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Abstract
This paper investigates the role of large open offices and how they impact office employees.

In order to understand the problems of large open offices it is first essential to understand

how noise affects the psychology of the office workers. Firstly we will give a definition of

what noise is and what is required, to keep the impact of noise at bay. Theories on cognitive

processes presented by researchers and psychologists, describe how noise has an impact on

human attention. It is proven that irrelevant auditory distractions, such as noise, in open

office spaces, has a negative impact on employees productivity and mental health. To give the

employees the opportunities to form their own flexible spaces, the best solution would be

with moveable walls. Through analysis of already existing products, we have come up with a

design that incorporates the best properties of both products. The design we came up with to

combat the prevalence of noise in offices while still keeping the benefits of said offices is the

moveable wall. The main feature of the moveable wall is that it is flexible in the sense that

the height is adjustable and is designed to be operated in a way that it is able to be operated

by only one person. Furthermore the design is built to reduce the reverberation time in rooms

and therefore increase the acoustik level of said rooms.
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Indledning og problemfelt

Mange danskere bruger størstedelen af deres vågne timer på arbejdspladsen (Det Nationale

Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018), herunder en del ved skrivebordet placeret i samme

rum, med mange af deres kollegaer. Åbne kontorlandskaber med mange mennesker

forsamlet, er en populær kontortype blandt danske virksomheder (Dansk

Socialrådgiverforening, 2017), det er derfor relevant at undersøge, om det arbejdsmiljø der

hersker på denne type arbejdsplads, er optimalt, og i så fald hvordan det kan forbedres.

Storrumskontorer har i historisk perspektiv været en populær løsning, når det gælder

indretningen af kontorer, og er også herhjemme blevet en standard i mange virksomheder

(Jeppesen, 2019). Definitionen af disse kontorer kan dog være vanskelig “Det er også vigtigt

at huske, at der ikke findes en entydig definition på storrumskontorer” udtaler forsknings- og

innovationsleder ved Alexandra Instituttet Eva Bjerrum i artiklen “Storrumskontorer

- forbandelse eller velsignelse?” fra videnskab.dk. (Fedders, 2016) Kontorerne kan nemlig

variere meget i størrelse. Scandinavian journal of work, environment & health i samarbejde

med Aarhus Universitet fra 2017 har foretaget en undersøgelse omhandlende ansatte i

storrumskontorers jobtilfredshed (Otterbring et al., 2018, s. 331). I denne undersøgelse

defineres åbne kontorer med 10-20 ansatte, som et medium størrelse storrumskontor.

Samtidig ligger antallet af ansatte i et af Danmarks største storrumskontorer, Topdanmark i

Ballerup, helt oppe på 900 medarbejdere (Gade, 2014). I følgende rapport forstås

storrumskontorer, som ét stort rum med plads til flere ansatte samlet.

Storrumskontorer er en oplagt indretningsmetode, da man kan presse flere mennesker

sammen på mindre plads og derfor spare ressourcer (Aarhus BSS, 2019), men helt problemfri

er denne løsning dog ikke, og der kan især man peges på én synder, nemlig støj.

Støj forstås overordnet set som uønsket lyd, men opfattelsen af dette kan variere markant fra

person til person (Miljøstyrelsen, n.d.) med henblik på at formindske støj i storrumskontorer,

er det dermed relevant at kigge på forståelsen af lyd, samt lydbølgers opførsel i rum. Nogle

materialer kan absorbere lydbølger godt, og andre reflekterer en stor del af lyden tilbage,

hvilket øger efterklangstiden i et rum (Shenzhen Vinco Lydisolering Materialer Co, Ltd,

2019). Det er dermed væsentligt at kigge på materialerne i udførelsen af vores design, når

vores formål er at mindske støjniveauet i storrumskontorerne.

Forstyrrende eksterne stimuli, herunder støj, påvirker hjernens perceptionsevne, hvilket

beskrives i forskellige teorier omhandlende hjernens fastholdelse af opmærksomhed. Dette

illustreres yderligere i flere kvalitative samt kvantitative undersøgelser lavet på området fra
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eksempelvis publikationen fra BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen (2008), der er en

samling af interviews fra forskere indenfor feltet, samt inddragelse af danske eller

udenlandske forskningsresultater. (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 1)

Storrumskontorerne splitter dog vandene hos mange, da der både kan argumenteres for

fordele og ulemper af disse: ”Åbne kontorlandskaber kan både være onde, grusomme og

gode. Det kommer helt an på pladsen og de strategiske overvejelser, der har været om

indretningen af dem,” argumenterer Thomas Lehman Waaben Toft, organisationspsykologi

(Matzon, 2021). Grundet dette, er den optimale løsning, ikke blot at afskaffe kontorerne

fuldkommen, men at kunne give de ansatte valget selv, hvilket der også peges på i en rapport

udarbejdet af BAR FOKA/Slots- og Ejendomsstyrelsen: ”(…) valget mellem typer af rum

giver muligheden for at til- og fravælge uro og interaktion med kolleger, og det giver også

mulighed for at gå i enrum, hvis man har brug for privathed.” (BAR FOKA og Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 4) Dette er kernen i vores designide: flytbare støjdæmpende

vægge, opsættes og fjernes så nemt og hurtigt, at medarbejderne selv kan designe den

arbejdsplads, der er mest hensigtsmæssig for dem og derefter ændre den efter behov.

Man må derfor kigge på akustikken som en stor faktor i indretningen af arbejdspladser.

Witterseh peger desuden på at løsningen ligger i at give medarbejderne valget selv: “Det

første gør man bedst ved at tilbyde såmange former for rum som muligt, såmedarbejderne

kan gå andre steder hen, både hvis de skal larme meget, og hvis de har brug for at

koncentrere sig meget.“ (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 45) hvilket

underbygger det centrale princip i vores produkt.

I følgende opgave vil vi redegøre for hvad lyd er samt hvordan man kan formindske

efterklangstiden i rum og dermed støjniveauet. Vi vil yderligere beskrive, gennem begreber

og teorier inden for den kognitive psykologi, hvordan uønsket lyd og støj påvirker hjernens

evne til at percipere relevante input. Gennem en analyse af storrumskontorer som kontortype,

beskrives fordele og ulemper, med inddragelse af kvalitative og kvantitative data, samt

udtalelser af eksperter på området, såsom projektchef ved Center for New Ways of Working,

Eva Bjerrum. Mange virksomheder prøver dog allerede nu, at komme problemet omkring støj

i åbne kontorlandskaber til livs, ved hjælp af lyddæmpende rumopdeling i forskellige former.

Vi vil undersøge to eksempler på disse via en designanalytisk tilgang, så vi kan finde deres

væsentlige designmæssige problemer og egenskaber. Disse overvejelser vil vi tage med

videre i vores designproces, hvor vi her vil skabe vores eget produkt gennem blandt andet en
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iterativ proces, med inddragelse af de velfungerende egenskaber fra de eksisterende

løsninger.

Problemformulering

Hvordan kan man fleksibelt rumopdele storrumskontorer og derved formindske støjniveauet,

med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet?

Arbejdsspørgsmål

1. Hvordan defineres støj, samt lydbølgers ‘opførsel’ i rum og på materialer

2. Hvordan påvirker ydre faktorer, herunder støj, kognitive processer, såsom hjernens

koncentrationsevne, samt fastholdelse af opmærksomhed.

3. Hvilke fordele og ulemper er der ved storrumskontorer, og hvilken rolle spiller støj i

denne sammenhæng?

4. Hvilke egenskaber fra eksisterende rumdelere kan vi implementere i vores design?

5. Hvordan kan vi via iterationer og løbende evalueringer skabe en optimeret

designløsning?

Semesterbinding

Design og Konstruktion

Projektet er forankret i dimensionen “Design og Konstruktion”. En af hovedbegreberne inden

for “Design og Konstruktion”, er designtænkning, hvilket bruges gennemgående i projektet.

Dette ses, i den forstand, at vi selv har designet og konstrueret en prototype, ud fra en

designteoretisk analyse af to allerede eksisterende produkter, som løsning til vores problem.

Vi brugte derefter en iterativ tilgang til udviklingen af designet, for at nå frem, til det bedst

mulige løsning. Vi har derudover gjort brug af IDEO, adfærdsdesign, abduktiv metode og

SDSM, som alle er metoder der kommer fra design og konstruktions-faget.
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Subjektivitet, Teknologi og Samfund

En dimension vi også anvender i projektet er “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”, da

vores produktdesign løser et samfundsmæssigt problem, der berører mange mennesker.

Ansatte i storrumskontorer udgør en stor del af befolkningen og forværret mental sundhed, i

forbindelse med dårligt arbejdsmiljø, er dermed et samfundsmæssigt problem. Derudover har

vi gjort brug af både kvantitativ og kvalitativ data igennem de undersøgelser vi har brugt til at

belyse vores problem.

Metode

I følgende afsnit vil der ske en redegørelse, for hvilke metoder der er blevet benyttet

undervejs i vores semesterprojekt, samt en kort opsummering af benyttelsen af disse metoder.

Metoderne er brugt til indsamling af empiri og teori, idegenerering til prototyper og

efterfølgende vurdering af produktet.

Soft Design Science Methodology

Soft Design science methodology (SDSM) er nyere metode inden for design videnskab, der

bruges til at udvikle designs på et skiftevis abstrakt, teknologisk og realistisk, socioteknisk

plan i løbet af designprocessen. Dette beskrives i teksten Soft Design Science Methodology:

“SDSM differs from many other forms of design science because it incorporates the

sociotechnical assumptions of SSM into its real-world thinking about the problem and the

solution space. (...) Careful attention is paid to both the social and the technical aspects of the

real world.”  (Baskerville & Pries-Heje, 2010 s. .84)

Med andre ord præsenterer metoden en ny tilgang til måden at udvikle designs på med fokus

på at forbedre et socioteknisk, menneskeligt, problem i den virkelige verden ved udviklingen

af et teknologisk artefakt i den en ‘abstrakte’ verden. Man kan beskrive det som en hybrid af

metoderne DSR (Design Science Research) og Soft System Methodology (SSM).

Denne nye tilføjelse til design videnskabelige metoder er relevant at bruge i vores projekt, da

vi her både fokuserer på et problem i den virkelige verden der berører mennesker, men

samtidig fokuserer på den ‘design-tænkende’ teknologiske del i at udvikle et artefakt, for at
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løse dette problem. Det sociotekniske aspekt belyses blandt andet i vores redegørende afsnit

samt i analysen af storrumskontorer, da vi her beskriver omfanget, kompleksiteten og

konsekvenserne af problemerne med denne type kontor.

De designtekniske aspekter kommer til udtryk i vores designproces. Her kommer vi frem til

konkrete løsningsforslag udarbejdet på et abstrakt, teknologisk, plan.

SDSM illustreres med en model bestående af 8 trin på tværs af disse to planer. Flere af

trinene drejer sig om evaluering af designet på de forskellige stadier af processen: på det

generelle plan, det specifikke plan og en efter-evaluering, hvor man her kigger på om

produktet løser problemet fra den virkelige verden.

Vi bruger ikke denne model og dens forskellige trin slavisk som en decideret ‘opskrift’ til

vores designudvikling, men snarere har vi ladet os inspirere af dens generelle elementer.

Vores designproces bevæger sig både over den virkelige verden og den designvidenskabelige,

hvor vi herigennem kreativ, abstrakt tænkning får udarbejdet en ide, der kan løse et problem i

den specifikke, virkelige verden.

Derudover evaluerer vi løbende, som SDSM-modellen illustrerer, og inddrager disse

evalueringer i videreudviklingen af vores løsning. Dette ses eksempelvis i udviklingen af

vores designide der er sket fra vores idegenerering, som eksempelvis vist i vores storyboard

(se bilag 1), til vores endelige prototype og dermed endelige bud på designløsning. Her er vi

løbende blevet klogere på både emnet vi undersøger, støj i storrumskontorer, samt hvad der

fysisk og teknisk er muligt at skabe.

Abduktiv metode

I forbindelse med brug af SDSM-metoden, har vi gjort brug af den abduktive metode til at

undersøge/producere, den viden der danner grundlag for vores design. Abduktion er

oprindeligt udtænkt af filosoffen Charles Peirce. (Martin, 2009)

Metoden abduktion er et redskab som bruges til produktion af viden og dermed til

belysningen af vores problem. Metoden beskrives som: ”inference to the best explanation“ af

Charles Peirce (Martin, s. 64, 2009). Abduktion betyder altså at man i forvejen har en

hypotese, men i stedet for at finde det endelige svar eller den eneste sandhed, finder man

gennem abduktion den bedste forklaring eller løsningen med højest sandsynlighed, for at løse

dette. Gennem abduktion søger man altså ikke, efter at finde en konklusion som er falsk eller
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sand, men nærmere at finde den bedst mulige løsning på et givent problem ud fra de teorier

som kan bruges til at belyse problemet.

Vi startede med at undersøge problemets omfang og hvilke faktorer der medførte dette og her

kom vi frem til det gennemgående problem, nemlig støj. Samtidig fandt vi argumenter for

storrumskontorernes fordele, og dermed er løsningen ikke at afskaffe dem fuldkommen, men

nærmere finde en måde at optimere storrumskontorerne. Derefter undersøgte vi information

om allerede eksisterende løsninger på støjproblemet. Efter at have undersøgt disse, kom vi

frem til hvordan vores løsning skulle komme til at se ud og hvordan den skulle komme til at

fungere ud fra de krav vi havde defineret for vores produkt. (Pries-Heje Jan, forelæsning

design problemformulering 15/9/21, egne noter)

IDEO-metode

En anden metode vi har benyttet os af, er IDEO-metoden. Metoden beskriver designprocesser

igennem de tre i’er herunder: inspiration, ideation og implementation. Disse er generelt

vigtige og brugbare, når det kommer til vores projekt. Inspiration fås, ved at vi tager

udgangspunkt i allerede eksisterende produkter. Dermed kan vi tilegne os inspiration og have

det for øje, når vi udvikler “de flytbare vægge”. Når det kommer til ideation er det der, vi skal

brainstorme og samle alle inspirationskilderne sammen. Derved kan vi tage de bedste

egenskaber fra de eksisterende løsninger. Ved implementation, skal vi gå fra at samle de

bedste egenskaber fra eksisterende løsninger, til at føre dem ud i livet. Forstået på den måde,

at vi skal have fremstillet en fysisk væg, som skal opfylde det ønskede behov. Vores

designproces gentages og evalueres løbende, for at opnå det mest optimale design - vi gør

altså også brug af en iterativ designproces. (Pries-Heje Jan, forelæsning design

problemformulering 15/9/21, egne noter)

Iterativ proces
Både ved brug af IDEO-metoden og SDSM bruges iterationer under designprocessen. En

iterativ proces sker når man gentagne gange, gennemgår en udviklingsproces gennem

bestemte faser. (Hvass-Raun, 2020). (Idé, planlægning, udarbejdelse og evaluering). Vi

bruger denne metode da der her afsløres, om der skal ske ændringer, udvidelser og

forbedringer i forhold til den tidligere løsning. En iterativ process vil som regel ske efter

gruppen har fundet frem til ny viden om produktet, som gerne skulle resultere i et mere

veludviklet produkt.(Hvass-Raun, 2020).
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Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er en metode, der drejer sig om at ændre eller påvirke folks adfærd, ved at

ændre på de omgivelser som de mennesker befinder sig i, og dermed påvirke de beslutninger

som de vil tage. Som det beskrives i en artikel af Center for Ledelse, der omhandler

adfærdsdesign:

“Adfærdsdesign handler helt grundlæggende om at påvirke vores valg og handlinger ved at

ændre på aspekter af vores omgivelser, der ud fra psykologisk teori antages at have betydning

for vores valg og handlinger” (Center for ledelse, 2019)

Man kan dog også tale om adfærdsdesign, når det er et produkt eller lignende, der kommer til

at påvirke folks adfærd: “(...)adfærdsdesign som et nyttigt elastisk begreb, der rummer mange

typer af formgivning rettet imod at påvirke mennesker. Det være sig målrettet formgivning af

bygninger, fysiske produkter, brugerflader, stemninger, services, forretningsgange og sociale

omgivelser. “(Center for ledelse, 2019). Vores produkt har til formål at ændre medarbejdernes

adfærd på storrumskontorerne. Vi vil gennem vores design, få medarbejderne til aktivt selv at

danne alternative rum alt efter deres behov på det givne tidspunkt.

System 1 og system 2

Inden for adfærdsdesign findes der begreberne system 1 og system 2. Det var Daniel

Kahneman og Amos Tversky der sammen præsenterede disse begreber omkring de

forskellige systemer. Systemerne bidrager til forståelsen af menneskers beslutngsprocesser.

System 1 er hurtigt, automatisk og ubevidst. Det vil altså sige, belsutninger der ikke kræver

de store overvejelser, men derimod sker mere automatisk. (Münster, 2017)

“Hvis vi derimod skal sætte system 1 i gang, kan jeg bede dig om at fuldføre sætningen:

’rosinen i ...’. Det er umuligt at undgå at sige ’pølseenden’. Det går hurtigt, foregår

automatisk og kræver ingen energi.” (Münster, 2017, s. 25)

Hvorimod system 2 beskrives som værende langsom, reflekteret og kontrolleret. Et eksempel

på dette ville være udtale navne bagfra. Mennesket bruger ligeledes system 2 til at

koncentrere sig en komplicerede opgaver. System 1 udfører motorisk opgaver såsom at

børste tænder eller kører bil. Derudover arbejder system 1 rigtig hurtigt og styres efter vaner

samt erfaringer som også kaldes kognitive smutveje eller biases. (Münster, 2017)

Denne viden vi har omkring de generelle principper i forhold til især system 1, vil vi kunne

bruge til udarbejdelsen af vores design. Hele formålet med den flytbare væg er at den skal
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være så nem at betjene og at den i princippet skal kunne betjenes af alle, at det nærmest kan

ske automatisk. Vi stræber efter at imødekomme de forskellige behov der er i forbindelse

med system 1. Det vil altså sige at det skal være en nem handling som ikke kræver mange

overvejelser.

Nudging

Begrebet nudging indgår under denne designmetode. Begrebet nudging blev opfundet og

udviklet af den amerikanske professor i jura Cass Sunstein og den amerikanske professor i

økonomi Richard Thaler (Andersen, 2019). Man identificerer først de adfærdsmønstre, man

gerne vil ændre. Dette skal dog ikke virke påtrængende, men skal i stedet ændre brugerens

adfærd ubevidst. “Nudging handler om at opfordre mennesker til at handle på bestemte

måder, uden at være belærende. Nudging bruges til alt fra at få folk til at spise sundere,

sortere deres affald og tage trappen frem for elevatoren til at betale deres bøder” (Andersen,

2019). Vi vil inddrage disse overvejelser i designet af vores produkt, eftersom vi skal sørge

for, at vores produkt bliver brugt til det formål, det er skabt til, nemlig formindske støj i

storrumskontorer og dermed forbedre arbejdsmiljøet. Her er det først og fremmest vigtigt at

kigge på brugervenligheden, da vi skal gøre det så nemt og hurtigt at benytte væggene som

muligt. Derudover skal væggene være ‘indbydende’ at bruge og have i kontorerne. Her kan

man blandt andet kigge på det æstetiske aspekt.

Designevaluering

En anden metode fra Design og Konstruktion som vi vil gøre brug af er “designevaluering”.

Design evaluering er en evalueringsmetode indenfor design videnskab, Design Science

Research (DSR) og bruges til at bestemme hvor godt et designet artefakt opfylder det formål

det er designet til.

“First, one key purpose of evaluation in DSR is to determine how well a designed artefact or

ensemble of artefacts achieves its expected environmental utility (an artefact’s main

purpose)” (Venable et al., 2016, s. 79) Herunder peges der overordnet på to

evalueringsmetoder: den formative evaluering og den summative evaluering. Den formative

evaluerings formål er at evaluere og dermed forbedre designet løbende under processen det er

skabt i. (Venable et al., 2016, s. 80). Dette kan blandt andet gøres gennem designudviklingens

iterative faser. Her evaluerer man og derefter forbedrer det midlertidige resultat. Denne
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proces gentages (iterativt) i løbet af udviklingen, indtil man når frem til en optimeret løsning

“Formative evaluation episodes are often regarded as iterative or cyclical” (Venable et al.,

2016, s. 79) Denne evalueringsmetode gør brug vi af, da vi evaluerer løbende og iterativt

under vores designproces også som nævnt i afsnittet omkring SDSM.

Den summative evaluering sker oftest afrundingsvist på det endelige design, (Venable et al.,

2016, s. 79) hvor man her kigger på om slutresultatet har opnået de mål, man har sat for

produktet, og dermed opfylder en løsning for problemet. “The functional purpose of

summative evaluations is to judge the extent that the outcomes match expectations, for

example, certification, progress, or even the effectiveness of the process itself (William &

Black, 1996)” (Venable et al., 2016, s. 80). På det summative stadie af evalueringen, kan også

inddrages den komparative evalueringsmetode, hvor man her bedømmer om det nye artefakt

er bedre end de allerede eksisterende artefakter. (Venable et al., 2016, s. 79) Dette gør vi også

brug af afrundingsvist, da det for vores projekt er relevant at kigge på om vi har skabt en

egentlig forbedret løsning på vores problem.

Et andet aspekt indenfor designevaluering er FEDS: Framework for Evaluation in Design

Science Research, som er en tilføjelse til den formative/ summative evaluering. Her tager

man højde for om designet evalueres i et kunstigt (artificial) eller et realistisk (naturalistic)

miljø. (Venable et al., 2016, s. 80-81) Dette er vigtigt at have in mente når man evaluerer, da

dette kan give forskellige resultater. Vi evaluerer vores design i et kunstigt miljø, i Fablab.

Fablab på Roskilde Universitet, er et facilitet/anlæg, hvor man kan udfolde sin kreativitet og

eksperimentere, i form af fysiske produkter. (Davidsen, (n.d.)) Dette lader os teste dets indre

mekanismer på et basisniveau. Den naturalistiske evaluering ville ikke være relevant at

benytte, da vores prototype er i halv størrelse og vi kan dermed ikke placere den i et realistisk

miljø. Den naturalistiske evalueringsmetode giver dog den mest realistiske ‘bedømmelse’ af

vores produkt, da man her kan teste det ud fra virkelighedens udfordringer. (Venable et al.,

2016, s. 81).

Kvantitativ og kvalitativ metode

Vi har i forbindelse med vores dataindsamling til analysen af storrumskontorer som

arbejdsplads, gjort brug af både kvalitativt og kvantitativt data. Vi brugte kvalitativt data,

blandt andet i form af interviews fra forskere inden for emnet - eksempelvis fra rapporten

Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger. Rapporten er en

samling af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø i åbne kontorer og er baseret på de
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interviewede forskeres egen forskning og andre danske eller udenlandske forskningsresultater

(BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 1). De kvalitative data bruges til

blandt andet til at belyse fordelene og ulemperne ved storrumskontorerne, samt hvilke

konsekvenser støj kan have på arbejdsmiljøet.

I forhold til vores brug af den kvantitative data, har det primært været i forbindelse med at

undersøge omfanget af problemet. Her bruges blandt andre en stikprøvespørgeundersøgelse

lavet af Analyse Danmark og udgivet af Ugebrevet A4 i 2008 i blandt 3.038 medarbejdere i

storrumskontorer (Analyse Danmark & Ugebrevet A4, 2008) og en tværsnitsundersøgelse

lavet blandt 2300 kontoransatte på 22 arbejdspladser i Storkøbenhavn af det nationale

forskningscenter for arbejdsmiljø fra 2005, begge med formålet om at belyse hvor mange der

generes af støj i de åbne kontorlandskaber. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Miljømedicinske Forskningscenter, 2005, s. 5)

Prototyper

I forhold til udtænkning af hvordan vores projekt skulle komme til at se ud og hvordan den

skulle virke, har vi benyttet os af forskellige typer af prototyper. Den første type af prototype

som vi benyttede os af var papirprototype, der defineres således: “ a paper prototype can be

useful for beginning the process of conceptualizing and forming a new product.(...)” (indeed

Editorial team, 2019). Den måde på som vi har benyttet os af papirprototype på, var i

forbindelse med brainstorm og skitseringen.

Vi har også gjort brug af storyboard som prototype og dens funktion defineres således:

“Storyboards communicate a concept by visualizing user interactions.(...). Storyboard

development is one way to prototype your service concept. “(Millenson (n.d.)). Vi illustrerer i

denne prototype, hvordan vi forestiller os at vores forbruger kommer til at benytte produktet,

og hvilken indvirkning vores produkt har på forbrugeren.

Vi gik herefter i gang med at lave en throw away prototype af vores design i pap. Product

designer Peter Martinez beskriver i artiklen What is Virtual Prototyping “The throwaway

prototype model is just there to validate the system's functionalities and requirements. Once

they're understood, and worked upon, throwaway prototypes are thrown away because they

won't add any more advantage to the prototype” (Martinez, 2020).
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Vi brugte denne prototype til at finde ud af hvordan designets mekaniske funktion skulle

fungere.

Vi har afslutningsvist gjort brug af typen working model prototype “A working model

prototype allows you to test the idea of a product to see if it actually functions the way you

intended.(...) The idea is to follow initial plans to see if the design really works..”(indeed

Editorial team, 2019). Vi har gjort brug af denne prototype efter vi har brugt throw away

prototype modellen til at finde frem om vores produkt virkede på et generelt niveau. Vi

konstruerede vores working model prototype i målestoksforholdet 1:2 af det endelige designs

ønskede størrelse.

Teori

Lyd

Lyd findes alle steder, og vi mennesker er udsat for lyd hele tiden. Men hvordan opstår lyd?

Dette vil blive besvaret i følgende teoriafsnit.

Støj kan grundlæggende defineres som uønsket lyd, altså lyd som til forskellige grader har en

generende effekt på mennesker. Denne generende effekt er dog subjektiv, og er ikke

nødvendigvis altid baseret på styrken af lyd. Hvad nogle ser som generende støj, vil andre

måske se som koncentrations hjælpende lyd. I sidste ende er meget af den udefrakommende

lyd, som man oplever i kontormiljøet, dog noget som de fleste vil opleve som støj. Det kan

derfor være relevant at sænke det generelle lydniveau på kontorer. For at gøre dette er det

vigtigt, at vide hvad lyd egentlig er, hvordan lyd opfører, bevæger sig og hvordan man kan

reducerer lyd i rum. (miljøministeriet, n.d.)

Lyd kan betegnes som længdebølger i luften. Det vil sige, at der sker en vibration på langs ad

bevægelsesretningen. Hvis man iagttager en højtaler, kan man se at lydbølgerne får

højtalerens membran til at vibrere. Dog kan lyd også være tværbølger og det kan

sammenlignes med en guitarstreng, som bliver knepset på. På den måde vil der ske en

vibration, på tværs af længderetningen. Lydbølger har den egenskab, at de kan bøje om

hjørner og gå igennem huller. (Natmus, n.d).
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For at kunne forstå disse lydbølger, er det vigtigt, at man først forstår, hvad bølger egentlig er.

En bølge kan beskrives som en svingning omkring et ligevægtspunkt. Tre relevante begreber

i forhold til bølger er; bølgens længde - som er længden mellem 2 bølgetoppe eller bølgedale,

bølgens højde - som betegnes bølgens amplitude og bølgens frekvens - som er antallet af

bølgetoppe der passerer et bestemt sted per sekund. Hvis man ganger bølgens længde med

bølgens frekvens, får man bølgens hastighed. (Brydensholt, 2021)

Billede 1: Kilde fra orbit X STX (Brydensholt, 2021), systime.

Bølgers egenskaber

Når man snakker om bølger, er det også relevant, at forstå bølgers opførsel som kan beskrives

ved de egenskaber, som bølger har. Disse egenskaber skal altså være til stede, før noget kan

kaldes en bølge. Den første egenskab som bølger har er at de kan reflekteres. Dette sker, når

en bølge rammer en flade, som den ikke kan penetrere og derfor bliver reflekteret vinkelret

tilbage, ud fra den vinkel som bølgen rammer overfladen med(som ses på billede 2), dette

kan skabe en efterklang som mennesket kan høre. Denne efterklang kan også beskrives som

ekko (VRASQA ACADEMY TEAM, 2021).

Billede 2: Kilde (VRASQA ACADEMY TEAM, 2021)

En anden egenskab eller opførsel som bølger har, er refraktion. Refraktion sker fordi en

bølges hastighed varierer, alt efter hvilket materiale bølgen bevæger sig gennem. Når en

bølge for eksempel går fra at bevæge sig gennem luft, til at bevæge sig gennem vand, vil
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bølgen blive nødt at bevæge sig med en anden vinkel, eftersom at bølgen ændrer hastighed

(VRASQA ACADEMY TEAM, 2021).

En tredje egenskab som bølger har, er diffraktion. Diffraktion sker, når en bølge rammer en

kant eller en åbning, som er for lille til hele bølgen kan komme igennem. Når bølgen så

rammer kanten, vil bølgen bøje sig med en vinkel til sider og sprede sig(som ses på billede 3)

(VRASQA ACADEMY TEAM, 2021).

Billede 3. Kilde (VRASQA ACADEMY TEAM, 2021)

Et sidste element som er relevant for lyd, og unikt relevant når det kommer til lyd og akustik

specifikt i kontormiljøet er absorption. Lydabsorption sker, når en plade eller et materiale

absorbere nogle af de lydbølger, som det bliver ramt af, frem for at reflektere dem tilbage.

(VRASQA ACADEMY TEAM, 2021)

Absorptionskoefficienten

Når man snakker om lydabsorbering, snakker man oftest om materialer og deres

absorptionskoefficient. En absorptionskoefficient er en volume på et materiale som

karakteriserer, hvor nemt det er for lyden, at komme igennem. En stor absorptionskoefficient

betyder at lyden hurtigt bliver absorberet (altså svækket), idet den passerer gennem mediet.

En lille absorptionskoefficient betyder, at mediet er relativt transparant. (Sørensen &

Andersen, 1996) Man kan også angive det i Xu. Hvor Xu = 0 er total reflekterende overflade,

mens Xu = 1 er helt absorberende overflade (ses også i billede 4).
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Billede 4: Kilde (Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, n.d.)

Derfor vil man måle absorptionskoefficienten mellem 0 til 1. Absorptionskoefficienten bliver

defineret i mellem den absorberende, plus den transmitterede energi og den indfaldende

energi. Derfor vil formlen på absorptionskoefficienten se således ud:

. (Sørensen & Andersen, 1996)𝑎 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑡⋀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑖𝑛𝑑𝑓𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

Anvendelse af lydabsorberende materialer hjælper med at udføre indendørs lydabsorption

effektivt, og samtidig øges absorptionskoefficienten, fordi jo højere materialets

lydabsorptionsfaktor er, jo mere sænker den efterklangstiden i et rum. (Shenzhen Vinco

Lydisolering Materialer Co, Ltd, 2019)

Lydisolation

For at et materiale skal være lydabsorberende, frem for lydreflekterende, kræver det at

materialet er et porøst materiale, frem for et hårdt materiale. (Desideri & Asdrubali, 2018)

Absorptionskoefficienten af et givent materiale kan altså beskrives som forskellen på den

indgående energi (fra lydbølgerne) og den udgående energi. Noget af energien fra

lydbølgerne vil altså blive optaget i materialet, som varmeenergi, frem for at blive kastet

tilbage. Absorptionskoefficienten vil få en værdi mellem 1 og 0, hvilket kan ses som en

procent af energien, der bliver sendt tilbage frem for absorberet. (Desideri & Asdrubali,

2018)
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Hele formålet, ved at have lydabsorberende materialer, i forskellige sammenhæng, er at man

gerne vil mindske efterklangstiden, som er det, vi ofte hører som ekko. Efterklangstiden i et

lokale er afhængig hovedsageligt af to faktorer, rummets størrelse og rummets absolutte

absorption. Rummets størrelse øger efterklangstiden, hvilket er grunden til at større rum ofte

har meget ekko og er svære at få god akustik i. Den absolutte absorption som også beskrives

som absorptionsarealet. Absorptionsarealet består af sammenhæng mellem

absorptionskoefficienten og arealet af de forskellige overflader i et lokale. Jo flere overflader

man har med en høj absorptionskoefficient og arealet af disse overflader i et lokale, vil altså

føre til et højt absorptionsareal. Der vil altså være større behov for et stort absorptionsareal i

store lokaler, da efterklangstiden er forholdet mellem absorptionsarealet og størrelsen af et

lokale. (Desideri & Asdrubali, 2018)

Arbejdstilsynet har udstedt nogle regler for hvad efterklangstiden, netop må være i forhold til

størrelsen af et arbejdsrum. Disse værdier ses i skemaet (Se bilag 2). Værdierne i dette skema

er dog vejledende mindsteværdier, hvilket vil sige at for at optimere akustikken i lokaler, vil

det være optimalt at øge absorptionsarealet endnu mere og derved få en endnu lavere

efterklangstid. (Arbejdstilsynet, 2008).

Delkonklusion

Vi kan ud fra teori omkring lyd konkludere, at det mest essentielle for at forbedre akustikken

i kontorer er at minimere efterklangstiden, da et miljø med en lavere efterklangstid vil betyde

at lydene ikke bliver reflekteret i rummet og støjniveauet derfor bliver laverer. For at reducere

efterklangstiden kræver det at lokalet har et stort absorptionsareal relativt til størrelsen af

selve lokalet. For at øge absorptionsarealet skal de forskellige overflader i lokalet bestå af

lydabsorberende materialer hvilket også kaldes for de porøse materialer. Det kan altså derfor

konkluderes at den bedst mulige måde at sænke efterklangstiden i et lokale og dermed

forbedre akustikken er at lave så stort et areal (af overflader) af lydabsorberende materiale.

Kognitive processer

Auditiv perception og opmærksomhedsteorier

For at beskrive støjs effekt på vores hjerne, kan der inddrages forskellige teorier omkring

opmærksomhed og perception af indtryk, inden for den kognitive psykologi. Vores

koncentrationsevne er nemlig stærkt påvirket af eksterne faktorer og bliver konstant udsat for
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tusindvis af forskellige stimuli. (Larsen, 2018) Kognitiv psykologi teori har generelt

fokuseret mere på den visuelle perception, frem for den auditive og dette beskriver den

britiske psykolog Donald Eric Broadbent (1926-1993) således;

”The reason for the relative neglect of hearing is simply that this sense is

comparatively unimportant in man: vision is the most highly developed sense, and therefore

the most likely to yield information of psychological importance.” (Broadbent, 1958, s. 2)

Broadbent mener således, at grundet vores visuelle sans er den mest udviklede og den dermed

mest oplagte til at modtage generel information, har den generelt fået mest opmærksomhed i

de tidlige kognitive studier. Den auditive sans må man dog ikke negligere og den, ifølge

Broadbent, stadig er enormt vigtig. Han argumenterer ydermere for, at det især er oplagt til at

undersøge, hvordan hjernen reagerer, når den udsættes for flere stimuli på én gang .

(Broadbent, 1958, s. 4)

De visuelle stimuli kan vi tydeligt fra- og tilvælge, så simpelt ved at vi flytter vores blik, men

derimod er det straks sværere at sortere på samme måde i de auditive stimuli, da vi ikke

’bare’ kan kigge et andet sted hen. Dette beskrives i bogen Cognition fra 2013 skrevet af

formand for the Department of Psychology på universitet i Nevada Las Vegas Mark H.

Ashcraft og forsker i menneskehjernens hukommelse Gabriel A. Radvansky således:

”You can shift your attention even without eye movements. But in hearing, attention has no

outward, behavioral component analogous to eye movements, so cognitive psychology has

always realized that selective attention in hearing was thoroughly cognitive.”

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 121)

Der sker altså en omhyggelig kognitiv proces, når vi bliver udsat for stimuli, der skal

perciperes. De irrelevante stimuli, altså de stimuli der skal ignoreres og frasorteres, beskrives

i bogen Cognition (Ashcraft & Radvansky, 2013) som distraktioner. Denne mentale proces,

hvor der skal fokuseres på bestemte stimuli og andre skal afvises, kan beskrives med

begreberne filtrering og selektion af opmærksomhed. (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 120)

Opmærksomhed kan defineres således: “Attention involves the basic capacity to respond to

the environment.“ (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 105) Opmærksomhed er en essentiel del

af vores kognitive perception af stimuli - dette gælder alle vores sanser, inkluderet både
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visuel og auditiv. Opmærksomhed kan yderligere beskrives som en mental proces der drejer

sig om, hjernens evne til at fokusere på og processere en bestemt stimulus. (Ashcraft &

Radvansky, 2013, s. 103)

Man kan derudover dele begrebet opmærksomhed op i forskellige undergrupper, herunder to

overordnede: input attention og controlled attention, og med yderligere underkategorier.

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 102) Begrebet input attention omhandler de automatiske

kognitive perceptions processer, der optager sensorisk information i det kognitive system

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 105), altså den type opmærksomhed der reagerer på det

sanselige niveau og ikke er kontrollerbar. Begrebet refleksiv opmærksomhed (reflexive

attention) og hjernens orienterende respons på denne bliver beskrevet i denne forbindelse.

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 107) Disse reflekser sker allerede i nervesystemet og

reagerer på eksempelvis pludselige lyde eller lys. “In a quiet room, an unexpected noise

grabs your attention away from what you were doing and may involve a reflexive turning of

your head toward the source of the sound.” (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 107) Hvilket

dermed medfører en afvigelse i fastholdelsen af opmærksomheden mod den hensigtsmæssige

stimuli. Dette kan også ske rent kognitivt, altså uden at hovedet fysisk bevæges:

The cognitive manifestation of all of this is a redirection of attention toward something, even

if the eyes and body do not actually move toward the source. As such, we refer to this process

as attention capture, which is the spontaneous redirection of attention to stimuli in the world

based on physical characteristics (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 107)

I daglig tale kan begrebet attention capture forklares, som at noget fanger ens

opmærksomhed, og ens koncentration dermed bliver slået ud af kurs. Dette sker på baggrund

af fysiske distraktioner. Den orienterende respons til denne refleks defineres således i bogen

Cognition: “the reflexive redirection of attention toward the unexpected stimulus” (Ashcraft

& Radvansky, 2013, s. 107) Her er det vigtigt at notere sig ordet unexpected, altså uforventet,

da hjernen kan ‘vænne’ sig til bestemte gentagnede lyde og dermed reagerer kraftigst på

ujævn forbigående støj.

Den anden type opmærksomhed er controlled attention, dette begreb dækker over den type

opmærksomhed, vi selv har kontrol over og bevidst kan fokusere mod en bestemt stimuli:

“(...) deliberate, voluntary allocation of mental effort or concentration.”(Ashcraft &

Radvansky, 2013, s. 119) Det er under dette begreb at fænomenet selektiv opmærksomhed

21



V2124788998

kommer ind i billedet, og dækker over vores evne til frivilligt sortere i den information vi

kognitivt modtager. Selektion af opmærksomhed kan beskrives med følgende teorier.

Cocktail party effekten - E. Colin Cherry

Edward Colin Cherry (1914 –1979) var en britisk videnskabsmand, med fokus på kognitive

studier, og var en af de første til at eksperimentere med auditiv selektiv opmærksomhed.

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 17) Han præsenterede cocktail party effekten, der

omhandler vores evne, til at have opmærksomhed på én samtale i et rum fyldt med ligeledes

igangværende samtaler, som for eksempel til et cocktail party - heraf navnet. (Ashcraft &

Radvansky, 2013, s. 121)

Dette eksperimenterede han med i en række simulerede forsøg (Treisman, 1964, s. 206), hvor

forsøgspersoner påført hovedtelefoner skulle gentage den besked de fik i det ene øre, alt

imens de fik en anden besked igennem det andet ører. Gentagelsen (i forsøget kaldt

shadowing) var ikke et problem, men de kunne ikke fortælle, hvad der blev sagt i det andet

øre. De kunne dog i høj grad sige, hvis der skete ændringer i den irrelevante besked – blandt

andet ændringer i stemmens tone og volumen. (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 122)

Med dette forsøg, illustreres menneskehjernens evne til ubevidst at opfange auditive

ændringer, selvom vores fokus ligger på en anden ’kanal’. Vi kan altså pege vores

opmærksomhed mod en bestemt stimulus, også selvom vi bliver udsat for lignende stimuli

imens. Dette er essensen af selektiv opmærksomhed og bliver yderligere beskrevet igennem

Broadbents filterteori.

Selektiv opmærksomhed og filtermodellen ifølge Broadbent

Broadbent præsenterer filtermodellen/teorien, der er et begreb, som beskriver

menneskehjernens evne til at fokusere opmærksomhed, altså filtrere den.

Hans teori omhandler, det filter der sorterer de indtryk (information) hjernen modtager. Dette

sker først baseret på det sanselige niveau (input attention), der omfatter blandt andet

lydstyrke, tonehøjde, lugt og farve. Dette filter opfanger som sagt input på et sanseligt niveau

og ligger ubevidst/underbevidst som et filter, vi ikke selv har kontrol over.
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“We may call this general point of view the Filter Theory, since it supposes a filter at the

entrance to the nervous system which will pass some classes of stimuli but not others.”

(Broadbent, 1958, s. 42)

Disse stimuli passerer videre til det bevidst selektive filter, altså det vi selv har kontrol over,

hvor vi her så kan frasortere irrelevant stimuli og dermed bliver noget information perciperet

og andet afvises. (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 122)

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 123)

Her er det væsentligt at bemærke, at Broadbent peger på, at der kun kan komme én stimuli

gennem filteret ad gangen. (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 122). Det vil sige at andre input

bliver fuldkommen ignoreret. Vi kan dog skifte mellem disse inputs/ kanaler. Baseret på

shadowing-forsøgene lavet af blandt andet Cherry (1953), der beskriver resultaterne gennem

cocktailparty-effekten, bruger hjernen tid på at skifte mellem disse kanaler, dette beskriver

Broadbent i sin bog Perception and communication, som refereret til tidligere:

“They suggest that the listener shifts attention from one ear to the other, but that this shift

takes 1\6 sec and so attention does not arrive at the other ear in time to hear anything.”

(Broadbent, 1958, s. 214)

Der sker dermed en forsinkelse i løbet af dette skift mellem kognitive kanaler, hvilket er

vigtigt at have i mente, når man kigger på perceptionen af den relevante information, da man

her kan risikere at miste noget af denne.

Late selection theory - Treismans filterteori

Senere videreudvikler Psykolog og professor i Psykologi Anne Treisman (1935 – 2018) på

Broadbents filtermodel og tilføjer et led i modellen omkring selektiv opmærksomhed. I stedet

for totalt at afvise irrelevant stimuli, som Broadbents model peger på, så bliver de irrelevante
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stimuli i stedet svagliggjort og nedprioriteret, men dog stadig opfanget. Broadbents model

peger på, at kun én stimuli kan komme igennem filteret ad gangen, men Treisman mener

snarere, at dette filter er fleksibelt og kan godt lade nogle af de irrelevante inputs igennem.

(Eysenck & Keane, 2015, s. 157)

Denne anden fortolkning af filterteorien, sker på baggrund af en videreudvikling af Cherrys

shadowing forsøg, som Treisman har foretaget. I disse forsøg var ændringerne i den

’sekundære’ besked, altså den der ikke skulle gentages, meget mindre markante: disse var

ændringer i beskedens indhold, i stedet for forskelle i lyd og stemme, som i de oprindelige

forsøg. “An experiment is reported on selective attention to one of two competing messages,

presented on the same channel and differing only in verbal character” (Treisman, 1964, s.

219) Deltagerne kunne dog stadig opfange ændringerne og placere hvornår de foregik. “Some

selection was shown to be possible on the basis of transitional probabilities between words

(...)” (Treisman, 1964, s. 219) Dette peger dermed på, at vi kan filtrere beskeder ubevidst

baseret på beskedernes indhold, selvom vores fokus stadig ligger et andet sted. Dermed

pegede Treisman på, at det var nødvendigt med et ekstra led i filterteorien, og beskriver det

med begrebet late selection – en selektion der sker efter den sanselige, men før det bevidst

selektive filter og drejer som om et ubevidst filter, der stadig forholder sig til indholdet af

beskederne.  (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 124)

Med Treismans “udvidelse” af Broadbents model, kan man altså argumentere for, at hjernen

reagerer og analyserer en del mere på den underbevidst stimuli. Samt peger Treisman på at

man kan skifte mellem disse ’kanaler’ af stimuli ligesom Broadbent: “the interference often

took the form of making the Ss shift their attention to the wrong message and lose the correct

message altogether for a time.“ (Treisman, 1964, s. 216) ydermere konkluderer hun ud fra

hendes forsøg: “Differences in the competing messages do not affect the point at which they

switch, but do affect their subsequent performance” (Treisman, 1964, s. 216) Så disse

forandringer I input styrer ikke hvornår der skiftes kanaler/opmærksomhed, men påvirker

efterfølgende deltagernes bearbejdning af beskederne. Det kan altså påvirke vores ydeevne,

hvis vi bliver udsat for flere forskellige ’beskeder’ på en gang, da hjernen kan komme til at

fokusere på den forkerte, samt at forstyrrelser i den ’afviste’ kanal, stadig kan påvirke

fokusset på den valgte.
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Dog kan man ikke skyde Broadbents filterteori helt væk, da forsøgspersonerne i hans

eksperiment tydeligvis reagerede på den sanselige, fysiske stimuli, men som Treisman viser i

hendes forsøg, så analyserer vi altså mere på de afviste input end antaget i den første model.

(Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 125)

Derudover er der flere researchere, så som professor i psykologi og hjernevidenskab Nilli

Lavie, der peger på, at begge filtrene eksisterer, men bliver brugt forskelligt. Det sanselige,

fysiske filter bliver i højere grad brugt, når man bliver udsat for en masse forskellige stimuli,

hvorimod det ’senere’ indholdsmæssige filter tages i brug, når der ikke er nær så mange

indtryk der skal bearbejdes. (Ashcraft & Radvansky, 2013, s. 125)

“It follows, then, that tasks involving high perceptual load that engage full capacity will

simply leave no capacity for irrelevant distractor perception (leading to an early-selection

result). In contrast, in tasks of low perceptual load, spare capacity remaining beyond the

task-relevant processing spills over involuntarily to irrelevant distractor processing (leading

to late-selection results).” (Lavie, 2010, s. 143).

Derudover beskriver hun i sin artikel Attention, Distraction, and Cognitive Control Under

Load, hvordan distraktioner i fastholdelse af opmærksomhed, kan både påvirke generel

livskvalitet og evnen til at fokusere på arbejdet og studiet:

”Inability to focus attention in the face of irrelevant distractions is a common, and often

rather frustrating, experience. The consequences range from merely reducing the quality of

life (...) or to concentrate at work” (Lavie, 2010, s. 143). Dette tydeliggør relevansen af

vores problem, da der direkte her argumenteres for at konsekvenser ved ikke kan kunne

fastholde fokus kan have konsekvenser for vores arbejdsevne.

Psychological refractory period/ attentional blink

Mange af teorierne omkring opmærksomhed, blandt andet Broadbents filterteori, peger på at

menneskehjernens opmærksomhed er en begrænset ressource, hvor at det kun er muligt at

være på en kognitiv ’kanal’ ad gangen og dermed ekskluderer andre beskeder. Denne

grundidé bliver underbygget med begrebet attentional blink, som er et fænomen der kan

opstå, hvis der hurtigt skal skiftes mellem  disse opmærksomhedskanaler:
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“In hundreds of experiments it has been shown that when two targets are to be identified

amongst a rapid stream of non-target stimuli, most individuals show a surprisingly

longlasting effect—an attentional blink (AB)—in reporting the second target (Broadbent and

Broadbent, 1987;Raymond et al., 1992;Weichselgartner and Sperling, 1987)”. (Martens &

Wyble, 2010, s. 1)

Der sker altså en langsommeliggørelse af vores respons til stimuli, hvis vi med det samme

udsættes for ny, der skal responderes.

Flow - Mihaly Csikszentmihalyi

Flow kan beskrives, som en følelse personer får, når de er i gang med en handling. Et

eksempel på dette, kunne være at arbejde, eller en anden form for aktivitet hvor man glemmer

tid, samt andre forstyrrende elementer, og dermed er fuldt koncentreret om sin opgave. For

som det bliver beskrevet af Csikszentmihalyi “Jeg har kaldt denne fælles oplevelse “flow”,

fordi så mange mennesker har brugt analogien til at blive båret af en ydre kraft, at flyde

ubesværet med en strøm af energi i disse øjeblikke af den højeste glæde“ (Csikszentmihalyi,

2015, s. 39). Det er Mihaly Csikszentmihalyi som har skabt begrebet flow. Csikszentmihalyi

siger i sin bog “God Forretning ledelse, flow og skabelse af mening”, som omhandler

hvordan man ved hjælp af flow, kan skabe en god motivation hos medarbejderne i en

virksomhed. Derudover beskriver Csikszentmihalyi også hvordan at flow tilstanden hos en

person opstår “ Flow opstår, når både udfordringer og kompetencer er store og svarer til

hinanden “(Csikszentmihalyi, 2015, s. 44).

I samme bog (Csikszentmihalyi, 2015, s. 42- 56). beskriver Csikszentmihalyi ligeledes

hvordan en person kan opnå flow tilstanden. Dette kan beskrives ud fra otte betingelser.

Betegnelserne er som følger: 1 klart mål: Dette betyder at en person ved præcis hvad der

skal klares arbejdsmæssigt. 2 øjeblikkelig feedback: Her menes det at man i løbet af

arbejdsprocessen får tydelig feedback fra chefer eller kollegaer i forhold til hvordan man

klarer den opgave man er blevet stillet. Derudover kan øjeblikkelig feedback også komme

fra en selv gennem de aktiviteter man laver i forhold til at bevare flowet. 3 balance mellem

mulighed og kapacitet: Det handler om at finde balancen mellem den opgave man får stillet,

således den ikke er for let, men heller ikke være for svær. 4 fordybet koncentration: Det

betyder at når man har klarer mål og får øjeblikkelige feedback, kommer man i en tilstand
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hvor man ikke tænker på hvad man i øjeblikket foretager arbejdsmæssigt, men i stedet gør det

helt automatisk. 5 det er nuet, der betyder noget: Det dækker over at når man er i flow

tilstanden tænker man kun på den opgave som man har foran sig, og fokuserer dermed ikke

på andre ting som ikke er arbejdsrelateret. 6 kontrol er ikke et problem. Når man er i flow

tilstand, så opnår man en følelse af at have kontrol over situationen. Hvorimod der i en

hverdagssammenhæng, kan opstå situationer hvor evnen til føle kontrol forsvinder i og med

der kan opstå uforudsete situationer som man derfor ikke har kontrol over. 7

tidsfornemmelse er ændret Når man er i flow tilstand kan det opleves at man kommer i en

dyb koncentration i forhold til den opgave man er i gang med. Derfor kan ens

tidsfornemmelse forsvinde og det kan føles at 10 minutter i virkeligheden for en selv faktisk

er en time. 8 tabet af ego. Csikszentmihalyi beskriver tabet af egoet: “Det er, som om

bevidstheden om éns personlighed er sat midlertidigt ud af kraft. Dette er endnu et resultat af

den intense fokusering af opmærksomheden, der skubber alt, hvad der ikke er direkte

relateret til den aktuelle opgave, ud af bevidstheden”(Csikszentmihalyi, 2015, s. 55).

Csikszentmihalyi beskriver dog også i bogen “god forretning” at man ikke nødvendigvis

behøver alle 8 ovennævnte tilstandsbetingelser, for at opnå en følelsen af flow. Endvidere

forklarer han hvordan de otte betingelser kan variere fra person til person, hvorfor… “Ikke

alle er nødvendigvis med i flow, og deres indbyrdes vigtighed kan variere” (Csikszentmihalyi,

2015, s.  42)

Csikszentmihalyi beskriver at enhver form for afbrydelse kan virke som et forstyrrende

element for en person der er i en flowtilstand. For som Csikszentmihalyi skriver: “Når man er

opslugt og i flow, er afbrydelser meget frustrerende, fordi de bryder fortryllelsen og tvinger

os til at vende tilbage til den almindelige bevidsthedstilstand “(Csikszentmihalyi 2008, s.

237). Derudover nævner Csikszentmihalyi også at man som individ er langt mere produktiv

når flowtilstanden er til stede på arbejdet modsat hvis man ikke var i en flowtilstand. ”På

lignende vis er det naturligt, at lønmodtagere, der nyder deres job, vil være mere dedikerede

og yde mere end dem, som enten har stress, eller som omvendt keder sig”(Csikszentmihalyi,

2008, s. 249). Han beskriver også hvordan medarbejdere bruger deres arbejdstid, på at

fokusere på de arbejdsopgaver de er blevet stillet i stedet for at fokusere på andre irrelevante

ting. “De udnyttede også deres arbejdstid mere til at få selve arbejdet gjort, modsat de andre,

der oplevede mindre flow. De sidstnævnte brugte nemlig mere af tiden på arbejdet til at

dagdrømme, lave egne indkøbslister eller føre private telefonsamtaler” (Csikszentmihalyi,

2008 s. 249). Csikszentmihalyi beskriver også hvordan medarbejdere bruger mere tid ude på
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arbejdspladserne i forhold til de personer som ikke oplever en flowtilstand. “Alt i alt, med

samme arbejdstid, brugte "flow-arbejderne" således i snit en halv time mere om dagen på

selve arbejdsfunktionen” (Csikszentmihalyi, 2008 s. 249). Csikszentmihalyi beskriver også at

flow generelt er rigtig godt og sundt for medarbejdernes psyke og helbred. “Om hyppigt flow,

oftere er glade, mere motiverede og føler sig sundere, stærkere og mindre anspændte, både på

arbejdet og derhjemme” (Csikszentmihalyi, 2008, s. 250). Ydermere gives der også en

definition på de medarbejdere som ikke oplever flow tilstanden i nogen grad. “havde et mere

stresset liv, både på jobbet og i familielivet, og de var mindre modstandsdygtige over for

kriser,(...) og de havde et dårligere helbred” (Csikszentmihalyi, 2008,  s. 250).

Stressrådgiver Marianne Lassen udtaler i et interview lavet af finansforbundet, at hvis

medarbejdere kommer i en flowtilstand oftere, vil det kunne nedkæmpe stress på

arbejdspladserne. “I flow tilstanden kan man være udfordret og samtidig tryg. Man tror på, at

man klarer skærene” (finansforbundet (n.d.)) og: “Når vi er i flow, er vi nærværende og kan

rumme at være til stede med dét, der er, så vi positivt og konstruktivt kan bruge det i vores

arbejde” (finansforbundet (n.d.)). Lassen mener derfor at virksomhederne skal have mere

fokus på hvordan medarbejdere bedst muligt kan komme i flow: “ I virksomheder er der

ydermere den fordel ved at interessere sig for flow, at det er den modsatte tilstand af stress (..)

Men en virksomhed kan med fordel tilstræbe og tilskynde, at medarbejderne indimellem kan

forsvinde ind i et 'ubekymret rum', hvor forudsætningerne for flow er til stede”

(finansforbundet (n.d.)). På dette grundlag vil virksomhederne i højere grad, sætte fokus på at

sikre, at medarbejdere har bedre betingelser, for at opnå flow.

Delkonklusion

Teorier omhandlende menneskehjernens opmærksomhed er et emne inden for kognitiv

psykologi mange teoretikere og psykologer har interesseret sig for. Hvad påvirker vores

opmærksomhed og hvor stor en indflydelse har vi selv, bevidst på denne?

Både teoretikerne Broadbent og Treisman peger på, at hjernen har et filter, der kan til- og

fravælge udefrakommende stimuli, men hvor finmasket dette filter er, varierer i teorierne.

Professor i psykologi og hjernevidenskab Nilli Lavie, argumenterer for at begge filtre

eksisterer, men de bruges forskelligt - alt efter hvor stor mængde input vi er udsat for.
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Stimuli såsom støj, spiller dog i alle teorierne en stor rolle, da disse kan påvirke vores

fastholdelse af fokus og få os til at skifte mellem vores kognitive kanaler, hvilket kan

langsommeliggøre vores hensigtsmæssige perception af en bestemt stimuli. Med andre ord

kan auditiv støj, drive vores opmærksomhed ud af kurs.

Dette fænomen bliver yderligere beskrevet med begreber som attention capture i bogen

Cognition og begrebet attentional blink beskrevet af adjunkt Sander Martens og Lektor Brad

Wyble. Disse begreber beskriver den forsinkelse der sker, når vi skal percipere flere

informationer lige efter hinanden, da vores opmærksomhed er begrænset, så derfor tager det

tid at skifte og redirigere sig ind på den relevante information, da hjernen skal bruge noget af

dens opmærksomhed på først at identificere kanalen, og derefter ’tune’ ind på den nye. Dette

er et væsentligt fænomen i menneskets kognitive perception i forhold til vores

problemformulering, da vi her kan konkludere at irrelevante stimuli, distraktioner, såsom støj,

har en påvirkning på vores ydeevne, samt generelle velvære.

Ved at mindske afbrydelserne, blandt andet forårsaget støj, har virksomhedens medarbejdere

bedre forudsætninger for at komme i flow. Flowtilstanden fastholder menneskers

opmærksomhed og motivation, blandt andet under arbejde. Csikszentmihalyi beskriver flow

som en nærmest fortryllende tilstand, hvor man her mister tidsfornemmelsen, og dermed kan

man fastholde koncentrationen på en bestemt opgave i længere tid ad gangen. Flowtilstanden

er værd at tilstræbe i virksomhederne da medarbejderne dermed vil være mere produktive,

motiverede og fokuserede. Denne tilstand vil yderligere være med til at hjælpe de ansatte

med at forebygge stress og dermed generelt forbedre deres mentale sundhed.

Kontorarbejde i miljøer hvor der er stor eksponering af forskellige forstyrrende støjkilder,

som storrumskontorer med mange mennesker samlet, kan dermed have en effekt på de

ansattes kognitive processer, perception, produktivitet og i sidste ende mentale sundhed.

Analyse

Analyse af storrumskontoret som arbejdsplads

Der er sket en stor udvikling i udformningen af storrumskontorer, siden etableringen af de

første storrumslignende kontorer i starten af 1900-tallet, der var bygget på grundprincipper

om masseproduktion og samlebåndsarbejde. (Fabricius, 2020). I midten af 1900-tallet
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udfordres denne type kontor af de såkaldte det tyske “Bürolandschaft”, direkte oversat

kontorlandskab fra 60’erne som virksomhedskonsulenterne   Eberhard og Wolfgang Schnell

stod bag. Her placeres medarbejderne i grupper af borde i stedet for rækker som ved de

traditionelle storrumskontorer og med disse bliver der dermed, gennem indretningen, lagt op

til kommunikation mellem medarbejderne. (Fabricius, 2020) Disse grundprincipper er stadig

dem der hersker i argumenterne for at etablere storrumskontorer i dag. De moderne

storrumskontorer skal “understøtte nye arbejdsformer med øget videndeling og tværgående

samarbejde (...)” (Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter,

2005, s. 2)

Netop fordi de moderne storrumskontorer findes i mange forskellige versioner og bliver brugt

i mange forskellige virksomheder kan det være svært at sætte én bestemt videnskabelig

definition på dem. Dette beskriver Eva Bjerrum i artiklen “Storrumskontorer - forbandelse

eller velsignelse?” fra videnskab.dk (Fedders, 2016) Her argumenterer hun, ud fra egne

erfaringer fra sine casestudier, for at en af de vigtigste faktorer for at et storrumskontor

fungerer er dets overensstemmelsen mellem arbejdsprojektet og dets fysiske rammer

(Fedders, 2016). Dermed peger hun på at det ikke nødvendigvis kun handler om antallet af

ansatte i kontoret.

Mange forskellige virksomheder benytter sig som sagt af storrumskontorer “(...) Jeg ser lige

så mange forskellige udformninger af åbne kontorer, indretninger og måder at gribe det an

på.” (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 23) Det et er dog et bevidst valg

at vi ikke tager udgangspunkt i én bestemt type virksomhed som målgruppe for vores design,

men storrumskontorer generelt, da da det netop er fleksibiliteten og justerbarheden i vores

produkt der er essensen af dets funktion. Med andre ord, at det skal kunne passe til mange

forskellige virksomheder. der med forskellige behov for rumdeling.

Det er tilgodeseelsen af arbejdstypen virksomheden har, samt medarbejdernes individuelle

behov, der er i fokus i vores design. Ved brug af fleksibel ruminddeling kan man dermed

indrette kontoret ud fra typen af virksomhed - eksempelvis et callcenter med behov for meget

vidensdeling på tværs af medarbejderne eller et revisorfirma, hvor et støjende miljø ikke er

optimalt. Netop behovet for denne tilgodeseelse beskrives i en vejledning til etablering af

åbne kontormiljøer fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig

administration fra 2015:

30



V2124788998

“Mange organisationer har valgt en standardløsning uden at skele til de forskellige typer

opgaver, der bliver løst. Det kan virke retfærdigt, og man undgår måske bøvl i starten, men

på længere sigt kan det skade både medarbejdertilfredsheden og effektiviteten. (...) Det

samme gælder for de enkelte medarbejdere i afdelingerne. Har nogen særligt

koncentrationskrævende arbejde, bør I overveje, hvordan de kan tilgodeses i indretningen”

(BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, 2015, s. 2)

I denne vejledning peger BFA på at løsningen bør være alternative rum som man kan trække

sig tilbage i, eksempelvis ved møder eller ekstra behov for koncentration. “De supplerende

rum bør ligge i umiddelbar nærhed af det åbne kontor, så det er let at trække derind, hvis der

opstår behov for et uformelt møde eller at tale uforstyrret i telefon.”

(BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, 2015, s. 3)

Derudover beskrives der i guiden at det er en god ide at indbygge fleksibilitet i rummene: “så

de kan bruges til lidt af hvert alt efter behovet.” (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for

Velfærd og Offentlig administration, 2015, s. 3). Det er dermed essentielt at kunne skabe

valgmuligheder for medarbejderne, da både de forskellige arbejdsopgaver og typer kan kræve

forskellige omgivelser, samt at medarbejdernes individuelle behov ikke nødvendigvis er ens.

Civilingeniør, ph.d. Thomas Witterseh, peger på at medarbejdernes muligheder for egne valg

er en løsning på problemet med dårligt arbejdsmiljø i åbne kontorer. Dette udtaler han i et

interview udgivet i rapporten fra BFA: ”Jo mere individuel kontrol du har over indeklimaet,

jo mere tilfreds er du.” (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 45) Ydermere

forklarer han at dette sker bedst muligt ved at tilbyde så mange former for rum som muligt,

som der også argumenteres for i vejledningen fra BFA.

Åbne kontorer splitter vandene

Som beskrevet tidligere er storrumskontorer en populær løsning for mange arbejdspladser,

dette kan være grundet nye arbejdsformer med fokus på videndeling og tværgående arbejde

mellem medarbejderne. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske

Forskningscenter, 2005, s. 2) dog er hensigten i mange tilfælde at kunne spare penge på at

presse mange mennesker sammen på få kvadratmeter. Det er diskutabelt om det i sidste ende

kan svare sig.
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”På den korte bane er det måske billigere at samle mange medarbejdere på mindre plads. Og

måske er det æstetisk også smukkere, men man kan ikke bare hoppe fra omkostninger og

æstetik til effektivitet og trivsel på den lange bane. Levende mennesker skal også trives der,

og gør de ikke det, bliver det mere negativt for en arbejdsplads på længere sigt” udtaler

Tobias Otterbring, der er lektor på Aarhus BSS til magasinet f5 af Würtzenfeld (2019).

Det er vigtigt at intentionen for at etablere storrumskontorer er ikke kun er med henblik på at

spare ressourcer. Dette argumenterer Eva bjerrum yderligere for i artiklen fra F5

(Würtzenfeld, 2019). her fremlægger hun direkte at hvis besparelser er den eneste motivation

for etableringen af storrumskontorer, bør virksomhederne nytænke arbejdspladsen. “Det er

en meget kortsigtet strategi kun at have åbne kontorlandskaber for at spare penge, for

medarbejderne er jo det vigtigste aktiv, man har.” (Würtzenfeld, 2019)

Der er mange holdninger til de store åbne kontorlandskaber. Her præsenterer forsker inden

for arbejdsmiljø-, social- og beskæftigelsesområdet Jan Pejtersen to tilgange til

storrumskontorer - den positive og negative. Den positive tilgang peger på at

storrumskontorerne kan styrke båndet mellem kollegerne, her blandt andet i form af øget

sociale støtte, øge samarbejdet og fremme den generelle vidensdeling og kommunikation

mellem de ansatte på tværs af virksomhedens afdelinger. Den negative tilgang argumenterer

for at de manglende vægge i storrumene hæmmer privatheden - både under arbejdet og i de

fortrolige samtaler mellem kollegaer. Dermed peger tilgangen på en nedsættelse af social

støtte og dermed formindsket vidensdeling (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Miljømedicinske Forskningscenter, 2006, s.. 43) Disse teorier belyser primært de sociale

aspekter storrumskontorerne påvirker, hvilket også er en relevant vinkel på problemet at tage

højde for.

Generelt har de store åbne kontorer et dårligt ry hos de fleste, da de oftest forbindes

fabrikslignende forhold, som ved de første storrumskontorer. Mange får konnotationer til

burhøns-lignende forhold som beskrevet i artiklen fra F5 (Würtzenfeld, 2019) med alt for

mange mennesker samlet på for lidt plads. Det giver god mening at jo flere mennesker man

sætter i samme rum, jo mere larm og forstyrrelser vil der opstå.

Eva bjerrum, mener dog at denne holdning til storrumskontorer bør udfordres og peger på at

undersøgelserne lavet på området mangler nuancer, dette udtaler hun sig om til magasinet F5:
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”Når jeg læser mange af disse undersøgelser, så synes jeg ikke altid, at de får nuancerne

med. (...) Jeg har set storrumskontorer, der fungerer fantastisk godt, og nogen der fungerer

fantastisk dårligt, og oftest er det ikke størrelsen, men en række andre faktorer, der har

betydning for, om de virker eller ej”. (Würtzenfeld, 2019)

Eva Bjerrum argumenterer yderligere for at man sagtens kan finde en hensigtsmæssig

benyttelse af storrumskontorer, men det kræver at medarbejderne har mulighed for at flytte

deres arbejdsproces, efter behov og dermed skal der være mulighed for flere rum (Fedders,

2016) ligesom Witterseh også argumenterer for.

Storrumskontorets paradoks

Som beskrevet tidligere af Jan Pejtersen i rapporten fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Miljømedicinske Forskningscenter kan storrumskontorerne bidrage til samarbejde og sociale

relationer mellem medarbejderne. Samtidig har mange virksomheder blevet nødt til at indføre

regelsæt om tale og støj i de åbne kontorer, som eksempelvis vist i vejledningen fra BFA:

forstyrrelser i åbne kontormiljøer (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og

Offentlig administration, 2015, s. 8) for at mindske auditive forstyrrelser. Netop dette er en af

problematikkerne ved de store åbne kontorer, da der er en vis selvmodsigenhed i deres

funktion. Dette paradoks beskriver Eva Bjerrum i artiklen fra F5:

”Mange virksomheder indretter storrumskontorer for at sige: ’Vi vil gerne understøtte

videndeling, samarbejde og trivsel’, men i stedet opstår der ofte en hæmmet adfærd – både

arbejdsmæssigt og socialt. Det skyldes blandt andet det modstridende i, at man gerne vil

fremme samarbejde, men samtidig har et typisk regelsæt om, at man skal være mere eller

mindre stille i storrumskontorer”(Würtzenfeld, 2019)

Disse modstridende aspekter ved storrumskontorerne tydeliggør dets paradoks og gør det

svært at finde den ideelle løsning på kontorernes negative indvirkning på arbejdsmiljøet, da

der både skal være plads til kommunikation mellem medarbejderne, samt stilhed der giver

plads til fordybelse.
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Støj

Problemer med privatheden, som Jan Pejtersen beskriver som et af de negative aspekter ved

storrumskontorerne, er bare ét af de negativer der eksisterer omhandlende denne kontortype.

En tværsnitsundersøgelse lavet blandt 2300 kontoransatte på 22 arbejdspladser i

Storkøbenhavn af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø fra 2005, viste at 60% af de

adspurgte ansatte i de største åbne kontorer (dvs. kontorer med flere end 28 personer i) blev

generet af støj. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter, 2005,

s. 5) Undersøgelsen er lavet med det formål at undersøge indeklimaet og det psykosociale

arbejdsmiljø i celle, flerpersons- og storrumskontorer.. Her er det interessant at bide mærke i

at ca. 10 gange så mange af forsøgspersonerne var generet af støj i de største

storrumskontorer i forhold til enkeltmandskontorerne (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Miljømedicinske Forskningscenter, 2005, s. 4). Støjniveauet stiger altså dermed betydeligt i

takt med antallet af mennesker i lokalet.

Som uddybet i de ovenstående teorier omhandlende auditiv perception, flow og fastholdelse

af opmærksomhed, har støj en betydelig påvirkning på vores arbejdsevne.

Menneskehjernens respons på forstyrrende stimuli belyses af empirisk data, så som

ovenstående undersøgelse af NFA og yderlige også i en stikprøvespørgeundersøgelse lavet af

Analyse Danmark og udgivet af Ugebrevet A4 i 2008. Den adspurgte gruppe består af 3.038

18 - 70 årige, repræsentativt for køn og geografi (postnummer). Undersøgelsen viste blandt

andet at 45,4% af de deltagerne svarede at de helt eller delvist følte at støj og andre

forstyrrelser i åbne kontorlandskaber fik dem til at lave fejl i arbejdet (se bilag 3.1) samt at

hele 65% svarede at det svækkede deres koncentration at arbejde i et åbent kontorlandskab

(Se bilag 3.2) (Analyse Danmark & Ugebrevet A4, 2008).

Støjs påvirkning på arbejdsevnen bliver yderligere vist i flere undersøgelser i Rapporten fra

BAR FOKA/Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2008. Heriblandt en simuleret undersøgelse fra

2001 lavet af Civilingeniør Thomas Witterseh fra DTU (BAR FOKA/Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008; 45) hvor forsøgspersoner blev eksponeret for kontorstøj.

Arbejdsevnen hos forsøgspersonerne blev forringet med 10-15 procent, når de blev udsat for

støj. ”Vi testede forskellige typer kontorarbejde fra indskrivning af tekst over kreativ

tænkning til komplicerede regneopgaver. For de sidstnævntes vedkommende var der op til 35

procent flere fejl,” (BAR FOKA/Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 45) I det tilhørende
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interview af Witterseh i rapporten fra 2008 peger Witterseh desuden på at løsningen ligger i at

give medarbejderne valget selv: “Det første gør man bedst ved at tilbyde så mange former for

rum som muligt, så medarbejderne kan gå andre steder hen, både hvis de skal larme meget,

og hvis de har brug for at koncentrere sig meget.“ (BAR FOKA/Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 45) hvilket underbygger det centrale princip i vores produkt,

flytbare vægge, at kunne skabe ‘rigtige’ rum, efter medarbejdernes specifikke behov.

Forstyrrende stilhed

For lidt støj kan også virke forstyrrende, dette udlægger lektor Torben Poulsen, Institut for

Elektroteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet i rapporten fra BAR FOKA/Slots- og

Ejendomsstyrelsen fra 2008: ”Hvis vi dæmper lyden for meget i et åbent kontor, risikerer vi

at fjerne den diffuse baggrundsstøj, som slører andre mere generende lyde, fx fra kolleger der

taler på lidt længere afstand”. (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 40)

Dette viser et simuleret forsøg Torben Poulsen selv har foretaget i et laboratorium med

studerende fra DTU også. I forsøget blev studerende placeret i tre forskellige rum med

forskellige niveauer af støjdæmpning hvor de her skulle løse nogle udføre forskellige typer af

kontorarbejde, her eksempelvis komplicerede regneopgaver. Det lokale med mindst

dæmpning var ikke så overraskende, det med flest støjgener, men det med færrest støjgener

var overraskende nok det rum med mellemniveau af støjdæmpning og ikke det med mest

dæmpning som man ellers ville antage.

Dette illusterer tidligere hjerneforsker ved Århus Universitet, Kjeld Fredens, også, i en model

der illustrerer det ideelle niveau af stimuli en person skal udsættes for at opnå højst

arbejdseffektivitet. (BAR FOKA og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 29)
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(BAR FOKA/Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 29)

Dette er værd at tage højde for i vores produktudvikling, da løsningen her ikke blot er den

mest lyddæmpende væg som muligt, men i stedet at skulle ramme et passende niveau for

medarbejderne. Ydermere forklarer Fredens, hvordan udfordringen for storrumskontorerne

ligger i at vi rammer dette niveau forskelligt, da vi bliver påvirket forskelligt af støj.

(BAR FOKA/Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 29)

Her kan man igen derfor argumentere for vores design som en oplagt løsning på dette

problem, da man med dette giver muligheden for at medarbejderne selv kan placere sig i

forskellige rum, blandt andet ud fra deres støjs individuelle påvirkning på dem.

Delkonklusion

Afsnittets statistiske undersøgelser, samt interviews af fageksperter på området, belyser støjs

negative påvirkning på koncentrationsevne og produktivitet der også beskrives tidligere i

teorierne omkring auditiv perception og opmærksomhed præsenteret af eksempelvis

Broadbent og Treisman.

Selvom der både er teoretisk og empirisk data der taler imod de store åbne kontorlandskaber

kan storrumskontorerne dog ikke fuldkommen afskrives, da de også bidrager positivt til et

arbejdsmiljø præget af kommunikation og vidensdeling på tværs af kollegaer. Disse nuancer

beskriver Eva Bjerrum blandt andre og kommer her selv med et muligt bud på en løsning af

problematikkerne ved storrumskontorerne: at man skal give medarbejderne mulighed for selv
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at til- og fravælge det støjende miljø i storrumskontorerne, dette kan gøres vha. alternative

rum til fordybelse. Denne løsning bliver også præsenteret i vejledningen fra BFA (Branche

Fællesskab Arbejdsmiljø), hvor der ydermere bliver lagt vægt på fordelen ved at fleksibilitet

bliver indbygget i rummene. (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig

administration, 2015, s. 3). For at bekæmpe auditiv støj kan der, som nævnt tidligere, bruges

flere forskellige lyddæmpende løsninger, dog er svaret ikke ‘bare’ at lyddæmpe så meget som

muligt for at komme kontorstøjen til livs. Lektor Torben Poulsen beskriver netop fænomenet,

med et simuleret forsøg i et laboratorium på DTU. (BAR FOKA og Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 40), der overraskende viser at total lyddæmpning, faktisk giver

flere forstyrrelser end det medium dæmpede. Niveauet af stimuli personer skal udsættes for,

for at opnå højst arbejdseffektivitet varierer fra person til person (BAR FOKA og Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008, s. 29) her peges der igen på løsningen: alternative rum til

storrumskontorerne, hvor medarbejderne kan trække sig alt efter deres eget individuelle

“støjtærskel”.

Analyse af eksisterende løsninger

I det følgende afsnit vil der forekomme en analyse, af to udvalgte typer, af allerede

eksisterende løsninger på ruminddeling. Det vil sige, vægge som enten kan skaleres i

størrelse eller flyttes rundt. Her er der udvalgt to forskellige slags vægge, som begge kan

findes på Roskilde Universitet. Væggene er udvalgt, således der kan videreudvikles på de

forskellige positive egenskaber, de respektive vægge skulle have. Dermed kan vi bruge

analysen, til at identificere de egenskaber, som vi vil tilføje til vores egen design af en flytbar

væg.

Analyse af skærmvæg

Den første ruminddeler vi har valgt at tage udgangspunkt i, er en skærmvæg, der ofte er at

finde i intuitioner, arbejdspladser eller lignende. Denne type skærmvæg fås i mange

variationer, i forhold til størrelsen og farven, nogle fås med hjul for brugervenligheden, og

andre bliver givet flere funktioner, så brugeren for eksempel ville kunne benytte den, som

opslagstavle.

Skærmvæggen som vi har taget udgangspunkt i, fundet på Roskilde Universitet, er 175 cm

høj, 100 cm bred og 4 cm tyk. Skærmvæggen er konstrueret således, at der inde i væggen er

en ramme af et hårdt materiale i de yderste 15 cm. Inde i denne ramme er der et
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skummateriale, og så er væggens yderside dækket af skumlamineret tekstil i en uldtype.

Skummaterialet og skumlamineringen er valgt for at give produktet en mere lydabsorberende

effekt. Arbejdstilsynet skriver at virksomheder som regel benytter lydabsorberende

materialer, for at reducere lydene inden for frekvenserne 125-2.000 Hz (Arbejdstilsynet,

2008), for at forbedre lyden på arbejdspladsen. Man bruger derfor gennemsnitsværdien af

absorptionen mellem disse to frekvenser. Her nævner de nogle eksempler på lydabsorbenter,

hvor skumplast med åbne porer er et af de materialer, da det er et materiale af porøs struktur.

(Arbejdstilsynet, 2008)

Billede 1, “Skærmvæggen”,  Roskilde Universitet Bygning 8,  2021

Skærmvæggen benyttes således, at brugeren placerer den hvor der ønskes at afskærmes, for

eksempelvis lyden. Her har valget af materialerne også en stor betydning. De valgte

materialer er, udover at være lydabsorberende, også meget lette. Dette gavner væggens

brugervenlighed, da letheden gør skærmvæggen er nem at flytte på, specielt når hjul på denne

model er valgt fra. I forhold til at væggen skal løftes, betyder bredden af skærmvæggen også
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en del. Her er det essentielt at brugeren kan nå rundt om væggen for at løfte den, dette

demonstrerer vi I bilag 4.2 og bilag 4.3.

Skærmvæggen går ikke helt ned til gulvet. Der er et mellemrum på 4 cm mellem gulvet og

væggen, da den står på nogle fødder. Fødderne gør, at den kan stå lodret uden at vælte. Dette

mellemrum og skærmvæggens størrelse, i form af skærmvæggen ikke er ment til at nå loftet,

gør at skærmvæggen ikke kan isolere fuldkommen for lyden, men nærmere blot skærme af

for lyden. Dette er grundet at lydbølger bevæger sig i luften, og lyden vil derfor altid kunne

finde vej enten over, under eller rundt om. Mange af disse skærmvægge giver dog brugeren

muligheden for at købe flere enheder, som så kan sammensættes til en væg, hvis behovet er at

skærme mere og større arealer af (se bilag 4.4). Dette vil dog kun gælde bredden af væggen

og ikke højden.

Analyse af modul væg

Den anden rumdeler, vi har valgt at tage udgangspunkt i, er modulvæggen. Denne form for

rumdeler ses ofte i større rum, til at dele rummet i to. Det kan for eksempel være

konferencecentre, store kontorer eller i dette tilfælde på en undervisningsinstitution, til at

opdele et undervisningslokale. Lig med skærmvæggen kan denne også fås i forskellige farver,

men til gengæld findes der ikke mange andre versioner af væggen.

Vi tager udgangspunkt i denne modulvæg, der er at finde på Roskilde Universitet. Vi har

valgt at kalde den modulvæggen, eftersom at den er delt i 8 lige store moduler der er 295 cm

høje, 112,5 cm brede og 12 cm tykke. Modulvæggen benyttes således, at modulerne er

monteret på en aluminiumsskinne i loftet, der er placeret midt i rummet. Når rumdelingen er

ønsket, kan brugeren derved kører modulerne ud på skinnen enkeltvis (bilag 5.1) så

modulerne flugter med skinne, og sætte dem sammen så de danner en 900 cm lang gulv til

loft væg gennem lokalet og deler det i to (se billede 2 nedenfor). Når modulerne ikke benyttes

som rumdeler, drejes de (bilag 5.2 - 5.3), så skinnen står vinkelret ind på midten af modulet

og dermed kan modulerne skubbes sammen i den ene side af rummet, demonstreret i bilag

5.4.
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Billede 2, “Modulvæggen”,  Roskilde Universitet Bygning 8,  2021

Modulerne i denne rumdeler er glatte i overfladen og derved ikke porøse i strukturen, men

ligner på den måde en almindelig væg. De glatte, faste materiale går igen i modulets skelet,

som er konstrueret af aluminium. Det stærke materiale er en nødvendighed for at holde

strukturen i modulerne, eftersom at der er store og høje og dermed ikke ville kunne være

stabile uden. Disse faste materialer gør også at de ikke er så lydabsorberende. Derfor er

kernen af væggen beklædt i et uld lignende stof, for netop at hjælpe på den lydisolerende

effekt. Dens lydisolerende effekt er vigtig da der skal kunne foregå separat undervisning på

hver side af ruminddelingen. Højden på modulerne gør at når rummet ønskes opdelt, dannes

en væg der går fra gulvet til loftet og fra væggen til væggen. Denne egenskab er essentiel for

lyden i de to nydannede rum, siden at lydbølgerne bevæger sig i luften og ved den høje og

brede væg ikke gives den store plads til at lyden kan bevæge sig over, under eller rundt om

væggen.
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Denne rumdeler vil ved hjælp af skinnen og monteringen, dermed kun kunne opfylde kravet

om at dele et rum i to, medmindre man har flere moduler monteret på flere skinner i rummet.

Eftersom rummet udelukkende kun kan deles på den skinne modulerne kører på. Brugeren

kan derved ikke selv bestemme hvor rummet skal opdeles når først skinnen og modulerne er

installeret i rummet. På samme tid er det heller ikke muligt at fjerne væggen helt, da

modulerne altid vil skulle sidde monteret på skinnen, hvilket gør at modulerne, hvis ikke

ønsket som rumdeling vil stå i en stak op ad den ene væg og derved tage noget af pladsen i

rummet.

Delkonklusion

Ud fra denne analyse af skærmvæggen, er der nogle klare fordele og ulemper ved produktet,

som vi vil tage med til overvejelse når vi udtænker vores design. Herunder at skærmvæggen

kan placeres efter behov for at afskærme brugeren for resten af rummet. Dette er vigtigt,

eftersom at behovet i et storrumskontor både kan være at lukke af for lyd, men også kan være

at have kontakt med sine kollegaer, dermed ved væggen også have en symbolsk funktion.

Derfor giver skærmvægge brugeren muligheden for at indrette lige netop det kontor der er

behov for i den givne situation, altså danne et fleksibelt rum. Denne egenskab er vigtig.

Skærmvæggens lethed er essentiel i forhold til flytbarheden af skærmvæggen, ved at den

hurtigt kan tages frem og sættes væk, efter behov. Et vigtigt element at tage med videre.

Letheden kommer fra materialevalget, som også i dette tilfælde er lydabsorberende. Netop

den lydabsorberende effekt som materialerne har, er en anden essentiel egenskab som

skærmvæggen har, i forhold til at bekæmpe støjen i storrumskontorer. Derfor vil det porøse

skummateriale, og det skumlamineret tekstil, være gode elementer at tage med til

designprocessen af vores løsning. Størrelsen på væggen er problematisk i forhold til at

afskærme støj, både over og under skærmvæggen. Men at flere af skærmvæggene kan sættes

sammen, som giver brugeren muligheden for at tilpasse skærmvæggen, til netop det rum den

skal opdele, er en egenskab der kan være god til vores prototype.

Ligesom skærmvæggen har modulvæggen også nogle klare fordele og ulemper, som vi vil

tage med til udtænkningen af vores prototype. Flytbarheden i denne rumdeler, er ikke optimal

i forhold til storrumskontorer, eftersom at der kun er den ene mulige opdeling. Størrelsen af

rumdeleren sørger dog for at lyden ikke kan komme over eller under væggen, ved at den går

fra gulv til loft, samt at modulerne kan sættes sammen og danne opdelingen fra væg til væg,

og sørger for, at lyden heller ikke kan komme rundt om væggen. Dog vil valget af det faste

41



V2124788998

materiale ikke være et element vi vil gå videre med, da ønsket med vores design vil være at

reducere lyden,  i et storrumskontor, for at forbedre arbejdsmiljøet behov.

Designprocess

I følgende afsnit vil der blive redegjort for selve designprocessen af vores flytbare væg. Her

kommer vi ind på vores designintention i forhold til projektets teori og empiri. Afsnittet vil

også indeholde designprocessens forskellige iterationer, frem til den endelige prototype.

Ydermere kommer vi ind på, hvordan vi undervejs benytter os af IDEO metoden under hele

vores designprocess, samt flere af grundprincipper fra Soft Design System Methodology

(SDSM) metoden under vores designprocess. Til sidst vil der være en analyse af vores

endelige prototype og en komparativ evaluering, hvor vi sammenligner de to eksisterende

rumdeler med vores eget design.

Designintention

Designintentionen ved vores produkt, er at løse det problem, vi tidligere har etableret - dårligt

arbejdsmiljø i storrumskontorer grundet støj. Vi konkluderer i de foregående afsnit, at en

oplagt løsning, er at opdele storrumene i mindre rum. Dog argumenteres der yderligere for at

store åbne kontorlandskaber også har positive elementer, og at løsningen dermed ikke er at

afskrive dem fuldkommen. Intentionen må dermed være at skabe en fleksibel

indretningsmetode, som ikke er permanent, til at ruminddele kontorerne efter de ansattes

behov. Derudover er det også væsentligt at designet har en lyddæmpende effekt, da støj er det

gennemgående problem ved denne type kontorer.

Udtænknings fasen

Den første del af vores designprocess, var at udtænke et muligt produkt, der kunne leve op til

vores design intention, om at skabe mindre rum i storrumene. Her benyttede vi os af det

første stadie i IDEO-metoden, at indsamle “Inspiration”. Dette blev gjort ved at undersøge,

hvilke slags flytbare vægge der allerede eksisterede på markedet. Efter vi havde identificeret

allerede eksisterende løsninger begyndte vi at diskutere hvilke egenskaber vores eget design

skulle indeholde. Her kom vi frem til ideen om en flytbar væg, der skal kunne justeres i

højden og bredden, så den kan skabe rum efter arbejdspladsens fysiske miljø og behov. Vi
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vælger at definere ordet “flytbar”, ved at væggen skal kunne håndteres af ansatte på kontoret,

uden det hverken kræver tid eller besvær. For at holde væggen så flytbar som muligt tænkte

vi at bruge lette materialer, som ved den første skærmvæg. Da væggens formål er at bekæmpe

støj i storrumskontorerne, er det væsentligt at den er lavet i støjdæmpende materialer, hvilket

vi allerede i udtænkningsfasen havde i tankerne.

Væggens mobile funktion gør sig gældende ved at vores design, skal være så simpelt og

håndterbart som muligt for brugeren. Dette vil ydermere muliggøre at vores brugerkreds vil

være stor da alle kan benytte sig af designet og at designets udvidelses-funktion vil kunne

tilpasses mange kontorer.

Som det ses i analysen af de eksisterende rumdelere på markedet, er disse enten små og

håndterbare, men ikke gulv-til-loft vægge (skærmvæg), eller store og semipermanente vægge,

der dog tætner til gulv og loft (modulvæg). Vores løsningsforslag trækker på elementer fra

begge rumdelere: håndterbar og let, men samtidig skal den kunne tætne til loft, så der bliver

skabte ‘rigtige’ rum og der dermed ikke kommer lyd igennem fra henholdsvis bunden og

toppen.

Justerbarheden i væggens højde var essentiel for vores design, da et centralt problem ved at

skulle lave en flytbar gulv-til-loft væg til storrumskontorer er, som beskrevet tidligere, at

størrelsen på disse kan variere meget og dermed også variere meget i højden. Bredden skulle

kunne justeres gennem sammensætningen af flere vægge. Dette illustreres i vores storyboard

som vi brugte her i udtænkningsfasen til at udvikle vores ide (se bilag 5)

Den endelige løsning vi kom frem til, omhandlende problemet med justerbarheden i højden,

var at lave en indervæg som skulle kunne hejses op og ned, alt efter højden på det

pågældende storrumskontor.

Hvis ikke vi sørger for at væggen kan tætnes ordentligt, vil formålet med at lydisolere

rummene forsvinde, samt det at skabe følelsen af private rum, og vi kommer ikke problemet

omkring støj ordentligt til livs. Her forestillede vi os først og fremmest et system hvor

væggen ville tætnes med loftet, via nogle “tættende fødder”, der udvides alt efter

indervæggens højde. (Se bilag 6.1) Denne løsning ville derudover også stabilisere

indervæggen, der ville skulle stå i spænd med loftet. I forhold til de indre mekanismer, havde

vi en forestilling at indervæggen bliver hejst op i snore via skinner ude på siden af væggen.

(Se bilag 6.2)

43



V2124788998

Produktion af designet

Udtænkningsfasen bestod af vores overvejelser og forventninger inden vi startede på

konstruktionen af vores flytbare væg. Her startede vi med, at få lavet én fælles skitse, så vi

havde en fælles forståelse for udviklingen af produktet og vi havde en ide om hvordan vi

skulle gå til værks. Dette fungerede som en slags forventningsafstemning. Derudover var vi

også opmærksomme på hvad der var mest realistisk at få lavet i forhold til vores tidsplan.

Vi kom frem til målene på den endelig væg, ud fra menneskets armspænd, i det væggen skal

være nem og håndterbar for brugeren. Vi tog også højde for at væggen skal kunne komme

igennem en døråbning, der typisk har en højde på 210 cm (Swedoor, n.d.), men at den

samtidig skal have en vis højde, da dette sikrer indervæggens stabilitet. Vi kom dermed frem

til målene: 200 cm i højden x 110 cm i bredden på ydervæggen. Væggen skal kunne justeres i

højden så den kan passe til mange kontorer. Vi kom frem til at væggens højde i udstrakt

tilstand skulle minimum være 250 cm, da dette er det generelle minimumskrav for

arbejdsrum (Arbejdstilsynet, n.d.) Vi undersøgte derudover forskellige af Roskilde

Universitets kontorer og lokaler og observerede at flere af disse havde en højde på 300 cm. Vi

konkluderede dermed at væggen skulle have en højde på 310 cm i udstrakt tilstand, for at

være på den sikre side.

Efter vi havde lavet analyse af de eksisterende produkter og fundet de egenskaber, som vores

udgave af en flytbar væg skulle indeholde, tog vi i FabLab for at begynde konstruktionen af

prototypen. I vores forbindelse vil det være vores flytbar væg. Dette ledte os frem til næste

step i IDEO-metoden, “Ideation”. Efter vi havde en idé om hvordan vores prototype skulle

designes, har vi et grundlag for hvordan og hvilken funktioner vores produkt skal kunne. Her

kom vi hver især med nogle input til hvor stor væggen skulle være, samt hvilket materiale

den skulle laves i. Dette skete ved hjælp af en fælles brainstorm omkring hvordan man kunne

designe en prototype og i fællesskab kom vi frem til nogle grove skitser. (Se bilag 6.3-6.5)

Første fysiske model

Vores første model af den flytbare væg lavede vi ud af pap (Bilag 6.6). Vi havde tænkt at

prototypen skulle bestå af to ydervægge med en indervæg indeni. Indervæggen skulle i første

omgang kunne justeres ved hjælp af et kliksystem på skinner. Vi havde tænkt at skinnerne

skulle sidde på siden af væggen, så man kunne tage fat på to håndtag i hver side for at hive

indervæggen op.
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Skitse 1, “håndtag, 2021

Vi indså at skinner ikke ville være optimalt i vores første model da vi lavede den i pap. Vi

havde dog stadig tænkt os at lave vores endelige væg med skinner og kliksystemet. I stedet

brugte vi en simpel teknik, som skulle fungere som et hejsesystem. Systemet gik i alt sin

enkelthed ud på at en snor blev monteret igennem den inderste væg, hvorefter snorene gik op

til en spole fra en symaskine, og derefter ud af siden af væggen. Grunden til at vi valgte

spolen var, at snoren dermed havde noget at binde sig fast til, samt at den hjalp med at

stabilisere indervæggen når den køres op og ned. Selve teknikken med at hejse indervæggen

op ved hjælp af snoren fungerede overraskende godt. Indervæggen kørte dog skævt op, da

man hejste den op. Derfor valgte vi at påføre støttende pap i indervæggen, som sikrede os at

indervæggen kom stabilt og lige op.

Et problem ved denne løsning var at spolerne fyldte for meget i indervæggen, hvilket havde

den konsekvens, at indervæggen ikke ville være lige så bred som ydervæggene. Hvis

indervæggene var betydeligt mindre i bredden end ydervæggene ville der dermed opstå et

mellemrum mellem indervæggene. Dette ville have en væsentlig betydning for vores design,

da støj vil kunne komme igennem disse mellemrum og løsningen på vores problem vil derfor

ikke være optimal.
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Første iteration

Herefter startede vi vores working model prototype (indeed Editorial team, 2019) som havde

et målestoksforhold på 1:2 i forhold til vores fuld skala væg. Vi startede med at tegne væggen

elektronisk ved hjælp af computerprogrammet Fusion. Herefter skar vi ydervæggene med en

laserskærer i FabLab. Væggen blev lavet i HDF træplader. Vi gik derfra i gang med at lave

samme system i indervæggen, ved hjælp af vores skabelon fra første prototype. Her valgte vi

at benytte os af ståltråd dækket af plastik. Formålet med denne type snor var at den skulle

være stærkere og derfor ikke knække, da vi har med en væsentlig større og tungere indervæg

at gøre.

Ved vores første model havde vi det problem at indervæggen ikke kunne blive så bred som vi

ville have den, da spolerne sad i vejen. Derfor valgte vi at rotere spolerne 90 grader, samt at

placere dem på indersiden af ydervæggen, så de ikke var i forlængelse af indervæggen,

hvilket ville formindske mellemrummet der ville opstå i sammensætningen af flere vægge.

Dermed havde vi løst problemet fra første model.

Da vi testede denne prototype indså vi yderligere at indervæggen ikke kørte gnidningsfrit,

hvorefter vi fandt ud af at snoren revnede op, hvilket gjorde at snoren ikke gled som vi

ønskede. Dette gjorde at vi måtte udskifte snoren og endte med at blive den samme slags

snor, som vi benyttede os af i vores første prototype. Dette resulterede i at indervæggen kørte

nemt og gnidningsfrit op og ned og dermed havde vi løst ovenstående problem. Vi kan

konkludere ud fra denne erfaring at snorens materiale har en betydning i vores hejsesystem

og er dermed vigtig i overvejelserne af konstruktionen af det endelige design.

Anden iteration

Oprindeligt skulle håndtagene til hejsemekanismen placeres i siderne på væggen, men dette

ville dog medføre, at man ikke ville kunne placere væggene helt op ad hinanden, da

hænderne ville være i vejen. Dermed ville der dannes et lille mellemrum mellem hver væg og

derfor ville vi ikke kunne skabe den ønskede lydisolation. Vi valgte at erstatte håndtagene

med et aflangt stykke træ som ligger vandret på væggens front. Denne løsning gør det også

nemmere for brugeren at håndtere, da man ikke skal have fat ‘rundt om’ væggen for at udvide

den i højden. Hejsesystemet består nu, af et håndtag placeret tværs over frontpladen, der skal
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kunne fastlåses i hullerne på samme side. Dette gør det nemt for brugeren at benytte

produktet, da hejsefunktionen, igennem designet, forklarer sig selv. Derudover vækker

brættet (håndtaget) brugerens nysgerrighed, grundet placeringen midt på produktets front,

samt kontrasten i materialet til væggen. Vores design appellerer dermed til hjernens system 1,

det automatiske og intuitive (Münster, 2017), da produktet skal, gennem designet opfordrer

og forklarer, hvordan det bruges. System 1 styres desuden efter vaner, og vores formål er at

gøre brugen af væggene til en vane for de ansatte.

Billede af prototypen “håndtag og låsemekanisme”, 2021

Tredje iteration

Vi har beklædt vores prototype i stof, da stoffets porøse overflade sørger for at der ikke bliver

skabt genklang. Dette er en viden som vi har kunne trække fra vores baggrundsviden om

forskellige overfladers evne til at absorbere lyd. Ydermere har stoffet den egenskab, at

produktet er blevet mere elegant at kigge på. Vi gjorde os dermed overvejelser om hvilken

farve stoffet på vores prototype skulle have. Sort stof ville have den konsekvens at rummet

ville føles meget mørkt, især da den skal tætne fuldkommen til gulv og loft. Vi overvejede

lysere farver såsom hvid og beige idet disse farver er med til at lysne rummene. Lysere farver

er dog ikke særlig praktiske, da slid og snavs dermed tydeligt vil kunne ses, og da håndtaget

er placeret på væggens front, vil det være med til at slide på stoffet. Vi endte med at vælge en
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grå, mørk nuance da denne vil passe ind i de fleste kontormiljøer og samtidig er modtagelig

overfor snavs og slid.

Billede af prototypen “Beklædning”, 2021

Fjerde iteration

For at gøre væggen mere flytbar, besluttede vi at montere hjul ved bunden således at man kan

rulle væggen i stedet for at løfte rundt på den. Hjulene skaber et lille mellemrum mellem

gulvet og bunden af væggen. Dette er en uhensigtsmæssig konsekvens og noget som vi vil

tage med videre i designet af en flytbar væg i fuld skala.
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Billede af prototypen “Hjul”, 2021

Femte iteration

Da produktets hejsesystem er lavet i intervaller vil der være en sandsynlighed for at væggens

udstrakte højde ikke vil passe til kontoret den skal bruges i. Derfor valgte vi at placere en

skumliste på toppen af indervæggen for at sørge for at den kunne tætne med loftet i alle

storrumskontorer inden for maksimumhøjden af væggen. Skumlistens højde skulle dermed

passe til afstanden mellem intervallerne. Skumlisten har også den funktion at skåne loftet

mod skade i form af afmærkninger grundet tryk, da væggen skal stå i spænd med loftet.
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Billede af prototypen “Skumliste”, 2021

Analyse af prototypen

Vi har tilført de bedste egenskaber fra de forskellige iterationer og disse har tilsammen skabt

den prototype, som vi er endt ud med at have produceret. Prototypen har nu fået tilført de

egenskaber, som vi ønskede da vi udarbejdede skitserne af prototyperne. Først og fremmest

lever den op til kravet om at være fleksibel i form af dens justerbarhed og flytbarhed.

Flytbarheden er opnået ved materialernes lethed samt hjul under væggen. Her har vi udtænkt

os et system, hvor man kan trække hjulene ud, når væggen skal flyttes, og folde dem ind igen,

når væggen skal være i brug, da vi dermed skaber en fuldkommen gulv-til-loft væg.

Prototypens justerbarhed er opnået i kraft af væggens udvidelsesfunktion ved hjælp af

hejsesystemet af inderpladen. Essensen af væggens funktion, er at man kan skabe fuldkomne

rum, som man kan ændre hurtigt og nemt. Når væggen tætner til loftet vil lyden dermed ikke

kunne transporteres igennem rummet, og man vil dermed få skabt et mere lydtæt rum - dette

gælder både inde i ‘rummet’ men også lyden der kommer ud fra det.

50



V2124788998

Visuelt kan man skabe rum-i-rum, som bidrager til privatheden i storrumskontorer, da man

ikke vil kunne overhøre samtaler eller møder, som hvis det var en skærmvæg der ikke

tætnede til loftet. I forhold til materialevalg til prototypen, har vi benyttet os af HDF plader.

Som sagt, har vi valgt at påklæde væggen med filt, da det er et porøst materiale, hvilket gør at

væggen bliver mere lydabsorberende (Desideri & Asdrubali, 2018). Man kunne med fordel,

bruge et materiale som er mere lydabsorberende og let, i forhold til hvis man gerne vil lave

en fuld skala væg. Dette kunne være eksempelvis skumlamineret tekstil.

Formålet med flytbare vægge er at ændre medarbejdernes adfærdsmønstre. Derfor kan det

siges at væggen er nudging i sig selv, da man ved hjælp af væggen kan ændre medarbejdernes

adfærd. Hvis vi antager at væggen sættes mellem to arbejdsborde vil den have den effekt at

formindske den auditiv støj i storrumskontorer. Derudover vil muligheden for

kommunikation på tværs mellem medarbejdere ikke være til stede som konsekvens af

væggen. Dette vil også have negative konsekvenser. Som skrevet tidligere, kan for lidt støj

også virke forstyrrende, som det fremgår i rapporten fra (BAR FOKA og Slots- og

Ejendomsstyrelsen, 2008)

Komparativ evaluering

Som en del af den summative design evaluering har vi udført en komparativ evaluering, hvor

man her sammenligner vores design med de to eksisterende løsninger “Skærmvæggen” og

“Modul Væggen”. Skærmvæggen har en del elementer, som vi har fundet vigtige og brugbare

i forhold til vores design. Derfor er der ikke mange punkter hvor skærmvæggen differentiere

sig fra vores design. Som tidligere skrevet går skærmvæggen ikke helt ned til gulvet, da der

på grund af fødderne, er et lille mellemrum fra gulvet til bunden af væggen. Dette er ikke

problem i vores design, da der ikke vil være noget mellemrum mellem væggen og gulvet.

Skærmvæggen kan flyttes rundt på efter behov, men kan ikke justeres i højden med henblik

på at tætne med loftet. Det er til gengæld muligt at justere højden på vores design, da vi har

konstrueret et hejsesystem. Modul væggen er ikke særlig fleksible, i og med den kun kan dele

et rum op i to, hvorimod vores design, giver muligheden for at dele rum op efter folks behov,

og dermed er den mere fleksible. Herudover er vores design heller ikke fastmonteret til noget,

hvilket gør at man nemt kan flytte rundt på den, modsat til modul væggen som er permanent

monteret, og kan derfor kun rykkes rundt på de skinner den er monteret på.
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Delkonklusion

Vi formåede at kombinere de brugbare elementer fra de eksisterende rumdelere på markedet

og igennem forskellige iterationer nåede vi frem til en prototype der viser næsten nøjagtigt

hvordan vores færdige design produkt vil komme til at se ud. Prototypen er lavet i halv

størrelse, men illustrerer alligevel væggens vigtigste funktioner. Modellen viser

grundprincipperne et endeligt produkt skal have for at være flytbar og fleksibel og dermed

kan løse problemet om støj i åbne kontorlandskaber. Ved at sammensætte væggene kan man

skabe rum, som medarbejderne kan benytte, når der eksempelvis er behov for fordybelse eller

privathed.

Diskussion

Projektets vinkel

Vi har valgt have en psykologisk tilgang til vores problem, da konsekvenserne ved støj i

storrumskontorer blandt andet viser sig i menneskets kognitive processer. Menneskehjernens

opmærksomhed er påvirket af eksterne irrelevante stimuli og da der er en stor eksponering af

disse i storrumskontorer, påvirker det vores arbejdsevne negativt. Vores fokus har ligget på

den auditive perception, da det er de auditive stimuli, støj, der er roden til vores problem.

Disse teorier giver os et billede af relevansen af problemet, set primært fra medarbejdernes

vinkel. Alternativt var, at fokusere på virksomhedernes rolle i problemet, samt problemets

økonomiske aspekter - hvorfor vores produkt ville være økonomisk hensigtsmæssigt for

indretning af storrumskontorer, da man her stadig kan beholde storrummene og der ikke vil

kræves en omfattende ombygning af disse.

Målgruppen for vores produkt er, grundet vores psykologiske vinkel, de ansatte i

storrumskontorer. Vores målgruppe er forholdsvis bred da vi, gennem undersøgelsen af

problemet, har konkluderet at dette er et generelt problem for ansatte i mange forskellige

virksomheder med denne type kontorer. Ydermere har fleksibiliteten af vores design gjort det

svært, at skulle forholde sig til én bestemt type virksomhed, da dette ville tale imod hele

essensen af vores design. Produktet skal kunne tilpasse sig mange forskellige miljøer, uden at

begrænse de positive egenskaber storrumskontorer har, så som vidensdeling og

kommunikation på tværs af medarbejderne. Vi kunne alternativt have været mere specifik i
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etableringen af målgruppen, ved at tage udgangspunkt i én bestemt virksomhed og dermed én

bestemt type storrumskontor som case. Dette kunne have givet os mere specifikke empiriske

data, vi  mere konkret kunne arbejde ud fra.

Brug af Metode

Brug af empirisk data

Vi har valgt at bruge både kvantitativ og kvalitativ empiri i form af interviews og statistiske

undersøgelser, der allerede er udarbejdet af forskere indenfor feltet. Vi bruger allerede

eksisterende viden frem for selv at producere denne, da der i forvejen findes meget

eksisterende data inden for emnet, samt at vi ikke ville kunne lave undersøgelser af samme

kvalitet selv. Alternativt kunne vi have foretaget egne interviews med virksomheder, der

benytter sig af storrumskontorer. Dette kunne give os en forståelse af, om de har oplevet støjs

påvirkning på medarbejdernes mentale helbred og produktivitet, samt om vores løsning ville

komme disse eventuelle problemer til livs. Vi kunne derudover selv have kontaktet eksperter

inden for feltet for at høre deres mening om vores designløsning og hvad deres bud på en

mulig løsning kunne være. I den endelige, summative, evaluering af vores design kunne det

også have været fordelagtigt at inddrage test af væggene i rigtige storrumskontorer og dertil

medarbejdernes holdninger disse. Dette beskrives i designevaluering som en naturalistisk

evalueringsmetode. Denne metode kunne også have givet os et billede af de fysiske

komplikationer der eventuelt ville opstå, når produktet blev placeret i det tiltænkte miljø.

Den summative evaluering af vores prototype foregår derimod i et kunstigt miljø, i Fablab.

Vi har valgt denne evalueringsmetode da vores prototype ikke er i fuld skala, eller konstrueret

i de tiltænkte materialer og dermed ville en naturalistisk evaluering af prototypen ikke give

brugbare resultater. Ved evaluering af produktet i et kunstigt miljø har vi dog stadig kunne

teste produktets centrale funktion, dens hejsemekanisme, der sikrer at produktet er justerbart

og fleksibelt.

SDSM

Vi har brugt flere af grundprincipperne ved Soft Design System Methodology (SDSM), i

udviklingen af vores design. En af de mest væsentlige grundprincipper er vekslingen mellem

designtænkende plan og den virkelige verden. Dette har været brugbart i vores designproces

da det har givet os mulighed for at tænke i abstrakte og kreative baner i dele af processen,
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men samtidig hjulpet os med at udvikle et realistisk produkt, der ville kunne fungere i praksis

til at løse et socioteknisk problem, der i sidste ende påvirker mennesker.

Et andet element vi har gjort brug af fra metoden er en generalisering af vores problem før

selve udviklingsfasen, hvilket vi blandt andet gør ved at kigge på problemet på et teoretisk

plan. På denne måde tydeliggør vi problemets kerne og dette hjælper os med at udvikle en

generel løsning til dette, i vores tilfælde: fleksibel ruminddeling. Vores generaliserede løsning

præsenteres blandt andet i vores storyboard, da vi her illustrerer designideens grundprincipper

på et uspecifikt, abstrakt niveau. Man kan se en tydelig udvikling af vores design fra

storyboard-stadiet til designet af endelige prototype. Dette skyldes netop de løbendene

evalueringer og iterationer i designprocessen, hvor vi placerer produktidéen i en realistisk

kontekst og videreudvikler den. Vi kunne i stedet have brugt en ren design science

research-tilgang (DSR), hvor vi her primært ville fokusere på udviklingen af et teknologisk

artefakt, der praktisk ville løse vores problem om støj i åbne kontorlandskaber. Sådan en

løsning ville eventuelt pege på at rumopdele kontorerne permanent, da man her praktisk løser

problemet. Dog ville sådan en løsning ikke tage højde for de mere komplekse sociotekniske

aspekter af problemet, såsom hvordan storrumskontorerne også bidrager til kommunikation

mellem de ansatte.

Vi kunne også have brugt en ren Soft System Methodology-tilgang (SSM), som ville give os

det sociotekniske aspekt - altså inddragelsen af menneskelige faktorer i designprocessen, men

denne metode ville dog ikke have ladet os tænke lige så kreativt, da store dele af

designprocessen ikke ville foregå på det designtænkende plan og virkelighedens problemer

ville begrænse den abstrakte ideudviklingsproces.

Vi har gjort brug af den abduktive logik i vores forsøg på at løse den problemstilling vi har

opsat. Vi kunne dog også have valgt, at bruge den deduktive logik hvor “konklusionen

udledes på baggrund af nogle generelle love, teorier eller hypoteser” (Møller & Lund, 2017),

altså man finder frem til en endelig sandhed baseret på nogle sande præmisser. Den deduktive

logik ville ikke være lige så relevant i forhold til vores design da hele idéen med design ikke

er at komme frem til en endelig konklusion men nærmere at komme frem til den bedst mulige

løsning til det givne problem. Løsningen på støj i kontormiljøet er et komplekst og flersidet

problem da der her både eksisterer fordele og ulemper og dermed ville det være svært at

konkludere én løsning. En anden tilgang som man også kunne have taget, og som vi på

mange punkter har gjort indirekte brug af, er den induktive logik hvor man ”kommer frem til

54



V2124788998

en generel viden ved at sammenligne de observationer”(Møller & Lund, 2017). Det vil sige

at man ser på en række observationer og prøver at finde en form for sammenhæng mellem

disse. Dette har vi gjort brug af gennem de kvalitative og kvantitative undersøgelser som vi

har brugt for at belyse vores problemfelt og for at komme til roden af problemet. Det er dog

den abduktive logik som er mest gennemgående i vores opgave da vi har taget disse

observationer som bruges til at belyse problemet og så taget skridtet videre i og med at vi, ud

fra disse observationer, har fundet frem til den bedst mulige design til at løse vores problem.

Under hele idégenereringsfasen har vi brainstormet samlet, og taget udgangspunkt i de

samme essentielle elementer fra allerede eksisterende løsninger. Derfor gik vi til

skitseringsfasen, med overvejende samme udgangspunkt til designet ud fra problemstillingen.

En anden idégenereringsmetode vi med fordel kunne have brugt, kunne være

SPRINT-metoden (Book Video Club, 2017), som i grove træk er en intensiv

idegenereringsfase, hvor man på kort tid når frem til en endelig prototype, der i samme

proces evalueres af brugere. I løbet af denne idegenerering præsenterer alle medlemmer af

gruppen, hver deres løsning på problemet i form af prototyper. Vi valgte ikke at benytte

SPRINT metoden, da vi fra projektets start, allerede havde en fælles ide til hvordan vores

design skulle ud og hvilken funktion det skulle have. Derfor ville det ikke give mening for os

at benytte denne metode, eftersom resultatet ville blive 6 lignende prototyper med kun små

forskelligheder. I Stedet valgte vi at videreudvikle vores designidé i fællesskab ved hjælp af

iterationer. Vi er blevet ledt til vores prototype igennem de forskellige iterationer vi har

foretaget os.

Designet

Vores fokus i udviklingen af designet har primært ligget på dets justerbarhed, da denne er

med til at skabe produktets fleksibilitet samt lydisolerende effekt. Vi skaber her en

gulv-til-loft væg der ikke giver mulighed for at lyden kan trænge igennem mellemrummene,

der ellers skabes ved mindre skærmvægge. I udviklingen af prototypen kunne vi med fordel

have haft større fokus på lydisolerende materialer. Dette ville have givet anledning til at teste

forskellige materialer og efterfølgende implementere dem i prototypen. Eftersom der allerede

eksisterer meget viden inden for lydabsorption og lydisolerende materialer, har der ikke været

samme behov for selv at teste hvordan lyden og akustikken reagerer på disse. I forhold til

hvordan væggen skulle tætnes, blev resultatet anderledes end det vi først havde udtænkt.
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Under processen fandt vi frem til et simplere hejse- samt tætningssystem, hvilket også

understøtter det brugervenlige aspekt og taler til hjernens ‘system 1’.

En erfaring vi gjorde os i forbindelse med designprocessen var, at mange begrænsninger først

indtræder ved produktionen af selve den fysiske model. I de indledende stadier, herunder

idegenereringsfasen, havde vi mange forskellige forslag til hvordan væggens mekanismer

skulle designes, herunder hvordan væggen skulle kunne tætne med loftet. Da prototypen

skulle konstrueres i FabLab, gik det op for os at de ideer vi havde ved udarbejdelsen af

skitserne, blev meget omstændige. Dermed fungerede udarbejdelsen af en fysisk model som

en slags forventningsafstemning, da vi her skulle sætte konkrete mål på prototypen og vi

erfarede hvad der fungerede i praksis.

Konklusion

Storrumskontorer er en populær løsning for mange danske virksomheder. Det er en effektiv

måde at spare ressourcer på, da man kan placere mange ansatte i ét stort rum. Dette er dog

ikke uden konsekvenser, da der hurtigt kan opstå komplikationer, når mange mennesker

arbejder tæt i samme lokale. Disse komplikationer kan påvirke arbejdsmiljøet negativt og her

kan man især kigge på et gennemgående problem, nemlig forstyrrelser i form af støj. Dette

har været grundlaget for problemet, vores design har til opgave at løse.

Vores fokus har først og fremmest været på at identificere problemet samt undersøge

relevansen og omfanget af dette. Gennem undersøgelsen af lydbølger samt deres opførsel i

rum og reaktion på overflader, kan vi konkludere, at man forbedrer akustikken i et rum ved

at reducere efterklangstiden. Dette kræver at absorptionsarealet af lokalet er stor i forhold til

arealet af lokalet.

Ud fra teorier omhandlende menneskehjernens opmærksomhed, kan vi konkludere at

eksterne auditive stimuli, såsom støj, har en påvirkning på vores koncentrationsevne.

Fastholdelse af koncentrationen under arbejde er værd at tilstræbe, da dette medfører en

generelt mere produktiv og mentalt sundere medarbejder. Denne flowtilstand kan brydes af

auditive distraktioner, da disse kan slå hjernens opmærksomhed ud af kurs. Vi er til en vis

grad selv herre over hvilke stimuli vores hjerne skal percipere eller filtrere fra. Dog peger
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flere teorier inden for selektiv opmærksomhed på, at mange irrelevante stimuli alligevel,

ufrivilligt, kognitivt bearbejdes, hvilket driver vores fokus væk fra det relevante arbejde.

Problemet er komplekst, da der både eksisterer fordele og ulemper ved denne kontorform,

hvilket tydeliggøres i analysen af storrumskontoret som arbejdsplads. Løsningen er således

ikke blot permanent at opdele de åbne kontorlandskaber. Eksisterende rumdelere har enten

fokuseret på det flytbare element og dets lydabsorberende effekt eller inddelingen af ‘hele’

rum i form af gulv-til-loft vægge. Eksempler på sådanne rumdelere har vi undersøgt samt

analyseret, hvor vi her identificeret disse egenskaber, som værende de mest betydningsfulde

for ruminddelingen af storrumskontorer. Vi kombinerer disse elementer i et samlet design,

hvor dette let kan flyttes og opsættes, samt justeres i højden, så der kan skabes

lydafskærmende ruminddeling i storrumskontorerne. Hermed har vi præsenteret en ny

løsning på problemet, dårligt arbejdsmiljø i storrumskontorer grundet støj.
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Bilag 4.4, “Skærmvæggen”,  Roskilde Universitets Kantine, 2021
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Bilag 6 “Designproces”
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Bilag 6.3

Bilag 6.3, skitse af ide, 2021
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Bilag 6.4

Bilag 6.4, skitse af ide, 2021

Bilag 6.5

Bilag 6.5, skitse af ide, 2021
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Bilag 6.6

Bilag 6.3, 1. fysiske prototype lavet af pap,  2021
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