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Trivsel på arbejdspladsen – eller rettere manglen på samme – er en varm kartoffel 

på tværs af alle brancher i det danske erhvervsliv. Og det er der også god grund til. 

Undersøgelser på feltet viser entydigt, at trivsel og arbejdsmiljø udgør faktorer, der har 

direkte indflydelse på medarbejdernes grad af produktivitet, effektivitet og generelle 

jobtilfredshed.

Dette er der såmænd ikke nogen nyhedsværdi i. Men alligevel bliver mange i dag 

overraskede over de alvorlige konsekvenser, den manglende opmærksomhed på 

arbejdsmiljøet og forstyrrelser i hverdagen kan afføde. Udbrændthed, søvnbesvær, stress, 

helbredsproblemer, træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær er bare nogle af de 

symptomer og følgevirkninger, som medarbejderne typisk rammes af, hvis ikke de rette 

arbejdsbetingelser og fysiske rammer er til stede.

Kan du nikke genkendende til nogen af ovenstående symptomer i din arbejdsdag? Eller 

oplever du udfordringer med svingende produktivitet, arbejdsglæde og -motivation hos 

dine ansatte? I så fald bør du læse med her.

I dette white paper adresserer vi lige netop nogle af de udfordringer, mange 

virksomheder med åbne kontormiljøer oplever i dag som følge af blandt andet 

forstyrrelser og støjforurening. Vi giver dig tre alternative løsningsmodeller til øget trivsel 

på arbejdspladsen, som du (måske) ikke kender til.

Rigtig god læselyst!

Forord
Forstyrrelser og støjforurening på arbejdspladsen koster dyrt 
– bogstaveligt talt

Thomas Keller
Co-founder

Jonas Kjemstrup
Co-founder



Udfordringer for arbejds-
miljøet og trivslen på 

danske arbejdspladser
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Der foreligger i dag ikke nogen nøjagtige tal for, hvor mange ansatte i de danske 

virksomheder der sidder i åbne kontorlandskaber til daglig. Men faktum er uden tvivl, at 

det drejer sig om rigtig mange, og at antallet er støt stigende. Det åbne kontormiljø er 

blevet en ekstremt udbredt og populær kontorløsning i det danske erhvervsliv grundet 

økonomiske såvel som arbejds- og logistikmæssige fordele. Mange er af den opfattelse, 

at det fremmer interaktionen og videndelingen på arbejdet samt motiverer de ansatte til 

øget samarbejde og kommunikation.

Disse mulige fordele skal dog ses i lyset af, at der for mange også er en bagside af 

medaljen ved at sidde i åbne kontormiljøer. De seneste arbejdsmiljøundersøgelser 

på området peger i retningen af, at den interaktionsfremmende struktur på visse 

punkter reelt set skader mere, end den gavner i forhold til den enkelte medarbejders 

koncentrations- og produktivitetsniveau.

Forstyrrelser i form af støj fra tale, telefonopkald, afbrydelser, bevægelse og anden form 

for interaktion opleves altså i stigende grad som faktorer, der hæmmer arbejdstrivslen og 

-effektiviteten på de danske arbejdspladser. Men lad os se lidt nærmere på disse 

forstyrrelser.

Udfordringer for arbejdsmiljøet og 
trivslen på danske arbejdspladser
Det åbne kontormiljø – på godt og ondt

Faktaboks
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i perioden 2012-2020 foretaget en 

omfattende spørgeskemaundersøgelse med over 100.000 besvarelser, der tegner et billede af 

arbejdsmiljøet i Danmark. Den seneste rapport ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018” viser, at 

54,5 % af deltagerne føler sig udsat for forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. En 

stigning på hele 12,5 procentpoint fra 20121. 
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Begrebet om ”forstyrrelser” er ofte en sammensat størrelse, der ikke udelukkende 

begrænser sig til lydforhold. Nyere forskning viser, at folks associationer med forstyrrelser 

varierer betydeligt. Blandt de mest gængse forstyrrelser finder vi:

 ▶ Støj og larm fra omgivelserne

 ▶ Trafik, adfærd og bevægelse igennem rummet

 ▶ Dårlige akustikforhold

 ▶ Afbrydelser fra kollegaer

 ▶ Problemer med indeklimaet og temperaturen

 ▶ Uhensigtsmæssig kontorindretning/organisering

 ▶ Møder uden for mødelokaler i det åbne rum

 ▶ Mangel på (respekt for) privatliv.

Forstyrrelsesfaktorer som disse påvirker altså de ansattes koncentration og produktivitet, 

hvilket ifølge undersøgelser synes at være særligt alvorligt for netop danskerne. Et studie 

foretaget af headset-producenten Jabra i samarbejde med analyseinstituttet Lindberg 

International viser, at Danmark, i sammenligning med ni andre lande, er den nation, 

hvor der opleves flest negative forstyrrelser på jobbet. Heraf udgjorde støj den mest 

tungtvejende gene.

Påvirkningsfaktorer – mere end bare støj

Så mange er generet i pct.

De fem største gener ved åbne kontorlandskaber2

Støj

Afbrydelser fra kolleger

Temperaturen i lokalet

Indeklimaet

Mangel på privatliv

0 10 20 30 40 50 60
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Når man taler om støjforstyrrelser, er det vigtigt ikke at skære alle typer lyde over én kam. 

For det første er der væsensforskel på, hvilken type støj der er tale om. Og for det andet 

er det dybt individuelt, hvordan den enkelte medarbejder opfatter effekten af forskellige 

lyde.

Overordnet set kan man skelne mellem vedkommende lyd og uvedkommende støj, 

hvoraf førstnævnte kategori typisk har positiv effekt, mens sidstnævnte som regel har 

negative følger. Et godt eksempel på vedkommende lyd er videndeling og faglig sparring 

internt mellem medarbejderne. Dette er ofte en nødvendighed på arbejdspladsen, og 

med en strategisk placering og gruppering af medarbejderne i rummet kan denne type 

lyd gavne samarbejdet og kommunikations-flowet.

Uvedkommende støj dækker derimod over de førnævnte forstyrrelsesfaktorer såsom 

støjende maskiner, ringende telefoner, private telefonsamtaler, andre menneskers 

aktiviteter og lignende. Det kan dog være vanskeligt at blive enige om, hvornår lyd er 

relevant eller irrelevant. Hvad der er vedkommende lyd for dig, kan for personen ved 

naboskrivebordet blive opfattet som uvedkommende støj til stor gene.

Netop dette repræsenterer en svær udfordring på arbejdspladser, der bærer præg af 

differentierede arbejdsopgaver. Her kan det være vanskeligt både at tilfredsstille visse 

medarbejderes behov for intern dialog og tæt samarbejde og andres behov for dyb 

koncentration, ro og énmandsarbejde.

Vedkommende lyd vs. uvedkommende støj

Vedkommende lyd Uvedkommende lyd

Nødvendige og meningsfulde afbrydelser Unødvendige forstyrrelser

Typisk positiv effekt Typisk negativ effekt

Fx sparring, koordinering, samarbejde og 
videndeling

Fx højlydte (telefon)samtaler, spørgsmål til 
sidemanden og småmøder i rummet
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Forestil dig følgende scenarie: Du er kommet tilbage fra frokostpausen til din 

arbejdsstation og har lige fået sat dig godt ind i din arbejdsopgave, der kræver dyb 

koncentration. Pludselig ringer telefonen hos din sidemand, der begynder at tale 

højlydt. Kan du lade være med at lytte med på sidelinjen? Næppe – og det er skam fuldt 

forståeligt.

Telefonsamtalen, et spørgsmål fra en kollega eller den lille ”sludder for en sladder” 

ved naboskrivebordet kan meget let forstyrre og afbryde dig midt i dit arbejde. Og 

det kan være vanskeligt og tidskrævende at komme tilbage til det samme dybe 

koncentrationsniveau som før. I mange storrumskontorer hersker der en slags socialt 

accepteret ”har du lige et minut”-tendens, hvor småafbrydelser fra kollegaer nærmest 

forudsættes at være ok. Men faktum er, at man typisk ikke kun ofrer ét enkelt minut af sin 

arbejdsdag. Opofrelsen er ofte langt større og tærer på både energi, koncentration og tid i 

forhold til den aktuelle opgave, medarbejderen sidder med.

Telefonsamtaler topper ifølge forskerne fra Akademiet for Sundhed og Arbejdsliv på 

Högskolan i Gävlen listen over støjproblematikker i erhvervslivet.4  For mange kan det 

være svært – for ikke at sige umuligt – at abstrahere fra private samtaler, der i det åbne 

kontorlandskab bliver offentlige og forstyrrende. Forskningen på dette område viser, at 

hjernen ikke kan holde fokus, da de halve samtaler trigger nysgerrigheden ubevidst og 

flytter fokus fra den egentlige opgave. En forstyrrelse, der ofte koster virksomhederne 

(spild)tid og penge i form af svækket produktivitet og øget ineffektivitet.

Når private samtaler bliver offentlige (og forstyrrende)

Faktaboks
Et studie viser, at mellem 40-60 % af medarbejdernes produktive tid forsvinder på grund af 

forstyrrelser. Det svarer til mellem 3-5 timer hver dag.3
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Forstyrrelser og støjgener i arbejdsdagen er altså faktorer, der kan have svære 

konsekvenser for medarbejdernes arbejdsgang såvel som selve virksomhedens drift 

og omsætning. Men det påvirker ikke kun produktiviteten og økonomien. De daglige 

forstyrrelser kan i den grad også mærkes på medarbejdernes personlige trivsel, 

arbejdsglæde, motivation og fysisk-mentale energiniveau i hverdage.5 

Nylige studier indikerer en direkte sammenhæng mellem på den ene side forstyrrelser og 

støjforurening i arbejdsmiljøet og på den anden side en lang række psykiske og fysiske 

udfordringer hos de ansatte.6 

Ovenstående liste af konsekvenser er langt fra udtømmende, men giver en god 

indikation på, hvilken alvor forstyrrelserne på arbejdspladsen rent faktisk kan forårsage. 

Hvordan kan det mærkes – og forebygges?

Forhøjet puls

Højere fejlmarginDalende arbejdsglæde, -lyst og -motivation

Træthed, bekymring, irritation og kortere lunte

Belastede og anstrengte medarbejderrelationer

Lavere produktivitet og performance

Større arbejds- og tidspres grundet kortere tid til opgaver

Fysiske skavanker, spændinger og dårligere kropsholdning

Udløsning af stress-hormoner

Koncentrationsbesvær
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Ifølge en 2019-rapport, udarbejdet af Kraka i samarbejde med Videncenter for God 

Arbejdslyst på baggrund af undersøgelser foretaget af Danmarks Statistik, er der en 

direkte korrelation mellem stress og mindre arbejdslyst. En sammenhæng, der yderligere 

øger sandsynligheden for sygemeldinger eller jobopsigelser, hvilket i sidste ende kan 

påvirke virksomhedens bundlinje hårdt.10 Og når først denne negative spiraleffekt er 

igangsat, kan den være svær at sætte en stopper for.

Men hvordan forebygger du som beslutningstager eller medarbejder, at spiraleffekten 

overhovedet udvikler sig i første omgang? Det handler først og fremmest om at erkende, 

at forstyrrelser og støjforurening i en eller anden udstrækning altid vil være til stede og 

kan være meget vanskelig at eliminere 100 %. Til gengæld kan du godt gøre en målrettet 

indsats for, at problematikkerne:

Det handler om at identificere og kortlægge udfordringerne hos virksomhedens 

medarbejdere og dernæst reducere og ”styre” de forstyrrende elementer, så de forårsager 

mindst mulig negativ indvirkning på arbejdsmiljøet og trivslen. Hvordan? Lad os blive lidt 

mere konkrete. I det følgende præsenterer vi dig for tre alternative måder, hvorpå du kan 

øge trivslen, arbejdsglæden og produktiviteten på arbejdspladsen via simple forbedringer 

af arbejdsmiljøet.

Faktaboks
- En ansat bruger gennemsnitligt kun 11 minutter på et projekt, før personen bliver afbrudt. Det 

tager gennemsnitligt 25 minutter at vende tilbage til det samme koncentrationsniveau igen.7

- 2,8 sekunders forstyrrelse afføder dobbelt så høj fejlrate, hvilket tredobles efter kun 4,5 sekunders 

afbrydelse.8

- Forstyrrelser koster den amerikanske økonomi 588 billioner dollars om året.9

Forstyrrelser og stress

Dårligere økonomi

Forudsiges Reduceres Kontrolleres.

Mindre arbejdslyst og -glæde 

Flere sygemeldinger og opsigelser 



3 alternative løsninger til øget 
trivsel på arbejdspladser, som 

du (måske) ikke kender
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Vi starter ud i den lavpraktiske og meget simple ende af skalaen med en alternativ 

løsningsmodel, som samtlige virksomheder vil kunne finde ressourcer til at 

implementere. Og lige så lavpraktisk, som løsningen er, lige så effektfuld kan den rent 

faktisk være.

Hos det bæredygtige content marketing-bureau i Aarhus TEXTA ApS har man valgt at 

sætte fokus på optimering af arbejdsmiljøet og kommunikationen internt i det åbne 

kontorlandskab. Foruden fire virksomheder, der lejer sig ind i kontormiljøet, huser TEXTA 

14 fastansatte, der til daglig arbejder integreret og er afhængige af at kunne videndele og 

sparre med hinanden i det åbne rum.

Denne arbejdsform afføder en del støj fra samtaler, småmøder og afbrydelser fra andre 

kollegaer, hvilket til tider kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig og ikke lade sig 

distrahere. Netop derfor har bureauet implementeret et lavpraktisk keglesystem som 

løsningsmodel. 

#1 Den lavpraktiske kegleløsning – TEXTA ApS

https://texta.dk/
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Systemet går kort fortalt ud på, at hver medarbejder er udstyret med tre kegler: 

henholdsvis en rød, gul og grøn kegle. De tre farver indikerer hver især et niveau for, hvor 

optagede og tilgængelige medarbejderne er.

Vi har altså at gøre med visuelle ”cues”, der tydeligt signalerer til omgivelserne, hvorvidt 

det er tilladt at forstyrre eller ej – uden at den enkelte medarbejder skal bruge energi 

på at formulere det, hvilket mange har svært ved at få gjort. Samlet set er det med til 

at gøre det nemmere for den enkelte at skelne mellem meningsfulde og nødvendige 

afbrydelser, hvilket kan nedbringe antallet af overflødige forstyrrelser og dermed højne 

produktivitetsniveauet.

Som tilføjelse har TEXTA yderligere valgt at knytte keglesystemet sammen med 

personlige personprofiler med farvekoder, der angiver, hvilke kompetencer og værdier 

de hver især er sammensat af. Dette er visualiseret med et farvehjul på et billede af den 

enkelte medarbejder, som står på deres respektive skrivebord.

Som tilføjelse har TEXTA yderligere valgt at knytte keglesystemet sammen med 

personlige personprofiler med farvekoder, der angiver, hvilke kompetencer og værdier 

de hver især er sammensat af. Dette er visualiseret med et farvehjul på et billede af den 

enkelte medarbejder, som står på deres respektive skrivebord.

 RØD: Meget travlt optaget – må kun forstyrres, hvis det er tvingende nødvendigt.

 GUL: Moderat optaget – må forstyrres, hvis det er relevant, arbejdsrelateret og ikke kan vente. 

 GRØN: Tilgængelig – må gerne forstyrres, hvis der er behov for det.



Fordele ved kegleløsningen:

        Færre forstyrrelser og afbrydelser

        Højere produktivitet og effektivitet

        Billig løsning og éngangsinvestering

        Hurtig og nem implementering

        Tydelig kommunikation og forventningsafstemning

        Nemmere måde at sige fra over for kollegaers afbrydelser

        Bedre trivsel og samarbejde.
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Den anden alternative løsningsmodel er udarbejdet af virksomheden Natural 

Greenwalls, der tilbyder patentanvendte, miljøvenlige plantevægge til indendørs brug på 

arbejdspladser. Idéen er ganske simpel: En sikker, enkel og bæredygtig væginstallation 

bestående af grønne, organiske og levende planter, der udvikler sig naturligt og holder i 

længden.

Mulighederne for design og udformning er mangfoldige, og vægsystemerne består 

både af klassiske vægge med eksempelvis mos eller vedbend, plantesøjler og trævægge. 

Alternativt kan man vælge at investere i mobile plantevægge, der kan flyttes rundt i 

det åbne kontorlandskab efter behov og ønske, og som vandes via en medfølgende 

vandvogn.

#2 Den miljøvenlige plantevægsløsning – Natural Greenwalls

https://naturalgreenwalls.com/
https://naturalgreenwalls.com/
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Men hvad har en sådan grøn plantevægsløsning så at gøre med arbejdsmiljø og trivsel? 

Rigtig meget faktisk. Forskning på feltet viser, at planter som en integreret del af 

indretningen på arbejdspladser medvirker til for det første at skabe et mere dekorativt, 

indbydende og æstetisk appellerende arbejdsrum. For det andet udvikling af et sundere 

indeklima med renere luft og balanceret luftfugtighed. Og for det tredje etablering 

af en mere behagelig, inspirerende og rolig atmosfære til gavn for medarbejdernes 

koncentration, kreativitet og produktivitet.

Væggene er nemme at installere og vedligeholde, og de kan let tilpasses og skaleres 

i størrelse – lige fra få til flere hundrede kvadratmeter. Og som om det ikke var nok, 

har plantevæggene endvidere støjreducerende effekt på omgivelserne, da planternes 

struktur og bladfylde kan bryde og absorbere lydbølger og dermed optimere akustikken, 

så støjen opleves og forstyrrer i mindre grad.

Plantevægge er på denne måde en fleksibel og smart optimeringsløsning, som du 

kan bruge til at indrette det åbne kontormiljø med. Eksempelvis i form af mindre 

opholdszoner og oaser med grønne vægge, der inspirerer og bidrager til et bedre og 

mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejdere såvel som udefrakommende kunder.



Fordele ved plantevægsløsningen:

        Bidrager til en behagelig atmosfære

        Skaber æstetisk-visuel forandring

        Optimerer indeklimaet (renser luften & stabiliserer luftfugtigheden)

        Stimulerer arbejdsglæden

        Øger koncentrationsniveauet

        Forbedrer akustikken og reducerer støj

        Fremmer kreativiteten

        Reducerer stress og antal sygedage

        Øger trivsel

        Signalerer en grøn profil.
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Den tredje alternative løsningsmodel, som du (måske) ikke har hørt om, er 

MuteBox ApS. MuteBox er et omkostningseffektivt forsøg på at komme trivsels- og 

produktivitetsudfordringerne i de åbne kontorlandskaber til livs, så rummets potentiale 

kan blive udnyttet maksimalt, og så arbejdsglæden genvindes hos medarbejderne.

Hvor man tidligere blev fysisk nedslidt på arbejdsmarkedet grundet hårdt arbejde, 

oplever medarbejdere i dag i højere grad psykisk slitage i form af stress og mistrivsel 

grundet forstyrrelser, distraktion og støjforurening på arbejdspladsen. For selvom åbne 

kontormiljøer er ekstremt populære og bærer en masse fordele med sig, bliver den åbne 

konstellation ofte på bekostning af roen og koncentrationen, da det kan være vanskeligt 

at undgå diverse afbrydelser og forstyrrelser fra telefonsamtaler, gruppesamtaler, intern 

kommunikation og interaktion på tværs af rummet. Og det er netop her, MuteBox 

kommer ind i billedet.

#3 Den støjreducerende boksløsning – MuteBox

https://mutebox.dk/
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Der er grundlæggende tale om en lydisolerende og moderne telefonboks til kontoret. 

Boksen er udformet i bæredygtigt træ og genbrugsplast, der indvendigt isolerer mod 

udefrakommende lyd, og som udvendigt er opbygget af lydabsorberende lamelpaneler 

og akustikskum bagtil, der fjerner støjen fra omgivelserne. På den måde kan du foretage 

telefonopkald uden at genere dine kollegaer, samtidig med at unødig støj fjernes eller 

reduceres fra det åbne kontormiljø.

MuteBox er indrettet med hylde, LED-belysning, støjsvag ventilation og fås med 

en taburet, så du reelt set kan bruge den som et arbejdsrum i længere tid, hvis 

mødelokalerne er optagede, eller hvis du bare har brug for at kunne arbejde 100 % 

fokuseret og koncentreret uden forstyrrelser. MuteBoxen kommer i flere farvedesign 

og kan customizes med individuelt logo efter ønske, så udtrykket harmonerer med 

virksomhedens brand. Den transparente glasplade muliggør desuden, at dine kollegaer 

altid ved, dels hvor du befinder dig, og hvorvidt boksen er optaget eller ej.



Side 20 af 24

Ved at installere en MuteBox på kontoret kan du reducere risikoen for psykisk 

ødelæggende og forstyrrende støj – det vil sige ”uvedkommende støj” – til glæde for dig 

selv og dine kollegaer. Og den udgør samtidig et omkostningseffektivt alternativ til at 

skulle bryde vægge ned, opbygge eller indrette nye mødelokaler til de ansatte.

På den måde løser MuteBox altså problemstillingen på arbejdspladser, der til daglig 

opererer med en blanding af enkeltmandsarbejde, som kræver koncentration og ro, og 

større projektopgaver, hvor sparring og samarbejde er nødvendigt. Med en MuteBox kan 

begge arbejdsformer forenes i samme kontormiljø – uden at det bliver på bekostning af 

hverken produktivitet, effektivitet eller trivsel.



Fordele ved MuteBox:

        Fantastisk lydisolering

        Effektiv støjreducering

        Øger produktiviteten og effektiviteten

        Højner arbejdsglæden, -motivationen og trivslen

        Mindsker risikoen for stress og sygemeldinger

        Giver mulighed for koncentration, ro og fordybelse

        Et privat rum til at føre fortrolige samtaler

        Et ekstra rum, hvis alle mødelokaler er optagede

        Stilfuldt design med mulighed for skræddersyet look.



Vil du reducere støj og øge 
trivslen på arbejdspladsen?
Kontakt os allerede i dag

Vi håber, at du med dette white paper er blevet lidt klogere på og har fået inspiration til, 

hvordan du kan komme støjproblematikken, mistrivslen og den hæmmede produktivitet 

til livs på din arbejdsplads. Det kræver faktisk ikke særligt store ændringer for at opnå 

betydelige forbedringer med hensyn til arbejdsmiljøet og -glæden.

Grundlæggende gælder det om at lytte til alle medarbejdernes individuelle behov og 

ikke mindst tænke lidt ud af boksen i forhold til konkrete løsningsmodeller. Og her har 

vi i hvert fald givet dig tre kvalificerede bud på effektive alternativer til at lave klassisk 

rumopdeling ved hjælp af uæstetiske akustikplader som skillevægge. Hvorvidt du ønsker 

at afprøve en eller flere af dem i kombination, vil vi lade være helt op til dig selv at vurdere.

Er du interesseret, og kunne du godt tænke dig at høre mere om MuteBox-konceptet, 

må du endelig ikke tøve med at henvende dig til en snak om, hvordan vi kan (gen)vinde 

arbejdsglæden og trivslen på din arbejdsplads. Kontakt os allerede i dag via telefon, 

e-mail, website og de sociale medier, eller kom forbi vores fysiske kontor og showroom i 

Åbyhøj, hvor døren altid er åben.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mvh.

Thomas Keller
Co-founder

Jonas Kjemstrup
Co-founder

https://mutebox.dk/pages/kontakt-os
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