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Generation Z blir mer produktiva av 
bakgrundsljud men baby boomers vill ha tyst 
 
 
Mer än hälften av generation Z (55 procent) och millennials (56 procent) säger att de helst 
vill jobba i ett öppet kontorslandskap, trots de störningsmoment det innebär, enligt en ny 
studie från Future Workplace som gjorts på uppdrag av unified communications–
företaget Poly. Resultaten visar vad fyra generationer i dag tycker om sin arbetsmiljö, 
inklusive vad som gör dem produktiva, hur de fungerar på kontoret och hur de hanterar 
störningar. 
 
– När du funderar på hur många olika arbetssätt och olika generationer som sätts ihop på ett och samma 
ställe är det inte så konstigt att nästan alla rapporterar att de blir störda på jobbet. Det står också klart att 
den rätta blandningen av technologi och miljö kan reducera störningarna och öka produktiviteten – och 
det är precis det som de anställda efterfrågar, säger Amy Barzdukas, marknadschef på Poly. 
 
Personer i alla åldrar hade älskat att jobba på kontor, om det inte vore för bullriga kollegor. 
Högröstade talare är en av de största plågorna i livet på kontoret. 

• Nästan alla kontorsarbetare (99 procent) uppger att de blir störda när de arbetar vid sin 
personliga arbetsplats. 

• Mer än hälften säger att störningsmoment gör det svårt att lyssna på eller bli hörd i telefonsamtal 
(51 procent) och påverkar möjligheten till fokuserat arbete (48 procent). 

• Det är kollegornas fel: 76 procent av alla undersökta kontorsmedarbetare svarade att den största 
distraktionen är kollegor som pratar högt i telefon och 65 procent säger att det är en kollega som 
pratar i närheten. 

• 93 procent är frustrerade, åtminstone ibland, på grund av störningar under ett telefon- eller 
videosamtal. 

 
Trots det föredrar generation Z och millennials fortfarande ett öppet kontorslandskap. Förmodligen 
skulle de kunna hänga ihop med att dessa generationer ser sig som mer produktiva när det är ljud 
runtomkring dem, i mycket högre grad än vad andra generationerna 

• Hälften av medarbetarna föredrar ett öppet kontorslandskap framför andra möbleringar, och ju 
yngre de är desto mer vill de ha det. 55 procent av generation Z och 56 procent av millennials 
föredrar öppet kontorslandskap jämfört med 47 procent av generation X och 38 procent av baby 
boomers. 

• Mer än hälften av generations Z (52 procent) säger att de är som mest produktiva när de arbetar i 
ljudliga miljöer eller pratar med andra, medan 60 procent av baby boomers säger att de är som 
mest produktiva när det är tyst. 

• 20 procent av generations Z spenderar minst halva sin dag i telefon-, video- eller flerpartssamtal, 
medan enbart sju procent av baby boomers gör det. 

 
– Generation Z för in miljoner människor till den globala arbetsstyrkan, och vår forskning visar att de har 
helt andra sätt att arbeta på jämfört med de äldre generationerna. Vi har nu fyra generationer som arbetar 
under samma tak, vilket tvingar företagen att ifrågasätta traditionella definitioner av vad som är en 
produktiv arbetsmiljö och hur medarbetare samarbetar bäst, säger Jeanne Meister, grundare av Future 
Workplace. 
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Jämfört med äldre är generation Z och millennials bättre på att hantera störningar.  
• 35 procent av generation Z använder hörlurar för att hantera störningar, medan bara 16 procent 

av baby boomers gör det. 
• Fyra av tio i generation Z och millennials flyttar sig till bekväma ytor som soffor och fåtöljer för att 

arbeta. I andra änden arbetar mer än hälften av baby boomers uteslutande från sin primära 
arbetsplats. 

• Tre gånger så många arbetare i baby boomers än generation Z medger att de inte hittar några 
lösningar på störningsmomenten i det öppna kontorslandskapet. 

 
Det är värt att notera att undersökningen visar att nästan tre av fyra personer skulle arbeta på kontoret 
oftare, och bli mer produktiva, om arbetsgivaren kunde göra mer för att minska störningsmomenten på 
arbetsplatsen och kunde ge IT, HR och fastighet en tydlig möjlighet att samarbeta. Nio av tio 
respondenter svarade att de blir frustrerade av störningarna i telefon- eller videosamtal, och majoriteten 
av medarbetarna som är beroende av telefon- eller videokonferenser under dagen säger att 
distraktionerna skulle minskas med bättre teknik (56 procent) och genom att eliminera bakgrundsljud (56 
procent). Mer än hälften av medarbetarna angav att deras organisation kan minska störningarna på 
kontoret genom att etablera tysta zoner, sätta riktlinjer på lämplig bullernivå och ändra på utformningen 
av kontoret. 
 
För mer information om undersökningen och för att ladda ner en e-bok om att hantera störningar i öppna 
kontorslandskap, besök https://www.poly.com/perils. Poly erbjuder produkter och tjänster som hjälper 
företag att optimera samarbetet i öppna kontorslandskap. För mer information, besök www.Poly.com. 
 
 
 
 
För mer information och intervjuer, var vänlig kontakta: 
Sonal Bisht, Head of Corporate Communications, EMEA | +44 (1753) 723726 
eller poly@fourpr.se  
 
Research Methodology 
Undersökningsresultaten baseras på en global studie genomförd av Savanta i USA, Kanada, Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Frankrike, Kina, Australien, Nya Zeeland, Japan och Indien mellan 18 och 26 mars 2019. I undersökningen ställdes generella 
frågor, för att utforska kontorsdynamik, störningar och fördelar med deras arbetsplats. Alla respondenter har gått igenom en dubbel-
optin och fått i genomsnitt 300 profileringspoäng innan de godkändes som respondenter. 
 
Om Poly 
Poly (Plantronics, Inc, NYSE: PLT), tidigare Plantronics och Polycom, är en global kommunikationsleverantör som ger kraft åt 
meningsfull, mänsklig kommunikation och samarbete. Poly kombinerar legendarisk ljudexpertis och kraftfulla video- och 
konferensfunktioner för att övervinna distraktionerna, komplexiteten och avstånden som gör kommunikation in och ut från 
arbetsplatsen utmanande. Poly tror på lösningar som gör livet lättare när de fungerar tillsammans med våra partners tjänster. Våra 
headset, mjukvara, skrivbordstelefoner, ljud- och videokonferensutrustning, analystjänster och tjänster används världen över och är 
ett ledande val för alla typer av arbetsplatser. För mer information, besök www.Poly.com. 
 
Poly, the propeller design och Polys logotyp är varumärkesskyddade av Plantronics, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive 
ägare. 
 


