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Syftet med studien är att undersöka om interaktion som innebär kommunikation i 
syfte att lösa gemensamma problem, distraktioner tillika störande ljud, identitet 
som avser hur individen ser på sig själv i förhållande till kontexten, har ett samband 
med det upplevda, dagliga lärandet. Studien har kvantitativ design och det 
instrument som används är en webbenkät. Enkäten består av påståenden med 
färdigställda svarsalternativ och skickades ut till medarbetare i fem organisationer. 
Respondenterna arbetar i medelstora öppna kontorslandskap i södra Sverige, där 
antalet medarbetare är mellan 10-24 i varje landskap. Svar från 33 respondenter 
används i resultatet. Resultaten pekar på att det finns ett positivt samband mellan 
interaktion och lärande samt identitet och lärande. Studien kan inte visa något 
samband mellan distraktioner och lärande. Studiens resultat indikerar att 
respondenterna upplever ett lärande på arbetsplatsen. I slutsatsen framkommer det 
att fler faktorer behöver undersökas för att fastställa att ett lärande sker.  
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INTRODUKTION 
Öppna kontorslandskap har under de senaste årtiondena kommit att bli ett av de vanligaste 
sätten att bygga och ombilda kontor på. Bakgrunden till detta tycks vara kostnadseffekti-
visering och modernisering av kontorsarbetsplatser, för att passa in i ett växande kommu-
nikationssamhälle. Forskning visar både positiva och negativa aspekter av öppna kontors-
landskap, den generella bilden är dock att öppna kontorslandskap har en negativ påverkan 
på medarbetares välbefinnande. Ur ett arbetspedagogiskt syfte väcks ett intresse för att 
undersöka hur det dagliga lärandet ter sig i öppna kontorslandskap. Att organisationer ger 
möjlighet till medarbetares lärande och utveckling är avgörande för organisationers över-
levnad, därför känns detta ämne viktigt att beforska. I föreliggande studie undersöks fak-
torerna interaktion, distraktioner och identitet i öppna kontorslandskap i förhållande till 
medarbetares lärande. Interaktion innebär en gynnsam kommunikation mellan medarbe-
tare som arbetar för att lösa gemensamma problem. Interaktionen driver kompetens 
framåt och skapar ett positivt arbetsklimat (Maher & Hippel., 2005; Ashkanasy, Ayoko 
& Jehn, 2014). Distraktioner innefattar störande ljud i medarbetarnas omgivning, som 
påverkar arbetsförmågan negativt (Danielsson & Bodin, 2008; Maher m.fl., 2005; Ash-
kanasy m.fl., 2014; Seddigh, Stenfors, Berntsson, Bååth, Sikström & Westerlund, 2015). 
Identitet syftar till hur individen ser på sig själv i förhållande till den kontext som hen 
befinner sig i (Ashkanasy m.fl., 2014; Thatcher & Zhu, 2006; Wenger, 2008). Det lärande 
som undersöks i studien är det upplevda, dagliga lärandet som sker på arbetsplatsen 
(Döös, 2004).  

Bakgrund 

Sedan 1970-talet har företag intresserat sig för att utforma öppna kontorslandskap, det är 
en trend som håller i sig än idag. Denna kontorstyp är vanlig på administrativa avdel-
ningar, som exempelvis ekonomiavdelningar eller på marknadsföringsavdelningar, där 
medarbetare ägnar mycket tid framför datorn för kommunikation och dokumentat-
ion.  Företag spenderar stora summor pengar för att utforma öppna kontorslandskap i 
syfte att öka produktiviteten. Forskning som gjorts visar både negativa och positiva 
aspekter av öppna kontorslandskap (Maher m.fl, 2005). En negativ aspekt kan vara att 
öppna kontorslandskap kan medföra oönskat brus, distraktioner, konflikter och förlust av 
medarbetares identitet, vilket kan leda till att miljoner går förlorade genom ineffektivitet 
och minskad produktion (Ashkanasy m.fl., 2014; Bergström, Miller & Horneij, 2015). 
Maher m.fl (2005) menar istället att öppna kontorslandskap kan bidra till ökad interaktion 
som kan leda till ökad gruppsammanhållning, kreativitet och produktivitet. Enligt arbets-
miljöverket är det varje arbetsgivares ansvar att kontinuerligt undersöka medarbetarnas 
arbetsmiljö i förhållande till ohälsa, olycksfall och tillfredsställande arbetsmiljö och vid 
negativa aspekter i förhållande till detta ansvarar arbetsgivaren för åtgärder (Arbetsmil-
jöverket, 2001:1). Om arbetsmiljön visar sig vara negativt relaterat till medarbetares lä-
rande och utveckling så bör detta utredas i förhållande till en tillfredsställande arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket 2012:7). Att undersöka hur öppna kontorslandskap påverkar medar-
betarnas lärande känns därför högst relevant ur både ett medarbetar, och arbetsgivarper-
spektiv. 
 
Nedan presenteras de teoretiska ramverk som studien utgår från, samt den tidigare forsk-
ning som föreliggande studie bygger på. I de vetenskapliga artiklar som föreliggande 
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studie har sin utgångspunkt i framkommer det att öppna kontorslandskap kan leda till en 
ökad interaktion mellan medarbetare, som bidrar till hög kompetens och gruppsamman-
hållning på arbetsplatsen (Maher m.fl., 2005; Ashkanasy m.fl, 2014). Det framhålls att 
öppna kontorslandskap ofta medför störande ljud i form av buller, småprat och telefoni 
(Danielsson m.fl., 2008; Maher m.fl., 2005; Ashkanasy m.fl., 2014; Seddigh m.fl., 2015). 
På grund av brist av privat utrymme och höga ljudnivåer i öppna kontorslandskap upple-
ver medarbetare en oförmåga att ge uttryck för sin identitet, vilket leder till en bristande 
identitetsbildning för medarbetarna i denna kontorstyp (Ashkanasy m.fl., 2014; Thatcher 
m.fl., 2006; Wenger, 2008). Föreliggande studie kommer därav fokusera på de tre fak-
torerna interaktion, distraktioner och identitet i förhållande till lärande.  

Teorier om lärande 

Döös (2004) framhäver vikten av det dagliga lärandet. Att fokusera och underlätta lärande 
i det dagliga arbetet är något som kan hjälpa företag att bibehålla och utveckla den kom-
petens som är avgörande för företags konkurrenskraft. Det lärande som Döös (2004) be-
skriver är det informella lärandet som sker i vardagen och utgår från praktiska erfaren-
heter (Eraut, 2004).  
 
Kompetens och kompetensutveckling är begrepp som idag ofta syftar till arrangerade kur-
ser och utbildningar. Döös (2004) menar att detta kan innebära en risk för att relevant 
kunskap går förlorad, på grund av kurskatalogens begränsade utbud. Kompetensutveckl-
ing ska alltid fokuseras på det egentliga arbetet i organisationen, något som framförallt 
uppnås genom att låta lärandet ta plats i det dagliga arbetet. Kompetens växer fram genom 
relationerna på arbetsplatsen, medarbetare kan i relation med varandra lösa uppgifter och 
komma fram till lösningar som de inte skulle klarat på egen hand (Döös, 2004).  
 
Döös (2004) beskriver lärande som ett fortgående konstruerat tankenätverk där individen 
utgår från erfarenheter när uppgifter ska lösas. Ett lärande sker när individen experimen-
terar och testar sig fram för att sedan avläsa resultat. Lärandet är en pågående konstruktion 
som grundar sig i kognitiva strukturer då den lärande reflekterar över sitt arbete. Wenger 
(2008) skriver att för att lära något nytt, ta del av ny information eller ett nytt förhåll-
ningssätt krävs delaktighet. Individer behöver kunna absorbera nya perspektiv och göra 
dem till en del av sitt lärande och för att detta ska vara möjligt behövs tid och plats för 
reflektion. För att ett lärande ska ske behöver den som lär sig vara delaktig, förstå sin 
omvärld, känna mening och genom reflektion distansera sig till sin omvärld för att uppnå 
lärande. Det handlar om att vara medveten om hur individens lärande påverkar dennes 
liv, vilket skapar en självmedvetenhet hos individer (Wenger, 2008). Individers kun-
skaper och erfarenheter bidrar till lärande på arbetsplatsen (Döös, 2004). Enligt Wenger 
(2008) sker lärande i det sociala samspelet, samtidigt som Wenger och Lave (1991) för-
klarar det situerade lärandet som något som sker i situationen samt genom inre bearbet-
ningsprocesser (Wenger & Lave, 1991). Wengers (2008) teori om socialt lärande ringar 
in de begrepp som föreliggande studie kommer fokusera på.  
 
I teorin beskrivs fyra antaganden som utgår ifrån att människan är en social varelse och 
att det är den viktigaste aspekten för lärande. Wenger (2008) beskriver även att kunskap 
handlar om kompetens beroende av vilken kontext individen befinner sig i. En lärprocess 
måste innefatta fyra komponenter för att ett socialt deltagande ska kunna ses som en lär-
process. De fyra komponenterna som åsyftas är; mening, kollektiv, praxis och identitet.  
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För att ett lärande ska ske behöver individen uppleva sitt liv och världen som meningsfull, 
då lärande grundar sig i erfarenhet behöver individen se meningen i varför lärandet bör 
ske både individuellt och kollektivt. Wenger (2008) menar att materiella ting, teknik och 
verktyg inte kommer vara till någon nytta för individen i utförandet av en uppgift, om hen 
inte kan se en mening i det som sker. Människans deltagande i världen och livet är fram-
förallt beroende av vilken mening individen ser. För att utföra olika handlingar, vare sig 
det handlar om att läsa en bok eller utföra en arbetsuppgift, förhandlar individen ständigt 
med sig själv för att finna mening. För att skapa mening behöver abstrakta ting konkreti-
seras, det kan exempelvis handla om att sätta in en abstrakt känsla i ett kontextuellt sam-
manhang. Att skapa mening i det vi gör, hjälper oss att skapa vår verklighet och plats i 
världen. Mening skapas både individuellt och i sampel med andra (Wenger, 2008). 
 
Under komponenten kollektivet förklarar Wenger (2008) att lärande sker när individen 
känner tillhörighet med andra. När individer delar lärandet med varandra och känner en 
tillhörighet med omgivningen, utvecklas kompetens tillsammans i gruppen. Praxis beto-
nar lärandet i praktiken och inkluderar de gemensamma historiska och sociala resurser, 
ramar och perspektiv som kan stödja ett ömsesidigt handlingsengagemang. Praxis är en 
del av kollektivet och Wenger (2008) talar ofta om kollektivet och praxis tillsammans 
som benämningen ”Praxiskollektiv”. I kollektivet krävs den sammanhållning som fås av 
praxis, och praxis utgör de meningar, sociala ramar, och värderingar som krävs för att 
kollektivet ska fungera. En grupp människor skapar inte automatiskt ett praxiskollektiv 
utan det krävs ett delat engagemang, gemensamma mål och värderingar för att det prax-
iskollektiv som Wenger (2008) talar om ska uppstå. I exempelvis en organisation utgörs 
kollektivet av organisationen, som delas in i flera praxiskollektiv i form av olika arbets-
grupper.  
 
Wenger (2008) förklarar att identiteten är formbar genom att, lärandet påverkar vår iden-
titet och formar individen genom upplevelser i hens historia, vilken kontext individen 
befinner sig i och vad vi utgår från. Wenger (2008) ser identitet ur ett socialt perspektiv 
men med fokus på individen och förklarar att identitet innefattar förmågan/oförmågan att 
skapa mening och tillhörighet. Wenger (2008) menar att individer anpassar sin identitet 
till den grupp som hen befinner sig i. Att tala om identitet i förhållande till gruppen inne-
bär inte att man bortser från den personliga identiteten, utan att identiteten i sociala för-
hållanden sker som en del av den personliga identiteten. Individer kan inte skapa sin iden-
titet och mänsklighet själva, utan detta görs i förhållande till omvärlden. Identitet formas 
av hur vi uppfattar oss själva, hur andra uppfattar oss samt i deltagande med andra. Indi-
videns delaktighet i olika sammanhang, bidrar till de erfarenheter som ligger till grund 
för identitetsbildandet.  
 
När de känslor och upplevelser som skapats av erfarenheterna sätts i en kontext, kan män-
niskan se en mening med det den upplevt. Dessa erfarenheter och känslor är en del i indi-
videns identitetsbildande (Wenger, 2008). Wenger (2008) beskriver att det lärande som 
sker i vardagen inte är en separat aktivitet utan något som sker hela tiden och överallt. 
Lärande är något som antas ske, även om vi inte ser att det sker här och nu, oberoende av 
huruvida vi uppskattar det lärande som sker eller om vi tycker att det som sker i stunden 
är fel. Även när ett lärande kan anses misslyckat i en situation där det fanns förväntningar 
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om att ett lärande skulle ske, bidrar till ett lärande. I dessa situationer menar Wenger 
(2008) att vi lär oss något annat än det som var förväntat.  
 
Precis som Döös (2004) beskriver har studier om medarbetares lärande vanligen fokus på 
kompetensutveckling i form av arrangerade kurser och fortbildningar. Utifrån Döös 
(2004) och Wengers (2008) teori om lärande kommer föreliggande studie fokusera på det 
lärande som sker i det dagliga arbetet, både i medarbetares relationer till varandra och 
individuellt. 

Interaktion 

En gynnsam interaktion mellan medarbetare skulle kunna bygga de kompetensbärande 
relationer som bland annat Döös (2004) anser är avgörande för medarbetares lärande. Det 
råder delade meningar kring huruvida öppna kontorslandskap är positivt relaterade till 
interaktionen mellan medarbetare eller ej. Öppna kontorslandskap kan leda till att inter-
aktionen mellan medarbetare ökar, vilket i sin tur kan leda till en ökad gruppsammanhåll-
ning, kreativitet och produktivitet (Maher m.fl., 2005). Studien av Ashkanasy m.fl. (2014) 
visar däremot att en ökad interaktion mellan medarbetare kan leda till irritation och kon-
flikter genom att medarbetarna störs av sina kollegors småprat, samt att de blir översti-
mulerade i den sociala miljön.  
 
Dessa motsägelser skapar ett intresse för om interaktionen bland medarbetare i öppna 
kontorslandskap leder till att lärandet förbättras eller försämras. Ashkanasy m.fl. (2014) 
framhåller att interaktion är den kommunikation som frambringas mellan medarbetare 
när exempelvis svårare uppgifter kräver samarbete för att lösas och att detta även kan leda 
till både kollektiv och individuell utveckling. Maher m.fl. (2005) talar istället om inter-
aktion som den allmänna kommunikationen mellan medarbetare.  
 
Wenger (2008) beskriver att gemenskap frambringar lärande. När vi delar lärandet med 
varandra och känner en tillhörighet med omgivningen, utvecklar vi vår kunskap kollek-
tivt. På arbetsplatser finns ramverk som beskriver hur organisationen arbetar för att lösa 
olika uppgifter, till exempel hur organisationen historiskt sätt arbetat för att lösa uppgifter 
och utvecklas samt vilka sociala resurser som finns tillgängliga för att lösa uppgifter. 
Detta kan hjälpa medarbetare att veta vart de ska vända sig och hur de med hjälp av tidi-
gare erfarenheter kan gå tillväga för att lösa en uppgift (Wenger, 2008).  
 
En interaktion där medarbetare använder sin kommunikation för att uppnå gemensamma 
mål skulle medföra att medarbetarna lär sig i praxis. Organisationen utgör kollektivet, 
och arbetsgruppen utgör praxis kollektivet. När medarbetare i en arbetsgrupp delar ett 
engagemang och arbetar mot gemensamma mål formas det praxiskollektiv som ligger till 
grund för lärande (Wenger, 2008).  
 
I föreliggande studie definieras interaktion som den kommunikation som sker mellan 
medarbetare när de arbetar för att lösa ett gemensamt problem (Ashkanasy m.fl., 2014). 
När medarbetare i en arbetsgrupp tar del av de gemensamma historiska och sociala resur-
ser, ramar och perspektiv som finns i arbetsgruppen, bidrar det till interaktion mellan 
medarbetarna. Gemenskapen bland de interagerande medarbetarna leder till ett lärande 
(Wenger, 2008). Med hjälp av det lärande som sker i interaktionen kan medarbetare lösa 
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uppgifter och komma fram till lösningar som hen inte skulle klara på egen hand (Döös, 
2004). Med utgångspunkt i detta formas hypotes 1 för denna studie. 
 
Hypotes 1; Interaktion på arbetsplatsen leder till ökat lärande. 

Distraktioner 

Tidigare forskning visar att medarbetare i öppna kontorslandskap störs av distraktioner i 
form av buller, oönskat ljud, småprat från kollegor samt telefoner (Danielsson m.fl., 2008; 
Maher m.fl., 2005; Ashkanasy m.fl., 2014; Seddigh m.fl. 2015). Distraktioner kan leda 
till minskad arbetstillfredsställelse samt lägre arbetsprestation hos de anställda (Maher 
m.fl., 2005). Distraktionerna i öppna kontorslandskap kan leda till att medarbetare inte 
får möjlighet att reflektera kring sina arbetsuppgifter och den information som når dem 
(Edenius & Yakhlef, 2007). Edenius m.fl. (2007) framhäver att öppna kontorslandskap 
kan leda till att medarbetare löser de problem som uppstår genom spontan integration 
med varandra. Denna typ av spontan integration uppfattas ofta som småprat mellan kol-
legor. Problemlösning som utgörs av spontan interaktion mellan medarbetarna kan med-
föra att medarbetarna inte ges tid att reflektera. Spontana beslut tas och utebliven reflekt-
ion medför att det inte kvarstår något lärande hos medarbetarna, vilket innebär att det de 
lärt sig i stunden av den spontana interaktionen inte kan användas för att lösa ett senare 
liknande problem. Den spontana integrationen tillika småpratet blir på så sätt en distrakt-
ion som medför att snabba beslut tas utan tid för reflektion, istället för en gynnsam inter-
aktion (Edenius m.fl., 2007). Att ständigt bli avbruten av sina kollegor eller störd av tele-
foner som ringer och inte ha möjlighet att dra sig tillbaka till en tyst och ostörd plats där 
tid till reflektion ges är något som i Edenius m.fl. (2007) studie uppger som negativa 
aspekter till öppna kontorslandskap.  
 
Döös (2015) menar att det lärande som sker i det dagliga arbetet, när medarbetare hjälper 
varandra att lösa arbetsuppgiftsrelaterade problem, gör att medarbetare behöver vara 
öppna för utveckling. Det lärandet som sker i kommunikation med andra kräver reflektion 
för att bestå. Lärande grundar sig i kognitiva strukturer när individen reflekterar över sitt 
arbete. Varje individs kunskap och erfarenhet bidrar till lärande på arbetsplatsen (Döös, 
2004). Wenger och Lave (1991) förklarar att det situerade lärandet är något som sker i 
situationen men även i de inre bearbetningsprocesserna genom exempelvis reflektion. 
Wenger (2008) beskriver att det krävs delaktighet från individen för att lärande ska ske. 
Individen behöver distansera sig genom reflektion för att förstå varför hen lär. Det krävs 
tid och plats för reflektion för att en individ ska kunna ta till sig ny information och ett 
nytt förhållningssätt. 
 
Med utgångspunkt i detta skulle distraktioner som buller, störande samtal och telefoni, 
kunna medföra att individens möjlighet till reflektion uteblir, vilket kan resultera i ett 
ofullständigt lärande (Döös, 2015; Wenger & Lave, 1991; Wenger, 2008). Utifrån detta 
antagande har hypotes 2 sin utgångspunkt. 
 
Hypotes 2; Hög grad av distraktion på arbetsplatsen leder till försämrat lärande.  

Identitet 

Öppna kontorslandskap kan påverka medarbetares identitetsbildning. Förlust av integritet 
till följd av brist på personligt utrymme kan leda till att individer har svårt att finna sin 
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identitet på arbetet (Ashkanasy m.fl., 2014). Thatcher m.fl. (2006) definierar identitet som 
svaret på frågan: “vem är jag”. Identiteten påverkar individens beteenden, värderingar 
och motivation. Hur andra ser på en behöver stämma överens med hur vi identifierar oss, 
detta skapar självkontroll hos individen.  

 

Individens sociala identitet är den identitet som skapas utefter vilken kontext och vilka 
sociala sammanhang individen befinner sig i. Individen kan ha en organisationsidentitet 
och en familjeidentitet. Thatcher m.fl. (2006) framhåller att det behöver finnas en balans 
mellan individens olika identiteter. Upplever individen att hens familjeidentitet inte 
stämmer överens med sin organisationsidentitet, kan detta leda till att individen blir 
omotiverad och inte vill jobba mot organisationens mål, eftersom individens självkontroll 
då går förlorad (Thatcher m.fl., 2006).  

 

Identitet är en av faktorerna i Wengers (2008) teori om lärande, likt Thatcher m.fl. (2006) 
beskrivs identiteten som formbar och att den påverkas av vilken kontext vi befinner oss 
i. Vi definierar oss själva med vår identitet i olika sammanhang, dels beroende på vad vi 
upplever men även genom vad som är känt eller okänt för oss, vad vi vet eller inte vet 
och genom förhandlingar med oss själva där vi försöker passa in i olika sociala 
konstellationer. Wenger (2008) ser identiteten ur ett socialt perspektiv men med fokus på 
det individuella identitetsbildandet. Identiteten kan enligt Wenger (2008) inte skapas av 
sig själv utan är beroende av den sociala kontexten och människans omvärld. 
Identitetsbildandet är beroende av hur vi uppfattar oss själva, hur andra uppfattar oss men 
även av deltagandet tillsammans med andra. 

 

Ashkanasy m.fl. (2014) menar att en öppen kontorsmiljö präglad av låga nivåer av 
integritet på grund av avsaknad av avskildhet och eget utrymme, höga ljudnivåer och 
andra distraktioner, i kombination med en oförmåga att ge uttryck för sin identitet, 
kommer leda till att medarbetare försvarar sina arbetsplatsytor på ett aggressivt sätt. Den 
låga nivån av integritet och individens oförmåga att uttrycka identitet kommer leda till att 
identitetsbildningen mattas av. Med utgångspunkt i Thatcher m.fl. (2006) kan detta leda 
till att individen tappar sin motivation och intresset för att jobba mot organisationens 
gemensamma mål.  

 

Identitet innefattar en individs förmåga och oförmåga att se mening och känna tillhörighet 
(Wenger, 2008). Enligt Wenger (2008) skapas mening både individuellt och tillsammans 
med andra. Wenger (2008) framhåller att för att ett lärande ska ske behöver individen se 
en mening i det som sker. I samband med att individens identitet i öppna kontorslandskap 
planas ut och motivationen försvinner, skulle meningen att utföra sina arbetsuppgifter 
kunna gå förlorad (Ashkanasy m.fl., 2014). Om medarbetare i en organisation inte kan se 
en mening i de arbetsuppgifter som utförs, spelar det ingen roll vilka resurser som finns 
för lärandet (Wenger, 2008). 

 

Meningsskapande stärker både den enskilda individen och gruppens identitet. Om ett 
lärande ska kunna ske behöver medarbetaren och gruppen känna mening i sitt arbete. 
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Oförmåga att ge uttryck för sin identitet i öppna kontorslandskap, skulle kunna medföra 
att medarbetare inte ser mening med sitt arbete. Genom föreliggande studie undersöks 
därför hur identitetsbildandet i öppna kontorslandskap har samband med medarbetares 
lärande genom hypotes 3. 

Hypotes 3; Låg möjlighet till identitetsbildande hos medarbetare leder till försämrat 
lärande. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning samt Wenger (2008) och Döös (2004) teorier om 
lärande kommer fokus ligga på faktorerna interaktion, distraktioner och identitet i 
förhållande till medarbetares lärande. Nedan (figur 1) redovisas hur de tre faktorerna 
interaktion, distraktioner och identitet antas vara kopplat till lärande. 

 

Figur 1. Figuren redovisar hur faktorerna interaktion, distraktioner och identitet kopplas 
till lärande i föreliggande studie. Interaktion kopplas till lärande genom Wengers (2008) 
teori om att praxis och kollektivet medför att det sker ett lärande. Distraktioner kopplas 
till lärande genom Döös (2004) och Wengers (2008) teori om att bristfällig reflektion 
leder till ett försämrat lärande. Identitet kopplas till lärande genom Wengers (2008) teori 
om att mening och identitet är komponenter som krävs för att ett lärande ska ske.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan medarbetares lärande 
och faktorerna interaktion, distraktioner och identitet i öppna kontorslandskap. Studien 
ämnar undersöka om interaktion som innebär att medarbetare kommunicerar för att lösa 
gemensamma problem, distraktioner i form av störande ljud, identitet som avser hur 
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individen ser på sig själv i förhållande till den kontext hen befinner sig i, har ett samband 
med upplevt lärande.   

 
Frågeställning: Finns det samband mellan interaktion, distraktioner, identitet i öppna kon-
torslandskap och medarbetares lärande?  

METOD 
Studien har en kvantitativ tvärsnittsdesign, data samlades in via webbaserade enkäter i 
syfte att undersöka sambandet mellan interaktion, distraktioner identitet och medarbeta-
res lärande. Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid en viss tidpunkt. Utifrån data 
som samlats in tas variabler ut som granskas för att upptäcka mönster och samband. I en 
tvärsnittsdesign går det inte att upptäcka kausala samband, detta eftersom samtliga data 
har samlats in vid ett tillfälle, vilket innebär att det inte finns någon hållbar tidsmässig 
relation mellan de variabler som kan utgöra ett samband (Bryman, 2011). Webbenkäter 
användes som mätinstrument för att nå ut till en stor urvalsgrupp och för att få stor svars-
frekvens (David & Sutton, 2011). Enkätens fokus var faktorerna interaktion, distraktioner 
och identitet kopplat till lärande. 

Metodologiska utgångspunkter 

Föreliggande studie är deduktiv, det innebär att studien har baserats på en eller flera teo-
rier som styr forskningen, utifrån teorin samlades empiri in. Studien utgick från den her-
meneutiska tolkningsläran, för att kunna få en djupare förståelse vid tolkandet av de re-
sultat som togs fram. Hermeneutiken utgår från att alla människor uppfattar verkligheten 
på olika sätt (Thuren, 2008). Detta synsätt tillsammans med Wenger (2008) och Döös 
(2004) teori om människors lärande kom att användas för att tolka resultaten i denna stu-
die, för att försöka förstå hur medarbetare lär i medelstora öppna kontorslandskap. Den 
ontologiska ståndpunkt som erhållits i studien är den konstruktivistiska. Studien förutsät-
ter att människors sociala företeelser är av stor betydelse, som inte bara skapas i samspel 
utan också är i ett ständigt föränderligt tillstånd, vilket speglar konstruktivismen (Bryman, 
2011). De öppna kontorslandskap som denna studie undersökt utgjorde en social konstel-
lation som bildade medarbetarnas verklighet. Bryman (2011) framhåller att det vanligaste 
i en kvantitativ studie är en naturvetenskaplig tolkningslära till exempel positivism och 
ett objektivistiskt förhållningssätt, men att detta är något som går att anpassa. Förelig-
gande studie har trots detta utgått ifrån hermeneutiken och konstruktivismen, eftersom 
målet med studien var att tolka de resultat som togs fram för att förstå hur samband mellan 
medarbetares lärande och deras omvärld. Studien grundar sig på en enkätundersökning 
där medarbetare har svarat på en webbenkät bestående av 33 påståenden, som besvaras 
genom en likertskala. De påståenden som tagits fram utifrån tidigare forskning samt teo-
rier har sin grund i tre faktorer; identitet, interaktion och distraktioner med utgångspunkt 
att det är kopplat till lärande. 

Litteratursökning 

Artiklarna som använts i studien finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter som till ex-
empel; Environment and Behaviour och Journal of Organizational Behaviour. Artiklarna 
valdes med utgångspunkt i att de skulle beröra medarbetares uppfattningar om att arbeta 
i öppna kontorslandskap. Under insamling av relevanta artiklar skapades en 
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artikelöversikt där artiklarna lades in och sammanfattades. Detta gav en översikt över 
artiklarna och underlättade sedan för analysen av artiklarna. Artiklarna analyserades med 
syfte att få en djupare förståelse för studiens aktuella ämne. Efter analys av valda artiklar 
kunde gemensamma nämnare från nästintill samtliga artiklar, visa på att liknande faktorer 
följde som en röd tråd i de olika artiklarna. Det ledde till att tre gemensamma faktorer 
valdes ut; interaktion, distraktioner och identitet. Tio artiklar valdes ut och utgör tillsam-
mans med Wenger (2008) och Döös (2004) teorier om lärande grunden för studien. 
 
För att söka efter relevanta artiklar användes nyckelord baserade på studiens frågeställ-
ning. Exempel på nyckelord som valdes var; office type, working environment, employee, 
attitudes, learning, learning enviroment. De databaser som användes för att söka rele-
vanta artiklar var: Social Science Premium Collection (ProQuest) och Psycinfo. ProQuest 
är en samling av databaser som innehåller bland annat ERIC, Sociology database, Library 
science database med flera. För att se om det fanns fler relevanta sökord användes 
thesaurus, trunkeringar användes som hjälp för att utöka sökningarna. I de artiklar som 
genererades av sökningsresultatet kunde nyckelord plockas fram och utvidga sökningarna 
ytterligare. Referenser i artiklar användes för att finna fler relevanta artiklar. Inklusions-
kriterier som användes var att artiklarna skulle vara granskade och publicerade i veten-
skapliga artiklar och att artiklarna skulle ligga inom en rimlig tidsgräns, som för studien 
ansågs vara 2000-tal. 

Begreppsdefinitioner 

Vidare kommer begreppen att förklaras mer ingående för en djupare detaljrikedom (Back-
man, 2008). 

Upplevt lärande 

Definitionen av upplevt lärande innefattar det dagliga lärande som sker på arbetsplatsen. 
Det handlar inte om det lärande som medarbetarna tar del av genom planerade kurser. 
Lärande är en process där människor förändrar sitt sätt att tänka och/eller handla, alltså 
den process som genererar kompetens (Döös m.fl., 2014). Lärande beskrivs enligt 
Wenger (2008) som något som formas tillsammans med andra människor, det är kollek-
tivt som vi utformar en gemensam kompetens på arbetsplatsen. Detta syftar till ett gynn-
samt lärande som leder till utveckling på arbetsplatsen. 

Interaktion 

Definitionen av interaktion är den kommunikation som sker mellan medarbetare när de 
arbetar för att lösa ett gemensamt problem (Ashkanasy m.fl., 2014). Maher m.fl. (2005) 
definierar interaktion som den allmänna kommunikationen mellan medarbetare. I studien 
syftar interaktion till de samtal och handlingar som sker mellan medarbetare för att skapa 
ett positivt arbetsklimat, driva kompetens framåt i hela gruppen och på individnivå för att 
lösa de problem som uppstår (Döös, Johansson & Backström, 2014; Ashkanasy m.fl., 
2014; Maher m.fl., 2005). Interaktion sker i gemenskap mellan medarbetare och syftar 
till en positiv kommunikation som upplevs som givande för alla involverade parter, det 
kan röra både arbetsuppgifter men även annat som påverkar arbetet positivt. 
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Distraktioner 

Begreppet distraktioner definieras som störande ljud som finns i personalens omgivning 
och påverkar deras arbetsförmåga negativt. Distraktioner i form av buller, oönskat ljud 
och småprat från kollegor i omgivningen leder till sämre koncentrationsförmåga hos med-
arbetare (Danielsson m.fl., 2008; Maher m.fl., 2005; Ashkanasy m.fl., 2014; Seddigh 
m.fl., 2015). 

Identitet 

Identitet definieras som individens sätt att se på sig själv, i relation till den kontext hen 
befinner sig i (Thatcher m.fl., 2006). Det syftar även till vem medarbetaren själv anser 
sig vara, både på arbetsplatsen och i hemmet (Thatcher m.fl., 2006). Identitet är något 
som är formbart och som skapas i den kontext vi befinner oss i (Wenger, 2008). Det 
innebär att man identifierar sig som en viss typ av människa för att passa in i kontexten. 
Enligt Wenger (2008) är identitet ett sätt att tala om hur lärande ändrar vilka vi är och hur 
vi skapar personliga historier genom att delta i vår omgivning. 

Öppna kontorslandskap 

Traditionella öppna kontorslandskap är; grupper av medarbetare som delar ett gemensamt 
utrymme på arbetsplatsen i olika sammansättningar och som arbetar med kontorsuppgif-
ter.  De delas upp i; Små- (4-9 medarbetare), Medelstora- (10-24 medarbetare) och Stora- 
(>24 medarbetare) kontorslandskap. Avgränsningen i denna studie görs till medelstora 
öppna kontorslandskap (Danielsson, 2016). 

Planering och genomförande 

Utifrån definitioner av faktorerna; interaktion, distraktioner, identitet och upplevt lärande, 
togs variabler fram för att skapa enkäter samt ta fram det urval av personer som kunde 
representera vår population. 

Urval 

Enligt tidigare forskning är medelstora öppna kontorslandskap den vanligaste konstellat-
ionen av öppna kontorslandskap i Sverige (Danielsson m.fl., 2008). Med utgångspunkt i 
detta avgränsades populationen till medarbetare i medelstora öppna kontorslandskap i 
södra Sverige. Eftersom det inte fanns någon portal som kan redovisa exakt vilka företag 
som arbetar i medelstora öppna kontorslandskap i södra Sverige, blev det svårt att till-
lämpa ett sannolikhetsurval. Istället användes ett icke sannolikhetsurval på grund av att 
det via kontakter gick att få fram vilka företag i området som använder sig av öppna 
kontorslandskap. På grund av geografisk placering gav denna avgränsning möjlighet att 
besöka de organisationer som eventuellt önskade en mer ingående presentation av stu-
dien. 
 
Denna urvalsmetod motsvarar det Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval, 
vilken merparten av de tidigare studier som ligger till grund för uppsatsen har använt sig 
av. Bryman (2011) förklarar ett bekvämlighetsurval med att personer som för tillfället 
finns tillgängliga för författarna används i urvalet. Bekvämlighetsurval kan inte garantera 
att den population som studien utgår från representeras i urvalet. Tidsbegränsning var 
ytterligare en faktor som bidrog till att bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod.  
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Det bör framhållas att kontakten med företagen inte var kopplad till någon specifik orga-
nisatorisk position. Den kontakt som togs med organisationen för att få bekräftelse om att 
de kan delta i studien var alla förstagångskontakter.   

Instrument 

I denna undersökning valdes webbenkäter som mätinstrument, med anledning av att en-
klare nå ut till fler respondenter. Respondenterna kunde använda sig av både dator, surf-
platta eller telefon för att svara på enkäten. Det fanns även en tids- och miljömässig-
aspekt då det snabbare går att få in svar och föra över enkäterna i datorn samt en minskad 
miljöpåverkan eftersom det sparar på papper.  
 
Likertskala används för att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse som rör de teman 
som forskaren valt att undersöka. Likertskala är i grunden ett flerindikatorsett som syftar 
på attityder som rör sig inom ett visst område eller tema (Bryman, 2011). Utmärkande för 
likertskalan är att den är uppbyggd av påståenden, där varje påstående har en rad av stan-
dardsvar där positiva och negativa påståenden blandas i enkäten (David & Sutton, 
2011).  Föreliggande studie ämnade undersöka medarbetares lärande i medelstora öppna 
kontorslandskap. Det kom att röra sig om medarbetarnas upplevelser av de fyra variab-
lerna upplevt lärande, interaktion, distraktioner och identitet, därav ansågs en likertskala 
vara mest lämpad vid utformningen av mätinstrumentet.  
 
I enkäten har begreppsdefinitionerna i förhållande till forskningsfrågan varit grunden för 
påståendena och genom att definiera begreppen har påståenden tagits fram. Begreppsde-
finitionerna skapades genom granskning av tidigare forskning samt Wengers (2008) och 
Döös (2004) teorier om lärande. Begreppsdefinitionerna av faktorerna interaktion, dis-
traktioner, identitet och upplevt lärande operationaliserades genom att nyckelord togs 
fram och utifrån dessa nyckelord skapades påståenden. Flera påståenden formades för att 
undersöka respektive faktor, för att kunna mäta de utmärkande dragen. Exempel på nyck-
elord för faktorn interaktion var kommunikation, gemensamma mål och problemlösning 
ur dessa nyckelord skapades påståendet; Jag tar ofta hjälp av mina arbetskamrater för 
att lösa en uppgift. Exempel på andra påståenden som använts i studien är;  
 
Jag utvecklas i kommunikationen med mina arbetskamrater,  
 
Ljud på min arbetsplats gör att jag ofta tappar fokus från mina arbetsuppgifter,  
 
Jag ger uttryck för min personlighet på min arbetsplats,  
 
Jag utvecklas i mitt dagliga arbete (bilaga 1).  
 
Med försättsblad utformades enkäten i sex olika avsnitt på grund av att enkäten inte skulle 
kännas för lång och tät. Bryman (2011) nämner att en nackdel med att använda sig av 
enkät som undersökningsmetod, är att respondenterna på förhand kan läsa igenom alla 
frågor och sedan välja att inte delta. Med detta i åtanke delades enkäten upp i avsnitt, för 
att förhindra att respondenten på förhand kunde välja att bläddra igenom avsnitten och 
därmed minska risken för bortfall. Bryman (2011) rekommenderar att göra enkäten så 
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kort som möjligt för att inte avskräcka respondenten, designen på enkäten var därför ett 
flervalsrutnät.  
 
Utifrån etiska aspekter fanns information i försättsbladet om att samtliga uppgifter kom-
mer behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2006). Försättsbladet fanns i det mail där 
respondenterna fick länken till enkäten, samt som försättsblad till enkäten (bilaga 1). En-
ligt Vetenskapsrådet (2006) kan aldrig anonymitet utlovas, detta togs hänsyn till och istäl-
let lades fokus på konfidentialiteten genom att informera om att endast de två författarna 
till studien samt handledare kommer kunna ta del av svar och resultat från respondenterna 
(Vetenskapsrådet, 2006). Information om att uppgifterna endast kom att användas i forsk-
ningsändamål bidrog till att nyttjandekravet tillgodosågs. Samtyckeskravet uppfylldes ge-
nom att i försättsbladet informera respondenterna att det kunde avbryta sin medverkan 
före eller under undersökningens gång. Genom ett försättsblad med information om bland 
annat vilka villkor som gällde och vilket syfte studien hade har även informationskravet 
tillgodosetts (Vetenskapsrådet, 2006). 
 
En pilotstudie utfördes för att testa enkäten. För att få feedback lades ett kommentarsfält 
till där respondenterna fick skriva om de hade några frågor. Efter pilotstudien framkom 
det att fem svarsalternativ bidrog till att respondenterna tenderar att svara med mittalter-
nativet som var vet ej/har ingen åsikt, då de var osäkra på hur de skulle svara. Efter att ha 
analyserat enkäten genom att gå igenom alla kategorier, framgick det att det inte fanns 
någon specifik kategori där respondenterna valde mittalternativet. Därav uteslöts det att 
det skulle bero på frågornas utformning och att det istället hade att göra med att de inte 
kan ta ställning då de inte arbetar eller har arbetat i öppna kontorslandskap. Frågorna som 
tenderade att ha ett högt mittalternativ handlar genomgående om arbetskamrater.  
 
Den slutgiltiga enkäten bestod av en fyrgradig skala, för att undgå att respondenten av 
bekvämlighet väljer att inte ta ställning till vilket alternativ som stämmer bäst överens 
med respondentens upplevelse. Fyrgradig skala med beskrivning av varje alternativ kan 
vara enklare för respondenten att svara på, jämfört med en lång skala där endast ytterlig-
heterna är utsatta, där respondenten behöver placera sina åsikter (Bryman, 2011). Det 
framkom även att enkäten såg mindre rörig ut ur ett estetiskt perspektiv, vilket Bryman 
(2011) beskriver som en viktig del för att öka svarsprocenten.  
 
Enkätens påståenden var utformade med likertskala där alternativ 1 stod för Tar avstånd 
från och alternativ 4 stod för Håller med.  

Insamling 

Kontakten med de personalansvariga togs via mail. På vissa av de organisationer som fick 
förfrågan om att delta i studien fanns inga tidigare kontakter, utan dessa organisationer 
blev tillfrågade på grund av sannolikheten att de skulle använda sig av öppna kontors-
landskap. De mail som skickades ut erhöll information om vad studien ämnade under-
söka, en förklaring på vilken typ av öppna kontorslandskap det var som efterfrågas samt 
att all information kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga mail skickades till en 
organisation i taget, detta för att undvika att organisationerna skulle kunna kopplas till 
varandra i adressfältet.  
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Sextiotre företag i södra Sverige tillfrågades om att delta i undersökningen.  De organi-
sationer som återkopplade och sa att de var intresserade av att delta och som stämde in på 
definitionen av medelstora öppna kontorslandskap, fick sedan vidare information. Den 
informationen innehöll etiska överväganden kring hur deras resultat och uppgifter skulle 
behandlas, för att ingen skulle få sin identitet röjd. Mailet innehöll även en länk till den 
enkät som utgjorde mätinstrumentet för denna studie. Länkarna skickades sedan ut av 
personalansvarig/teamledare i organisationen alternativt av enhetschefen till medarbe-
tarna. Medvetenhet kring att detta kunde medföra att respondenterna kände sig tvingade 
att svara på grund av den maktasymmetri som kan uppstå mellan chefer och medarbetare 
fanns. Med detta i åtanke fanns inga obligatoriska frågor i enkäten och det framhävdes att 
deltagandet var frivillig och att respondenternas kunde avsluta sin medverkan både innan 
och under processen. Detta framhölls både i det mail som länken fanns i samt på enkätens 
försättsblad (bilaga 1). 
 
Webbenkäten skickades ut till 74 respondenter på fem olika företag. Svar från 37 respon-
denter utgör en svarsfrekvens på 50 %, det externa bortfallet på studien blev då 37 re-
spondenter. En önskan fanns att nå ut till fler respondenter men svårigheter i att hitta 
organisationer som nådde upp till kriteriet att 10-24 stycken personer jobbar i samma rum, 
samt en dålig svarsfrekvens på den intressekoll som skickades ut (5st av 63 företag med-
delade att de kunde delta) bidrog till att en större urvalsgrupp inte gick att finna inom 
tidsramen för uppsatsen. Enkäten skickades ut till personalansvarig på respektive företag, 
efterföljt av en påminnelse som skickades ut fem arbetsdagar efter första utskicket. 

Analys 

Webbenkäten som fanns i googleformulär transformerades först till google kalkylark. 
Därifrån laddades den ner i ett excelark som sedan överfördes till IBM SPSS Statistics 24 
(SPSS). Insamlade data uppgick till 37 besvarade enkäter (n= 37), samtliga svar granska-
des för att undersöka eventuella bortfall såsom obesvarade eller otydbara svar. Fyra re-
spondenter hade skickat in tomma formulär och var därför inte användbara för analysen. 
Analysen utgick därför från 33 enkäter (n=33). Av de 33 svar som analysen utgick från 
fanns det en låg grad av interna bortfall, få frågor hade hoppats över och det fanns ingen 
genomgående fråga som respondenterna valt att inte svara på. Samtliga 33 svar kunde 
därför användas i analysen. Svarsalternativen kodades om till siffror för att lättare kunna 
analyseras i SPSS. En kodnyckel konstruerades för omkodning, exempel på hur kodnyck-
eln såg ut: Håller med=4 Håller delvis med=3 Tar delvis avstånd från=2 Tar avstånd 
från=1. Efter att samtliga svar omkodats omorganiserades påståendena så att samtliga 
påståenden som ämnade undersöka samma variabel; lärande, interaktion, distraktioner, 
identitet fanns bredvid varandra, detta för att underlätta analysen.  
 
Samtliga påståenden analyserades sedan separat i stapeldiagram, varje diagram diskute-
rades sedan utifrån frågan om de undersökte det som var ämnat att undersöka. Utifrån 
dessa diskussioner valdes vissa påståenden bort, eftersom de troligtvis inte mätte det de 
skulle mäta och därför inte kunde vara med i index. Exempel på påstående som valdes 
bort är: Jag löser ofta uppgifter på egen hand. Efter att ha analyserat svaren på detta 
påstående och diskuterat kring det, så ansågs den mäta självständighet i högre grad än 
interaktion.  
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Efter att vissa påståenden valts bort konstruerades ett index av de resterande påståendena. 
Indexet konstruerades eftersom de påståenden som undersökte samma område; interakt-
ion, distraktion, identitet och lärande kunde slås samman och ge en samlad bild av de fyra 
huvudsakliga variablerna. Nedan i tabell 1 redovisas vilka påståenden som användes i 
index. 
 

Tabell 1 redovisar påståenden som används i index. 

Lärandeindex Interaktionsindex Distraktionsindex Identitetsindex 

Jag utvecklas i mitt 
dagliga arbete 

Jag tar ofta hjälp av 
mina arbetskamrater 
när jag ska lösa en 
uppgift 

Jag tappar fokus från 
mina arbetsuppgifter 
när mina 
arbetskamrater ber mig 
om hjälp 

Jag gör min arbetsyta 
personlig 

Jag lär mig mycket av 
mina arbetskamrater 

Jag kommunicerar inte 
med mina 
arbetskamrater 

Ljudvolymen på min 
arbetsplats är hög 

Jag är mig själv på min 
arbetsplats 

Jag byter mitt sätt att 
arbeta om min 
arbetskamrat visar ett 
sätt som verkar bättre 

Jag utvecklas i 
kommunikationen med 
mina arbetskamrater 

Ljudet av IT (telefoner, 
mail, sms) gör att jag 
tappar fokus från mina 
arbetsuppgifter 

Jag ser mening med att 
utföra mina 
arbetsuppgifter 

Jag ser det som en 
viktig uppgift att dela 
med mig av min egen 
kunskap till andra i 
arbetsgruppen 

Att arbeta i öppna 
kontorslandskap gör 
att jag kommunicerar 
mer med mina 
arbetskamrater 

Ljud på min arbetsplats 
gör att jag ofta tappar 
fokus 

Jag ger uttryck för min 
personlighet på min 
arbetsplats 

 Jag diskuterar gärna 
en uppgift med mina 
arbetskamrater innan 
jag tar ett beslut 

Jag irriteras av mina 
medarbetares småprat 

Jag utgör en viktig del i 
arbetsgruppen 

 Jag ställer frågor till 
mina arbetskamrater 
för att komma vidare 
med vissa uppgifter 

  

 

Med utgångspunkt i studiens hypoteser undersöktes sambandet mellan variablerna 
interaktion, distraktioner, identitet och lärande. Interaktionsindex, distraktionsindex och 
identitetsindex analyserades i korrelation med lärandeindex. Samma lärandeindex 
användes för samtliga korrelationer. Den analysmetod som användes för att undersöka 
samband mellan variablerna som var i ordinalskala var Spearmans rho, som är ett 
sambandsmått som används för att mäta sambandet mellan två variabler, där ett värde på 
0 innebär inget samband, -1 ett negativt samband och +1 ett positivt samband (David & 
Sutton, 2011). Den signifikansnivå som användes vid analysen var p<0,05, vilket innebär 
att om p-värdet är större än 0,05 finns inget signifikant samband. Om signifikansen är 
lägre än p<0,05 så förkastas H0 (H0 = det finns inget samband mellan de två variablerna). 
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RESULTAT 
Av de 33 (n=33) enkäter som användes i resultatet, var nitton av respondenterna kvinnor 
(n=19) och tretton män (n=13), en respondents svar om könsidentifiering var otydbart på 
grund av att fler än ett svarsalternativ angavs och utgjorde därför ett internt bortfall i 
denna fråga. Av respondenterna hade 26st arbetat på arbetsplatsen i 1-5 år, 2st 5-10 år 
och 5st i över 10 år. I frågan om huruvida respondenterna ansåg att deras arbetsuppgifter 
kräver hög koncentration angav 17st att de håller med, 14st att de delvis höll med, och 
2st tog delvis avstånd från detta påstående.  
 
Tabellerna nedan redovisar för samtliga påståenden som användes i enkäten. De påståen-
den som användes i index är markerade med *, de påståenden som valdes bort från index 
är markerade i grått. Samtliga svarsalternativ redovisas i procent, detta för att underlätta 
i jämförelsen mellan de olika påståendena. Tabellerna visar hur respondenterna i studien 
svarat på respektive påstående. 
 
Tabell 2 representerar det upplevda lärandet och visar att största delen av respondenterna 
upplever att de lär sig i det dagliga arbetet.  
 
 
Tabell 2, påståenden för lärande *används i index 

 Tar avstånd 
från 

Tar delvis av-
stånd från 

Håller delvis 
med 

Håller med 

 
*Jag utvecklas i 
mitt dagliga ar-
bete 

 
0% 

 
15% 

 
52% 

 
33% 

*Jag lär mig 
mycket av mina 
arbetskamrater 

0% 6% 46% 49% 

*Jag byter mitt 
sätt att arbeta om 
min arbetskamrat 
visar ett sätt som 
verkar bättre 

0% 6% 61% 33% 

*Jag ser det som 
en viktig uppgift 
att dela med mig 
av min kunskap 
till andra i arbets-
gruppen 

0% 3% 15% 79% 

Arbetsgruppen 
kompletterar 
varandra med 
olika kompeten-
ser 

0% 0% 15% 85% 

Jag lär mig mer 
när jag arbetar 

0% 0% 54% 46% 
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med mina arbets-
kamrater än när 
jag arbetar själv 

Jag ser mitt ar-
bete som utveck-
lande 

3% 6% 36% 55% 

 
Tabell 3 visar att respondenterna i studien interagerar i hög grad på arbetsplatsen. Tabel-
len visar att det finns en kommunikation mellan medarbetarna kring utförandet av arbets-
uppgifter.  
 
Tabell 3, påståenden för interaktion *används i index 
 

 Tar avstånd 
från 

Tar delvis av-
stånd från 

Håller delvis 
med 

Håller med 

*Jag tar ofta 
hjälp av mina ar-
betskamrater för 
att lösa en upp-
gift 

3% 33% 46% 18% 

*Jag kommuni-
cerar inte med 
mina arbets-
kamrater 

85% 6% 3% 3% 

*Att arbeta i 
öppna kontors-
landskap gör att 
jag kommunice-
rar mer med 
mina arbets-
kamrater 

0% 12% 36% 52% 

*Jag ställer frå-
gor till mina ar-
betskamrater för 
att komma vi-
dare med vissa 
arbetsuppgifter 

0% 3% 58% 36% 

*Jag diskuterar 
gärna en uppgift 
med mina ar-
betskamrater in-
nan jag tar ett 
beslut 

0% 12% 36% 52% 

*Jag utvecklas i 
kommunikat-
ionen med mina 
arbetskamrater 

0% 3% 33% 64% 

Jag löser ofta 
uppgifter på 
egen hand 

3% 3% 48% 46% 
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Jag talar gärna 
med mina ar-
betskamrater 
om saker som 
inte rör arbetet 
under arbetstid 

3% 16% 39% 39% 

 
Tabell 4 visar resultaten av hur respondenterna upplever distraktioner på arbetsplatserna. 
Det framkommer att det finns en hög spridning av upplevda distraktioner hos responden-
terna. Få av respondenterna svarar att de håller med om att de blir distraherade på arbets-
platsen.  
 
Tabell 4, påståenden om distraktioner *används i index 
 

 Tar avstånd 
från 

Tar delvis av-
stånd från 

Håller delvis 
med 

Håller med 

*Jag tappar fo-
kus från mina 
arbetsuppgifter 
när mina arbets-
kamrater ber 
mig om hjälp 

18% 30% 42% 9% 

*Ljudvolymen på 
min arbetsplats 
är hög 

15% 30% 42% 12% 

*Jag irriteras av 
mina arbetskam-
raters småprat 

49% 27% 24% 0% 

*Ljudet av IT (te-
lefoner, mail, 
sms) gör att jag 
tappar fokus 
från mina ar-
betsuppgifter 

30% 39% 21% 9% 

*Ljud på min ar-
betsplats gör att 
jag ofta tappar 
fokus 

18% 24% 49% 9% 

Jag får inte mina 
arbetsuppgifter 
gjorda eftersom 
mina arbetare 
ofta lägger sig i 

61% 30% 6% 0% 

Jag stänger ute 
ljud jag inte be-
höver ta del av 

0% 30% 39% 30% 
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Tabell 5 redovisar att det finns möjlighet till identitetsbildande på respondenternas arbets-
platser. Respondenterna i studien svarar genomgående högt på samtliga påståenden som 
används i identitetsindex. 
 
Tabell 5, påståenden om identitet *används i index 

 

 Tar avstånd 
från 

Tar delvis av-
stånd från 

Håller delvis 
med 

Håller med 

*Jag gör min ar-
betsyta personlig 

6% 30% 36% 27% 

*Jag är mig själv 
på min arbets-
plats 

6% 3% 24% 67% 

*Jag ser mening 
med att utföra 
mina arbetsupp-
gifter 

0% 0% 24% 76% 

*Jag utgör en 
viktig del i ar-
betsgruppen 

0% 3% 27% 70% 

*Jag ger uttryck 
för min personlig-
het på min ar-
betsplats 

0% 9% 49% 42% 

Arbetsgruppen 
ändrar mig som 
person 

42% 39% 18% 0% 

När jag lär mig 
nya saker ut-
vecklas jag som 
person 

0% 0% 24% 76% 

 

Samband mellan interaktion och lärande 

De påståenden som används i interaktionsindex och lärandeindex redovisas i tabell 3 och 
tabell 2. Resultatet av korrelationen mellan interaktionsindex och lärandeindex visar 
rho=0,492 och signifikansnivå på p<0,006. En signifikansnivå på p<0,006 bidrar även till 
att H0 kan förkastas och att korrelationen är signifikant även på p<0,01 nivå. Detta visar 
att det finns ett signifikant samband mellan interaktion och upplevt lärande.  
 
Hypotes 1; Interaktion på arbetsplatsen leder till ökat lärande - Accepteras 
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Inga påvisade samband mellan distraktioner och 
lärande 

Tabell 4 och tabell 2 visar vilka påståenden som används i korrelationen av distraktions-
index och lärandeindex. Resultatet av korrelationen mellan distraktionsindex och läran-
deindex visar rho= -0,080 med en signifikansnivå på p<0,665. Det innebär att distrakt-
ionsindex och lärandeindex inte korrelerade, vilket betyder att undersökningen i denna 
studie inte kan påvisa att det finns samband mellan distraktioner och upplevt lärande.  
 
Hypotes 2; Hög grad av distraktion på arbetsplatsen leder till försämrat lärande -Förkastas 

Samband mellan identitet och lärande 

Tabell 5 och tabell 2 redovisar de påståenden som används i identitetsindex och lärande-
index. Resultatet av korrelationen mellan identitetindex och lärandeindex visar rho=0,421 
med en signifikansnivå på p=0,016. Det innebär att de båda indexen korrelerar och att det 
finns ett signifikant samband mellan identitet och lärande. Att signifikansnivån är under 
p<0.05 bekräftar att H0 kan förkastas.  
 
Hypotes 3; Låg möjlighet till identitetsbildande hos medarbetare leder till försämrat lä-
rande - Accepteras. 

Övriga resultat 

I förhållande till studiens frågeställning; Finns det samband mellan interaktion, 
distraktioner, identitet i öppna kontorslandskap och medarbetares lärande? visar 
resultatet att det finns samband mellan interaktion och lärande samt identitet och lärande 
hos medarbetare i öppna kontorslandskap. Studien kan inte påvisa samband mellan 
distraktioner och lärande. 

Vissa av de påståenden som valdes bort i index, eftersom de inte mätte den variabel som 
index var avsedd för, har tolkats individuellt. Påståendena När jag lär mig nya saker ut-
vecklas jag som person kan som ensam variabel tolkas utifrån Wenger (2008) teori om 
lärande. Arbetsgruppen kompletterar varandra med olika kompetenser kan som ensam 
variabel tolkas utifrån Döös (2004) kompetensbärande relationer. Dessa påståenden sva-
rade respondenterna procentuellt högt att de håller med om, vilket i studien tolkas som att 
kompetensbärande relationer och individers utveckling i lärande är något som upplevs i 
hög grad av respondenterna i studien (Wenger, 2006; Döös, 2004). 
 
Tabell 6, representerar individers utveckling och kompetensbärande relationer 

 

 

 

 

 

 

 Håller delvis med Håller med 

När jag lär mig nya 
saker utvecklas jag 
som person 

24% 76% 

Arbetsgruppen 
kompletterar varandra 
med olika kompetenser 

15% 85% 
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DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion av studiens metod samt resultat. 

Metoddiskussion 

Kvantitativ metod valdes i första hand för att spegla frågeställning och syfte. Att 
undersöka olika faktorers samband med varandra var något som en kvantitativ 
undersökning ansågs kunna redovisa på ett tydligare sätt än en kvalitativ metod. 
Kvantitativ metod möjliggör även att lättare nå ut till fler, vilket var något som kändes 
relevant för studien i syfte att kunna uttala sig säkrare om resultaten (Bryman, 2011). I en 
kvalitativ studie hade det funnits möjlighet att anpassa frågor och ställa följdfrågor under 
intervjuernas gång, för att kunna få fram ett mer detaljerat resultat. Det kunde bidragit till 
att fler bakomliggande faktorer framkommit. I vidare forskning kan faktorerna 
interaktion, distraktioner, identitet och upplevt lärande fungera som teman för 
intervjuerna, för att skapa en mer detaljerad bild av medarbetarnas uppfattning kring de 
olika faktorerna.  

Att utforma en webbenkät som instrument var något som diskuterades fram. Första 
utgångspunkten var att använda pappersenkäter, detta för att få en högre svarsfrekvens 
eftersom respondenter tenderar att svara på en pappersenkät i högre utsträckning än en 
webbenkät (Bryman, 2011). Webbenkäter är enklare att ignorera, skjuta upp och glömma 
än vad en pappersenkät som du får i handen vid en utsatt tid är. En annan anledning till 
varför pappersenkäter kunde vara att föredra var för att författarna då har möjlighet att 
möta sina respondenter, och att respondenterna enklare kan ställa direkta frågor. En 
nackdel som bör framhållas angående pappersenkäter är att respondenterna inte känner 
sig anonyma eftersom författarna ofta både lämnar ut och samlar in enkäterna 
personligen.  
Anledningen till varför webbenkäter valdes som mätinstrument var att kunna nå ut till 
fler. Hade pappersenkäter använts hade författarna fått lägga tid på att åka runt till 
organisationerna och dela ut enkäter, alternativ posta dem. Den tid som fanns utsatt för 
denna uppsats gjorde att prioriteringar fick göras. Att lägga ner tid på att dela ut enkäter 
personligen alternativt posta dem hade gjort att dyrbar tid gått förlorad. Webbenkäter är 
även att föredra ur miljösynpunkt, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till i alla val som 
görs. Att respondenter tenderar att känna sig mer anonyma när de svarar på enkäter var 
ett etiskt ställningstagande som kunde gynna studien (Bryman, 2011). Webbenkäter är 
smidigare än pappersenkäter att överföra till SPSS, som användes som analysprogram i 
studien, vilket var ännu ett tidsmässigt argument som bidrog till att webbenkäter ansågs 
vara det mest lämpade mätinstrumentet. 
 
Medvetenhet finns kring att webbenkäter tenderar att ha ett stort bortfall och att det bör 
eftersträvas att ha en säkerhetsmarginal av de enkäter som skickas ut för att säkra ett 
tillräckligt svarsunderlag. Något som förvånade var dock hur svårt det var att få tag i 
respondenter. Intressekoll kring att delta i studien skickades ut till ca 63 företag. Intres-
sekollen skickades ut via mail, vilket var ett medvetet val eftersom det var enhetschefer, 
teamledare alternativt HR-personal som behövde få tags i för att få ett godkännande om 
att organisationen kunde delta i studien samt för att enkelt kunna nå ut med enkäter till 
medarbetarna. Mail skickades för att underlätta för människorna som söktes, då de kunde 
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välja att läsa och svara när tid fanns. Telefonsamtal kunde medfört att vi var tvungna att 
ringa på en tid när det passade samt att människorna kunde känna sig jagade och pressade 
av ett telefonsamtal, vilket i sin tur kunde leda till att fler avböjt. Vissa personer försökte 
vi dock nå via telefon, men på grund av att samtliga hade ett pressat schema och många 
möten om dagarna så gav telefonsamtalen inga resultat. Av de 63 företag som intressean-
mälan skickades ut till var det endast fem stycken som återkopplade att de kunde delta i 
studien. Många företag avböjde och vissa återkopplade inte alls. I efterhand kan vi se att 
telefonsamtal istället för mail kunde bidragit till att fler deltog i studien, dels för att vi då 
kunde berättat mer om studien som kunde fått personerna intresserade, samt för att det 
kunde varit obekvämt för personerna att tacka nej direkt till oss som personer. Ur ett etiskt 
perspektiv är ändå mail att föredra, eftersom vi vill undvika att personerna känner sig 
pressade att delta. Allt deltagande ska ske på frivillig basis för att tillgodose samtyck-
eskravet. Något som vi tar med oss till kommande forskning är att försöka nå ut till re-
spondenter i ett ännu tidigare skede av studien, för att ge möjlighet att finna fler respon-
denter utan att överstiga den tidsram som finns (Vetenskapsrådet, 2006). 
 
Urvalet som landade på medarbetare som arbetar i medelstora öppna kontorslandskap i 
södra Sverige, kan ha bidragit till att det var svårt att hitta respondenter till vår undersök-
ning. Det fanns ingen portal som kunde berätta för oss vilka företag som använde sig av 
denna kontorstyp och eftersom ett kriterium var att det skulle arbeta 10-24 personer i 
samma rum fick även en del företag sorteras bort eftersom de var för få personer i varje 
rum. Genom kontakter fick vi reda på företag som använder sig av denna kontorstyp, i 
andra fall gissade vi oss fram. En begränsning i studien var att det inte gick att säga hur 
stor den ursprungliga populationen såg ut. Trots efterforskningar har vi inte kunnat få 
fram hur många organisationer som använder sig av öppna kontorslandskap i Sverige. I 
en större studie hade mer tid och fokus kunnat läggas på att få fram en större urvalsgrupp 
och kanske hade information om populationen gått att finna.  
 
En reflektion kring varför det var svårt att hitta respondenter är att det idag görs flera 
enkätundersökningar inom många olika områden. Att öppna kontorslandskap är ett aktu-
ellt ämne kan även bidra till att organisationer som arbetar i öppna kontorslandskap får 
många förfrågningar om att delta i undersökningar, därför prioriteras kanske inte en kan-
didatuppsats. En organisation som deltog i denna undersökning, återkopplade att deras 
organisation tar emot flera förfrågningar om att delta i enkätstudier och att det då uppstått 
en viss enkätmättnad i organisationen som bidrar till att få bryr sig om att svara. 
 
En begränsning i studien är att den är förhållandevis liten, 33 respondenter ger oss inte 
möjlighet att generalisera våra resultat. En större urvalsgrupp hade även ökat validiteten 
för studien. Då studiens urvalsmetod var ett bekvämlighetsurval fanns ingen avsikt att 
generalisera, studien representerar endast den urvalsgrupp som utgörs av respondenterna 
i undersökningen. Att studien endast undersöker medarbetare i öppna kontorslandskap 
gör att inga antaganden om att resultaten påverkas av de öppna kontorslandskapen kan 
göras, för att kunna göra det krävs att olika kontorstyper undersöks och jämförs. Vidare 
studier kan bidra till generalisering genom att tillämpa en annan urvalsmetod och använda 
en större urvalsgrupp. En studie som undersöker lärandet hos medarbetare i olika kon-
torstyper hade kunnat bidra till förståelsen för hur öppna kontorslandskap påverkar läran-
det hos medarbetare.  
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En pilotstudie gjordes för att undersöka hur respondenterna upplevde enkäten, samt för 
att se om den mätte det vi önskade mäta. I enkäten gavs utrymme för testpersonerna att 
lämna feedback kring enkäten. Den feedback som gavs hjälpte oss att utforma det slutliga 
mätinstrumentet. Testpersonerna som valdes ut för pilotstudien var över 25år och samt-
liga hade flera års yrkeserfarenhet. En begränsning i pilotstudien var att inte alla testper-
soner arbetade i öppna kontorslandskap, vilket medförde att de inte helt representerade 
den tänkta urvalsgruppen. Vi informerade testpersonerna om att vi var medvetna om att 
alla inte arbetar i öppna kontorslandskap men att de ändå skulle svara utifrån sina erfa-
renheter, på de frågor som krävde att man jobbat i öppna kontorslandskap skulle de för-
söka sätta sig in i situationen. I efterhand inser vi att en fråga i pilotstudien där testperso-
nerna kunde svara på huruvida de jobbar i öppna kontorslandskap eller ej, hade hjälpt oss 
när vi analyserade svaren på pilotstudien. I pilotstudien fanns ett svarsalternativ som var 
vet ej/har ingen åsikt, samtliga påståenden där detta svar hade en hög svarsfrekvens hand-
lade om arbetskamrater. Att många svarade att de inte hade någon åsikt kring detta kan 
ha berott på att de i dagsläget inte arbetar tätt ihop med kollegor, och inte kan sätta sig in 
i hur det är i öppna kontorslandskap där du ofta är omringad av kollegor. En fråga kring 
testpersonerna nuvarande jobbsituation hade kunnat hjälpa oss att sortera bland de olika 
svaren. Enkäten som användes i pilotstudien var utformad med en likertskala som gick 
från1-5. 
 
Efter analys av enkäten framkom det att ett flertal av respondenterna valde mittalternati-
vet; Ingen åsikt/Vet ej. I den slutgiltiga enkäten användes istället en skala från 1-4 där 
inget mittalternativ fanns. Det råder delade meningar om vilka etiska överväganden som 
ligger i att låta respondenten ta ställning när det inte finns ett mittalternativ. I enkäten var 
det ingen fråga obligatorisk att besvara, vilket är ett argument för att den etiska aspekten 
ändå har tillgodosetts. Bryman (2011) skriver att det framkommit i studier att responden-
ter som inte har lust att fundera på frågorna ofta väljer Vet ej/ Har ingen åsikt och att 
kvaliteten på informationen inte förbättras av ett mittenalternativ. Det framkommer även 
att det är bättre att inte ta med ett “vet inte”-alternativ (Bryman, 2011). Detta är ytterligare 
argument till varför vi valde att ta bort mittalternativet i den slutgiltiga enkäten och låta 
respondenterna ta ställning till de påståenden som fanns.  
 
Beslutet att utforma egna enkäter togs efter att flera sökningar efter färdiga mätinstrument 
gjorts utan resultat. Att använda färdiga mätinstrument hade ökat validiteten för studien 
samt sparat tid och hade därav varit att föredra. På grund av att de instrument som hittades 
inte undersökte det föreliggande studie önskade undersöka, togs beslutet att utforma egna 
enkäter. Tydliga definitioner av de faktorer som skulle undersökas togs fram med hjälp 
av tidigare forskning samt Wengers (2008) och Döös (2004) teorier om lärande. Be-
greppsdefinitionerna operationaliserades utifrån nyckelord. Bryman (2011) framhåller att 
mätinstrument alltid bör prövas innan de används i en studie, vilket har gjorts i en pilot-
studie. Att skapa egna mätinstrument är problematiskt, då det är svårt att fastställa att 
mätinstrumentet mäter det som är avsett att mäta. Trots att mätinstrumentet i föreliggande 
studie testades i en pilotstudie, användes inte vissa påståenden i resultatet eftersom dessa 
inte ansågs mäta det som var avsett.  
 
Webenkäten utformades med likertskala där respondenterna fick fyra färdiga svarsalter-
nativ, bortsett från frågorna om könsidentifiering och antal år respondenterna arbetat på 
arbetsplatsen så var samtliga påståenden utformade efter samma skala (bilaga 1). Att 
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använda samma gradskala var ett medvetet val i syfte att underlätta för respondenterna. 
Att använda olika skalor beroende på vad påståendet mätte skulle kunna gett ett tydligare 
resultat av vissa variabler, vilket kunde underlättat i analysen. 
 
För analys av resultaten användes programmet SPSS. Begränsad kunskap och erfarenhet 
fanns av detta program innan studien genomfördes, detta bidrog till att mycket tid lades 
på att prova oss fram och leta i litteratur och manualer efter hjälp. Samtliga svar från de 
37 respondenterna överfördes från googlekalkylark till SPSS. Efter att svarsalternativen 
kodats om, analyserades samtliga svar och påståenden som kunde representera index för 
variablerna lärande, interaktion, distraktioner och identitet. Kriterier för att påståenden 
skulle användas i index var att de ansågs mäta den förväntade variabeln samt att svaren 
inte spretade åt olika håll. Spretar resultaten kan det vara ett tecken på att respondenterna 
haft svårt att förstå påståendet, att påståendet betyder något annat än vad som avsågs eller 
att respondenterna tolkat påståendet annorlunda. Vissa av de påståenden som inte valdes 
in i index användes för enskild analys, eftersom de ansågs kunna kopplas till vissa delar 
i de teorier som studien har sin utgångspunkt i.  

Resultatdiskussion 

Respondenterna i studien fick svara på hur många år de arbetat i organisationen. Tanken 
med det var att undersöka om medarbetare som arbetat under en kortare tid på sin arbets-
plats upplever att de lär sig mer i det dagliga arbetet, än personer som arbetat länge på 
samma arbetsplats. Majoriteten av respondenterna hade arbetat på företagen i 1-5 år, vil-
ket bidrog till att inga jämförelser kunde visa att det fanns skillnader mellan hur länge de 
arbetat på arbetsplatsen och det upplevda lärandet. För att upptäcka skillnader hade antal 
år behövt mätas mer fingradigt.  
 
Många försök gjordes att utöka urvalsgruppen för denna studie, men ett lågt intresse för 
deltagande hos de tillfrågade organisationerna resulterade i att studien fick utgå från de 
74 respondenter som utgjorde urvalsgruppen. Bryman (2011) anser att en faktor att ha i 
åtanke är homogeniteten och heterogeniteten varifrån stickproven tagits. Resultaten i 
studien visar att nitton respondenter var kvinnor och tretton var män vilket kan ge en bild 
av hur heterogeniteten inom populationen ser ut. 

Interaktion och lärande 

Resultatet av korrelationen mellan interaktionsindex och lärandeindex visar att det finns 
ett signifikant samband mellan interaktion och lärande. Studiens definition av interaktion 
handlar främst om när medarbetare kommunicerar med varandra för att komma vidare 
med en uppgift. Döös (2004) menar att en gynnsam interaktion mellan medarbetare skulle 
leda till ett lärande, vilket stämmer överens med det resultat som studien visar. I tidigare 
forskning finns det delade meningar kring huruvida öppna kontorslandskap är positivt 
eller negativt relaterat till interaktionen mellan medarbetare. Ashkanasy m.fl. (2014) me-
nar att öppna kontorslandskap kan leda till att medarbetare stör sig på varandras småprat. 
Maher m.fl. (2005) menar istället att öppna kontorslandskap kan medföra en gynnsam 
interaktion mellan medarbetare som kan leda till ökad gruppsammanhållning, kreativitet 
och produktivitet. Studiens resultat visar att respondenterna i undersökningen interagerar 
i hög grad (tabell 3). Respondenterna i studien har svarat att de tar avstånd från att de 
störs av medarbetares småprat (tabell 4) dessa resultat kan i förhållande till Maher m.fl. 
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(2005) studie visa att det finns tendenser till att öppna kontorslandskap bidrar till en gynn-
sam interaktion mellan medarbetare. 
 

Wenger (2008) beskriver att när vi delar vårt lärande med andra och känner en gemenskap 
med andra så utökar vi vår kompetens kollektivt. Att medarbetare interagerar för att lösa 
ett gemensamt problem resulterar i att medarbetare lär sig i praxis. När det finns ett ge-
mensamt engagemang och medarbetarna arbetar mot gemensamma mål skapas det prax-
iskollektiv som ligger till grund för lärande (Wenger, 2008). De samband mellan inter-
aktion och lärande som studiens resultat visar, bidrar till en förståelse för att interaktionen 
kan leda till ett lärande.  
 

Samtliga påståenden som undersöktes visade på en hög interaktion. Diskussionen 
huruvida den sociala önskvärdheten spelar in här är intressant, då medarbetare av lojalitet 
till sina kollegor kan vilja framhäva arbetsgruppens sammanhållning. Att arbeta i öppna 
kontorslandskap kan medföra att de känner sig mer iakttagna av sina medarbetare vilket 
även skulle kunna påverka hur tillförlitligt respondenterna svarar. 
 
Att korrelationen mellan interaktion och lärande inte är fullständigt kan uppfattas som att 
interaktion inte kan leda till ett lärande i sig, utan att det krävs fler faktorer för att ett 
lärande ska ske. Det stämmer överens med teorin att kollektiv, praxis, reflektion, mening 
och identitet krävs för att ett lärande ska ske (Figur 1). Sambandet mellan interaktion och 
lärande är starkt, men fler faktorer krävs för att ett lärande ska ske.  

Distraktioner och lärande 

Resultatet av korrelationen mellan distraktionsindex och lärandeindex visar att det inte 
finns något samband mellan distraktion och lärande. Enligt tidigare forskning störs med-
arbetare som arbetar i öppna kontorslandskap av distraktioner såsom buller, oönskat ljud, 
småprat från kollegor samt telefoner (Danielsson m.fl., 2008; Maher m.fl., 2005; Ashka-
nasy m.fl., 2014; Seddigh m.fl., 2015). Distraktioner skulle kunna leda till att medarbetare 
inte får tillfälle att reflektera över sina uppgifter (Edenius m.fl., 2007).  
Studiens resultat motsäger tidigare forskning vilket kan bero på att till exempel småprat 
från kollegor kan uppfattas som interaktion istället för distraktioner då majoriteten av 
respondenterna tog avstånd, alternativt delvis tog avstånd från att småprat var något som 
störde dem (tabell 4). Edenius m.fl. (2007) studie menar att impulsiv interaktion som kan 
beskrivas som småprat ofta kan leda till att ingen tid till reflektion ges och att detta gör 
att det lärande medarbetare får ut av småprat inte kommer kvarstå. Därav kommer inte 
heller denna kunskap kunna användas vid ett senare tillfälle då ett liknande problem upp-
står. Att respondenterna i denna studie inte anser att de störs av småprat ger oss ingen 
möjlighet att säga huruvida respondenterna ges tid att reflektera eller ej över det som sägs 
i de spontana konversationerna. För att undersöka detta behöver vidare studie göras där 
medarbetare får svara mer ingående kring hur de uppfattar de spontana konversationerna 
på arbetsplatsen.  
 
Flera av respondenterna i föreliggande studie tar avstånd från eller delvis avstånd från att 
IT i form av telefoner, mail och sms stör dem i sitt arbete (tabell 4). Det skulle kunna bero 
på att det är ljud som idag förekommer överallt i samhället, vilket innebär att det finns en 
tolerans för denna sorts ljud. Många väljer att använda sig av ljudlösa funktioner på sin 
elektronik, vilket kan bidra till att detta inte uppfattas som distraktioner i arbetet. I 
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undersökningen har majoriteten som svarat på frågorna endast arbetat i öppna kontors-
landskap mellan 1-5 år, vilket skulle kunna kopplas till att de som arbetar är i början av 
arbetslivet och tillhör den yngre generationen, vilket i så fall kan innebära att de har vuxit 
upp i ett kommunikationssamhälle och har en högre tolerans mot det som här anses vara 
distraktioner. Edenius m.fl. (2007) framhåller att ljud från telefoner kan medföra att med-
arbetare ständigt avbryts i sitt arbete och sina tankar och därav inte ges tid att reflektera, 
att respondenterna i denna studie framhåller att de inte störs av ljud från telefoner och IT 
gör att inga slutsatser kan dras kring huruvida respondenterna ges tid att reflektera eller 
ej. Att respondenterna inte störs av IT eller medarbetares frågor och småprat kan i förhål-
lande till Edenius m.fl. (2007) studie visa tendenser på att reflektioner sker på de under-
sökta arbetsplatserna.  
 
Att resultatet av studien inte kan redovisa för något samband mellan distraktioner och 
lärande kan bero på att distraktionerna inte mäts tillräckligt fingradigt. Fler svarsalternativ 
på likertskalan skulle kunna bidra till att distraktionerna visat ett annat resultat. För att 
mäta distraktioner kunde en gradskala varit användbar för att få ett tydligare resultat. 
 
Öppna kontorslandskap kan ha olika resurser för att minska distraktioner. Till exempel 
kan resurser läggas på ljudisolering eller avskärmningar mellan arbetsplatserna. I studiens 
undersökning ges ingen information om hur respondenternas arbetsplatser ser ut i förhål-
lande till dessa resurser. Det kan vara en bidragande faktor till att svaren på påståendena 
spretar. Edenius m.fl. (2007) menar att avsaknaden av möjlighet att gå till en avskild, tyst 
plats för medarbetare i öppna kontorslandskap bidrar till att medarbetarna inte får tid och 
plats för reflektion. Att undersöka vilka möjligheter till avskildhet som finns för medar-
betarna skulle kunna bidra till förståelsen för om medarbetarna känner sig distraherade 
eller ej. I vidare forskning kan därför en redogörelse för hur de öppna kontorslandskapen 
är byggda vara en aspekt att ta hänsyn till i förhållande till distraktioner.  
 
Wenger (2008) menar att det krävs tid och plats för reflektion för att en individ ska kunna 
ta till sig ny information eller ett nytt förhållningssätt. Döös (2004) framhåller att reflekt-
ion krävs för att lärande ska kvarstå. I förhållande till detta borde distraktionsindex och 
lärandeindex fått en negativ korrelation. Att ingen korrelation fanns mellan distraktions-
index och lärandeindex kan bero på att det fanns en viss spridning kring huruvida respon-
denterna upplevde distraktioner eller ej (tabell 4). Eftersom resultatet inte visar något ne-
gativt samband så kan inte studien bekräfta sambandet mellan distraktioner och lärande. 
Studien kan med utgångspunkt i detta inte styrka om medarbetare ges tid och plats att 
reflektera eller ej. Trots att studien inte kan visa något samband så kan de enskilda vari-
ablerna kring IT samt medarbetares småprat indikera att denna form av distraktioner inte 
berör respondenterna i studien, vilket skulle kunna betyda att tid och plats för reflektion 
finns. 

Identitet och lärande 

Resultatet av korrelationen mellan identitetsindex och lärandeindex visar att det finns ett 
signifikant samband mellan identitet och lärande. Studiens undersökning tyder på att det 
finns möjlighet till identitetsbildande på respondenternas arbetsplatser, vilket är en mot-
sägelse mot tidigare forskning. Att studiens resultat motsäger tidigare forskning kan bero 
på att storlekarna på de öppna kontorslandskapen skiljer sig åt. De studier som visar att 
medarbetare i öppna kontorslandskap upplever en låg grad av identitet kan vara gjord i 
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större öppna kontorslandskap. Ett kriterium för att delta i studien var att det skulle arbeta 
10-24 personer i samma rum. Fyra av fem organisationer som deltog i denna studie arbe-
tade i öppna kontorslandskap där 10-15 personer jobbade i samma rum. Endast i en av 
organisationerna arbetade fler än 20 personer i samma rum. Hade samtliga organisationer 
haft öppna kontorslandskap där över 20 personer arbetat i samma rum, så kunde utfallet 
av identiteten blivit annorlunda. Motsägelsen kan även bero på svårigheten att mäta iden-
titet. Eftersom identitet är sättet att se på sig själv i förhållande till den kontext man be-
finner sig i, kan det vara svårt att uppskatta hur man upplever sin identitet. Det kan även 
vara svårt för en individ att erkänna att identiteten ser annorlunda ut hemma än vad den 
gör på arbetsplatsen. Att vara sig själv oavsett kontext kan vara något som många strävar 
efter, vilket kan bidra till att respondenterna uppger att de alltid är sig själva även om det 
inte speglar verkligheten. 
 
Thatcher m.fl. (2006) menar att en individs oförmåga att uttrycka sin identitet i öppna 
kontorslandskap kan leda till att medarbetares motivation till arbetet försvinner, vilket 
kan resultera i att medarbetare inte ser någon mening att utföra sina uppgifter. Majoriteten 
av respondenterna i föreliggande studie uppger att de ger uttryck för sin personlighet på 
sin arbetsplats samt att de ser mening med att utföra sina uppgifter (tabell 5). Resultaten 
av studien tillsammans med Thatcher m.fl. (2006) studie kan med utgångspunkt i detta 
visa tendenser på att förmågan att uttrycka sin identitet och att uppleva mening hör ihop. 
Detta kan även Wengers (2008) teori hjälpa oss att förstå eftersom den framhåller att 
identiteten innefattar en individs förmåga och oförmåga att se mening och känna delak-
tighet. Av de 33 respondenterna svarade samtliga att de håller med alternativt håller delvis 
med om att de ser mening med att utföra sina arbetsuppgifter. I förhållande till Wengers 
(2008) teori stämmer detta överens med att respondenterna svarat högt på påståendena i 
identitetindex (tabell 5).  
 
En av komponenterna för att ett lärande ska ske är identitet enligt Wengers (2008) sociala 
teori om lärande. Att medarbetarna i studien upplever en hög grad av identitet och att 
detta korrelerar med lärande bekräftas därför av Wengers (2008) teori.  
 
Att det inte blir en fullständig korrelation mellan identitetsindex och lärandeindex innebär 
att identitet som ensam faktor inte kan frambringa ett lärande, utan att fler faktorer krävs 
för att sambandet ska bli fullständigt. Detta stämmer överens med teorin om att kollektiv, 
praxis, reflektion, identitet och mening krävs för att ett lärande ska ske (Figur 1). Korre-
lationen identitetsindex och lärandeindex innefattar enligt studiens teoretiska förhåll-
ningssätt endast identitet och mening. 

Övriga resultat 

På påståendet När jag lär mig nya saker utvecklas jag som person har majoriteten av 
respondenterna svarat att de håller med alternativt delvis håller med. På påståendet 
Arbetsgruppen kompletterar varandra med olika kompetenser har den största delen av 
respondenterna svarat att de håller med (tabell 6). Att samtliga respondenter svarat i hög 
grad att de håller med om dessa påståenden bidrar till förståelsen för det upplevda lärandet 
på arbetsplatsen. Döös (2004) beskriver kompetensbärande relationer som de relationer 
där medarbetare arbetar tillsammans för att lösa uppgifter. Döös (2004) menar att 
medarbetare kan lösa uppgifter tillsammans med andra som de inte hade varit kapabla att 
lösa själva. Att medarbetare i studien håller med om att arbetsgruppen kompletterar 
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varandra med olika kompetenser, tolkas i studien som att dessa kompetensbärande 
relationer finns på arbetsplatserna. Wenger (2008) beskriver att gemenskap frambringar 
ett lärande, vilket också kan hjälpa oss att förstå resultatet av att medarbetare i öppna 
kontorslandskap lär av varandra i kompetensbärande relationer. Wenger (2008) menar att 
när vi lär utvecklas vi som personer och i arbetet. Att medarbetare i hög grad anser att de 
utvecklas när de lär sig nya saker, representerar i studien Wengers (2008) teori om hur 
lärande påverkar individen. 

De påståenden som användes för att mäta lärande, påvisar att samtliga respondenter i 
studien upplever att de lär sig i hög grad på arbetsplatsen. Det skulle kunna bero på att 
människor bör eller vill lära och utvecklas. Respondenterna kan ha svarat på påståendena 
på ett sätt som är önskvärt för både dem själva och som de tror är önskvärt för andra. Det 
kan även vara svårt att uppskatta sitt eget lärande, vilket studiens undersökning förutsätter 
att respondenterna gör. I vidare studie skulle fler variabler som undersöker lärande, samt 
möjligheten att använda sig av färdiga valida mätinstrument i förhållande till lärande 
kunna öka förståelsen och trovärdigheten kring medarbetares dagliga lärande. Att 
föreliggande studie utgått från Wengers (2008) teori om lärande, som förutsätter att 
individen alltid lär sig något, vare sig den lär det som är avsätt för att lära eller något annat 
kan ge en förståelse för att samtliga respondenter upplever ett lärande.  

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka samband mellan medarbetares lärande och faktorerna 
interaktion, distraktioner och identitet i öppna kontorslandskap. Tre hypoteser togs fram, 
varav H1 kunde bekräftas då studiens resultat visar ett samband mellan interaktion och 
lärande. H2 kunde inte bekräftas eftersom inget samband kunde redovisas mellan dis-
traktioner och lärande. H3 bekräftades eftersom resultatet av studien påvisar ett samband 
mellan identitet och lärande. Studien utgick från Wenger (2008) och Döös (2004) teorier 
om lärande, där kollektiv, praxis, reflektion, identitet och mening är viktiga komponenter 
för att ett lärande ska ske. Studiens resultat indikerar att respondenterna i studien, som 
utgörs av medarbetare i medelstora öppna kontorslandskap i södra Sverige upplever ett 
lärande på arbetsplatsen. Trots att studiens resultat inte kan påvisa några samband mellan 
distraktioner och lärande så pekar enskilda variabler kopplade till distraktioner att respon-
denterna i studien ges tid och plats för reflektion. För att ett lärande ska ske på arbetsplat-
sen krävs flera faktorer, till exempel kan interaktion som ensam faktor inte leda till ett 
lärande. Ytterligare en slutsats är att det inte går att säga att det är interaktionen/identiteten 
som är den beroende variabeln utan det skulle även kunna vara lärandet. Vidare forskning 
inom området behövs eftersom denna studie är relativt liten, svar från 33 respondenter 
användes för att ta fram resultatet av studien. Fler faktorer behöver undersökas för att 
kunna fastställa att det sker ett lärande. Faktorer som kunde undersökas vidare är ledarens 
roll, den fysiska miljön samt hur olika motivationsfaktorer påverkar medarbetares lärande 
i öppna kontorslandskap. Att undersöka olika kontorstyper i förhållande till lärande kan i 
vidare forskning ge en förståelse för hur öppna kontorslandskap påverkar medarbetares 
lärande.  
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