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Denne manual skal hjælpe jer til at
skabe en bedre kultur i jeres åbne
 kontormiljø og mindske de gener, der
ofte fører til et dårligt psykisk arbejds-
miljø og stress. 

Støj og dårligt indeklima generer og frustre-

rer os, og hvis vi ved, at der kunne gøres

 noget ved problemet, men at det bare ikke

bliver gjort, frustrerer det os endnu mere. 

Der kan gøres meget, når det handler om

den kultur, vi skaber, når vi ikke er opmærk-

somme og hensynsfulde over for vores kol-

leger. 

Design eller produktivitet?
Ledelsen må gøre det klart, at etableringen

af et åbent kontormiljø er resultatet af grun-

dige overvejelser med fokus på arbejds -

pladsens bedste.

Uanset hvilke grunde, der måtte være til at

etablere åbne kontormiljøer, er det væsent-

ligt at være opmærksomme på de negative

konsekvenser, det kan have. Erfaringerne vi-

ser, at langt de fleste med arbejdere har

svært ved at koncentrere sig i åbne kontor-

landskaber, og flere mener, de laver fejl på

grund af støj og for mange synsindtryk. 

Her er nogle af de konsekvenser og proble-

mer, som erfaringerne har vist er de mest

udfordrende, når det handler om åbne kon-

tormiljøer:

• En forstyrrelse på bare få sekunder gør, at

man mister koncentrationen, og der kan gå

lang tid, før man kommer tilbage i koncen-

trationen.

• Flere afbrydelser betyder flere fejl. Mange

medarbejdere og ledere fortæller, at de be-

går væsentligt flere fejl, når de hele tiden

bliver afbrudt i en opgave.  

• Hjernen evner ikke at lave flere kom-

plekse ting på samme tid. Det betyder, at

den hele tiden skifter imellem aktiviteterne.

Det er således ikke muligt at fastholde fo-

kus, når man for eksempel forsøger at føre

en samtale og samtidig løse en arbejdsop-

gave. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

• Det vedvarende ufrivillige støjniveau stres-

ser også hjernen, fordi vi ikke selv er herre

over, hvornår og hvordan en given informa-

tion skal processes. Filtreringen af informa-

tion er vanskelig, når vi tæppebombes med

informationer. Og det er ikke bare det, der

er tæt på, som forstyrrer. I meget store kon-

torlandskaber er vores hjerne også opmærk-

som på de lyde, som er længst væk, men

også det, som fanger vores synsfelt, selv

over store afstande, splitter vores opmærk-

somhed.

• Stimuli i form af lyde er forstyrrende, og

det samme er visuelle forstyrrelser – kolle-

gaer, der går forbi, kollegaer, der bevæger

sig omkring og gestikulerer med armene og

så videre. Forstyrrelser behøver altså ikke

 engang være direkte henvendelser, men blot

hørlig og visuel aktivitet omkring en i rum-

met.  

• Videndeling og fælles ideudveksling er

ikke det samme som at råbe tværs gennem

hele rummet eller ytre begejstrede og enga-

gerede kommentarer hen over skrivebordet.

Den gode vidensdeling sker ofte ved de

mere komplekse arbejdsopgaver, der kræver

tid og fordybelse, og de bør foregå på struk-

turerede møder.  

• Følelsen af overvågning og manglende fri-

hed til at gøre sit skrivebord mere personligt

(med blomster og billeder af børnene eller

andre symboler på værdier) er ofte ikke mu-

ligt af hensyn til den frie mobilitet. Det kan

skabe rodløshed. Og de fleste vil helst sidde

med ryggen mod muren eller ved vinduet

og ikke i en udsat position midt i rummet,

hvor man kan føle sig ”angrebet” fra alle

 sider.  

• Og endelig er det værd at bemærke, at

medarbejdere i åbne kontormiljøer har op til

62 procent flere sygedage end medarbejdere,

der har egne kontorer, ifølge  Scandinavian
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Giv medarbejderne et valg
Når det drejer sig om støj og manglende

mulighed for koncentration, kan man ar-

bejde med flere forskellige typer rum. Den

mest optimale løsning er at give medarbej-

derne frit valg mellem det åbne kontormiljø

og et enkeltmandskontor.

Alternativt kan man stille enkeltmandskon-

torer til rådighed for personer med specielle

behov eller i særlige arbejdssituationer. Det

kan være permanente kontorer eller konto-

rer, der er tildelt i en tidsbegrænset periode.

En tredje mulighed er at skabe fleksible rum,

som kan indrettes i forskellige størrelser. Det

vil give mulighed for større eller mindre fæl-

leskontorer alt efter behov og ønsker. 

Endvidere kan man øge valgmulighederne

med stillekontorer, cafeområder, projektrum

og forskellige typer af mødelokaler. Valget

mellem typer af rum giver mulighed for at

til- og fravælge uro og interaktion med kol-

leger, og det giver også mulighed for at gå i

enrum, hvis man har brug for ro til koncen-

trationskrævende arbejde. 

Endelig kan man give mulighed for en

 hjemmearbejdsplads. Selvom der stadig er

store diskussioner om, hvorvidt hjemmear-

bejdspladser er en fordel for virksomheden,

på pegede et studie fra det prestigefyldte

National Bureau of Economic Research i

New York, at der kan være betydelige pro-

duktivitetsgevinster at hente ved hjemme -

arbejde.

Godt psykisk arbejdsmiljø 
i det åbne kontormiljø
At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i det

åbne kontormiljø handler om at påvirke kul-

turen. Det er vigtigt, at de, som sidder i det

åbne kontormiljø, er med til at bestemme

hvilken kultur og spilleregler, de vil have. 

På næste side finder I nogle forslag, og I kan

selv komme med flere. Husk det er jer, som

bestemmer spillereglerne. Løsningerne her

er kun forslag og kan erstattes af andre, der

giver mere mening for jer.
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Telefoner
• Mobiltelefoner skal altid være på lydløs

• Mobiltelefoner skal altid være vibratorløse

• Telefonsamtaler skal forgå uden for miljøet

Samtaler
• Vi råber ikke til hinanden

• Grundpræmissen er, at der skal være stille i lokalet. Vi tænker vores kontorlandskab som

et bibliotek

• Vi må gerne sige til en kollega, at han/hun skal vente to sekunder, før vi svarer på en

 henvendelse, fordi vi skal gøre en sætning/tanke færdig

• Vi taler ikke på tværs

• Vi taler lavt

• Vi går så vidt muligt væk fra miljøet, hvis vi skal drøfte en sag med en kollega

Arbejdsro
• Signalér klart, hvis du ikke vil forstyrres og respektér, når andre har gjort det samme. 

Det kan for eksempel være gule bånd eller røde prikker på computeren eller røde og

grønne skilte, vi sætter op

• Gør det klart, hvornår du har ”konsultationstid”

• Vi respekterer hinandens forskellige sociale behov som det at være introvert eller ekstrovert

• Vi må gerne afbryde en samtale mellem to kolleger, hvis den forstyrrer os for  meget

• Vi afbryder ikke bare en kollega med et spørgsmål eller en kommentar, men spørger altid

først, om det er i orden at forstyrre og spørge om noget

• Skal vi kigge og arbejde på den samme stationære computer, aftaler vi med resten af

medarbejderne i kontorlandskabet, hvornår det passer i forhold til deres arbejdsflow
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