$ eller$ flere$
samtaler$med$kolleger$fra$andre$dele$af$kontoret,$som$henvendte$sig$til$medarbejderne.$Som$det$

!

62

fremgår$ af$ netværksanalysen,$ var$ alle$ medarbejdere$ i$ home(basen,$ på$ nær$ to,$ en$ del$ af$
interaktionen.$$
$
Denne$ store$ andel$ af$ kommunikation$ ved$ skrivebordsområderne$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ var$
ligeledes$ noget,$ mine$ respondenter$ i$ de$ kvalitative$ interviews$ kunne$ nikke$ genkendende$ til.$ Her$
udtrykte$ så$ godt$ som$ alle,$ at$ deres$ skrivebord$ var$ det$ primære$ sted$ til$ vidensdeling$ med$ deres$
kolleger$i$løbet$af$arbejdsdagen.$$
Diagram 1: Primære lokation til vidensdeling
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* 7 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

Det$ interessante$ ved$ respondenternes$ udmelding$ er,$ at$ så$ få$ nævnte$ mødelokaler$ som$ det$
primære$sted$til$vidensdeling$sammenlignet$med$skrivebordet,$da$en$stor$andel$af$den$moderne$
vidensmedarbejders$tid$netop$bruges$på$at$sidde$i$møder.177$Når$medarbejderne$har$mulighed$for$
at$ tale$ sammen$ på$ tværs$ af$ skrivebordene$ og$ henvende$ sig$ spontant$ til$ hinanden,$ kunne$ det$
således$tyde$på,$at$der$i$praksis$bliver$delt$mere$viden$her,$end$der$gør$til$de$planlagte$møder$i$
mødelokalerne.$
Til$spørgsmålet$om,$hvorvidt$det$åbne$kontorlandskab$reelt$får$medarbejderne$til$at$kommunikere$
mere$ sammen,$ svarede$ samtlige$ respondenter$ fra$ Group$ og$ Tower,$ at$ de$ oplevede,$ at$ de$ åbne$
strukturer$ på$ de$ nuværende$ kontorer$ fik$ dem$ til$ at$ interagere$ mere$ med$ hinanden,$ end$ hvis$ de$
havde$siddet$afskærmet$hver$for$sig$i$deres$egne$enkeltmandskontorer.$I$forhold$til$hvilken$form$
for$interaktion,$der$her$var$tale$om,$viste$det$sig,$at$det$henholdsvis$var$spontan1kommunikation,$
samarbejde$og$socialisering,$som,$medarbejderne$oplevede,$blomstrede$i$det$åbne$miljø.$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Romano$Jr.$og$Nunamaker$Jr.$2001:3)$
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Diagram 2: Hvilke interaktionsformer medfører det åbne kontorlandskab?
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* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

At$alle$respondenterne$fra$begge$kontorer$udtrykte,$at$det$åbne$kontorlandskab$optimerede$deres$
indbyrdes$ spontane$ kommunikation$ er$ dermed$ med$ til$ at$ underbygge$ mine$ observationer$
igennem$shadowing(forløbet$såvel$som$videooptagelsen$af$interaktionen$ved$skrivebordsområdet,$
hvor$ samtaler$ hen$ over$ skrivebordene,$ såvel$ som$ i$ den$ øvrige$ del$ af$ kontoret,$ forekommer$ at$
være$en$naturlig$del$af$arbejdsmiljøet$i$det$åbne$kontorlandskab.$Som$diagrammet$også$illustrerer,$
var$ over$ halvdelen$ af$ respondenterne$ fra$ Group$ og$ Tower$ også$ enige$ i,$ at$ kontoret$ gav$ bedre$
rammer$for$samarbejde$end$aflukkede$enkeltmandskontorer,$mens$fordelingen$på$socialiseringen$
er$markant$forskellig.$Dette$skyldes$den$kendsgerning,$at$medarbejderne$i$Group$for$størstedelens$
vedkommende$ tidligere$ havde$ siddet$ i$ deres$ egne$ enkeltmandskontorer,$ hvor$ man$ altså$ ikke$ på$
samme$ måde$ så$ sine$ kolleger$ som$ i$ det$ nuværende$ åbne$ miljø.$ Omvendt$ havde$ de$ fleste$
medarbejdere$i$Tower$tidligere$befundet$sig$i$fælles$kontorlokaler,$hvorfor$de$tilsyneladende$ikke$i$
samme$grad$som$deres$kolleger$i$Group$tillagde$det$åbne$miljø$en$stor$betydning$i$forhold$til$den$
interne$socialisering.$
$
Det$interessante$er$nu$at$belyse,$hvad$der$så$får$medarbejderne$til$at$kommunikere$mere$ansigt(
til(ansigt,$ når$ de$ sidder$ sammen$ i$ et$ åbent$ kontorlandskab.$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972),$ Allen$ og$
Gerstberger$(1973)$og$Allens$(1977)$studier$indikerer$som$nævnt$her,$at$de$gode$forudsætninger$
for$spontan$kommunikation$i$åbne$kontorlandskaber$skal$findes$i$deres$minimum$af$barrierer$og$
afstand,$ da$ dette$ gør$ det$ lettere$ at$ henvende$ sig$ til$ kolleger$ uden$ først$ at$ skulle$ bevæge$ sig$
igennem$ adskillende$ døre$ eller$ over$ længere$ afstand,$ som$ det$ jo$ var$ tilfældet$ på$ de$ gamle$
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hovedkontorer.$ Som$ nedenstående$ figur$ og$ diagram$ viser,$ har$ jeg$ på$ basis$ af$ min$ analyse$ af$ de$
kvalitative$interviews$kunne$underbygge$og$udvide$disse$to$faktorer,$så$der$i$alt$bliver$tale$om$syv$
forskellige$ faktorer$ ved$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ som$ skaber$ forudsætningen$ for$ spontan$
kommunikation.$
$

Figur 8: Faktorer ved det åbne kontorlandskab, som skaber forudsætningen
for spontan ansigt-til-ansigt-kommunikation
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Diagram 3: Faktorer ved det åbne kontorlandskab, som
skaber forudsætningen for spontan ansigt-til-ansigtkommunikation
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

!
Synligheden1relaterer$sig$til,$at$medarbejderne$pga.$fraværet$af$vægge$og$døre$imellem$dem$mere$
eller$mindre$konstant$har$visuel$adgang$til$hinanden$i$det$daglige$på$kontoret.$Og$når$man$kan$se$

!

65

hinanden,$ er$ man$ ifølge$ respondenterne$ også$ mere$ tilgængelig$ for$ interaktion,$ end$ hvis$ man$
havde$befundet$sig$afskærmet$i$sit$eget$enkeltmandskontor:$$
”Jeg$tror,$at$når$man$sidder$i$hvert$sit$rum,$så$tænker$man$bare$sådan$lidt,$kan$jeg$
godt$gå$ind$og$forstyrre$ham$lige$nu?$Også$fordi$så$starter$man$altid$med$’må$jeg$ikke$
godt$lige.$Kan$jeg$ikke$godt$lige$tage$fem$minutter$af$din$tid?’$Altså$nu$der$sker$det$
bare.”$(Respondent,$Tower).$
Som$vi$ser$italesat$i$citatet,$oplever$respondenterne$således,$at$det$er$nemmere$at$henvende$sig$til$
hinanden,$ når$ man$ sidder$ frit$ tilgængeligt$ i$ de$ fælles$ kontorlokaler,$ da$ man$ ikke$ i$ samme$ grad$
overvejer,$om$man$potentielt$forstyrrer$den$anden$part,$som$hvis$man$først$skulle$banke$på$døren$
ind$ til$ vedkommendes$ enkeltmandskontor.$ De$ manglende$ barrierer$ og$ afstande$ imellem$
medarbejderne$i$det$åbne$kontorlandskab$har$dermed$den$effekt,$at$der$i$praksis$ikke$er$noget,$
som$kan$afholde$medarbejderne$fra$at$kommunikere$med$hinanden$spontant,$udover$hvis$de$kan$
se,$at$den$pågældende$kollega$er$optaget:178$”Altså$hvis$man$har$noget$på$hjertet,$så$spørger$jeg$
bare,$hvis$jeg$kan$se$han…$hvis$der$er$en$kollega,$der$sidder$og$ikke$taler$i$telefon,$så$spørger$jeg$
bare$ud.”$(Respondent,$Tower).$
$
På$samme$vis$giver$medarbejdernes$indbyrdes$synlighed$for$hinanden$også$mulighed$for,$at$man$
har$ overblik1 over,$ hvem$ der$ befinder$ sig$ på$ kontoret$ og$ dermed$ er$ tilgængelig$ for$ interaktion.$
Synligheden$og$overblikket$er$således$to$tæt$forbundne$faktorer,$men$de$er$alligevel$forskellige,$da$
førstnævnte$grundlæggende$relaterer$sig$til$den$umiddelbare$her(og(nu(mulighed$for$skabelsen$af$
øjenkontakt,$som$Allen$og$Gerstberger$(1973)$fremhæver$som$en$forudsætning$for$etableringen$af$
ansigt(til(ansigt(kommunikation,$ mens$ sidstnævnte$ drejer$ sig$ om,$ at$ man$ i$ det$ åbne$
kontorlandskab$ kan$ se$ og$ vælge$ imellem$ forskellige$ interaktionspartnere:$ ”[…]$ det$ er$ meget$
nemmere$ at$ gå$ til$ folk,$ når$ man$ skal$ spørge$ om$ noget,$ fordi$ man$ har$ set$ dem,$ og$ man$ er$
nogenlunde$sikker$på,$hvem$der$er$i$huset.”$(Respondent,$Group).$
Men$ mens$ næsten$ alle$ respondenterne$ italesatte$ synligheden$ som$ central$ for$ den$ spontane$
kommunikation,$ var$ det$ kun$ tre$ fra$ Tower,$ som$ nævnte$ overblikket,$ hvilket$ skyldes$
designforskellen$mellem$de$to$kontorer.$For$mens$Group$er$konstrueret$som$en$åben$bygning$med$
et$atrium$i$midten,$hvorfra$man$kan$kigge$op$såvel$som$ned$til$de$andre$etager,$så$er$etagerne$og$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178

$(Allen$og$Gerstberger$1973:487)$
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afdelingerne$i$Tower$adskilte,$hvorfor$man$må$tage$trappen$eller$elevatoren$for$at$se,$hvem$der$
befinder$sig$på$de$andre$etager.$$
$
Afstanden1var$omvendt$en$faktor,$som$kun$blev$nævnt$af$respondenterne$fra$Tower.$Det$skyldes,$
at$ Towers$ gamle$ hovedkontor$ som$ nævnt$ bestod$ af$ flere$ bygninger,$ hvor$ man$ skulle$ på$ en$
længere$gåtur,$hvis$man$ønskede$at$kontakte$nogen,$som$sad$i$en$anden$bygning$end$en$selv:$
”Du$ skulle$ ud$ af$ din$ etage,$ ud$ på$ trappen,$ og$ så$ skulle$ du$ måske$ igennem$ to$
bygninger$for$at$komme$over$til…$altså$alt$hang$sammen,$men$du$skulle$igennem$en$
masse$ ting$ for$ at$ komme$ over$ til$ nogen.$ Her$ sidder$ vi$ på$ tre$ etager$ på$ væsentlig$
mindre$ kvadratmeter,$ og$ det$ er$ hurtigt$ lige$ at$ gå$ over$ i$ en$ anden$ division$ eller$ en$
etage$op$eller$ned.”$(Respondent,$Tower).$
$
Ligesom$Allens$(1977)$kurve$på$side$38$illustrerer,$at$en$stigning$i$afstand$imellem$medarbejdere$
medfører$et$fald$i$deres$ansigt(til(ansigt(kommunikationen,$udtrykte$respondenterne$fra$Tower,$at$
den$ store$ afstand$ imellem$ dem$ på$ det$ gamle$ kontor$ resulterede$ i,$ at$ man$ oftere$ benyttede$ e(
mails,$når$man$kommunikerede$internt:$”Men$der$var$afstanden$bare$længere$og$sådan$noget.$Så$
skrev$ man$ måske$ en$ mail$ i$ stedet.$ Men$ jeg$ kan$ godt$ lide$ at$ gå$ til$ folk.$ Det$ virker$ bare$ mere$
effektivt.”$(Respondent,$Tower).$$
Modsat$ oplever$ medarbejderne$ nu,$ at$ det$ med$ den$ forkortede$ afstand$ imellem$ dem$ er,$ ”[…]$
meget$ lettere$ at$ gå$ hen$ til$ folk.$ Altså$ afstanden$ er$ kortere.$ Bygningen$ er$ konstrueret,$ så$ det$
inspirerer$en$til$bare$at$gå$hen$og$tage$noget$verbalt$up$front$med$nogle$eksperter,$hvis$det$er$det,$
man$har$brug$for.”$(Respondent,$Tower).$
$
Halvdelen$af$respondenterne$fra$begge$kontorer$nævnte$faktoren$hørbarhed,$der$betyder,$at$man$
i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ har$ auditiv$ adgang$ til$ hinandens$ samtaler,$ da$ megen$ kommunikation$
foregår$i$de$fælles$områder,$fx$ved$skrivebordene$eller$i$tekøkkenet.$Så$ligesom$medarbejderne$er$
visuelt$ tilgængelige$ for$ hinanden,$ er$ de$ det$ også$ lydmæssigt,$ hvorfor$ viden$ og$ information$ kan$
flyde$frit$på$kontoret,$hvilket$en$respondent$formulerede$på$følgende$måde:$
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”[…]$ når$ du$ så$ sidder$ og$ laver$ noget$ andet,$ så$ hører$ du,$ at$ der$ kommer$ en$ eller$
anden$og$snakker$om$et$eller$andet,$der$er$relateret$til$det,$du$laver.$Så$får$du$noget$
viden,$eller$du$kan$bidrage$til$deres$samtale$med$et$eller$andet.”$$
(Respondent,$Tower).$
Som$ det$ bliver$ italesat$ i$ citatet,$ medfører$ hørbarheden$ på$ kontoret$ ikke$ kun,$ at$ man$ kan$ samle$
viden$ind,$når$man$hører$andres$samtaler,$men$at$man$også$selv$kan$byde$ind$og$blive$en$del$af$
samtalen.$På$samme$vis$medfører$det$også,$at$man$kan$stille$et$åbent$spørgsmål$ud$til$den$række$
af$kolleger,$som$befinder$sig$i$nærheden,$i$stedet$for$at$man$skal$bruge$tid$på$at$henvende$sig$til$
den$enkelte,$indtil$man$finder$en,$der$kender$svaret:$
”Hvis$man$har$en$eller$anden$problematik,$og$så$er$der$en$anden,$som$sidder$på$den$
anden$side$af$skrivebordet,$der$lige$hører,$nå$okay$det$kender$jeg$noget$til.$Lad$mig$
lige$hjælpe$dig$med$det$eller$et$eller$andet.$I$stedet$for$at$jeg$bruger$tid$på$det,$så$er$
der$måske$en$anden,$der$har$et$kendskab$til$dét,$som$der$bliver$spurgt$om.$Og$det$
betyder$jo$rigtig$meget.$At$man$ligesom$kan$switche$med$hinandens$erfaringer$eller$
kendskaber.”$(Respondent,$Group).$
$
Næsten$samme$fordeling$af$respondenter$ser$vi$ved$faktoren$indblikket,$hvor$medarbejderne,$som$
resultat$ af$ at$ have$ visuel$ såvel$ som$ auditiv$ adgang$ til$ hinanden,$ også$ har$ mulighed$ for$ at$ få$ et$
indblik$ i$ hinandens$ arbejdsopgaver$ og$ kompetencer:$ ”[…]$ der$ er$ mange$ flere$ ansigter,$ som$ man$
kan$genkende$og$ved,$hvad$de$laver,$i$forhold$til$der$hvor$vi$var$tidligere.”$(Respondent,$Group).$
Dette$ kendskab$ er$ relevant$ for$ den$ spontane$ kommunikation,$ da$ det$ giver$ medarbejderne$
mulighed$for$at$opsøge$de$rette$kolleger$med$den$pågældende$viden,$som$de$har$brug$for:$”Vi$ved,$
hvem$de$er.$Vi$ved,$hvad$de$står$for.$Hvad$det$er$for$et$forretningsområde,$de$har.”$(Respondent,$
Tower).$
1
Italesættelsen$af$socialiseringens1betydning$for$den$spontane$kommunikation$er$forskellig$på$de$to$
kontorer,$hvor$halvt$så$mange$respondenter$nævner$den$i$Tower$som$i$Group.$Dette$skal$igen$ses$i$
lyset$ af,$ at$ mange$ af$ medarbejderne$ i$ Tower$ også$ sad$ i$ fælles$ kontorlokaler$ på$ det$ gamle$
hovedkontor,$hvorfor$de$ikke$på$samme$vis$som$i$Group$har$oplevet$en$forøget$socialisering$efter$
flytningen,$men$i$stedet$tilsyneladende$har$oplevet$den$som$en$konstant$variabel.$Socialiseringens$
betydning$ ses$ ved,$ at$ respondenterne$ finder$ deres$ indbyrdes$ kommunikation$ bedre,$ når$ de$ har$
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lært$ hinanden$ at$ kende$ på$ forhånd:$ ”Det$ er$ meget$ bedre,$ fordi$ man$ lærer$ hinanden$ bedre$ at$
kende.$Så$man$har$en$helt$anden$basis$for$at$kommunikere,$fordi$man$snakker$om$alt$muligt$andet$
udover$arbejde.”$(Respondent,$Group).$$
$
Placeringen1af$afdelingerne$imellem$blev$også$nævnt,$som$en$faktor,$der$havde$indflydelse$på$den$
spontane$ kommunikation.$ Det$ skyldes,$ at$ afdelingerne$ på$ begge$ kontorer$ bevidst$ var$ blevet$
placeret,$ alt$ efter$ hvem$ de$ samarbejdede$ mest$ med,$ hvorfor$ megen$ af$ den$ spontane$
kommunikation$i$det$daglige$forekom$med$dem,$man$sad$med$ved$skrivebordene:$$
”Specielt$for$os$hvor$man$kan$sige,$at$dem,$vi$arbejder$tættest$sammen$med,$nu$også$
er$dem,$vi$sidder$lige$ved$siden$af.$Selvom$det$er$en$anden$afdeling.$Sådan$var$det$
ikke$tidligere.$Der$var$der$mure$imellem$os.$Og$det$gør$bare$sådan$et$eller$andet.$At$
man$ ikke$ lige$ hen$ over$ skrivebordet$ siger,$ ’Hey,$ hvordan$ var$ det$ nu$ lige$ med$ det$
der?’$Hvis$det$nu$er$små$spørgsmål,$man$har.”$(Respondent,$Group).$
!
For$ at$ forstå$ forholdet$ mellem$ de$ syv$ forskellige$ faktorer$ kan$ vi$ nu$ yderligere$ opdele$ dem$ i$ tre$
grupperinger$i$form$af$sanselige,$strukturelle$og$sociale1faktorer,$hvor$det$igennem$nedenstående$
figur$er$illustreret,$hvordan$de$sociale$opstår$som$en$konsekvens$af$de$to$øvrige.$$
$

Figur 9: Forholdet mellem de syv faktorer ved spontan
ansigt-til-ansigt-kommunikation

Det$ er$ således$ i$ krydsfeltet$ mellem$ de$ sanselige$ og$ strukturelle$ faktorer,$ at$ de$ sociale$ opstår,$
eftersom$ både$ graden$ af$ synlighed$ og$ hørbarhed$ har$ betydning$ for,$ hvorvidt$ der$ er$ indblik,$
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overblik$ og$ socialisering$ på$ kontoret,$ ligesom$ afstanden$ og$ placeringen$ er$ afgørende$ for,$ hvem$
medarbejderne$ har$ henholdsvis$ indblik$ i,$ overblik$ over$ og$ socialiserer$ med.$ Dermed$ ser$ vi,$
hvordan$ de$ syv$ forskellige$ faktorer$ på$ hver$ deres$ måde$ er$ medvirkende$ til,$ at$ medarbejderne$
kommunikerede$ hyppigt$ med$ hinanden$ i$ Group$ og$ Tower.$ Spørgsmålet,$ der$ så$ står$ tilbage,$ er,$
hvorvidt$ medarbejderne$ oplevede$ den$ hyppige$ spontane$ ansigt(til(ansigt(kommunikation$ som$
noget$centralt$for$deres$arbejde,$eller$om$de$kunne$klare$sig$uden,$som$det$fx$er$tilfældet,$når$man$
arbejder$hjemmefra.$Her$viste$det$sig,$at$11$ud$af$12$adspurgte$respondenter$fra$Group$og$Tower$
var$negativt$stemt$ved$tanken$om$ikke$at$være$tilknyttet$det$fysiske$kontor,$men$i$stedet$arbejde$
hjemmefra$på$fuld$tid.$De$gav$dog$alle$udtryk$for,$at$de$nogle$gange$arbejdede$hjemmefra,$hvis$de$
havde$ brug$ for$ en$ hel$ arbejdsdag$ uden$ forstyrrelser,$ ligesom$ der$ kunne$ være$ praktiske$ årsager,$
såsom$sygdom$eller$besøg$fra$håndværkere,$der$gjorde$det$fordelagtigt.$Men$tanken$om$at$gå$fra$
hjemmearbejdsdage$ som$ en$ fleksibel$ mulighed$ til$ en$ fast$ hverdagspraksis$ var$ ikke$ efterspurgt,$
pga.$de$netop$dårligere$muligheder$for$spontan$ansigt(til(ansigt(kommunikation.$$
$

Diagram 4: Årsager til at det åbne kontorlandskab er bedre end en hjemmearbejdsplads
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ansigt$
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kontoret$

3!
0$

2$

4$

6$

8$

10$
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* 4 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

Som$ vi$ kan$ se$ i$ diagrammet,$ oplever$ 11$ ud$ af$ de$ 12$ respondenter$ fra$ Group$ og$ Tower,$ at$ den$
spontane$ kommunikation,$ som$ de$ har$ med$ deres$ kolleger$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ har$ en$ så$
afgørende$betydning$for$deres$arbejde,$at$de$ikke$vil$give$afkald$på$denne$for$at$arbejde$hjemme.$
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Det$at$kunne$henvende$sig$direkte$til$sine$kolleger$og$lytte$med,$når$der$bliver$delt$relevant$viden,$
er$dermed$blevet$en$integreret$del$af$deres$daglige$arbejdsproces,$hvorfor$det$ikke$kan$undværes:$$
”For$ den$ der$ direkte$ kontakt,$ den$ betyder$ meget$ for$ mig,$ og$ det$ gør$ det$ også$ alt$
andet$ lige$ lidt$ nemmere$ nogen$ gange,$ at$ man$ ikke$ skal$ skrive$ og$ vente$ på$ et$ svar$
eller$ringe$op,$og$så$var$han$optaget,$og$så$lægger$man$en$besked.$Men$at$man$kan$
se,$Brian$er$der$nu.$Nu$går$jeg$lige$ned$til$ham$og$får$klaret$det$her’”.$$(Respondent,$
Group).$
Som$ vi$ tidligere$ har$ fået$ dokumenteret,$ taler$ medarbejderne$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ hyppigt$
med$hinanden$ved$skrivebordene,$og$dette$har$ifølge$Craig$(2010)$vist$sig$at$være$en$af$årsagerne$
til,$ at$ medarbejdere$ i$ åbne$ kontorlandskaber$ over$ tid$ føler$ sig$ mindre$ produktive,$ end$ dem$ der$
arbejder$ i$ enkeltmandskontorer$ eller$ derhjemme,$ fordi$ de$ simpelthen$ forstyrrer$ og$ forsinker$
hinanden.179$Men$som$en$respondent$fra$Group$forklarede,$er$det$prisen$værd,$fordi$den$hyppige$
kommunikation$og$vidensdeling$medfører,$at$man$kommer$lettere$til$de$bedre$løsninger:$
”Jeg$får$talt$mere,$og$jeg$får$kommunikeret$bedre.$Og$har$måske$bedre$beslutninger,$
fordi$jeg$faktisk$ved$mere.$Jeg$samler$flere$informationer$ind.”$(Respondent,$Group).$
$
I$forlængelse$heraf$påpegede$9$respondenter$yderligere,$at$kommunikationen$med$deres$kolleger,$
spontan$ som$ planlagt,$ forløber$ bedst$ ansigt(til(ansigt,$ fordi$ den$ fysiske$ tilstedeværelse$ giver$ en$
form$for$nærvær,$som$den$telefoniske$og$digitale$kommunikation$ikke$formår:$
”Når$beslutninger$skal$tages,$så$er$der$den$tredje$dimension$af$ligesom$kropssprog,$
og$ja$den$følelse,$der$er$i$rummet,$kan$man$sige.$Toneleje$og$alt$sådan$nogle$ting$der$
bare$ giver$ en$ anden$ dimension,$ så$ man$ kan$ fornemme,$ hvor$ folk$ er$ henne$ i$ deres$
beslutningstagen,$og$så$tager$man$så$en$beslutning$ud$fra$det.”$(Respondent,$Tower).$

!

På$samme$vis$nævnte$8$den$daglige$socialisering$med$deres$kolleger$på$kontoret$som$et$aspekt,$
der$ gav$ deres$ arbejde$ værdi,$ hvilket$ jeg$ også$ igennem$ mine$ observationer$ havde$ erfaret$ var$ en$
integreret$ del$ af$ arbejdsdagen$ i$ Group$ og$ Tower.$ Når$ jeg$ undervejs$ i$ shadowing(forløbet$ havde$
befundet$ mig$ i$ de$ forskellige$ afdelinger,$ var$ det$ således$ ofte,$ at$ jeg$ hørte$ medarbejdere$ grine$
sammen,$ hvilket$ også$ var$ tilfældet$ i$ tekøkkenerne$ og$ kantinen.$ Hvorvidt$ dette$ var$ udtryk$ for$ en$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Brennan,$Chugh$og$Kline$2002:293),$(Davis,$Leach$og$Clegg$2011:199;$Craig$2010)$$
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generel$ tendens,$ fik$ jeg$ efterfølgende$ bekræftet$ i$ mine$ interviews,$ hvor$ 12$ ud$ af$ de$ 13$
respondenter,$ som$ jeg$ spurgte,$ svarede,$ at$ de$ dagligt$ grinte$ med$ deres$ kolleger.$ En$
videooptagelse$ af$ fem$ medarbejderes$ skriveborde$ i$ salgsafdelingen$ i$ Tower$ kunne$ ydereligere$
dokumentere,$at$der$i$løbet$af$60$min.$fandt$12$latterudbrud$sted$i$gennemsnit$pr.$medarbejder.$
Med$latterudbrud$menes$her$et$eller$flere$grin,$der$var$afledt$af$den$samme$hændelse,$som$fx$en$
sjov$ bemærkning$ eller$ en$ handling$ foretaget$ af$ en$ kollega.$ Figuren$ nedenunder$ illustrerer,$
hvordan$ latterudbruddene$ fordelte$ sig$ mellem$ de$ fem$ medarbejdere,$ hvor$ hver$ grå$ firkant$
markerer$et$skrivebord.$
$
$$$$$$

Figur 10: Antal latterudbrud fordelt pr. medarbejder
i salgsafdelingen i Tower

$
$

!
!

Igennem$dette$afsnit$har$vi$således$fået$kortlagt,$at$det$åbne$kontorlandskab$i$Group$og$Tower$i$
høj$ grad$ var$ medfølgende$ til,$ at$ medarbejderne$ hyppigt$ kommunikerede,$ samarbejdede$ og$
socialiserede$indbyrdes.$Det$næste$skridt$er$nu$at$undersøge,$hvorvidt$denne$megen$interaktion,$
såvel$ som$ kontorernes$ åbne$ struktur,$ også$ medførte$ de$ problematikker,$ vi$ fik$ etableret$ i$
teorikapitlet$som$værende$iboende$skavanker$ved$det$åbne$kontorlandskab.$Dette$søges$belyst$i$
anden$ del$ af$ analysen,$ hvor$ jeg$ via$ mine$ data$ analyserer,$ hvordan$ medarbejderne$ oplevede$ det$
åbne$ kontorlandskab$ i$ relation$ til$ støj,$ distraktion$ og$ manglende$ fortrolighed,$ ligesom$ jeg$
identificerer,$hvordan$medarbejderne$håndterede$disse$udfordringer$med$hjælp$af$omgivelsernes$
rådighedsmuligheder.$
!
!

5.2. Støj, distraktion og fortrolighed
Under$ mit$ shadowing(forløb$ erfarede$ jeg,$ at$ de$ lyde,$ som$ regelmæssigt$ forekom$ på$ de$ to$
kontorer,$ og$ potentielt$ kunne$ opfattes$ som$ støj,$ stammede$ fra$ medarbejderne$ selv,$ hvilket$
dermed$ underbyggede$ tidligere$ undersøgelser,$ såsom$ Hegde$ (1982),$ der$ fremhæver$
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medarbejderne$ som$ de$ primære$ støjkilder$ i$ åbne$ kontorlandskaber.180$På$ begge$ kontorer$ gjaldt$
det$nemlig,$at$støjfulde$maskiner,$som$printere$og$opvaskemaskiner,$var$placeret$i$separate$rum,$
ligesom$ medarbejdernes$ telefoner$ i$ reglen$ var$ sat$ på$ lydløs.$ Det$ var$ derfor$ medarbejdernes$
samtaler$med$hinanden$såvel$som$i$telefonen,$der$dominerede$lydbilledet$i$Group$og$Tower.$
$
Dette$ blev$ efterfølgende$ bekræftet$ af$ respondenterne$ i$ de$ kvalitative$ interviews,$ hvor$ ingen$
nævnte$andre$kilder$til$støj$og$forstyrrelser$end$deres$kolleger.$Men$modsat$bl.a.$Oldham$og$Brass$
(1979),$ Hegde$ (1982)$ samt$ Kim$ og$ Dear$ (2013)$ oplevede$ hovedparten$ af$ respondenterne$ fra$
Group$og$Tower$dog$ikke$støjen$som$et$vedvarende$problem$i$det$åbne$kontorlandskab.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Diagram 5: Støj i det åbne kontorlandskab
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6$
5$
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Støj$er$nogle$gange$
et$problem$

2!

1!

Støj$er$et$
regelmæssigt$
problem$

* 8 respondenter fra Group og 7 fra Tower blev spurgt.

Grunden$til,$at$de$fleste$respondenter$ikke$havde$problemer$med$lydbilledet$forårsaget$af$deres$
kolleger,$skal$findes$i$det$faktum,$at$både$Group$og$Towers$kontorbygninger$er$konstrueret$til$at$
rumme$åbne$kontorlandskaber,$hvor$medarbejderne$taler$sammen$regelmæssigt.$Akustikken$var$
dermed$en$vigtig$faktor,$hvilket$man$også$havde$været$opmærksom$på$ved$at$dække$gulvene$med$
væg(til(væg(tæpper,$ligesom$Group$yderligere$gjorde$brug$af$lydabsorberende$paneler$på$vægge$
og$loft.$En$anden$ligeså$vigtig$årsag$skal$findes$i,$at$medarbejderne$havde$flere$muligheder$for$at$
søge$ væk$ fra$ deres$ kollegers$ samtaler$ og$ evt.$ forstyrrende$ adfærd,$ når$ de$ havde$ brug$ for$ at$
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koncentrere$ sig.$ Disse$ muligheder$ kunne$ jeg$ formulere$ til$ 8$ forskellige$ koncentrationsstrategier,$
som$medarbejderne$gjorde$brug$af$i$det$daglige.$$$
Diagram 6: Koncentrationsstrategier i det åbne kontorlandskab

Jeg$lukker$mig$mentalt$ude$af$
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4!
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* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

$

Som$ det$ fremgår$ af$ diagrammet,$ udtrykte$ lidt$ over$ halvdelen$ af$ respondenterne$ fra$ Group$ og$
Tower,$at$de$lukkede$sig$mentalt$ude$af$omgivelserne,$når$de$havde$behov$for$koncentration$eller$
fordybelse$omkring$en$opgave.$Dette$var$dog$ikke$udtryk$for$en$praksis,$som$de$havde$behersket$
for$ starten$ af,$ men$ derimod$ noget$ de$ havde$ lært$ at$ gøre,$ jo$ længere$ tid$ de$ havde$ arbejde$ i$ et$
åbent$miljø:$$
”[…]$som$sagt$så$har$jeg$lært$bare$at$lukke$ned.$Det$betyder$også,$at$hvis$folk$skal$i$
kontakt$med$mig,$så$bliver$de$nødt$til$enten$at$gå$ind$i$mit$synsfelt$eller$sige$mit$navn$
ved$siden$af$mig.$Det$nytter$ikke$noget,$de$bare$stiller$sig$ved$siden$af$og$tror,$jeg$har$
opdaget$dem.$Fordi$så$er$jeg$lukket$ned.$Så$skal$man$aktivt$gøre$noget$for$at$komme$i$
kontakt$med$mig.”$(Respondent,$Group).$
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Af$de$respondenter,$som$brugte$denne$strategi$i$deres$daglige$arbejde,$viste$det$sig$yderligere,$at$
henholdsvis$ to$ og$ tre$ af$ disse$ også$ tidligere$ havde$ arbejdet$ i$ åbne$ kontorlandskaber,$ før$ de$
rykkede$ over$ i$ de$ nuværende$ kontorer.$ Evnen$ til$ at$ lukke$ sig$ ude$ af$ omgivelserne$ i$ det$ åbne$
kontorlandskab$ blev$ således$ italesat$ som$ noget,$ der$ tog$ længere$ tid$ at$ lære,$ hvilket$ derved$
potentielt$kan$være$grunden$til,$at$det$ikke$var$alle$respondenter,$som$nævnte$denne$strategi:$
”[…]$jo$længere$tid,$du$er$i$det$rum,$jo$mere$lærer$du$at$abstrahere$fra$det,$der$er$
omkring$dig$[…]$Og$det$er$jo$også$en$del$af$ens$læring$at$finde$ud$af.$At$nu$er$det$nu,$
du$ skal$ koncentrere$ dig$ om$ det$ dér$ og$ ikke$ om$ alt$ det,$ der$ foregår$ omkring$ dig.”$
(Respondent,$Tower).$
$
En$ anden$ strategi,$ der$ blev$ brugt$ ligeså$ meget$ og$ også$ er$ blevet$ dokumenteret$ i$ Berg$ Nielsen,$
Simonsen$og$Toft$(2014),181$var$at$sætte$høretelefoner$i$ørene:$
”Jeg$ sad$ og$ lavede$ budgetter$ forleden$ dag$ og$ tænkte,$ at$ det$ her$ gider$ jeg$ sgu$ ikke$
blive$forstyrret$i.$Så$tog$jeg$musik$på,$og$det$betyder,$at$dem$der$så$går$forbi$og$siger,$
’Anja…’,$og$jeg$ikke$reagerer,$så$tænker$de,$’Nå,$men$der$er$nok$en$grund$til$det’,$og$
så$går$de$videre”$(Respondent,$Group).$$
Som$ citatet$ illustrerer,$ har$ høretelefonerne$ to$ funktioner,$ da$ de$ dels$ blokerer$ for$ lydene$ fra$
omgivelserne,$ ligesom$ de$ signalerer,$ at$ man$ ikke$ vil$ forstyrres.$ Flere$ af$ respondenterne$ nævnte$
derfor$også,$at$de$ofte$kunne$sidde$med$høretelefoner$i$ørene$uden$at$have$musik$sat$til,$da$de$
havde$et$større$behov$for$ikke$at$blive$kontaktet$af$deres$kolleger$end$at$lukke$lydene$ude.$$$

!
Disse$strategier$for$at$omgå$lydbilledet$på$kontoret,$såvel$som$de$øvrige$strategier$i$diagrammet,$
er$dermed$med$til$at$forklare,$hvorfor$støj($og$distraktionsproblemerne$i$Group$og$Tower$ikke$var$
mere$udtalte,$som$det$fx$sås$i$Berg$Nielsen,$Simonsen$og$Toft$(2014).$På$samme$måde$kan$brugen$
af$forskellige$strategier$også$siges$at$være$grunden$til,$at$størstedelen$af$respondenterne$fra$begge$
kontorer$ikke$oplevede$de$problemer$med$fortrolighed$i$deres$samtaler$og$arbejde,$som$det$ellers$
er$ blevet$ dokumenteret$ i$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972),$ $ Zalesny$ og$ Farace$ (1987),$ Oldham$ og$ Brass$
(1979)$samt$Kim$og$Dears$(2013)$undersøgelser.$

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$
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Diagram 7: Fortrolighed i det åbne kontorlandskab
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* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt.

!

Som$ det$ ses$ i$ diagrammet,$ var$ det$ kun$ henholdsvis$ to$ og$ en$ af$ de$ 8$ respondenter$ fra$ Group$ og$
Tower,$som$reelt$oplevede$problemer$med$fortroligheden$i$det$åbne$kontorlandskab.$For$dem$alle$
tre$ gjaldt$ det,$ at$ der$ var$ tale$ om$ den$ samme$ slags$ fortrolighed,$ nemlig$ den$ umiddelbare$
fortrolighed$ i$ samtalerne$ med$ ens$ kolleger,$ der$ enten$ kunne$ være$ arbejdsrelaterede$ eller$
privatlivsorienterede.$ Pga.$ det$ åbne$ kontorlandskabs$ manglende$ skillevægge$ mellem$
medarbejderne$ er$ det$ nemlig$ i$ praksis$ umuligt$ for$ det$ at$ facilitere$ her(og(nu(fortrolighed$ i$
samtalen$mellem$to$medarbejdere$ved$skrivebordene,$da$alle$de$omkringsiddende$kolleger$jo$som$
nævnt$har$fri$auditiv$såvel$som$visuel$adgang$til$samtalen.$$
Dog$ gav$ både$ Group$ og$ Tower$ medarbejderne$ mange$ muligheder$ for$ at$ søge$ væk$ fra$ deres$
kolleger,$når$de$ønskede$at$føre$en$fortrolig$eller$privat$samtale,$hvorfor$fortroligheden$i$det$åbne$
kontorlandskab$ i$ praksis$ viste$ sig$ at$ være$ noget,$ medarbejderne$ henholdsvis$ opsøger,$ skaber$ og$
arrangerer,$hvilket$er$visualiseret$med$følgende$figur$og$diagram.$
$
$
$
$
$
$
$
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Figur 11: Fortroligheden i det åbne kontorlandskab

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figur 11: Fortroligheden i det åbne kontorlandskab

Diagram 8: Fortrolighedsstrategier i det åbne kontorlandskab
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* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

For$ alle$ respondenterne$ gjaldt$ det$ således,$ at$ mødelokalerne$ og$ break(out(rummene$ i$ de$ to$
kontorer$ var$ det$ primære$ sted,$ man$ opsøgte,$ når$ man$ ønskede$ fortrolighed.$ Denne$ praksis$
understøtter$ dermed$ Sundstrom,$ Town,$ Brown,$ Forman$ og$ McGees$ (1982)$ graf$ på$ side$ 47,$ der$
netop$viser,$at$den$fulde$form$for$fortrolighed$kun$kan$skabes$af$et$helt$aflukket$lokale,$hvor$man$
kan$lukke$døren,$og$ingen$udefra$kan$høre,$hvad$der$foregår$eller$bliver$sagt.$$
$
De$øvrige$strategier,$som$respondenterne$gjorde$brug$af,$er$meget$forskellige$og$afhænger$af,$om$
respondenterne$ arbejdede$ i$ Group$ eller$ Tower,$ hvor$ der$ som$ nævnt$ er$ visse$ design($ og$
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indretningsforskelle.$I$Group$er$der$således$nogle$respondenter,$som$vælger$at$dæmpe$stemmen$
ved$skrivebordene,$mens$man$i$Tower$venter,$til$man$er$alene.$Dette$skyldes,$at$medarbejderne$i$
Group$ har$ væsentlig$ mere$ plads$ imellem$ deres$ skriveborde$ end$ i$ Tower,$ hvorfor$ man$ i$
sidstnævnte$stadig$kan$overhøre$sin$sidemands$samtale,$selvom$den$er$dæmpet.$På$samme$måde$
vælger$to$respondenter$fra$Group$at$gå$i$kantinen,$da$der$i$denne$findes$flere$behagelige$sofabåse,$
hvilket$ ikke$ er$ tilfældet$ i$ Tower,$ hvorfor$ man$ her$ i$ stedet$ går$ ned$ i$ et$ loungeområde$ ved$
receptionen.$$
$
På$begge$kontorer$blev$tekøkkenet$ligeledes$nævnt$som$et$sted,$man$kan$opsøge,$når$man$ønsker$
at$føre$en$fortrolig$eller$privat$samtale,$da$disse$på$lignende$vis$som$mødelokalerne$og$break(out(
rummene$er$afskærmet$fra$skrivebordsområderne.$Netop$denne$tendens$til$at$bruge$tekøkkenet$
som$interaktionsområde$er$grunden$til,$at$jeg$i$den$følgende$tredje$del$af$analysen$går$i$dybden$
med$ tekøkkenets$ funktion$ som$ socialt$ samlingspunkt$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab.$ Herigennem$
analyserer$jeg$hvilke$karakteristika$ved$dets$design$og$indretning,$som$skaber$forudsætningen$for,$
at$medarbejderne$falder$i$snak$med$hinanden$og$deler$viden,$mens$de$henter$kaffe$og$frugt.$$
!
!

5.3. Samtale og vidensdeling i tekøkkenerne
De$10$shadow(personer$brugte$alle$tekøkkenet$i$løbet$af$deres$arbejdsdag,$hvor$de$bl.a.$hentede$
vand,$ kaffe$ og$ frugt$ samt$ faldt$ i$ snak$ med$ de$ kolleger,$ som$ de$ mødte$ derude.$ Det$ lod$
tilsyneladende$til$at$være$en$fast$del$af$organisationskulturen,$at$man$hilste$på$hinanden,$når$man$
mødtes$ i$ tekøkkenet,$ selvom$ man$ ikke$ sad$ i$ samme$ afdeling.$ Da$ jeg$ i$ de$ kvalitative$ interviews$
spurgte$ind$til$respondenternes$brug$af$tekøkkenerne,$viste$det$sig$også,$at$det$sociale$aspekt$var$
det,$som$blev$italesat$mest.$Tekøkkenerne$i$Group$og$Tower$viste$sig$derfor$ligeså$meget$at$være$
et$sted,$man$interagerede$med$sine$kolleger,$som$det$var$der,$man$hentede$forfriskninger.$$$$$$
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Diagram 9: Hvad bruges tekøkkenet til udover at hente forfriskninger?
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7!

Jeg$møder$kolleger,$jeg$ellers$ikke$
taler$med$

4!
3!

Jeg$holder$en$pause$
Arrangementer$(fødselsdage,$
fredagsmorgenmad,$julehygge,$
nytårshygge)$

Tower!

3!

Jeg$holder$møder$

3!
0$

$$$$$$$$$$$$$

Group!

5!

1$

2$

3$

4$

5$

6$

7$

8$

$

* 8 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt. Respondenterne kunne give flere svarmuligheder.

Tekøkkenerne$ fungerede$ dermed$ i$ det$ daglige,$ som$ det$ Christensen$ (2009)$ kalder$ vandhuller.$
Navnet$ dækker$ over$ de$ samlingspunkter$ på$ kontoret,$ hvor$ medarbejderne$ naturligt$ søger$ hen$ i$
løbet$ af$ en$ arbejdsdag$ og$ derfor$ ofte$ støder$ ind$ i$ hinanden. 182 $Ifølge$ Sundstrom$ (1986)$
kendetegner$ det$ vandhuller,$ at$ de$ er$ neutrale$ steder;$ en$ form$ for$ ingenmandsland,$ hvor$ alle$ på$
kontoret$uanset$status$har$ret$til$at$opholde$sig,$fordi$de$bærer$en$praktisk$funktion,$som$i$dette$
tilfælde$er$stedet,$hvor$man$bl.a.$kan$hente$kaffe$og$te.183$
$
Udover$ tekøkkenet$ har$ undersøgelser$ vist,$ at$ printerrum$ ofte$ fungerer$ som$ sådanne$
samlingspunkter,$da$mange$medarbejdere$har$behov$for$at$printe$og$kopiere$dokumenter$i$løbet$
af$deres$arbejdsdag.184$Dette$observerede$jeg$også$i$Group$og$Tower,$hvor$nogle$af$mine$shadow(
personer$måtte$vente$på,$at$printeren$blev$ledig,$og$mens$de$ventede,$faldt$de$i$reglen$i$snak$med$
vedkommende,$som$brugte$printeren.$Men$når$jeg$efterfølgende$spurgte$ind$til$tendensen$til$at$
falde$i$snak$i$printerrummet,$var$det$dog$meget$få$af$shadow(personerne,$som$oplevede$det$som$
noget$ hyppigt.$ Dette$ skyldes,$ at$ det$ var$ meget$ forskelligt,$ hvor$ stort$ et$ behov$ medarbejderne$
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$(Christensen$2009:194)$
$(Sundstrom$1986:268(269)$
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$(Fayard$og$Weeks$2007:612)$$$
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havde$for$at$printe$og$kopiere$i$løbet$af$en$arbejdsuge,$ligesom$de$også$fremhævede,$at$mange$af$
deres$dokumenter$blev$bearbejdet$digitalt.$$
$
I$ praksis$ var$ det$ således$ tekøkkenerne,$ der$ fungerede$ som$ de$ primære$ vandhuller$ på$ de$ to$
kontorer,$ da$ vandhuller$ netop$ er$ kendetegnet$ ved$ at$ være$ stærkt$ trafikerede.$ Og$ det$ er$ de$
hyppige$ besøg$ i$ vandhullerne$ fra$ forskellige$ afdelinger$ og$ dele$ af$ virksomheden,$ der$ fører$ til,$ at$
det$er$her,$man$kan$falde$i$snak$og$udveksle$viden$med$de$kolleger,$man$ikke$sidder$sammen$med$
ved$skrivebordene,185$hvilket$diagrammet$også$viser$er$tilfældet$i$både$Group$og$Tower.$Her$er$der$
dog$en$markant$forskel$i$antallet$af$respondenter,$hvor$flere$fra$Group$end$fra$Tower$reelt$oplever$
at$tale$med$kolleger,$som$de$ellers$ikke$sidder$sammen$med$til$daglig.$Grunden$hertil$skal$findes$i$
antallet$af$tekøkkener,$da$der$i$Group$kun$er$ét$tekøkken$pr.$etage$i$kontorbygningen,$mens$der$i$
Tower$er$to,$som$er$placeret$i$hver$sin$ende.$Det$betyder$i$praksis,$at$man$er$godt$fire$afdelinger$
om$hvert$tekøkken$i$Tower,$mens$man$er$omkring$seks$i$Group.$Derfor$oplever$respondenterne$i$
Tower,$at$det$mere$eller$mindre$er$de$samme$kolleger,$som$de$møder$i$tekøkkenerne.$
$
Hvis$ vi$ tager$ i$ betragtning,$ at$ medarbejderne$ på$ de$ to$ kontorer$ ikke$ gør$ brug$ af$ free(seating(
konceptet,$ som$ det$ var$ tiltænkt,$ men$ i$ høj$ grad$ sidder$ det$ samme$ sted,$ og$ at$ de$ så$ vidt$ muligt$
spiser$ deres$ måltider$ i$ kantinen$ med$ kollegerne$ fra$ afdelingen,$ betyder$ det,$ at$ tekøkkenerne$ i$
praksis$ er$ det$ eneste$ sted,$ hvor$ medarbejdere$ fra$ forskellige$ afdelinger$ og$ dele$ af$ kontoret$ kan$
lære$hinanden$at$kende.$Dermed$lader$tekøkkenernes$funktion$som$sociale$vandhuller$til$at$være$
vigtig$for$etableringen,$styrkelsen$og$bevarelsen$af$sammenholdet$i$Group$og$Tower.$
$
I$forhold$til$hvad$medarbejderne$så$taler$om$i$tekøkkenerne,$viser$respondenternes$svar,$at$det$er$
en$ blanding$ af$ arbejdsrelaterede$ såvel$ som$ privatlivsorienterede$ emner,$ hvilket$ også$ stemmer$
overens$med$mine$egne$observationer:$Nogle$samtaler$kredsede$udelukkende$om$sjove$episoder$
på$kontoret$eller$livet$uden$for$arbejdspladsen,$hvor$to$kolleger$fx$talte$om,$at$den$ene$havde$købt$
en$ ny$ mountainbike,$ mens$ andre$ samtaler$ startede$ med$ at$ tage$ udgangspunkt$ i$ noget$ direkte$
arbejdsrelateret,$hvorefter$man$bevægede$sig$over$i$noget$privatlivsorienteret$eller$omvendt.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Steele$1986:93),$(Fayard$og$Weeks$2007:615)$$
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Diagram 10: Hvilket format har samtaler i tekøkkenet?

Kun$privatlivsorienterede$

4!
2!
Group!

En$blanding$af$arbejdsrelateret$
og$privatlivsorienteret$

Tower!

3!
5!
0$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$

$

* 7 respondenter fra Group og 8 fra Tower blev spurgt
(én respondent fra Tower talte ikke med kolleger i tekøkkenet).

Selvom$samtalerne$ifølge$respondenterne$ikke$i$overvejende$grad$var$arbejdsrelaterede,$forekom$
der$alligevel$at$blive$delt$meget$viden$i$tekøkkenerne,$som$havde$direkte$relation$til$arbejdet$på$
kontorerne.$ Dette$ kunne$ både$ være$ i$ forhold$ til$ konkrete$ opgaver$ og$ projekter$ såvel$ som$ på$ et$
mere$ personligt$ plan,$ hvilket$ fremgår$ af$ de$ følgende$ to$ billedsekvenser,$ der$ viser$ forskellige$
former$for$vidensdeling.$$
$
!
$

Vidensdeling om prisberegning i tekøkken i Group

!

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$

Vidensdeling om balancen mellem arbejdsliv og familieliv i
tekøkken i Tower
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$
$
$
$
$
$
$
$
Som$de$to$sekvenser$af$vidensdeling$viser,$fungerer$tekøkkenet$som$et$vandhul,$hvor$det$i$kraft$af$
at$ være$ et$ fælles$ område$ er$ helt$ legitimt$ at$ opholde$ sig$ og$ lytte$ med,$ mens$ andre$ fører$ en$
samtale.$Derfor$bliver$det$ikke$behandlet$som$problematisk$af$medarbejderne,$der$taler$sammen,$
at$henholdsvis$Klaus$og$Mathias$er$til$stede$som$publikum$og$endda$ender$med$at$blive$en$del$af$
vidensdelingen.$ Pga.$ tekøkkenets$ rådighedsmuligheder$ har$ de$ nemlig$ ret$ til$ at$ være$ der:$ Klaus$
drikker$en$danskvand$fra$køleskabet,$mens$Mathias$spiser$en$banan$fra$frugtskålen,$hvilket$giver$
dem$ et$ legitimt$ alibi$ for$ at$ befinde$ sig$ i$ tekøkkenet.$ Samtaler$ og$ vidensdeling,$ der$ finder$ sted$ i$
vandhuller$som$tekøkkenet,$kan$således$siges$at$være$fælleseje,$da$de$foregår$i$områder,$hvor$alle$
har$ ret$ til$ være,$ og$ derfor$ er$ det$ også$ frit$ for$ enhver$ medarbejder$ at$ involvere$ sig$ i$ andres$
interaktion,$selvom$man$ikke$er$nære$kolleger.$Som$vi$også$så$i$den$første$sekvens,$betyder$dette$
karakteristika$ved$tekøkkenet,$at$det$bliver$et$område,$hvor$viden$kan$flyde$frit$mellem$forskellige$
afdelinger.$
$
Selvom$ hovedparten$ af$ respondenterne$ fra$ begge$ kontorer$ udtalte,$ at$ de$ ofte$ taler$ med$ deres$
kolleger$ i$ tekøkkenet,$ kunne$ mine$ videooptagelser$ og$ observationer$ af$ interaktionen$ i$ Group$ og$
Tower$ dokumentere,$ at$ det$ ikke$ er$ hver$ gang,$ man$ møder$ hinanden$ i$ tekøkkenet,$ at$ man$ rent$
faktisk$ også$ falder$ i$ snak.$ I$ løbet$ af$ ca.$ fire$ timer$ var$ det$ således$ kun$ 28$ ud$ af$ 54$ tilfældige$
sammenstød,$der$førte$til$samtale$i$Group,$mens$det$i$Tower$var$14$ud$af$36.$Omskrevet$i$procent$
bliver$det$henholdsvis$52%$og$39%,$som$angivet$i$de$to$cirkeldiagrammer.$
$
$
$
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Diagram 11: Fordelingen af sammenstød, der henholdsvis førte
og ikke førte til samtale

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Hvorvidt$medarbejderne$er$tilbøjelige$til$at$falde$i$snak$med$hinanden$i$vandhuller$som$tekøkkenet$
vil$naturligvis,$som$i$så$mange$andre$interaktionssammenhænge,$afhænge$af$individuelle$faktorer,$
som$ hvor$ travlt$ man$ har,$ og$ om$ man$ har$ lyst$ til$ at$ snakke$ med$ den$ pågældende$ kollega.$ Ifølge$
Fayard$ og$ Weeks’$ (2007)$ undersøgelse$ af$ samtaler$ i$ printerrum$ i$ forskellige$ organisationer$
afhænger$ det$ dog$ også$ af$ selve$ vandhullets$ karakteristika,$ hvor$ dets$ beliggenhed,$ funktion,$
størrelse,$ afskærmning$ samt$ selve$ organisationskulturen$ i$ den$ pågældende$ virksomhed$ har$ en$
betydelig$indflydelse.186$$
$
Beliggenhed$og$ funktion$relaterer$sig$til,$hvorvidt$medarbejderne$reelt$vil$bruge$vandhullet$i$det$
daglige,$hvor$Fayard$og$Weeks$(2007)$fremhæver,$at$det$ikke$må$være$forbundet$med$besvær$at$
søge$ over$ i$ vandhullet,$ ligesom$ det$ skal$ have$ en$ praktisk$ funktion$ for$ medarbejderne.187$Begge$
disse$ krav$ opfylder$ tekøkkenerne$ i$ Group$ og$ Tower,$ da$ de$ ligger$ i$ umiddelbar$ forlængelse$ af$
skrivebordsområderne$ samt$ både$ indeholder$ køleskabe,$ kaffemaskiner$ og$ skåle$ med$ frugt,$
hvorfor$vi$også$kan$se$på$antallet$af$spontane$sammenstød,$at$tekøkkenerne$regelmæssigt$bliver$
brugt.$
$
For$at$et$vandhul$bliver$et$sted,$hvor$medarbejderne$har$lyst$til$at$falde$i$snak,$er$det$yderligere$et$
krav,$at$det$er$afskærmet$fra$skrivebordsområderne,$på$en$måde$så$man$ikke$skal$være$nervøs$for$
at$ forstyrre$ nogen$ med$ sin$ samtale$ eller$ blive$ overhørt.188$Her$ påpeger$ Fayard$ og$ Weeks$ (2007)$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Fayard$og$Weeks$2011:1)$
$(Fayard$og$Weeks$2007:615)$
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$(Fayard$og$Weeks$2007:620)$
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dog,$ at$ det$ ikke$ må$ være$ fuldstændig$ afskærmet,$ da$ det$ stadig$ skal$ være$ muligt$ for$
medarbejderne$ i$ tekøkkenet$ at$ se,$ hvem$ der$ nærmer$ sig,$ ligesom$ medarbejderne$ ved$
skrivebordene$nemt$må$kunne$se,$hvem$der$befinder$sig$i$tekøkkenet,$hvis$de$skulle$få$lyst$til$at$
slutte$sig$til$samtalen.$I$praksis$bør$et$tekøkken$derfor$være$indrettet,$som$det$Alexander$(1977)$
kalder$ et$ halvprivat$ lokale,$ hvilket$ vil$ sige,$ at$ det$ kun$ er$ aflukket$ med$ tre$ vægge.189$For$ netop$
denne$struktur$skaber$et$rum,$der$er$”[…]$$sufficiently$public$for$casual$encounters$but$provides$
enough$privacy$for$confidential$conversations”$(Fayard$og$Weeks$2011:1).$ En$lignende$struktur$gør$
sig$ også$ gældende$ for$ tekøkkenerne$ i$ Group$ og$ Tower,$ da$ de$ på$ samme$ tid$ både$ er$ åbne$ og$
lukkede$ lokaler:$ I$ Group$ består$ de$ af$ tre$ vægge,$ hvor$ den$ ene$ væg$ yderligere$ er$ af$ glas$ og$
indeholder$en$dør$ind$til$stillezonen,$mens$tekøkkenerne$i$Tower$er$afskærmet$af$fire$vægge$med$
to$store$åbninger$i$hver$ende$af$lokalet,$hvorfor$det$i$praksis$er$ligeså$åbent$som$i$Group.$$
$
Mine$ observationer$ og$ videooptagelser$ kunne$ yderligere$ dokumentere,$ at$ de$ øverste$ ledere$ på$
begge$kontorer$regelmæssigt$brugte$tekøkkenerne$og$talte$med$medarbejderne$derude,$ligesom$
indholdet$ i$ samtalerne$ var$ meget$ varieret$ og$ ligeså$ meget$ omhandlede$ ikke(arbejdsrelaterede$
emner$ som$ arbejdsrelaterede.$ En$ leder$ i$ Group$ udtalte$ i$ forlængelse$ heraf$ af,$ at$ han$ selv$ så$
tekøkkenerne$ som$ ”[….]$sådan$ et$ loose(loose(område,$ hvor$ man$ udveksler$ en$ sjov$ bemærkning,$
eller$’hvordan$går$det?’”$(Respondent,$Group).$Denne$italesættelse$af$tekøkkenerne$som$et$sted,$
hvor$ man$ er$ uformel$ i$ sin$ indbyrdes$ interaktion$ og$ smalltalker$ med$ hinanden,$ er$ af$ afgørende$
betydning$for,$at$de$bliver$sociale$områder.$For$som$Schein$(1992)$påpeger,$er$ledelsen$i$enhver$
virksomhed$ med$ til$ at$ styre$ og$ udvikle$ den$ iboende$ organisationskultur,$ hvor$ de$ menige$
medarbejdere$ orienterer$ sig$ efter$ deres$ overordnedes$ adfærd$ i$ det$ daglige.$ Igennem$ deres$
interaktion$ med$ og$ i$ kontormiljøet$ signalerer$ ledelsen,$ hvad$ der$ er$ velset$ opførsel,$ og$ hvordan$
man$ ”arbejder”$ i$ virksomheden.190$Bruger$ lederne$ derfor$ ikke$ tekøkkenerne$ til$ smalltalk,$ vil$ det$
også$afholde$de$menige$medarbejdere$fra$at$gøre$det.191$
$
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Den$ sidste$ faktor,$ som$ har$ indflydelse$ på,$ hvorvidt$ vandhuller$ bliver$ sociale$ områder,$ der$
“presser”$medarbejderne$til$at$interagere,$er$deres$størrelse,$og$her$er$der$($modsat$alle$de$øvrige$
faktorer$($en$betydelig$forskel$mellem$Group$og$Tower,$som$det$ses$på$billedede$7$og$8.$
$

Billede 7: Tekøkken i Group

Billede 8: Tekøkken i Tower

$
Ifølge$ Fayard$ og$ Weeks$ (2007)$ må$ et$ vandhul,$ der$ lægger$ op$ til$ interaktion$ mellem$
medarbejderne,$være$“[...]$large$enough$to$admit$several$people$comfortably$but$small$enough$to$
obligate$people$to$interact$[...]”$(Fayard$og$Weeks$2007:619).$Herved$menes,$at$to$medarbejdere,$
som$ befinder$ sig$ i$ det$ samme$ lokale,$ i$ højere$ grad$ vil$ føle$ sig$ socialt$ forpligtet$ til$ at$ anerkende$
hinandens$tilstedeværelse,$fx$med$et$nik$eller$en$verbal$hilsen,$hvis$de$befinder$sig$fysisk$tæt$på$
hinanden,$ fremfor$ hvis$ der$ er$ meget$ plads$ imellem$ dem.192$Relationen$ mellem$ fysisk$ afstand$ og$
tendensen$ til$ interaktion$ er$ som$ nævnt$ blevet$ dokumenteret$ i$ flere$ undersøgelser,$ hvor$ bl.a.$
Sommers$(1959)$undersøgelse$viste,$at$man$oftere$vælger$at$starte$en$samtale$med$en$person,$der$
befinder$ sig$ lige$ ved$ siden$ af$ en,$ end$ en$ der$ er$ langt$ væk.193$På$ samme$ vis$ sammenkædede$ en$
respondent$fra$Group$netop$tekøkkenets$størrelse$med$tendensen$til$at$falde$i$snak:$$”Det$er$et$
lille$område.$Jamen,$det$er$jo$et$come(together(område,$hvor$man$står$over$for$hinanden.$Det$ville$
nærmest$ være$ pinligt,$ hvis$ man$ stod$ over$ for$ hinanden$ og$ ikke$ sagde$ noget.”$ (Respondent,$
Group).$
$
Størrelsesforskellen$på$tekøkkenerne$i$Group$og$Tower$kan$således$være$forklaringen$bag,$hvorfor$
de$to$medarbejdere$falder$i$snak$på$billede$7,$mens$de$ikke$gør$det$på$billede$8,$ligesom$det$kan$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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være$baggrunden$for,$at$13%$flere$sammenstød$endte$i$samtale$i$Group$end$i$Tower.$For$det$er$
tilsyneladende$ nemmere$ at$ undgå$ interaktion$ i$ tekøkkenerne$ i$ Tower,$ hvor$ placeringen$ af$
døråbningerne$ og$ kaffemaskinen$ i$ hver$ sin$ ende$ gør$ det$ muligt$ at$ bevæge$ sig$ igennem$ lokalet$
uden$ nødvendigvis$ at$ føle$ en$ forpligtigelse$ til$ at$ anerkende$ andres$ tilstedeværelse.$ Det$ samme$
gælder$ placeringen$ af$ højbordet$ med$ frugtskålen,$ der$ på$ begge$ kontorer$ er$ i$ midten$ af$
tekøkkenerne,$men$hvor$afstanden$mellem$højbordet$og$kaffemaskinen$igen$er$væsentlig$større$i$
Tower.$ Efter$ således$ at$ have$ analyseret$ mine$ indsamlede$ data$ vil$ jeg$ i$ det$ følgende$ kapitel$ nu$
diskutere$ mine$ analyseresultater$ og$ perspektivere$ undersøgelsen$ til$ den$ stigende$ tendens$ til$ at$
arbejde$hjemmefra.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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6. Diskussion og perspektivering
I$ dette$ kapitel$ diskuterer$ jeg,$ hvordan$ mine$ analyseresultater$ skal$ ses$ i$ forlængelse$ af$ den$
gennemgåede$teori$og$forskning$inden$for$åbne$kontorlandskaber.$Dette$leder$mig$efterfølgende$
over$i$at$perspektivere$undersøgelsen$til$den$stigende$tendens$til$at$arbejde$hjemmefra,$hvorved$
jeg$ argumenterer$ for,$ at$ det$ fysiske$ kontor$ også$ i$ fremtiden$ vil$ fortsætte$ med$ at$ være$ et$
samlingssted$for$medarbejdere$i$virksomheder.$
$
$

6.1. Specialets bidrag til forskningen
I$ tråd$ med$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972)$ samt$ Allen$ og$ Gerstbergers$ (1979)$ undersøgelser 194$
dokumenterer$mine$analyseresultater,$at$det$åbne$kontorlandskabs$struktur$er$medfølgende$til,$at$
medarbejderne$interagerer$hyppigt$ansigt(til(ansigt,$hvorved$deres$skriveborde$bliver$det$primære$
sted$til$vidensdeling$i$stedet$for$mødelokalet.$Den$sammenhæng$mellem$åbenheden$på$kontoret$
og$ tendensen$ til$ kommunikation,$ som$ Sundstrom,$ Burt$ og$ Kamp$ (1980)$ ikke$ formåede$ at$
dokumentere, 195 $var$ det$ dermed$ muligt$ at$ afdække,$ hvor$ Allen$ og$ Gerstbergers$ (1979)$
øjenkontakt$ samt$ Allens$ (1977)$ afstand196$kunne$ udvides$ til$ syv$ essentielle$ faktorer,$ der$ skaber$
forudsætningen$for$spontan$kommunikation$i$det$åbne$kontorlandskab.$$
$
På$ samme$ vis$ som$ medarbejderne$ i$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972)$ og$ Allen$ og$ Gerstbergers$ (1979)$
undersøgte$ virksomheder197$oplever$ medarbejderne$ i$ Group$ og$ Tower$ også,$ at$ de$ interagerer$
mere$ med$ hinanden$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,$ end$ hvis$ de$ havde$ befundet$ sig$ i$ deres$ egne$
enkeltmandskontorer,$ og$ at$ denne$ interaktion$ har$ form$ af$ spontan$ kommunikation,$ samarbejde$
og$ socialisering.$ Det$ åbne$ kontorlandskabs$ iboende$ potentiale$ til$ at$ få$ medarbejderne$ til$ at$
interagere$mere$sammen,$hvor$Festinger,$Schacter$og$Backs$(1950)$samt$Sommers$(1959)$klassiske$
undersøgelser$ viste$ de$ fysiske$ strukturers$ indvirkning$ på$ menneskers$ ageren,198$bliver$ dermed$
udlevet$ i$ både$ Group$ og$ Tower,$ hvor$ intet$ tyder$ på$ det$ fald$ i$ kommunikation,$ som$ Oldham$ og$
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Brass$ (1979)$ samt$ Zalesny$ og$ Faraces$ (1987)$ ellers$ havde$ bevist. 199 $Tværtimod$ ser$ vi,$ at$
medarbejderne$netop$oplever$den$hyppige,$spontane$kommunikation$i$det$åbne$kontorlandskab,$
som$så$givende$og$afgørende$for$deres$daglige$arbejde,$at$de$ikke$vil$give$afkald$på$denne$for$at$
arbejde$hjemme.$$
$
Mens$medarbejderne$i$Oldham$og$Brass’$(1979)$undersøgte$virksomhed$oplevede$ringe$mulighed$
for$ at$ danne$ venskaber$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab,200$forekommer$ dette$ ikke$ at$ være$ tilfældet$ i$
Group$og$Tower.$I$stedet$er$den$daglige$socialisering$blevet$forbedret$pga.$de$åbne$strukturer$på$
kontoret,$da$man$modsat$på$de$gamle$hovedkontorer,$nu$i$højere$grad$ser$og$hører$hinanden$og$
derfor$også$kommer$hinanden$mere$ved.$Særligt$hørbarheden$i$det$åbne$kontorlandskab$kunne$vi$
konkludere$er$medfølgende$til,$at$medarbejderne$dagligt$griner$sammen$ved$skrivebordene,$da$en$
sjov$kommentar$eller$hændelse$ikke$er$forbeholdt$et$aflukket$publikum$men$i$stedet$udspiller$sig$
foran$hele$afdelingen.$I$forlængelse$heraf$ser$vi$derfor,$at$socialiseringen$på$samme$vis$som$den$
spontane$ kommunikation$ er$ en$ afgørende$ grund$ til,$ at$ medarbejderne$ ikke$ vil$ arbejde$ i$ mere$
afskærmede$rammer,$da$de$finder$interaktionen$med$deres$kolleger$givende$på$et$personligt$plan.$$
$
I$ forhold$ til$ de$ tilbagevende$ problemer$ med$ støj,$ hvilket$ bl.a.$ Oldham$ og$ Brass$ (1979),$ Hegde$
(1982)$samt$Kim$og$Dear$(2013)$har$dokumenteret,201$og$som$har$været$medfølgende$til$det$åbne$
kontorlandskabs$dårlige$rygte,$gør$dette$sig$ikke$gældende$i$Group$og$Tower$i$nævneværdig$grad.$
Herved$viser$undersøgelsen$det$afgørende$i,$at$kontorbygninger$netop$designes$til$at$rumme$det$
åbne$kontorlandskabs$mest$fremtrædende$støjkilde,$medarbejderne$selv,$da$det$i$særdeleshed$er$
den$ mangelfulde$ håndtering$ af$ denne$ udfordring,$ der$ skaber$ problematikken.$ Pga.$ den$ gode$
akustik,$ skabt$ via$ væg(til(væg(tæpper$ og$ lydabsorberende$ paneler,$ udtrykker$ hverken$
medarbejderne$i$Group$eller$Tower$den$form$for$frustration,$som$ellers$gjorde$sig$gældende$i$Berg$
Nielsen,$ Simonsen$ og$ Tofts$ (2014)$ undersøgelse.202$Ligeså$ vigtigt$ viser$ det$ sig$ dog$ at$ være,$ at$
medarbejderne$ har$ mulighed$ for$ at$ søge$ væk$ fra$ deres$ potentielt$ støjende$ eller$ forstyrrende$
kolleger,$når$de$ønsker$at$koncentrere$sig.$Tilstedeværelsen$af$de$ikke(bookbare$break(out(rum$i$
Group$og$Tower$kan$derfor$antages$at$være$grunden$til,$at$undersøgelsen$i$nærværende$speciale$
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ikke$fandt$de$samme$frustrationer$omkring$støj$og$distraktion,$som$det$ellers$har$været$tilfældet$i$
lignende$undersøgelser$som$fx$McElroy$og$Morrow$(2012)$og$Kim$og$Dear$(2013),203$selvom$dette$
dog$ikke$kan$siges$med$sikkerhed.$
$
Rækken$af$koncentrationsstrategier,$herunder$i$særdeleshed$de$to$mest$brugte$i$form$af$at$lukke$
sig$ mentalt$ ude$ af$ omgivelserne$ og$ sætte$ høretelefoner$ i$ ørene,$ vidner$ om,$ at$ medarbejderne$ i$
Group$og$Tower$foretager$den$sociale$tilbagetrækning,$der$ifølge$Davis,$Leach$og$Clegg$(2011)$og$
Steg,$ Van$ Den$ Berg$ og$ De$ Groot$ (2013)$ er$ en$ konsekvens$ af$ kognitive$ overbelastning$ i$ åbne$
kontorlandskaber.204$Selvom$det$i$teoriafsnittet$bliver$etableret$som$et$problematisk$fænomen,$da$
det$netop$medfører,$at$medarbejderne$bevidst$undgår$samtale$med$hinanden,$tyder$det$dog$til,$at$
det$ikke$kan$undgås.$Dette$skyldes,$at$den$umiddelbare$mulighed$for$koncentration$og$fordybelse,$
som$ er$ tilstede$ i$ enkeltmandskontorer$ i$ kraft$ af$ afskærmningen$ fra$ kollegerne,$ ikke$ gør$ sig$
gældende$i$det$åbne$kontorlandskab,$da$medarbejderne$som$udgangspunkt$altid$er$tilgængelige$
for$ hinanden$ ved$ deres$ skriveborde.$ Eftersom$ medarbejderne$ pga.$ denne$ tilgængelighed$ netop$
vælger$at$tage$hyppig$spontan$kontakt$til$hinanden,$må$koncentrationsstrategierne$derfor$ses$som$
medarbejdernes$egen$løsning$på$at$skabe$den$umiddelbare$koncentration$ved$at$lukke$sig$mentalt$
ude$af$omgivelserne$eller$sætte$høretelefoner$i$ørene,$hvor$sidstnævnte$i$sig$selv$også$bærer$en$
signalværdi$om,$at$man$ikke$vil$forstyrres.$$
$
Selvom$medarbejderne$således$selv$skaber$den$umiddelbare$koncentration$på$samme$vis$som$de$
også$ kan$ skabe$ og$ arrangere$ fortrolighed,$ understreger$ undersøgelsen$ af$ Group$ og$ Tower$ dog$
utvetydigt$ vigtigheden$ af$ omgivelsernes$ rådighedsmuligheder,$ da$ medarbejderne$ bruger$ disse$
som$ en$ integreret$ del$ af$ deres$ arbejdspraksis$ på$ kontoret.$ Her$ giver$ break(out(rummene$ samt$
mødelokalerne$særligt$medarbejderne$mulighed$for$at$føre$de$fortrolige$og$private$samtaler,$som$
viste$ sig$ at$ være$ problematiske$ hos$ bl.a.$ Brooks$ og$ Kaplan$ (1972).205$Når$ break(out(rummene$
bliver$angivet$som$det$primære$middel$til$skabelsen$af$fortrolighed,$ligger$det$derfor$i$tråd$med$
Sundstrom,$ Town,$ Brown,$ Forman$ og$ McGees$ (1982)$ tidligere$ konklusion$ om,$ at$ oplevelsen$ af$
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fortrolighed$ afhænger$ af$ antallet$ af$ afskærmende$ skillevægge, 206 $hvor$ medarbejderne$ altså$
opsøger$helt$aflukkede$lokaler$for$at$opnå$den$fulde$følelse$af$at$være$uforstyrret$og$kunne$tale$
en(til(en.$Hermed$ser$vi,$at$medarbejderne$kun$til$en$vis$grænse$kan$skabe$de$nødvendige$rammer$
for$koncentration$og$fortrolighed,$mens$resten$er$op$til$kontoret$at$rumme.$
$
Ligesom$ med$ det$ åbne$ kontorlandskab$ kunne$ tekøkkenet$ siges$ at$ være$ karakteriseret$ ved$ en$
række$ faktorer,$ som$ skaber$ forudsætningen$ for,$ at$ medarbejderne$ falder$ i$ snak.$ De$ fem$
nødvendige$ forhold,$ som$ Fayard$ og$ Weeks$ (2007)$ har$ opstillet,207$gør$ sig$ således$ gældende$ for$
tekøkkenerne$ i$ Group,$ hvor$ det$ derimod$ i$ Tower$ lader$ til,$ at$ tekøkkenernes$ størrelse$ er$ af$ en$
sådan$art,$at$de$ikke$på$samme$vis$som$i$Group$presser$medarbejderne$til$at$anerkende$hinandens$
tilstedeværelse$og$starte$en$samtale.$Trods$dette$fører$de$hyppige$besøg$i$tekøkkenerne$på$begge$
hovedkontorer$til,$at$tekøkkenerne$i$praksis$fungerer$som$vandhuller,$hvor$medarbejderne$falder$i$
snak$med$kolleger,$som$de$ellers$ikke$sidder$eller$samarbejder$med.$Kombineret$med$det$faktum,$
at$ medarbejderne$ ikke$ gør$ brug$ af$ free(seating,$ som$ det$ ellers$ var$ tiltænkt,$ ligesom$ man$ ofte$
spiser$sin$frokost$med$de$samme$kolleger,$betyder$det,$at$tekøkkenet$er$det$eneste$område$i$det$
åbne$ kontorlandskab,$ hvor$ medarbejdere$ fra$ forskellige$ afdelinger$ og$ dele$ af$ kontoret$ i$ praksis$
kan$lære$hinanden$at$kende.$I$kraft$af$tekøkkenets$funktion$som$socialt$vandhul$kunne$vi$ligeledes$
analysere$ os$ frem$ til,$ at$ samtaler$ og$ vidensdeling,$ der$ finder$ sted$ i$ disse$ områder,$ er$ fælleseje,$
hvilket$medfører,$at$viden$kan$flyde$frit$mellem$forskellige$afdelinger.$$
$
$

6.2. Det fysiske kontor som fremtidens samarbejdsplads
Arbejdspladser$ som$ kontorbygninger$ har$ traditionelt$ set$ været$ steder,$ vidensmedarbejdere$ tog$
hen$for$at$arbejde,$fordi$det$var$her,$deres$udstyr,$papirer,$kolleger$og$overordnede$befandt$sig.$
Var$man$forhindret$i$at$møde$ind$på$kontoret,$betød$det$også,$at$man$hverken$kunne$udføre$sine$
arbejdsopgaver,$ deltage$ i$ planlagte$ aktiviteter$ eller$ interagere$ med$ sine$ kolleger.$ Dette$ har$ den$
teknologiske$ udvikling$ dog$ hastigt$ ændret$ på,$ hvorfor$ praktisk$ talt$ intet$ i$ dag$ kan$ afholde$
medarbejdere$fra$at$arbejde$hjemmefra:$Man$kan$tilgå$sine$projekter$og$opgaver$via$den$digitale$
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sky,$holde$video(møder$med$kolleger$fra$forskellige$dele$af$verdenen$og$samarbejde$på$tværs$af$
tidszoner.$Mobiliteten,$som$IT($og$kommunikationsteknologien$har$frembragt,$betyder$yderligere,$
at$ grænserne$ mellem$ arbejdsliv$ og$ fritidsliv$ er$ langt$ mindre$ tydelige$ for$ den$ moderne$
vidensmedarbejder,$end$de$har$været$tidligere.208$Ligesom$vores$computere$og$telefoner$er$blevet$
trådløse,$påpeger$Casimir$(2001),$at$vidensarbejde$i$dag$er$blevet$frakoblet$både$tid$og$sted,$da$
det$kan$finde$sted$når$som$helst$og$hvor$som$helst.209$$
$
Fremkomsten$ af$ internettet$ og$ brugen$ af$ det$ i$ en$ professionel$ sammenhæng$ har$ dermed$ ikke$
bare$ gjort$ det$ muligt$ at$ kunne$ tilgå$ information$ når$ og$ hvor,$ man$ vil.$ Det$ har$ også$ givet$
medarbejdere$helt$nye$effektive$måder$at$arbejde$alene$såvel$som$sammen,$hvorfor$internettet$
som$et$digitalt$arbejdsrum,$er$blevet$det$sted,$hvor$flere$og$flere$medarbejdere$vælger$at$”møde$
ind”$i$stedet$for$det$fysiske$kontor.$Alene$i$USA$er$andelen$af$medarbejdere,$som$helt$eller$delvist$
arbejder$ hjemmefra$ således$ steget$ med$ 79%$ i$ perioden$ 2005(2012,$ og$ eftersom$ stadigt$ flere$
virksomheder$ tilbyder$ deres$ medarbejdere$ muligheden$ for$ selv$ at$ tilrettelægge$ deres$ arbejdsliv,$
så$ det$ giver$ fleksibilitet$ i$ forhold$ til$ familie($ og$ fritidslivet,$ tyder$ intet$ på,$ at$ tendensen$ skulle$
falde.210$
$
Virksomheder,$hvor$medarbejderne$i$stor$stil$praktiserer$distance($eller$telearbejde,$tæller$nogle$
af$ de$ største$ aktører$ inden$ for$ deres$ respektive$ brancher,$ hvor$ særligt$ IT(virksomheder,$ $ såsom$
Dell,$ Amazon,$ Apple$ og$ Microsoft,$ har$ markeret$ sig$ som$ værende$ fleksible$ og$ i$ kraft$ heraf$
eftertragtede$ arbejdspladser. 211 $For$ særligt$ blandt$ de$ yngre$ medarbejdere,$ som$ tilhører$
generation$Y,$dvs.$er$født$mellem$begyndelsen$af$1980’erne$og$1990’erne,$er$en$god$arbejdsplads$
lig$med$en$fleksibel$arbejdsplads,$hvor$man$selv$har$ansvar$for$at$tilrettelægge$sine$opgaver$og$sin$
tid.212$Og$eftersom$generation$Y$vil$udgøre$godt$40%$procent$af$den$globale$arbejdskraft$i$2020,$er$
der$god$grund$til$at$efterkomme$dette$behov$for$frihed$under$ansvar.213$
$
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Ser$ man$ på$ de$ fordele,$ som$ medarbejderne$ forbinder$ med$ at$ arbejde$ hjemmefra$ i$ stedet$ for$ at$
være$ på$ kontoret,$ viser$ en$ undersøgelse,$ at$ man$ både$ arbejder$ mere$ koncentreret$ og$ effektivt$
derhjemme$ samt$ oplever$ større$ tilfredshed$ med$ ens$ arbejde$ og$ en$ bedre$ harmoni$ mellem$
arbejdsliv$ og$ fritidsliv. 214 $Og$ hvis$ vi$ sammenholder$ disse$ resultater$ med$ de$ stadigt$ bedre$
teknologiske$ muligheder$ samt$ den$ voksende$ udbredelse$ af$ telearbejde,$ kunne$ det$ dermed$ tyde$
på,$at$det$fysiske$kontor$har$udspillet$sin$rolle$som$arbejdsplads,$når$medarbejderne$både$er$mere$
produktive$og$glade$derhjemme.$$
$
Men$tager$vi$resultaterne$af$undersøgelsen$i$nærværende$speciale$i$betragtning$og$samtidig$ser$på$
de$ulemper,$som$selv$samme$medarbejdere$udtrykker$omkring$det$at$arbejde$hjemme,$tegner$der$
sig$ dog$ et$ mere$ komplekst$ billede:$ Medarbejdere,$ der$ ikke$ regelmæssigt$ møder$ ind$ på$ et$ fysisk$
kontor,$hvor$deres$kolleger$befinder$sig,$oplever$nemlig$i$høj$grad,$at$de$har$mindre$kendskab$til,$
hvad$ der$ rører$ sig$ af$ projekter,$ viden$ og$ udfordringer$ i$ deres$ team$ eller$ afdeling,$ ligesom$ de$
generelt$ føler$ sig$ mindre$ involveret$ i$ deres$ kolleger.215$Ud$ fra$ dette$ kan$ man$ udlede,$ at$ den$
digitale$og$telefoniske$kommunikation$tilsyneladende$har$visse$begrænsninger,$da$den$ikke$tillader$
den$ samme$ grad$ af$ interaktion,$ som$ når$ man$ sidder$ sammen$ ansigt(til(ansigt,$ hvilket$ en$
medarbejder$ formulerer$ på$ følgende$ måde:$ “[…]$ in$ a$ physical$ office,$ you$ can$ stroll$ by$ and$ ask$
questions.$Here$I$have$to$accumulate$a$list$of$questions.”$(Tugend$2014:1).$$
Som$vi$ser$italesat$i$citatet,$er$det$særligt$den$spontane$kommunikation,$som$er$mere$besværlig,$
da$man$ikke$kan$være$ligeså$umiddelbar$i$sin$henvendelse$som$i$det$fysiske$kontor,$hvor$særligt$
det$ åbne$ kontorlandskab$ har$ vist$ sig$ at$ facilitere$ hyppig$ samtale$ og$ vidensdeling.$ For$ selvom$
medarbejdere,$ der$ arbejder$ hjemme,$ har$ flere$ muligheder$ for$ at$ tage$ spontan$ kontakt$ til$ deres$
kolleger,$fx$via$mail,$instant$messaging$eller$videoopkald,$kan$selve$den$handling,$som$det$kræver$
at$ skrive$ et$ spørgsmål$ eller$ foretage$ et$ opkald,$ opleves$ som$ besværlig$ eller$ unødvendig$ af$ den$
pågældende$ medarbejder,$ hvorved$ viden$ potentielt$ kan$ gå$ tabt.$ Dette$ blev$ italesat$ af$ en$
medarbejder$ fra$ Group,$ da$ han$ fortalte$ en$ anekdote$ om,$ hvordan$ det$ havde$ været$ at$ arbejde$ i$
enkeltmandskontorer$på$det$gamle$hovedkontor,$hvor$man$i$høj$grad$benyttede$telefonen$til$den$
spontane$kommunikation:$$
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“Nogle$ gange$ var$ det,$ jeg$ skulle$ sige$ til$ Henning,$ måske$ ikke$ en$ nu(og(her(
information,$hvor$jeg$ville$ringe$og$sige$det$til$ham.$Så$jeg$ventede,$til$jeg$naturligt$
mødte$ ham$ på$ gangen$ eller$ i$ kantinen.$ Med$ det$ resultat,$ at$ jeg$ tit$ glemte$ det,$ og$
derfor$aldrig$fik$det$sagt.”$(Respondent,$Group).$
$
Som$vi$så$illustreret$i$matrixen$og$flowchartet$på$side$60$og$61,$er$en$stor$andel$af$medarbejdernes$
interne$interaktion$og$kommunikation$i$det$åbne$kontorlandskab$spontan,$ligesom$den$foretages$
mange$ forskellige$ steder.$ En$ stor$ del$ af$ den$ sker$ yderligere$ ved,$ at$ medarbejderne$ får$ øje$ på$
hinanden$eller$støder$sammen$i$de$fælles$områder,$som$fx$tekøkkenet,$hvilket$i$sagens$natur$ikke$
er$ muligt$ i$ det$ digitale$ rum$ for$ dem,$ der$ arbejder$ hjemme.$ Den$ vidensdeling,$ som$ vi$ så$ i$ de$ to$
interaktionssekvenser$ fra$ tekøkkenerne,$ ville$ således$ aldrig$ være$ sket,$ hvis$ medarbejderne$ ikke$
havde$ brugt$ de$ samme$ fællesarealer.$ Dette$ var$ bl.a.$ baggrunden$ for,$ at$ den$ administrerende$
direktør$for$søgemaskine(virksomheden$Yahoo!,$Marissa$Mayer,$i$2013$udsendte$en$intern$besked$
til$samtlige$af$virksomhedens$medarbejdere,$hvor$hun$meddelte,$at$hjemmearbejdspladser$skulle$
høre$fortiden$til:$$
“Some$ of$ the$ best$ decisions$ and$ insights$ come$ from$ hallway$ and$ cafeteria$
discussions,$meeting$new$people,$and$impromptu$team$meetings.$Speed$and$quality$
are$often$sacrificed$when$we$work$from$home.$We$need$to$be$one$Yahoo!,$and$that$
starts$with$physically$being$together.”$(Swisher$2013:1).$
$
Da$ beskeden$ efterfølgende$ blev$ lækket$ til$ pressen,$ vakte$ den$ stor$ opsigt,$ og$ Marissa$ Mayers$
beslutning$blev$kritiseret$for$at$være$et$tilbageskridt$for$udviklingen$af$den$fleksible$arbejdsplads,$
hvor$ bl.a.$ grundlæggeren$ af$ flyselskabet$ Virgin,$ Richard$ Branson,$ kommenterede$ på$ Twitter:216$$
”Give$people$the$freedom$of$where$to$work$and$they$will$excel.”$(twitter.com/richardbranson/).$
To$måneder$senere$kunne$Marissa$Mayer$dog$præsentere$et$produkt$af$den$interaktion,$som$det$
åbne$kontorlandskab$sætter$rammerne$for,$i$form$af$en$app$som$netop$var$blevet$til$på$baggrund$
af$en$idé,$der$var$opstået$i$samtalen$mellem$to$medarbejdere,$som$sad$ved$siden$af$hinanden$på$
kontoret.217$Her$ ser$ vi$ således$ illustreret,$ hvordan$ nye$ muligheder$ og$ løsninger$ kan$ opstå,$ når$
medarbejdernes$skriveborde$fungerer$som$den$primære$lokation$til$vidensdeling,$hvilket$jo$netop$
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er$ tilfældet$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab.$ Den$ hyppige$ spontane$ kommunikation$ i$ det$ åbne$
kontorlandskab$ skal$ derfor$ ikke$ ses$ som$ et$ mål$ i$ sig$ selv,$ men$ som$ et$ middel$ til$ at$ komme$
hurtigere$til$bedre$løsninger,$som$medarbejderen$fra$Group$forklarede$i$$citatet$på$side$71.$
$
De$ bedre$ muligheder$ for$ spontan$ kommunikation$ og$ samarbejde$ samt$ dyrkelsen$ af$ en$ fælles$
organisationskultur$ var$ dermed$ den$ afgørende$ bevæggrund$ for,$ at$ Yahoo!$ gik$ tilbage$ til$ at$ have$
deres$ medarbejdere$ samlet$ på$ fysiske$ kontorer.$ Ud$ fra$ resultaterne$ af$ undersøgelsen$ af$ ISS’$
hovedkontorer$ kan$ vi$ konkludere,$ at$ Yahoo!$ gjorde$ klogt$ i$ denne$ beslutning,$ da$ den$ daglige$
spontane$ kommunikation$ mellem$ medarbejderne$ i$ Group$ og$ Tower$ viste$ sig$ at$ være$ en$ så$
integreret$del$af$medarbejdernes$arbejdsproces,$at$de$ikke$vil$give$afkald$på$denne$for$at$arbejde$
hjemme.$ Vigtigheden$ af$ den$ spontane$ ansigt(til(ansigt(kommunikation$ fik$ vi$ yderligere$ etableret$
med$ interaktionssekvensen$ fra$ tekøkkenet$ i$ Group,$ hvor$ Klaus$ takket$ være$ den$ spontane$
vidensdeling$med$Jesper$fik$en$ny$indsigt,$der$var$afgørende$for$en$af$hans$arbejdsopgaver.$
$
På$samme$vis$indtager$den$daglige$socialisering,$hvor$man$har$det$sjov$med$sine$kolleger,$også$en$
vigtig$grund$til$at$møde$ind$på$kontoret.$Det$skyldes,$at$medarbejderne$oplever,$at$socialiseringen$
bidrager$til$en$positiv$sindstilstand$hos$dem$hver$især$samt$styrker$relationen$imellem$dem:$”[…]$
det$ giver$ en$ glæde$ selvfølgelig$ og$ et$ sammenhold$ på$ en$ eller$ anden$ måde.$ På$ tværs$ af$
afdelingerne.$Det$gør$det$helt$sikkert.”$(Respondent,$Group).$
Ifølge$ forskningen$ inden$ for$ positiv$ psykologi$ har$ menneskers$ sindstilstand$ en$ afgørende$
betydning$for,$hvordan$de$tænker$og$udfører$forskellige$opgaver.$Flere$undersøgelser$har$således$
vist,$ at$ mennesker,$ der$ befinder$ sig$ i$ en$ positiv$ sindstilstand,$ bl.a.$ bearbejder$ information$
hurtigere, 218 $træffer$ beslutninger$ mere$ effektivt 219 $og$ tænker$ mere$ kreativt, 220 $end$ dem$ der$
befinder$ sig$ i$ en$ negativ$ eller$ neutralt$ sindstilstand.$ Dette$ blev$ også$ italesat$ af$ en$ af$
medarbejderne$fra$Group,$der$kunne$nikke$genkendende$til,$at$han$arbejdede$på$en$anden$måde,$
når$han$havde$det$sjovt$med$sine$kolleger:$
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”Jeg$er$helt$sikker$på,$at$det$smitter$af$på$mit$arbejde$og$min$måde$at$tænke$på.$For$
det$at$få$grinet,$det$udløser$nogle$gode$kemikalier$i$knoppen,$og$så$får$man$mulighed$
for$at$tænke$lidt$bredere.”$(Respondent,$Group).$
$
Ud$fra$en$række$studier$af$menneskers$sindstilstande,$heriblandt$særligt$dem$foretaget$af$Isen$et$
al.$ (1984;1985;1987;1991;1997),$ har$ psykologiforskeren$ Barbara$ Fredrickson$ (1998)$ udviklet$ sin$
broadenOandObuild(teori,$ der$ indikerer,$ at$ tilstedeværelsen$ af$ positive$ følelser,$ såsom$ glæde,$
interesse,$stolthed,$og$kærlighed,$udvider$menneskers$tankeperspektiv,$så$de$tænker$bredere$og$
ser$flere$muligheder.$Ligesom$disse$følelser$også$over$tid$er$med$til$at$opbygge$den$individuelles$
fysiske,$ intellektuelle$ og$ sociale$ evner. 221 $Ud$ fra$ dette$ perspektiv$ kan$ en$ virksomhed$ derved$
påvirke$ medarbejdernes$ tankeprocesser$ i$ en$ konstruktiv$ retning$ ved$ at$ skabe$ rum$ for,$ at$
medarbejderne$oplever$positive$følelser$i$løbet$af$arbejdsdagen.$Som$Isen,$Daubman$og$Nowicki$
(1987)$fremhæver,$kan$dette$gøres$igennem$”[…]$small$everyday$events$[…]”$(Isen,$Daubman$og$
Nowicki$1987:1128),$hvor$de$i$deres$egen$undersøgelse$enten$gav$forsøgspersonerne$en$uventet$
gave$ eller$ viste$ dem$ en$ kort,$ sjov$ film. 222 $I$ ISS’$ tilfælde$ viser$ mine$ data,$ at$ den$ positive$
sindstilstand$hos$ medarbejderne$ bliver$faciliteret$af$organisationskulturen,$da$ det$er$en$ iboende$
del$ af$ kontormiljøet$ i$ Group$ og$ Tower,$ at$ medarbejderne$ socialiserer$ og$ griner$ sammen,$ hvilket$
kontordesignet$ muliggør$ igennem$ dets$ åbne$ struktur$ og$ sociale$ vandhuller.$ Ved$ at$ understøtte$
medarbejdernes$spontane$interaktion$og$kommunikation$skabes$der$derved$også$rammer$for,$at$
man$kan$grine$mere$sammen$og$opleve$flere$positive$sindstilstande,$end$man$ville$have$gjort$i$et$
hjemme($ eller$ enkeltmandskontor.$ Vi$ ser$ dermed,$ hvordan$ kontoret$ ikke$ har$ udspillet$ sin$ rolle$
som$arbejdsplads,$men$i$stedet$har$udviklet$sig$til$at$være$en$samarbejdsplads,$hvor$medarbejdere$
mødes$og$interagerer.$$
$
Efter$således$at$have$rammesat$min$undersøgelse$af$Group$og$Tower$som$bidrag$til$forskningen$
inden$ for$ åbne$ kontorlandskaber$ gennem$ en$ diskussion,$ samt$ perspektiveret$ undersøgelsen$ til$
kontorets$rolle$som$fremtidens$arbejdsplads,$vil$jeg$i$det$følgende$besvare$problemformuleringen$
for$specialet$igennem$min$teori$om$interaktionen$i$det$åbne$kontorlandskab$og$medarbejdernes$
brug$af$dets$rådighedsmuligheder.$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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$(Isen,$Daubman$og$Nowicki$1987:1128)!

222

!

96

7. Konklusion
Vidensmedarbejderes$ indbyrdes$ interaktion$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ er$ karakteriseret$ ved,$ at$
den$både$er$planlagt$og$spontan.$Mens$den$planlagte$interaktion$i$alle$tilfælde$er$udløst$af$en$på$
forhånd$etableret$plan,$oftest$i$form$af$et$aftalt$møde,$gælder$det$for$den$spontane$interaktion,$at$
den$enten$udløses$af$en$tankeproces,$hvor$den$pågældende$medarbejder$får$et$pludseligt$behov$
for$interaktion$og$derefter$søger$en$relevant$interaktionspartner,$ligesom$den$også$kan$udløses$af$
synet$af$eller$sammenstødet$med$en$kollega.$
$
Interaktionen$i$det$åbne$kontorlandskab$er$ligeledes$kendetegnet$ved,$at$den$foregår$stationært$
såvel$ som$ i$ bevægelse.$ Den$ stationære$ interaktion$ ses$ ved,$ at$ medarbejderne$ taler$ og$
samarbejder$ved$deres$skriveborde,$holder$planlagte$og$spontane$møder$i$mødeområder,$spiser$
måltider$sammen$i$kantinen$samt$falder$i$snak$i$tekøkkener$og$printerrum.$Interaktion$i$bevægelse$
ses$ ved,$ at$ interaktionen$ til$ møder$ allerede$ begynder$ på$ vej$ hen$ til$ mødeområdet,$ ligesom$ den$
også$fortsætter$efter$mødets$afslutning,$mens$medarbejderne$er$på$vej$tilbage$til$skrivebordene,$
og$på$samme$måde$taler$medarbejderne$ligeledes$sammen,$når$de$følges$til$og$fra$kantinen.$De$
medarbejdere,$som$ikke$sidder$sammen,$opsøger$også$hinanden$ved$deres$skriveborde$eller$i$det$
øvrige$åbne,$når$de$ønsker$interaktion,$ligesom$de$tilfældigt$kan$støde$ind$i$hinanden,$mens$de$er$
på$vej$mod$en$destination$og$herefter$føre$en$samtale,$mens$de$i$fællesskab$går$mod$denne.$$
$
Derved$ ses,$ at$ vidensmedarbejderes$ interaktion$ i$ det$ åbne$ kontorlandskab$ ikke$ er$ begrænset$ til$
nogen$ særlige$ områder,$ men$ i$ praksis$ finder$ sted$ overalt$ på$ de$ fælles$ arealer.$ Megen$ spontan$
kommunikation$ finder$ i$ forlængelse$ heraf$ særligt$ sted$ ved$ medarbejdernes$ skriveborde,$ hvorfor$
disse$ i$ højere$ grad$ end$ mødelokaler$ fungerer$ som$ den$ primære$ lokation$ til$ vidensdeling$ i$ det$
daglige.$ På$ grund$ af$ denne$ tendens$ til$ at$ kommunikere$ hyppigt$ med$ de$ nærtsiddende$ kolleger$
omkring$ ens$ eget$ skrivebord,$ vælger$ medarbejderne$ ligeledes$ at$ sidde$ ved$ den$ samme$
skrivebordsplads$i$det$åbne$kontorlandskab,$selvom$der$er$free(seating.$Bevæggrunden$for$dette$
er,$ at$ det$ er$ vigtigt$ for$ medarbejderne$ at$ have$ en$ god$ plads,$ som$ opfylder$ deres$ individuelle$
behov,$og$det$mest$italesatte$behov$er$således$at$sidde$tæt$på$dem,$man$oftest$interagerer$med.$
Pga.$kontorlandskabets$åbne$struktur$oplever$medarbejderne$således,$at$de$har$en$højere$grad$af$
spontan$ kommunikation,$ samarbejde$ og$ socialisering$ med$ deres$ kollegaer,$ end$ hvis$ de$ havde$
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befundet$sig$i$deres$egne$enkeltmandskontorer.$I$forhold$til$den$spontane$kommunikation$er$det$
faktorerne$synlighed,1overblik,1afstand,1hørbarhed,1indblik,$socialisering$og$placering,$der$er$med$
til$ at$ skabe$ forudsætningen$ for$ denne,$ hvorfor$ man$ i$ designet$ af$ det$ åbne$ kontorlandskab$ bør$
have$særligt$øje$for$disse.$
$
Med$hensyn$til$det$åbne$kontorlandskabs$rådighedsmuligheder$bruger$medarbejderne$disse$som$
en$ integreret$ del$ af$ deres$ daglige$ interaktion$ og$ arbejde:$ Skrivebordene$ fungerer$ ikke$ bare$ som$
medarbejdernes$ primære$ arbejdsstation,$ men$ også$ som$ en$ platform$ for$ spontan$ interaktion$ og$
samarbejde$ med$ kolleger.$ På$ samme$ måde$ bliver$ mødelokaler$ og$ break(out(rum$ benyttet$ til$ at$
trække$sig$væk$fra$det$sociale$rum,$som$områderne$omkring$skrivebordene$netop$udgør,$hvorved$
man$ kan$ føre$ fortrolige$ eller$ private$ samtaler,$ holde$ planlagte$ såvel$ som$ spontane$ møder,$
samarbejde$omkring$en$skærm$og$arbejde$koncentreret.$$
$
Tekøkkenets$funktion$som$vandhul,$hvor$det$er$legitimt$for$alle$medarbejdere$at$opholde$sig$og$
falde$i$snak$med$deres$kolleger,$betyder,$at$det$ikke$kun$bruges$til$at$holde$pause,$men$i$ligeså$høj$
grad$til$at$interagere,$overhøre$og$blive$en$del$af$andres$samtale.$Ligesom$med$skrivebordene$er$
tekøkkenet$ således$ multifunktionelt,$ da$ det$ sætter$ rammer$ for,$ at$ man$ både$ kan$ hente$
forfriskninger,$ socialisere$ og$ vidensdele$ på$ tværs$ af$ kontoret.$ I$ forlængelse$ heraf$ giver$
tekøkkenets$ rådighedsmuligheder,$ i$ form$ af$ tilstedeværelsen$ af$ køleskab,$ kaffemaskine$ og$
frugtskål,$ således$ medarbejderne$ mulighed$ for$ at$ bruge$ disse$ som$ alibi$ for$ at$ være$ tilstede$ i$
tekøkkenet,$ mens$ andre$ opholder$ sig$ derude,$ hvorved$ de$ potentielt$ kan$ blive$ en$ del$ af$ deres$
vidensdeling.$ Faktorer$ ved$ tekøkkenets$ udformning,$ der$ har$ indflydelse$ på$ graden$ af$ denne$
vidensdeling,$ tæller$ her$ i$ særdeleshed$ størrelsen$ og$ dimensioneringen,$ da$ det$ er$ nemmere$ at$
undgå$interaktion,$når$man$har$meget$plads$i$mellem$sig$og$ikke$presses$til$at$komme$fysisk$tæt$på$
hinanden,$ hvorved$ man$ kan$ føle$ den$ nødvendige$ forpligtigelse$ til$ at$ anerkende$ andres$
tilstedeværelse.$$
Ved$ at$ designe$ det$ åbne$ kontorlandskab$ ud$ fra$ disse$ netop$ formulerede$ kendsgerninger,$ vil$ det$
således$ være$ muligt$ at$ skabe$ en$ interagerende$ arbejdsplads,$ hvor$ medarbejderne$ jævnligt$
kommunikerer,$socialiserer$og$samarbejder.$
$
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