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”Man skulle säga att vi människor är som gröt. Först är vi som de små 
havregrynen. Vi är små, torra, sköra och ensamma. Men sen kokas vi ihop med 
de andra havregrynen och vi blir mjuka och kokar ihop så att det ena grynet 
inte kan skiljas från det andra. Vi klibbar ihop och blir nästan upplösta.  
 
Men tillsammans blir vi en stor gröt. Som är varm, god och nyttig. Ganska 
vacker också. Jag tycker faktiskt att gröt är vacker. Ja, då är vi inte små, torra 
och isolerade längre. Istället är vi mjuka, varma och sammanklibbade. Då är vi 
en del av något som är större än oss själva.”  
 
Ur L. Moodyssons ”Tillsammans” 
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Förord 
Under den tidiga våren 2013 tittade jag på TED-föreläsningen ”Why work 
doesn’t happen at work” av software entreprenören Jason Fried. Föreläsningen 
handlar om att kontoret ofta väljs bort av medarbetarna när de verkligen 
behöver få någonting viktigt gjort på jobbet. Alltså spenderar företagen mycket 
pengar på att hyra eller bygga kontor, fylla dem med utrustning, trådlösa IT-
lösningar, höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiska stolar… allt för att 
skapa en arbetsmiljö där det tyvärr visar sig att medarbetarna inte kan nå sin 
fulla potential ändå. Frieds ställer sig frågan: Hur kommer det sig? 
 
Efter det var jag var såld och undrade vad forskningen sa om interaktionen 
mellan människa och kontorsdesigner? Jag började söka om det fanns svensk 
forskning i ämnet och hittade att Stressforskningsinstitutet vid Stockholm 
universitet tittade på detta. På så vis kom jag i kontakt med dr. Christina Bodin 
Danielsson som är en av forskarna i ämnet.  
 
Denna uppsats heter Vi sitter tillsammans - Upplevelser av samhörighet och 
ledarskap i ett traditionellt kontorslandskap. Kontorslandskapen kom till 
under mellankrigstiden. Då satt uppåt ett hundratal medarbetare vid sina 
skrivbord, i raka led och under chefernas uppsikt. Dessa kontorslandskap fick 
epitetet ”trälhav” vilket ger en känsla för de negativa aspekter denna 
kontorsdesign förknippades med. Trälhav är ovanliga idag men trots att min 
studie tittar på ett traditionellt kontorslandskap, som rymmer endast upp till 
24 medarbetare, syntes vissa spår från trälhavet.  
 
Denna studie handlar om samhörighet och ledarskap i ett kontorslandskap. De 
är två grundläggande faktorer för en god arbetsmiljö och en välmående 
organisation. Då kontoret utgör en av de vanligaste arbetsplatserna idag är 
frågorna om hur kontorsdesignen påverkar samhörighet och ledarskap i allra 
högsta grad är intressanta. Därför passade ämnet bra som examensarbete i 
magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling.  
 
Jag vill tacka dr. Annika Vänje för hennes insats som handledare i denna 
uppsats. Trots att vi aldrig kom överens om referensstil så upplevde jag ett gott 
utbyte och bra vägledning i arbetet. Jag vill också tacka dr Bodin Danielsson 
för hennes hjälp som bihandledare i denna uppsats och hennes generositet att 
låta mig vara del av forskningen. 

 
 
Stockholm, maj 2014 
Daniel Öhman 
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Sammanfattning 
I kontoret spenderas stora delar av den vakna tiden och är den arbetsmiljö där 
en allt större del av befolkningen spenderar sina dagar. Kontorstypen 
kontorslandskap kännetecknas av att flera personer sitter tillsammans i 
samma rum utan rumsliga avgränsningar. Den allmänna diskursen kring 
kontorslandskap är att de utgör en ekonomisk fördelaktig design som tillåter 
organisatoriska förändringar utan att behovet finns för ombyggnation. Ur 
arbetsmiljöperspektiv är denna kontorstyp både risad och rosad. Problem med 
buller är frekvent rapporterat i forskningen vilket kan leda till ohälsa. 
Samtidigt visar kvantitativa studier att kontorslandskapet kan ge både fördelar 
och nackdelar i upplevd samhörighet och ledarskap i arbetsgruppen. En 
djupare förståelse över hur kontorsdesignen påverkar ledarskapet och 
samhörigheten saknas. Denna intervjustudie syftar till att undersöka 
medarbetares och chefers upplevelser av hur det öppna kontorslandskapet 
inverkar på samhörighet och ledarskap.  
 
Utifrån totalt tolv personliga djupintervjuer, varav sex stycken var 
medarbetare och sex stycken var chefer, transkriberades och tematiserades 
intervjusvaren. Respondenterna arbetade inom offentlig förvaltning i 
Storstockholmsområdet. 
 
Nitton teman framkom som beskrev hur kontorslandskapet inverkade på 
samhörigheten och ledarskapet. Av dessa nitton var tretton teman 
gemensamma, vilket innebär att de förekom bland både medarbetarna och 
cheferna i någon utsträckning. Sex teman var explicita, vilket innebär att de 
endast förekom bland antingen medarbetarna eller cheferna. Fem av de 
explicita temana förekom endast hos cheferna. Det mest frekventa 
gemensamma temat som låg till grund till flera samhörighets- och 
ledarskapsstärkande faktorer var att sitta tillsammans och har en tydlig 
koppling till kontorslandskapets design. 
 
Kontorslandskapet upplevdes bidra till samhörigheten på ett positivt sätt. 
Dock återfanns det en skillnad i kvalitativt djup mellan grupperna. I fråga om 
lokalernas inverkan på ledarskapet var de flesta chefer och medarbetare 
överens om att lokalen bidrog i huvudsak till chefens tillgänglighet. Där i fanns 
en skillnad mellan medarbetare och chefers uppfattning i huruvida det var en 
positiv eller negativ egenskap. Studien visar att det finns en svårighet att 
avgöra var kontorsdesignens inverkan slutar och var arbetsorganisationens 
inverkan tar vid. 
 
Nyckelord: Kontorslandskap, samhörighet, ledarskap, arbetsmiljö,   
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Abstract 
The office is the working environment in which an increasing proportion of the 
population spends their days . One type of office are open plan offices which 
are characterized by several people sitting together in the same room without 
spatial boundaries . The general discourse of this kind of offices is that they 
constitute an advantageous design that allows organizational changes without 
the need for redevelopment . From a work perspective, this office design is 
both criticized and acclaimed . Problems with noise is frequently reported in 
research which can lead to ill health. At the same time quantitative studies 
shows that these office designs can both positively and negatively affect the 
cohesion and leadership at work. A deeper understanding of how office design 
affects cohesion and leadership is missing. This interview study aims to 
examine employees ' and managers' perceptions of how the open plan office 
affect the cohesion and leadership at work. 
 
Based on twelve personal interviews , six employees and six managers of a 
public administration, the interview answers were transcribed and thematised. 
 
Nineteen themes emerged that described how the open plan office impact on 
cohesion and leadership. Among these nineteen, thirteen themes were 
common , meaning that they occurred among both employees and managers to 
some extent. Six themes were explicit , meaning that they occurred only among 
either employees or managers. Five of the explicit themes occurred only among 
managers. The most frequent common theme underlying several cohesion and 
leadership enhancement factors were to sit together, which have a clear 
connection to the open plan office design. 
 
The open plan office was perceived to contribute to the cohesion at work in a 
positive way . However, there was a difference in the quality of depth between 
the groups in their answers. In the case of the impact on leadership , most 
managers and employees agree that the design contributed substantially to the 
manager's availability . There in was a difference between employees and 
managers , whether it was a positive or negative attribute . The study shows 
that there is a difficulty in determining where office design's influence ends 
and where the labor organization's impact begins. 
 
Keywords: Open plan office, cohesion, leadership, working environment  
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1. Inledning 
I dagens tjänstesamhälle är kontoret en vanlig arbetsplats. En kontorstyp som 
används i allt högre utsträckning är de öppna kontorslandskapen (1). Denna 
kontorstyp syftar bland annat till att öka samarbetet mellan medarbetare och 
har en ekonomisk fördelaktig fysisk lösning.  
 
Ur arbetsmiljösynpunkt är kontorets planering, fysiska miljö och 
arkitektoniska lösning viktiga inslag. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren 
ge arbetstagarna en god arbetsmiljö (2). Kopplingen mellan hur kontorstyper 
inverkar på arbetsmiljön är därför intressant.  
 
I en god arbetsmiljö ska det finnas gemenskap, delaktighet och engagerade och 
tillgängliga ledare (2,3).  Forskningen visar emellertid att det skiljer i 
hälsotillstånd, ledarskap och gruppdynamik bland medarbetare beroende på 
kontorstyp (4,5).  Stora delar i denna forskning är kvantitativ och det saknas 
kvalitativ kunskap gällande relationen mellan kontorstyp och inverkan på 
medarbetare och chefer (6).  
 
Denna uppsats redogör övergripande för kontorets historik och 
kontorsmiljöers tillhörande lagstiftning. Fokus i denna intervjustudie är 
medarbetares och chefers upplevelser av hur samhörigheten och ledarskapet 
påverkas av kontorslandskapet. En systematisk litteratursökning har utförts 
för att erhålla majoriteten av den teoretiska referensramen. Huvudfynden från 
intervjuerna återfinns i resultat och analys. 
 
 

  



 

 10 

2. Bakgrund 
Här följer en övergripande bild av tjänstesamhällets framväxt, kontorets 
historik och den aktuella lagstiftningen inom kontorsmiljöer.  
 

2.1. Från industrisamhälle till tjänstesamhälle 
Tjänstesamhället har vuxit fram jämte industrisamhället allt sedan 1910-talet 
(7). Sverige som industrisamhälle hade sin storhetstid mellan år 1930 och 
1975. Den stora övergången i samhället från industri- till tjänstesamhälle tog 
vid i huvudsak år 1975 och Sverige har sedan dess sett en stadig 
avindustrialisering. 
 
Tjänstesamhället definieras utifrån tre perspektiv som har använts som 
förklaringsmodeller för övergången från industri- till tjänstesamhälle (7): 

 
1. Att samhällets proportion av varor och tjänster, utifrån konsumtion och 

produktion, är övervägande tjänster. 
2. Att majoriteten av människors sysselsättning är inom 

tjänsteproducerande eller tjänstelevererande yrken. Denna definition 
kan även innefatta industritjänstemän. 

3. Att samhällets utveckling, innovation och tillväxtkraft huvudsakligen 
sker inom tjänstesektorn.  

 
Beräknat på de privata tjänstenäringarna och offentliga myndigheter står 
tjänstesektorn för ca 75 % av Sveriges totala sysselsättning enligt Almega (8).  
 

2.2. Kontorens utveckling och kontorslandskap 
Under 1800-talet var kontoren vanligtvis små till sin yta (7).  De 
arbetsuppgifter som vanligtvis förekom var allmänna och innebar långa 
inlärningsperioder. Mellan år 1910- 1930 ökade antalet personer med avlönat 
jobb inom tjänstesektorn med 300 000 personer till totalt 450 000 personer. 
Under denna utveckling av tjänstesektorn ledde till att kontorsjobben fick 
likheter med industrin. Principer från Taylorismen såsom arbetsdelning 
började förekomma i kontoren och tekniska framsteg, exempelvis 
skrivmaskiner och räknemaskiner, underlättade för ytterligare 
effektiviseringar. I takt med att kontoren rationaliserades ändrades även 
bilden av arbetsstyrkan. Då arbetsstyrkan av tjänstemän under 1800-talet 
utgjordes av några få män tog kvinnorna över de alltmer rutinbetonade 
arbetsuppgifterna under 1900-talet och männen blev kontorschefer istället.  
 
Ur denna kontext utvecklades de öppna kontorslandskapen(9). Dessa 
kontorslandskaps attribut var stora salar som var fyllda med skrivbord i raka 
led där allra oftast kvinnor satt och arbetade idogt. Utifrån dessa attribut 
kallades kontorslandskapen även för trälhav. 
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Bilden nedan visar försäkringsbolaget Tryggs kontor vid Engelbrektsplan som 
är ett klassiskt trälhav. Lokalen är 450 m2 till sin yta och innehöll ett hundratal 
skrivbord. Detta landskap övervakades av åtta avdelningschefer vilka alla hade 
rum med direktanslutning till trälhavet. 
 

 
Bilden visar försäkringbolaget Tryggs klassiska ”trälhav” vid Engelbrektsplan i 
Stockholm, år 1910 (9). 
 
 
 



 

 12 

Kort om Taylorismen 
Taylorismen, även kallad Scientific Management, 
skapades av ingenjör Frederick Winslow Taylor 
(f1856-d1915, se bild) (10). Denna 
produktionsorganisation var rationell till sitt sätt 
och innehöll en vetenskaplig förankring i form av 
olika studier som företogs i produktionen (11). 
Taylorismen två grundteser var att: 
 

1. Det finns ett bästa sätt. Detta avser att för 
varje arbetsmoment finns det ett sätt som 
tidsmässigt och kvalitetsmässigt är det mest 
fördelaktiga. För att utröna detta 
arbetsmoment utövades bland annat MTM-
metoden (Metod-Tid-Mätning).  

2. Rätt man på rätt plats. För varje 
arbetsuppgift fanns det en person som var bäst lämpad att utföra den. 
Taylor utvecklade därför en urvalsmetod där personers 
perceptionsförmåga testades och en personlig koefficient togs fram. 
Urvalet av personal skedde utefter denna koefficient oavsett andra 
egenskaper. 

 
Enligt Taylor var lydnad hos medarbetarna vägen till gott resultat och arbetets 
ideal (12). De medarbetare som utfört ett jobb tidseffektivt och enligt 
framtagna rutiner belönades genom ackordlönesystem.  Sammanfattningsvis 
lyckades Taylor med sin arbetsorganisation effektivisera och höja 
produktiviteten vilket ledde till samhälleliga vinster och välstånd. 
Personalpolitiken inom Taylorismen var föremål för kritik som ofta menar att 
den var inhuman (10). 
 
I takt med tjänstesektorns expansiva utveckling har kontoret blivit en allt mer 
vanlig arbetsplats. Kontor kan organiseras på flera olika fysiska sätt och 
gynnar därmed olika sätt att arbeta på, samt ställer olika krav på 
medarbetarna (4). Två ytterligheter är exempelvis cellkontoret och 
flexkontoret. Cellkontoret karaktäriseras som ett eget rum med en stor privat 
sfär och möjlighet att personalisera1 sitt arbetsrum och som gynnar ett 
koncentrerat men ensamt arbetssätt. Flexkontoret möjliggör ingen fast plats 
att sitta på (vilket begränsar möjligheten att personalisera exempelvis sin 
skrivbordsyta) och är dimensionerad till < 70 % av arbetskraften. Detta 
kontorsalternativ är beroende av en fungerande informationsteknik, 
exempelvis bärbara datorer och trådlösa bredband. Denna kontorstyp gynnar 
ett fritt arbetssätt och innebär flexibla arbetsplatser och kräver flexibla 
medarbetare.  
 

                                                
1 Göra något mer personligt, i detta fall exempelvis sätta upp en egen blomma 
på skrivbordet. Motsats till avpersonalisera. 
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Bland de öppna kontorslandskapen finns det tre huvudsakliga lösningar (se 
tabell 1)(4). Kontorslandskapets funktionella drag utgörs av att medarbetarnas 
arbetsuppgifter ofta är rutinbaserade vilket kan ses som ett bidrag från de 
principer som Taylorismen medförde under första halvan av 1900-talet (7).  
 
 
Tabell 1. Olika typer av öppna kontorslandskap (4) 

Former av öppna kontorslandskap Karaktäristika 
Syfte Syftet med öppna kontorslandskap är 

att skapa arbetsplatser som hanterar 
organisatoriska förändringar utan 
behov av ombyggnation. 

1. Små öppna kontorslandskap 4 till 9 personer 
2. Medelstora öppna 
kontorslandskap 

10 till 24 personer2 

3. Stora öppna kontorslandskap >24 personer3 
Arkitektoniska drag Arbetsstationerna är ofta placerade 

fritt i rummet, det vill säga inte mot 
någon vägg, därav finns det inga 
fönster som tillhör en specifik 
arbetsstation i kontoret. Skärmar 
mellan arbetsstationerna skapar en 
privat sfär och reducerar buller.  

Funktionella drag Medarbetarna jobbar ofta individuellt 
och arbetets karaktär är ofta 
rutinbaserat med låg grad interaktion 
mellan dem. 

 
 
De fördelar kontorslandskapet brukar anses bidra med, trots de nämnda 
funktionella dragen i tabellen ovan, är (1): 

 

 Bättre kommunikation och samarbete mellan medarbetare och 
avdelningar 

 Ekonomiska aspekter, där det centrala är de ökade förutsättningarna för 
flexibla lösningar som inte kräver ombyggnation vid organisatoriska 
förändringar 

 Snabbare inlärning av nyanställda 

 Ökade förutsättningar att arbeta projektorienterat 
 

                                                
2 I Sverige är de medelstora öppna kontorslandskapen de absolut vanligaste 
3 De största kontorslandskapen där fler än 24 personer sitter är vanliga i USA 
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2.3. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 
Arbetsmiljölagen är den lag som fastställer arbetsgivarens ansvar för 
arbetsmiljön på arbetsplatsen och antogs av riksdagen år 1978 (2). Lagen, som 
totalt innehåller nio kapitel, är en ramlag som allmänt beskriver de rättigheter 
och skyldigheter som berör arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket är den myndighet 
som på riksdagens och regeringens uppdrag arbetar för att arbetsmiljön ska 
upprätthållas enligt arbetsmiljölagen i Sverige. Arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar (AFS) fastställer de detaljer som ska gälla för olika 
förhållanden i arbetsmiljön.  
 
I arbetsmiljölagens första kapitel och första paragraf formuleras dess syfte (2): 
”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”  
 
Syftets formulering gör anspråk på att innehålla fler aspekter än att endast 
förebygga ohälsa och olycksfall (2). En god arbetsmiljö innebär ett strävande 
mot att arbetsmiljön ska innehålla faktorer såsom arbetstillfredsställelse, 
gemenskap, personlig utveckling samt arbetsinnehåll.   
 
I arbetsmiljölagens andra kapitel beskrivs de krav som ska tas hänsyn till i 
arbetsmiljön (2). I den första och andra paragrafen fastslås att arbetsmiljön 
ska anpassas och planeras till arbetstagarnas fysiska och psykiska 
förutsättningar så arbetstagarnas hälsa främjas.  Exempelvis: ”Teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren 
inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa 
eller olycksfall”.  
 
I paragraf tre och fyra lyfts att arbetslokalens utformning ska vara lämplig i 
arbetsmiljösynpunkt och att arbetshygieniska förhållandena ska vara 
tillfredsställande i avseende luft, ljus, ljud och vibrationer. 
 
Övriga kapitel tar upp allmänna skyldigheter, bemyndiganden, minderåriga, 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, tillsyn, påföljder och 
överklaganden. 
 
Arbetsmiljöverkets totala antal författningssamlingar som detaljreglerar 
arbetsmiljölagens bestämmelser är ca 90 stycken (13). De författningar som är 
särskilt intressanta i avseende kontorsjobb är (1):  

 

 AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm 

 AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 AFS 2005:16 - Buller 

 AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning 

 AFS 2012:2 - Belastningsergonomi 
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AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm innehåller totalt elva paragrafer (14). 
Författningen hanterar ergonomiska förhållanden gällande tangentbord och 
bildskärm, arbetsplatsens allmänbelysning och arbetsställningar samt 
arbetsrörelser. Författningen tar också upp bestämmelser om 
arbetsgivaransvar om synundersökningar och emissioner från bildskärmen 
såsom buller och värme. 
 
AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras enligt 2 § som: ”(…) 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (15). Denna AFS beskriver det 
arbetssätt som ska finnas på arbetsplatsen så att arbetsmiljölagen upprätthålls 
och är en del av det dagliga arbetet. Den 3 § slår fast att såväl fysiska som 
psykiska och sociala faktorer som inverkar på arbetsmiljön ska finnas med i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andra bärande delar i 
författningssamlingen är uppgiftsfördelningar inom arbetsmiljöarbetet, 
riskbedömningar och företagshälsovård. 
 
AFS 2005:16 - Buller definierar vilka decibelvärden som är acceptabla på en 
arbetsplats i form av insatsvärden och gränsvärden för olika former av buller 
(16). Begreppet buller definieras som icke önskvärt ljud och inkluderar både 
ljud som är skadligt för hörseln såsom ljud som uppfattas som störande. AFS 
2005:16 tar även upp hur arbetet bör planeras, vad riskbedömningar ska 
innehålla och åtgärder som bör tas om något av insats- eller gränsvärdena 
överskrids. 
 
AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning är en omfattande föreskrift som 
innehåller allmänna krav på arbetsplatsen, exempelvis tillgänglighetsaspekter 
och arbetsplatsens utformning gentemot det arbete som ska utföras där (17). 
Föreskriften tar upp faktorer som berör ljus, luft, buller och termiskt klimat. 
Sedan följer paragrafer som täcker hur elektriska system ska vara utformade, 
inredning och utrustning, transportvägar, trappor, varumottagning, larm och 
utrymning, och så vidare. 
 
AFS 2012:2 - Belastningsergonomi syftar till att: ”arbetsplatser och 
arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller 
onödigt tröttande belastningar förebyggs” (18). Föreskriften tar upp 
riskbedömning, arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering, 
repetitivt arbete, arbetstagarens handlingsutrymme samt kunskap om hur 
arbetet ska utföras så att hälsoriskerna är begränsade. Föreskriften belyser att 
riskbedömningen inkluderar fysiska, psykosociala och organisatoriska 
faktorer. 
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3. Syfte 
Kontoret är en arbetsmiljö som innehåller fysiska, psykosociala och 
organisatoriska faktorer (19). Två viktiga förhållanden för en god arbetsmiljö 
och arbetshälsa är samhörigheten i arbetsgruppen och ett gott ledarskap (2, 3, 
20-23). Denna studie syftar till att undersöka medarbetares och chefers 
upplevelser av hur det öppna medelstora kontorslandskapet inverkar på 
samhörighet och ledarskap.  
 

3.1. Frågeställningar 
Den huvudsakliga problemformuleringen är att studera medarbetares och 
chefers upplevelser av hur öppna kontorslandskap påverkar dels 
samhörigheten och dels ledarskapet på en arbetsplats inom offentlig 
förvaltning. 
 
Delfrågeställningar:  

 
1. Vilka skillnader och likheter i upplevelser av hur öppna 

kontorslandskap påverkar samhörighet4 finns mellan chefer och 
medarbetare? 

2. Vilka skillnader och likheter i upplevelser av hur öppna 
kontorslandskap inverkar på ledarskapet finns mellan chefer 
och medarbetare? 

 

3.2. Avgränsningar 
Denna uppsats har utifrån d-uppsatsens omfattning i resurser, främst i 
avseende tid (15 hp) gjort två huvudsakliga avgränsningar: 

 

 Ingen genusanalys har utförts. 

 I fokus är endast medarbetare och chefer som sitter i medelstora 
kontorslandskap, det vill säga landskap som innehåller mellan 10-24 
personer. Möbleringens eventuella skillnader mellan de olika kontoren 
som undersöktes har inte analyseras. 

 

3.3. Forskningsprojektet ”Kontorets arkitektur betydelse för 
kontorsanställdas välfärd.”  
”Kontorets arkitektur betydelse för kontorsanställdas välfärd” (diarienr: 259-
211- 1580) är ett forskningsprojekt som bedrivs via ett samarbete mellan 
skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan 
och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet (se bilaga 1.). 
Ambitionen är att studera hur arkitekturen inverkar på kontorsanställda 
utifrån olika perspektiv och olika angreppssätt. Projektet finansieras av 
Formas. 

                                                
4 I denna uppsats är ”samhörighet” detsamma som gruppkänsla, 
sammanhållning och gemenskap 
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Inom ovanstående forskningsprojekt bedriver dr. Christina Bodin Danielsson 
forskningsdelprojektet ”Kontorsmiljöns påverkan på sammanhållning och 
identifiering med arbetsplatsen/organisationen”.  Empirin till denna uppsats 
är hämtad från detta delprojekt i form av gjorda personliga djupintervjuer. De 
personliga djupintervjuerna utfördes av dr Bodin Danielsson och utgör i sig en 
delmängd av den totala datan inom delprojektet. Dr. Bodin Danielsson har 
varit bihandledare i detta uppsatsarbete.  
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4. Teoretisk referensram  
Här följer en genomgång av teorier och forskning som övergripande berör hur 
arbete och arbetsmiljö påverkar hälsan. Detta kapitel tar även upp forskning 
som undersöker hur kontorslandskapet påverkar hälsan, samhörigheten och 
ledarskapet på en arbetsplats. 
  

4.1. Arbete, arbetsmiljö och hälsa 
Arbetet i sig är en betydande faktor för människors hälsa. En översiktsstudie 
visar att frånvaron av arbete, det vill säga arbetslöshet, har kausalt samband 
med ökad dödlighet i form av självmord och hjärt- och kärlsjukdom, psykisk 
ohälsa och missbruk (24). 
 
Arbetet, och på det sätt arbetet utförs, är betydelsefullt för människans 
välmående. Under 1960-talet arbetade forskaren Einar Thorsrud tillsammans 
med Tavistock institutet med att utveckla en arbetsorganisation som 
möjliggjorde ett förbättrat och rikare arbetsinnehåll (25). Arbetet resulterade i 
psykologiska krav på arbetsorganisationen och arbetsinnehållet: 

 

 Arbetets innehåll ska kräva någon form av intellektuell stimulans och 
viss variation 

 Arbetsinnehållet ska innebära ett lärande i arbetet 

 Den enskilde medarbetaren ska ha ett område där hen kan ta egna 
beslut i 

 Medarbetaren ska få medmänsklig förståelse och respekt på 
arbetsplatsen 

 Sambanden mellan arbetet och omvärlden ska vara synliga 

 Arbetet ska innehålla någon form av framtida förhoppningar för 
medarbetaren 

 
Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö 
(2). Vad epitetet ”god” i en god arbetsmiljö har för innebörd är delvis en 
subjektiv fråga utifrån tycke och smak. En rapport från Arbetsmiljöverket kan 
dock utifrån en systematisk litteraturöversikt konstatera att bland annat 
följande indikatorer är tongivande för en god arbetsmiljö ur ett 
arbetstagarperspektiv (3): 

 

 Samarbete/teamwork 

 Utvecklad kommunikation 

 Medinflytande/delaktighet 

 Positiva, engagerade, rättvisa, tillgängliga ledare 
 
Termen psykosocial arbetsmiljö har använts inom arbetsmiljöområden sedan 
arbetsmiljölagen trädde i kraft år 1978 (2, 10). Termen är svårdefinierad men 
avser i korthet interaktionen mellan människa, den totala arbetssituationen 
och hur den påverkar arbetshälsan. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar 
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alltså de psykologiska och sociala konsekvenserna av en arbetssituation och 
tillskrivs ett allt större förklaringsvärde till medarbetarnas utfall av ohälsa och 
stress idag.  
 
Hur den psykosociala arbetsmiljön inverkar på hälsan kan förklaras utifrån 
frisk- och riskfaktorer (10). Det innebär faktorer som ger eller samvarierar 
med ett gott eller dåligt hälsoutfall på en arbetsplats. Fem exempel på 
friskfaktorer för den psykosociala arbetsmiljön är (23): 
 

 Egenkontroll i arbetet, att medarbetaren ska kunna inom rimliga 
gränser påverka fördelning, takt och utförandesätt av arbetet. 

 Positivt arbetsledningsklimat, avser vikten att ledarskapet bygger på en 
god demokratisk grund, kommunikation och förtroende mellan chef och 
medarbetare. 

 Stimulans i själva arbetet, innefattar medarbetarens möjlighet att kunna 
utvecklas i arbetet och ha omväxlande arbetsuppgifter. 

 God arbetsgemenskap, menar att arbetet ska organiseras så att 
förutsättningar ges för samarbete och social kontakt. Negativa aspekter 
som stress hanteras bättre på en arbetsplats med hög trivsel och god 
kamratskap.  

 En lagom arbetsbelastning, avser att balans måste finnas utifrån 
medarbetarens kapacitet att hantera de fysiska och psykiska krav 
arbetsuppgifterna innebär. 

 
Friskfaktorn en god arbetsgemenskap visar relevansen med arbetsgrupper och 
gruppkänsla i arbetsmiljösynpunkt. En socialpsykologisk definition av en 
arbetsgrupp menar att den utgörs av tre eller flera personer, har gemensamma 
mål, är beroende av varandra att nå målet, är medvetna om varandras existens 
och uppfattar sig själva som en grupp (20). 
 
Egenkontroll i och över sitt arbete är en betydande faktor för en bra 
arbetsmiljö. Robert Karasek och Thöres Theorell har under 30 års tid utvecklat 
en modell (se figur 1) som förklarar egenkontrollens betydelse i arbetslivet 
(21). 
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Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen T. Theorell, Stressforskningsintsitutet (22) 
 
Krav-kontroll-stödmodellen påvisar att det ideala läget på en arbetsplats är i 
det övre vänstra hörnet som visar att ett högt beslutsutrymme i kombination 
med högt organisatoriskt stöd och låga krav ger en avspänd arbetssituation 
(22). Om det finns samma höga stöd och beslutsutrymme men med höga krav 
så gynnas aktiviteten på arbetsplatsen och är fortfarande bra arbetssituation 
enligt denna modell. Det absolut sämsta tänkbara är den så kallade iso-spända 
arbetssituationen. Den återfinns i det högra nedre hörnet och karaktäriseras av 
att kraven på medarbetaren är höga, beslutsutrymmet lågt och stödet från 
organisationen är lågt. 
 
Två systematiska litteraturöversikter från Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) visar just att personer med goda möjligheter att utöva 
egenkontroll i arbetet och som upplever en rättvis behandling utvecklar i lägre 
grad utmattningssymptom, symtom på depression och sömnstörningar än 
jämförelsegrupp (26, 27). Likaså föreligger det motsatta förhållandet. Det 
innebär att personer som upplever låga möjligheter till egenkontroll, ett 
pressat arbete, orättvisbehandling och dålig arbetsgemenskap utvecklar 
depressionssymptom, utmattningssymptom och sömnstörningar. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att arbetslivets betydelse för människans 
hälsa är omfattande. En tydlig inverkan på hälsotillståndet finns i allt från den 
grundläggande aspekten att ha ett jobb eller inte, till den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön. Depression, utmattningssymtom, sömnstörningar 
och hjärt- och kärlsjukdomar är exempel på hälsotillstånd som påverkas av 
arbetslivet (24, 26, 27). Centrala begrepp och friskfaktorer för att arbetslivet 
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ska utgöra ett positivt element ur hälsosynpunkt är exempelvis egenkontroll, 
arbetsgemenskap och ett positivt ledningsklimat (3, 22, 23). 
 

4.2 Kontorslandskap och hälsa 
Kontoret innehåller fysiska och psykosociala faktorer samt organisatoriska 
faktorer, vilka gemensamt skapar arbetsmiljön (19). Forskning visar att det 
skiljer sig mellan olika kontorstyper och hälsoeffekter och resultaten är inte 
entydiga (4, 5, 28-31).  
 
En statistisk studie visar att medarbetare från kontorslandskap hade sämre 
hälsoresultat, både fysiskt och psykosocialt, samt lägre nöjdhet över sitt jobb 
än motsvarande medarbetare i cellkontor och flexkontor (4). Den typ av 
kontorslandskap som hade sämst utfall gällande hälsofaktorer var mellanstora 
kontorslandskap. Studien konkluderar att det är en kombination av faktorer 
inom var kontorstyp som inverkar på medarbetarnas hälsa snarare än 
specifika arkitektoniska drag.  
 
En statistisk studie visar inget samband mellan kontorsstorlek, mätt efter antal 
personer i kontoret, och psykosociala riskfaktorer, såsom emotionella krav, 
egenkontroll i arbetet, motivation och ledarskap (28). Studiens resultat 
undergräver därmed hypotesen om de psykosociala faktorernas 
genomslagskraft på hälsan (23). 
 
En skandinavisk studie noterade en högre sjukfrånvaro hos medarbetare i 
kontorslandskap jämfört med medarbetare i cellkontor (30). Resultatet visade 
att medarbetare i kontorslandskap med fler än 6 personer hade en signifikant 
högre sjukfrånvaro än medarbetare i cellkontor. Dock visar en annan studie 
inget samband alls mellan sjukfrånvaro och kontorstyper (4). 
 
Ett vanligt problem i kontorslandskap som kan leda till ökad stress är bristen 
på avskildhet och störande ljud i form av prat, telefoner och dylikt (5). Dessa 
störande faktorer leder till att arbetet inte kan utföras så effektivt som önskas 
hos medarbetarna, vilket leder till ökad stress (5, 32-34). Höga distraktioner 
som irrelevant prat i kontorslandskapet kan ge kognitiva nedsättningar hos 
medarbetarna (35).  
 
En viktig färdighet hos medarbetare som jobbar i kontorslandskap är deras 
förmåga att bibehålla sitt fokus på arbetsuppgiften trots de distraktioner som 
är ofrånkomliga i dessa miljöer (34-36). En studie visar att den ökade 
självkontrollen påverkar hälsan så till vida att medarbetarna behöver längre tid 
för återhämtning (29). Dessa vanliga problem upplevs dessutom olika mellan 
generationer (6). En studie påvisar att personer födda under 1980-talet till det 
tidiga 1990-talet kände igen problemen i kontorslandskapen men förhöll sig 
till dem som nödvändiga uppoffringar för något positivt. Exempelvis ansågs 
irrelevant prat vara tecken på att saker händer och därför övervägde det 
positiva det negativa i distraktionen.  
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En studie visar positiva resultat i både medarbetarnas hälsa och produktivitet 
efter en flytt till ett kontorslandskap som erbjöd flera olika organisatoriska 
lösningar (31). Kontorsdesignen erbjöd medarbetarna att välja lokalisering 
efter arbetsuppgift vilket kan ses ligga i linje med psykosociala friskfaktorer 
likaså forskningsresultat som påtalar att olika former av jobb passar sig olika 
bra i olika kontorstyper (23, 28, 31, 34).  
 
Sammanfattningsvis visar forskningen att människan påverkas av den 
kontorsmiljö som hon vistas i. Medarbetare och chefer återfinns i gränssnittet 
av de fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorerna. De tvetydiga 
forskningsresultaten kan vara ett symptom på den relation som 
organisatoriska faktorer och de fysiska samt psykosociala faktorernas utgör 
tillsammans. Dessa faktorer står i ständigt utbyte med varandra och är därför 
svåra att isolera i syfte att skapa en kvantitativ generaliserbarhet. Flertalet av 
studierna är emellertid kvantitativa eller fallstudier. Möjligtvis är dessa 
samband mellan människan, organisation samt fysiska och psykosociala 
faktorer så komplexa att kvalitativ forskning behövs. En studie konkluderar att 
(6): 
 
(…) future research should focus on understanding context-specific workplace 
experience instead of understanding how average employees on average 
perceive their environment, as one solution does not necessarily fit all. 
 

4.3. Kontorslandskap och samhörighet 
En tanke med det öppna kontorslandskapet är att frånvaron av väggar och 
personliga rum skapar förutsättningar för ökad sammanhållning, gruppkänsla 
och kommunikation (1). Om arbetet utformas som en gruppaktivitet resulterar 
det i en produktionsmässig fördel, vilket Human relations-skolan genom 
Hawthorneexperimenten konstaterade på 1930-talet (37). En slutsats som 
drogs var att en god gruppkänsla betydde mer för arbetsmoralen och 
produktiviteten hos individen än de rent fysiska förhållandena på 
arbetsplatsen.  
 
Forskningen idag visar en mer varierad bild. Två studier som jämför cellkontor 
och kontorslandskap menar att sammanhållningen är sämre i 
kontorslandskapen mycket på grund av frånvaron av möjligheten till 
avskildhet, och yttre störande moment såsom prat (5, 38). En longitudinell 
fallstudie, som undersöker en arbetsplats som flyttat från cellkontor till 
kontorslandskap, visar en försämring i den upplevda nöjdheten i förhållande 
till flertalet faktorer varav grupprelationer är en av dem (39). Dessa negativa 
upplevelser av grupprelationerna ökade vid uppföljningen sex månader efter 
flytten. 
 
Två andra studier visar tvärtom en förbättrad gruppkänsla i kontorslandskapet 
och nyanserar förhållandet kontorslandskap och samarbete (40, 41). Designen 
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av kontorslandskapet kan influera arbetsplatsens kultur av interaktion mellan 
medarbetarna, men interaktion i sig påverkas även av arbetsorganisationen 
(40).  
 
En studie som behandlar sammanhållning sett ur socialt kapital påvisar att 
kontorslandskap förstärker det gruppbaserade sociala kapitalet men försvagar 
det personliga sociala kapitalet (41). Det gruppbaserade sociala kapitalet 
innebär att interaktionen har den kollektiva nyttan i fokus och den individuella 
nyttan är sekundär.  Gruppbaserat socialt kapital innebär ett starkt nätverk 
med sociala normer och förknippas med bland annat ökad kommunikation och 
stark företagskänsla. 
 
Designens förmåga att skapa ett ökat samarbete inom arbetsgruppen bekräftas 
i två statistiska studier (42, 43). Studierna visar att den övergripande 
planeringen på arbetsplatsen kan fungera stödjande för ett ökat samarbete. En 
av studierna visar att kontorets närhet av mötesrum och delade service 
stationer påverkade samarbetet på arbetsplatserna positivt (42). Liknande 
resultat påvisas i den andra studien där närheten till mötesrum och 
egenkontroll över arbetet hade positiva effekter på såväl gruppkänslan såsom 
nöjdheten över jobbet (43). 
 
Två fallstudier som undersöker kontorsdesign och interaktion på akademiska 
arbetsplatser påpekar att designen i sig inte är tillräcklig för att skapa ett 
samarbete (44, 45). Istället påtalas att design i kombination med en ändrad 
arbetsorganisation kan resultera i ökat samarbete och gruppkänsla på 
arbetsplatsen. Då det inte premierades att arbeta i team på arbetsplatsen och 
forskaryrket i sig organiserades och betraktades som en individualistisk 
aktivitet. Studierna konkluderar att om dessa arbetsplatser verkligen vill skapa 
innovativa miljöer och mer samarbete så krävs det även en organisatorisk 
förändring utöver kontorslandskapet. 
 
Kontorslandskap och annan kontorsdesign påverkar gruppkänslan, det är dock 
inte givet att den stärks. Studier visar ett komplext förhållande där designen av 
kontoret och närhet till mötesrum inverkar positivt på samhörigheten. 
Samtidigt som organisatoriska faktorer, såsom arbetssätt, utgör åtminstone en 
lika kraftfull påverkan på den upplevda samhörigheten. En central fråga är hur 
mycket påverkar den rådande arbetskulturen den upplevda samhörigheten på 
arbetsplatsen?  
 

4.4. Kontorslandskap och ledarskap 
Ett fungerande och gott ledarskap lyfts fram som en framgångsfaktor för såväl 
organisationers effektivitet som en friskfaktor för den psykosociala hälsan (23, 
46). Chefernas sätt att leda idag har utvecklats från det auktoritära till ett mer 
processinriktat och kommunikativt ledarskap (47, 48). Förväntningar på 
ledarskapet är att erbjuda medarbetarna en arbetsplats med möjligheter till 
lärande och kompetensutveckling. Det förväntas även ett utvecklande och 
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medbestämmande arbete i en god arbetsmiljö (3, 47, 48). Hur ett kontor 
inverkar på ledarskapet i sig eller medarbetarnas upplevelse av densamma är 
därför en relevant fråga. 
 
En statistisk studie visar att medarbetare som sitter i små kontorslandskap (se 
tabell 1) har en högre risk att uppleva missnöje över ledarskapet i jämförelse 
med andra kontorstyper (4). En bidragande anledning till det antas vara att 
chefen sitter bland medarbetarna.  
 
En studie sätter upp hypotesen att kontorstypen, genom dess arkitektoniska 
och funktionella kvalitéer, inverkar på medarbetarnas upplevelse av 
ledarskapet (19). Studien visar att medarbetare i medelstora kontorslandskap 
var de som upplevde ledarskapet bäst. Små kontorslandskap är den kontorstyp 
där det förekom genusskillnader i förhållande till upplevelserna av 
ledarskapet. Kvinnor skattade där ledarskapet som sämre i jämförelse med 
männen. Studien konkluderar att resultatet stödjer den uppställda hypotesen 
delvis, det vill säga att hur ett kontor är utformat kan inverka på upplevelsen 
av ledarskapet. Studien påtalar också att ytterligare forskning behövs i hur 
kontorets design och miljö påverkar relationen mellan chefer och medarbetare. 
 
I den allmänna diskursen kring vilka kvalitéer som kontorslandskap har 
nämns bland annat bättre kommunikation och samarbete mellan medarbetare 
och avdelningar (1). Utifrån hur kontorslandskapet inverkar på 
sammanhållningen och gruppkänslan är det en rimlig slutsats att även chefen 
och chefens ledarskap påverkas på något sätt. Forskningsunderlaget som 
hanterar hur ledarskapet påverkas av kontorsdesigner är skral utifrån den 
systematiska litteratursökningen (se bilaga 1). Ett av fynden från forskningen 
var emellertid att medarbetare i medelstora kontorslandskap upplevde 
ledarskapet bäst i studien (19). Det finns en samstämmighet i detta fynd 
relaterat till indikatorn för en god arbetsmiljö: positiva, engagerade, rättvisa, 
tillgänglig ledare (3). I ett kontorslandskap där chefer och medarbetare sitter 
tillsammans kan åtminstone tillgängligheten i indikatorn tänkas påverkas 
positivt. 
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5. Metod 
Fenomenologi är en ansats som betonar bland annat subjektivitet, beskrivning 
och tolkning i forskningsprocessen (49). Fenomenologin anses vara en 
fördelaktig ansats när människors uppfattningar, attityder och känslor står i 
fokus. Då denna studies syfte är att undersöka subjektiva upplevelser har en 
fenomenologisk utgångspunkt valts och har därmed påverkat val av 
dataanalysmetod.  
 
I detta avsnitt presenteras min förförståelse i ämnet, beskrivning av urval och 
datainsamling, dataanalysmetod, etiska överväganden samt hur 
litteratursökningen genomfördes till den teoretiska referensramen. Detta följs 
av en kritisk diskussion av hur metodvalet kan ha påverkat resultatets 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 

5.1. Förförståelse 
En fenomenologisk grundtanke är att allt någon vet om världen, till och med 
genom vetenskapen, tolkas utifrån den personliga erfarenheten (50). Ur detta 
perspektiv är det rimligt att anta att forskarens analys, av exempelvis en 
intervju, kommer att påverkas av hens förförståelse i ämnet. 
   
I denna uppsats är förförståelsen i ämnet kopplat till forskningsfrågorna, ett 
medverkande i de fokusgruppsintervjuer som genomfördes inom dr Bodin 
Danielssons forskningsdelprojekt under hösten och vintern 2013. Eftersom 
samma respondenter som blev intervjuade personligen var med i 
fokusgruppsintervjuerna anlades en grundförståelse av arbetsplatsens diskurs. 
 
Min egen förförståelse om kontorsmiljöer är främst en arbetslivserfarenhet 
som tjänsteman med lokalisering både i traditionella kontorsmiljöer och i 
flexkontor. Min erfarenhet är att människor visar en bredd av reaktioner kring 
dels processen av att flytta från traditionella kontor till flexkontor, och dels 
kring själva flexkontorets syfte och utformning. Inte sällan förekommer både 
positiva och negativa synpunkter i dessa fall.  
 
Min teoretiska erfarenhet av människors hälsomässiga och sociala reaktioner 
från sin omvärld och arbetsmiljö kan tillskrivas en kandidatutbildning i 
folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, och en pågående 
magisterutbildning i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid Kungliga 
tekniska högskolan. 
 

5.2. Intervjustudiens urval och datainsamling 
Under sensommaren och vintern 2013 genomfördes personliga djupintervjuer 
och fokusgruppsintervjuer inom forskningsdelprojektet ”Kontorsmiljöns 
påverkan på sammanhållning och identifiering med 
arbetsplatsen/organisationen”. Forskningsdelprojektets syfte var att 
undersöka hur identifikation, samhörighet och ledarskap påverkas av 
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kontorsdesignen. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas 
arbetsplatser. 
 
Empirin som presenteras i denna uppsats använder sig av delar av 
intervjumaterialet från de personliga djupintervjuerna från 
forskningsdelprojektet. Processen blev därför något okonventionell då denna 
uppsats syfte och frågeställningar har fått anpassas till befintliga intervjufrågor 
istället för vice versa. 
 
Urvalsprocessen inom forskningsdelprojektet fokuserade på arbetsplatser i 
offentliga förvaltningar med olika kontorsdesigner, i Stockholmsområdet. 
Detta resulterade i en representation av tre offentliga förvaltningar med 
följande tre olika kontorsdesigner:  

 
1. Traditionellt kontor, utgörandes av främst cellkontor 
2. Flexkontor 
3. Öppet kontorslandskap 

 
Den här uppsatsens urvalsprocess styrdes av dels tids- och resursramar 
examensuppsatsen medgav, dels intresse i ämnet. Utifrån de nämnda ramarna 
begränsades urvalet till en kontorsdesign på en offentligförvaltning och 
utvalda delar av frågebatteriet.  
 
Kontorsdesignen som valdes var medelstort öppet kontorslandskap, personliga 
djupintervjuer med sex medarbetare och sex chefer från totalt sex olika 
avdelningar. Ur intervjuguiden valdes fyra stycken huvudfrågor inklusive sju 
delfrågor angående samhörighet och ledarskap (se bilaga 3). 
 
Den ungefärliga intervjutiden per respondent var mellan 20-40 minuter för de 
valda frågeställningarna i intervjuguiden. Av de tolv respondenterna var sju 
kvinnor och fem var män i ett åldersspann på 30-65 år (se tabell 2). 
 
Arbetsuppgifternas karaktär skilde sig åt beroende på avdelning, från 
rutinbetonade handläggningar till mer avancerade utredningar.  
 
 
Tabell 2. Respondenternas kön- och åldersfördelning uppdelade på medarbetare 
och chefer. 

Medarbetare Chefer 
Respondent 4 (kvinna, 30-39 år) 
Respondent 7 (kvinna, 30-39 år) 
Respondent 8 (kvinna, 50-65 år) 
Respondent 9 (man, 30-39 år) 
Respondent 11 (man, 40-49 år) 
Respondent 12 (man, 40-49 år) 

Respondent 1 (man, 50-65 år) 
Respondent 2 (kvinna, 50-65 år) 
Respondent 3 (kvinna, 50-65 år) 
Respondent 5 (kvinna, 40-49 år) 
Respondent 6 (kvinna, 30-39 år) 
Respondent 10 (man, 50-65 år) 
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Datainsamlingen för denna uppsats bestod av att ta del av de genomförda 
personliga djupintervjuerna som utfördes inom forskningsdelprojekt. Data 
bestod av ljudupptagningar från djupintervjuerna.  
 

5.2. Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och i sin helhet utifrån frågor som 
intervjuguiden ställer. Denna transkriberingsform valdes för att inhämta så 
mycket data som möjligt från intervjuerna.  
 
För att analysera de transkriberade intervjuerna användes 
meningskoncentrering (50). Valet av Meningskoncentrering är en empirisk 
fenomenologisk analysmetod som utgår från fem steg (se figur 2): 
 

1. Hela intervjun lästes igenom med syftet att få helhetsintrycket av den. 
2. Ur intervjusvaren fastställdes meningsenheterna på det sätt som 

respondenten uttryckte dem. 
3. Teman formulerades utifrån meningsenheterna med syfte att så enkelt 

som möjligt fånga essensen i dem (se exempel i tabell 3). 
4. De teman som framkommit fyllde sedan innehållet till 

forskningsfrågorna. 
5. Resultatet från steg 4 sammanställdes till en deskriptiv helhet som 

besvarar forskningsfrågorna i uppsatsen (återfinns i denna uppsats 
under resultat- och analysdelen).  

 
 

 
Figur 2. Förenklad figur av analysprocessen med meningskoncentrering. 
 
 

 



 

 28 

Tabell 3. Meningskoncentrering, steg 2 och 3 

Respondentens naturliga 
meningsenhet 

Tema 

(…) för där tror jag i och med att vi 
sitter i en… i slutet av liksom den 
husdelen så tror jag att det bidrar 
till den identiteten och 
sammanhållningen där, vi-känslan 
och det där.  

Att sitta tillsammans och avskilt stärker 
vi-känsla. 
 
 

Och omvänt då när man sitter i de 
lite mer centrala delarna nära 
atriet då, där alla blir rätt störda 
och splittrade och grupperna flätas 
in i varandra, man kan inte 
urskilja den så tror jag att det 
splittrar. Det påverkar 
gruppkänslan. 

Att sitta splittrat och uppblandade är 
negativt för vi-känslan. 

 
 
 I syfte att åskådliggöra skillnader i upplevelser mellan medarbetare och chefer 
gjordes en analys på tematisk nivå. Det innebär att de teman som endast 
framkom hos en av grupperna betraktas som en skillnad i upplevelse. 
 

5.4. Etiska överväganden 
I forskningsprojektet behandlades intervjuerna av medarbetare och chefer 
konfidentiellt. Dessa kontaktades personligen och tillfrågades om de ville delta 
i forskningsprojektet. Ingen information om vilka dessa personer är delges 
genom forskningsprojektet. 
 
Denna uppsats håller fast vid dessa konfidentiella anspråk. Samtliga personer 
som blev intervjuade kodas om till Respondent 1, Respondent 2, och så vidare 
(se tabell 2). Inga citat publiceras som kan avslöja vilken position i 
kombination med avdelning någon tillhör. Den offentliga förvaltning som 
personerna arbetar vid är också anonymiserad, liksom deras avdelningar.  
 
Denna uppsats resultat, slutsatser och förslag till förbättringsåtgärder kommer 
att kommuniceras till den offentliga förvaltningen under hösten 2014.  
 

5.5. Om litteratursökningen till den teoretiska referensramen 
Litteratursökningens utfördes systematiskt med inklusions- och 
exklusionskriterier. Denna litteratursökning utgjorde den huvudsakligagrund 
för de vetenskapliga artiklarna som återfinns i den teoretiska referensramen. 
Sökningen presenteras i sin helhet i bilaga 2.  
 
Kompletterande sökningar gjordes via Google Scholar och KTH Primo. 
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5.6. Om metodval 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av hur 
kontorslandskapet påverkar samhörigheten och ledarskapet. Metodvalet att 
göra intervjuer lämpade sig i förhållande till syftet som är centralt runt 
människors upplevelser, vilket stärker uppsatsens validitet (49). En 
intervjustudies validitet är inte en fråga som ska ställas en gång, utan en fråga 
som ska finnas med genom hela arbetsprocessen (50). Denna uppsats 
ambition var att vara så metodologisk transparent som möjligt utan att 
överträda de etiska övervägandena. I denna transparens kan läsaren själv 
bedöma validiteten.  
 
En faktor som har påverkat denna uppsats är att intervjuguiden redan var 
framtagen och intervjuerna var gjorda. Uppsatsens syfte och frågeställningar 
fick anpassas till en redan gjord intervjuguide och gjorda intervjuer, istället för 
den mer konventionella processen där syfte och frågeställningar formuleras 
först (49).  
 
Andra effekter av att forskaren inte var med vid datainsamlingen är att den 
sociala och den känslomässiga dimensionen saknas. Dessa utgör en viktig del i 
en intervjusituation och kan inverka på förståelsen av ljudmaterialet (50). 
 
Analysmetodiken som användes i denna uppsats var den fenomenologiska 
meningskoncentreringen (50).  En nackdel med fenomenologin som ansats är 
att eftersom fokus ligger på subjektivitet, beskrivningar och tolkningar av data 
kan vetenskapligheten ifrågasättas (49). Det kan innebära i detta fall att om 
transkriberingarna analyseras med samma metod men av en annan forskare 
kan andra resultat komma fram. Detta kan ses som en direkt påverkan på 
uppsatsens reliabilitet. Dock finns kapitel 5.1. ”Förförståelse” för att klargöra 
under vilka subjektiva premisser analysen företogs. 
 
Uppsatsens generaliserbarhet eller representativitet kan ses ur olika 
perspektiv. Det går att göra åtskillnad i olika former av generaliseringar såsom 
den naturalistiska, statistiska och den analytiska generaliserbarheten (50). Det 
råder även en diskussion om huruvida kvalitativ forskning, vars syfte är att 
undersöka det specifika och lyfta fram perspektiv, ska ens relateras till 
generaliserbarhet (49). Denna uppsats generaliserbarhet kan dock kopplas till 
den analytiska formen. Den analytiska generaliserbarheten utgår från att 
forskaren i sin argumentation av sina resultat påvisar stödjande belägg för 
dessa (50). De stödjande belägg som påvisas i denna uppsats kan ses i 
diskussionsdelen där resultaten relateras till den forskning som främst 
avsnittet med den teoretiska referensramen innehåller. 
 
Den systematiska litteratursökningen av vetenskapliga artiklar som låg till 
grund för den teoretiska referensramen kan ha påverkat kunskapsunderlaget 
negativt. Den systematiska litteratursökningen innebar både inklusions-  
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respektive exklusionskriterier för vilka artiklar som inkluderades i studien, 
samt tydliga avgränsningar på vilka databaser som valdes (se bilaga 2). Detta 
har sannolikt inverkat begränsande på kunskapsunderlaget som totalt endast 
producerade 19 artiklar. Samtidigt erbjuder metodiken en så pass hög 
transparens för läsaren att möjlighet finns att utföra exakt samma sökning. 
Den systematiska litteratursökningen har därmed en hög reliabilitet. Viss 
komplettering gjordes med bredare sökningar för att bredda kunskapen i 
ämnet, vilka har en lägre reliabilitet. 
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6. Resultat och analys 
Djupintervjuernas tematiska resultat och analys presenteras utifrån 
intervjuguidens ordning av frågeställningar (se bilaga 2). Inom varje 
frågeställning presenteras de teman som var gemensamma eller explicita. De 
gemensamma temana avser att de förekom bland både medarbetare och 
chefer. Explicita teman är de teman som endast förekom hos antingen 
medarbetare eller hos chefer. 
 
Med uttrycket ”respondenterna” avses medarbetarna och cheferna som en 
gemensam helhet. Uttrycken ”medarbetar/e/en/na” och ”chef/er/en” avses 
gruppen eller enskilds representant från gruppen beroende på böjning.  
 

6.1. Hur lokalerna påverkar sammanhållningen inom arbetsgruppen 
Respondenterna var relativt eniga om att kontorslandskapet påverkade 
gruppkänslan inom arbetsgruppen på något sätt. Bland samtliga chefer var 
upplevelsen att lokalerna gynnade samhörigheten i arbetsgruppen på ett 
positivt sätt. Fem av sex bland medarbetarna upplevde detsamma.  
 
Tre teman framkom som berörde hur lokalerna påverkade sammanhållningen, 
varav det mest centrala temat var att sitta tillsammans (se figur 3). De övriga 
två handlade om fika och visuell närvaro. 
 
 

 
Figur 3. Teman i hur lokalerna påverkar sammanhållningen inom arbetsgruppen 
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6.1.1. Att sitta tillsammans 
Att sitta tillsammans med sin arbetsgrupp gjorde att gruppkänslan stärktes. 
Kvalitéer som nämndes var att landskapet underlättar för umgänge, samtal 
och samarbete inom arbetsgruppen. En medarbetare (kvinna) upplevde att 
tillhörigheten ökar till sina kollegor, oavsett hierarkisk position. En chef (man) 
vars arbetsgrupp satt ensamma i en del av byggnaden upplevde att just sitta 
ensamma tillsammans stärkte gruppkänslan.  
 
En chef (kvinna) menade att närheten av varandra var en fördel för 
nyanställda som mer obehindrat kunde observera hur kollegorna utförde 
arbetsuppgifter, ställa frågor och överhöra telefonsamtal. Dessa faktorer 
bidrog till nyanställdas utveckling positivt, ansåg hon. 
 
Samtidigt förekom det motsatta förhållandet bland de respondenter som satt 
splittrade från sin arbetsgrupp. Dessa upplevde inte att kontorslandskapet 
bidrog till gruppkänslan. En medarbetare (man) menar att det känns som att 
vara utanför. En annan medarbetare (kvinna) påpekar att det kan kännas 
anonymt att sitta i ett kontorslandskap.  
 
Att sitta nära sin arbetsgrupp och på något sätt avskilda inverkar positivt på 
sammanhållningen. Känslan av avskildheten kan stärkas av en enkel fysisk 
avdelning i rummet: 
 
Respondent 7 (medarbetare, kvinna) 
Inom min enhet är vi indelade i tre olika team. Jag sitter jättenära mitt 
team… och dom har jag jättebra kontakt med, när vi sitter som vi gör. Men 
dom andra teamen, som sitter på andra sidan kopieringsmaskinen, där har 
man ju inte samma inblick som hos dom som jag sitter nära.  
 
I citatet ovan framgår det att kopiatorn delar av kontorsytan och verkar 
därmed inverka på graden av sammanhållning inom arbetsgruppen. Detta 
beroende på om medarbetarna sitter på samma eller olika sidor av den. 
 

6.1.2. Fika 
Lokalerna ansågs även påverka hur respondenterna upplevde sina fikaraster. 
En chef (kvinna) påtalar att få sitta med sin arbetsgrupp i ett fikarum som bara 
de använder som stärkande för gruppkänslan och sammanhållningen. 
Samtidigt nämner hon att det kan bli tråkigt också eftersom det innebär att 
inga andra är där. 
 
Upplevelsen att lokalerna inte alls inbjuder till gemensamma fikaraster utan 
snarare tvärt om förekom också.  
 

6.1.3. Visuell närvaro 
Ett öppet kontorslandskap innebär en högre synlighet för de som vistas där. 
Det blir tydligt vilka som är på plats och så vidare. Den visuella närvaro 
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angränsar till kontroll, vilket en chef och en medarbetare påtalar, men är trots 
allt en kvalité som upplevdes stärka sammanhållningen: 
 
Respondent 12 (medarbetare, man) 
Man har lite koll på varandra och… då blir det att man bryr sig mer kanske 
också. Så det är inte koll i någon negativ bemärkelse utan det är positivt.  
 

6.2. Hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan arbetsgrupperna 
Hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan arbetsgrupperna ansåg 
respondenterna bero på främst huruvida arbetsgrupperna satt tillsammans 
eller inte. Bland medarbetare var det fyra stycken som tyckte att lokalerna 
hade en positiv inverkan på sammanhållningen mellan arbetsgrupperna. 
Motsvarande för cheferna var två stycken.  
 
Ett annat tema som framkom, men mer marginellt, handlade om 
arbetsgrupperna hade gemensamma arbetsuppgifter eller ett övergripande 
arbetssätt (se figur 4).  
 
 

 
Figur 4. Teman i hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan 
arbetsgrupperna 
 
 

6.2.1. Att sitta tillsammans 
Det huvudsakliga temat som framkom var återigen kontorslandskapets 
organisatoriska egenskap att sitta gemensamt. Liknande positiva kvalitéer som 
nämndes angående hur lokalerna påverkar sammanhållningen inom 
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arbetsgruppen återfinns mellan arbetsgrupperna. Aspekter som att 
kommunikationen underlättas mellan arbetsgrupperna och att få höra det 
”naturliga pratet” nämndes som stärkande faktorer för sammanhållningen.  
 
De respondenter som satt uppblandade med andra arbetsgrupper upplevde att 
samhörigheten med dem påverkades positivt. Det motsatta förekom där en 
chef (man) vars arbetsgrupp satt något avskilda menar att samtidigt som 
gemenskapen inom gruppen stärks av avskildheten, försvagas gemenskapen 
gentemot de andra arbetsgrupperna: 
 
Respondent 1 (chef, man) 
Ja, den där avskildheten kan bidra till att andra inte vågar sig dit eller att 
det blir som en identifierbar enhet som gör att den kanske blir svårare att 
tränga in hos så att säga. 
 

6.2.2. Arbetssätt 
Kontorslandskapen kan bidra till ökad gemenskap och sammanhållning 
mellan olika arbetsgrupper om arbetsgruppen har ett övergripande arbetssätt. 
Det avser att arbetsgrupper har med flera andra arbetsgrupper att göra i det 
dagliga arbetet.  
 
Att ha med andra arbetsgrupper att göra i det dagliga arbetet i sig nämndes 
vara stärkande för sammanhållningen mellan arbetsgrupper. 
 

6.3. Hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan avdelningar 
Gällande hur kontorslandskapet påverkar gemenskapen och 
sammanhållningen mellan avdelningar framkom tre centrala teman (se figur 
5). Det återkommande temat är att sitta tillsammans eller nära andra 
avdelningar upplevs förbättra och bidra till sammanhållningen positivt. Den 
visuella närvaron, det vill säga att de olika avdelningarna är synliga för 
varandra, förbättrar gemenskapen med dem. Fika- och lunchrummen utgör en 
yta för kommunikation mellan avdelningarna och ansågs vara 
gemenskapsstärkande av den anledningen.  
 
Bland både medarbetare och chefer var det fyra stycken i vardera gruppen som 
uppfattade att lokalerna bidrog positivt till sammanhållningen mellan 
avdelningarna. 
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Figur 5. Teman i hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan avdelningarna 
 
 

6.3.1. Att sitta tillsammans 
Att sitta tillsammans eller nära andra avdelningar upplevdes gynna 
sammanhållningen mellan avdelningarna. Utöver det påtalades att just sitta 
tillsammans skapade förutsättningar för kommunikation och samarbete 
mellan avdelningarna.  
 
Ytterligare en aspekt som lyftes fram var upplevelser av hur distans mellan 
avdelningar bidrog till en försvagande sammanhållning mellan dem. Ett 
geografiskt avstånd, i detta fall i andra delar av staden, mellan avdelningarna 
medförde att kommunikationen försvagades. Som ytterligare en effekt 
upplevdes det som om konflikter gynnades av det.  
 

6.3.2. Visuell närvaro 
Att från sin kontorsdel se personer på andra avdelningar, eller i fikarummen 
upplevdes gynna sammanhållningen. En chef (man) påtalar en ökad 
igenkänning och koppling mellan ansikte, namn och avdelning: 
 
Respondent 10 (chef, man) 
Man träffas i fikarummet man träffas och hämtar kaffe, man ser varandra. 
(…) när man har en fråga på ett annat håll så är det ju, man mejlar ju inte 
om man vet att den sitter på samma plan eller jag ser den där nere på andra 
sidan atriet då passar jag på att gå dit, det blir ju liksom lite mera naturligt. 
Man kan ju inte sätta sig och mejla när man ser varandra. Så på det sättet 
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tror jag att det gynnar även den samhörigheten. Och att, jag har ju träffat 
massor av folk som jag bara haft namn på och inte vetat vilka dom är… 
 
Intervjuaren: Och nu i det här huset så har dom i de där avdelningarna blivit 
mycket mera tydliga för dig? 
 
Ja precis, för jag ser dom i alla fall. Jag kanske inte har med dom att göra 
alltid men nu vet man någorlunda ”dom jobbar på lönekontoret” och ”den där 
jobbar ju med det och det”.    
 

6.3.3. Fikarum 
De gemensamma fikarummen upplevdes som att underlätta kommunikationen 
mellan avdelningar som fikar tillsammans. Enligt en chef (kvinna) skapas en 
grund för en annan form av gemenskap i fikarummet där kvalitéer som 
återfinns i temat visuell närvaro: 
 
Respondent 5 (chef, kvinna) 
Man lär känna varandra, man stöter på varandra, man kanske sitter i 
lunchrummet och fikar eller äter lunch och man kan prata med varandra och 
lära känna varandra på ett helt annat sätt.  
 
En annan chef (kvinna) arbetade i en avdelning där en spontan uppdelning av 
fikarummen hade skett.  Två avdelningar hade delat på två fikarum och den 
respondenten upplevde inte samma kvalitéer av samhörighet och gemenskap 
med andra avdelningar.  
 

6.4. Hur lokalerna bidrar till sammanhållningen mellan chef och 
medarbetare? 
Ur respondenternas svar kunde det tydas att när medarbetare sitter 
tillsammans eller i nära anslutning till sin chef påverkar lokalerna deras 
relation, kommunikation och maktstrukturer. Fem av cheferna upplevde att 
lokalerna hade en positiv inverkan på relationen mellan medarbetarna och 
dem själva. Motsvarande var det fyra av medarbetarna som upplevde det som 
positivt.  
 
Upplevelser utifrån tre övergripande teman framkom: kommunikation, 
maktförhållanden och visuell kontroll (se figur 6). De två sistnämnda temana 
var explicita för cheferna. I huvudsak var ansågs lokalerna stärka 
gemenskapen mellan medarbetarna och chefer.  
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Figur 6. Teman hur lokalerna påverkar sammanhållningen mellan chefer och 
medarbetare 
 
 

6.4.1. Kommunikation 
Att sitta gemensamt chefer och medarbetare ansågs stärka kommunikationen 
mellan grupperna. Kvalitéer som en öppenhet mellan grupperna, tillgänglighet 
för vardagliga frågor och vardagligt prat ansågs stärka gemenskapen. Det 
vardagliga pratet i sig uttryckte en chef (kvinna) bidra till den minskade 
hierarkin mellan chefer och medarbetare. 
 
En medarbetare (kvinna) påtalar att just sitta gemensamt bidrar till en 
öppenhet och minskat hemlighetsmakeri mellan chefer och medarbetare. 
Öppenheten och det minskade hemlighetsmakeriet kan samtidigt ses generera 
negativa kommunikativa kvalitéer.  
 
En annan medarbetare (kvinna) reflekterar kring att sitta gemensamt med sin 
chef minskar naturligheten om att be om ett samtal. Behöver en medarbetare 
ett samtal med sin chef och vill gå undan för att kunna prata blir detta 
samtidigt tydligt för de övriga kollegorna. Detta kan ha en hämmande effekt på 
medarbetarna att be om dessa samtal enligt henne.  
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En chef bekräftar denna bild att kontorslandskapet försvårar möjligheterna att 
sköta de känsliga samtalen på ett bra sätt: 
 
Respondent 6 (chef, kvinna) 
Ja, det är ju lättare med dom här vardagliga sakerna, jamen som när dom 
har frågor om förrättningar eller sådana saker. Det tycker jag är lättare med 
kontorslandskapet men däremot tycker jag att det är jobbigt, jag tycker att 
det är jobbigt med dom här, när det kommer till mer privata grejor. För det 
blir så otroligt tydligt när man går iväg med någon och sätter sig i ett tyst 
rum.  
 

6.4.2. Maktförhållanden 
En kvalité flera chefer påtalade var att sitta tillsammans med medarbetarna 
minskade hierarkin i arbetsgruppen. Deras position som chef 
avdramatiserades något och upplevdes som positivt: 
 
Respondent 3 (chef, kvinna) 
(…) jag är ju en i gänget som sitter på samma premisser som alla andra, och 
det skulle vara hemskt med en liten chefshörna så att säga (…) just det 
beslutet man tog att alla chefer ska sitta på samma sätt som alla andra det 
har varit bra, det har varit positivt. 
 
En annan chef utrycker sig mer explicit utifrån maktstrukturer: 
 
Respondent 2 (chef, kvinna) 
Men alltså det måste man ju säga att det blir ju, ur mitt perspektiv, mycket 
mindre hierarkiskt. Men det är möjligt att medarbetarna, det får man ju se 
sen då, inte tycker så. 
 
Ingen av medarbetarna uttryckte sig i termer av maktstrukturer lika explicit 
som cheferna gjorde.  
 

6.4.3. Visuell kontroll 
Att sitta tillsammans chef och medarbetare påverkar gemenskapen utifrån den 
visuella kontrollen som ett kontorslandskap medger. Detta tema uttryckte 
endast cheferna.  
 
En chef (man) menar att det faktum att de sitter tillsammans och ser varandra 
innebär en ömsesidig visuell kontroll. Arbetsgruppen i stort får bättre 
kännedom om varandra, hur de reagerar i olika situationer och hur deras 
arbetssituation är.  
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Enligt respondenten gynnar detta relationen och samhörigheten mellan dem: 
 
Respondent 10 (chef, man) 
Ja, jag tror att det gynnar sammanhållningen, alltså den relationen. Det tror 
jag absolut. Jag blir synlig för dom, dom ser hur jag fungerar, dom hör mig 
prata, dom hör mina resonemang. Jag… när jag agerar och det dyker upp 
saker och ting snabbt. Dom ser mig mycket mer, dom lär känna mig bättre, 
och vice versa. Och det, för mig gynnar det sammanhållningen någonstans. 
 
Samtidigt finns det en övervakande funktion i ett kontorslandskap som 
uttrycks av en annan chef (kvinna). Kontorslandskapet ger förutsättningar för 
chefen att på ett enkelt sätt se exempelvis hur länge medarbetarna fikar. 
Kontorslandskapet innebär också en ömsesidig kontroll av varandra, det vill 
säga medarbetarna emellan och medarbetare och chefer emellan. Gränserna 
mellan arbete och paus blir tydliga, exempelvis om någon går in på Facebook 
eller liknande.  
 

6.5. Hur revir på arbetsplatsen påverkas av kontorslandskap och 
organisation 
I intervjuguiden ställdes frågan: ”Upplever du att det finns revirindelningar 
inom kontoret? Ifall det är så, bedömer du att det kan hänföras till lokalernas 
utformning eller grupporganisationen?”. I analysen av denna fråga har fokus 
lagts på hur lokalerna påverkar revirindelningar.  
 
Ungefär hälften av respondenterna upplevde det var i huvudsak 
organisationen som skapade revirindelningar och endast en respondent som 
trodde att det hade med lokalernas utformning att göra. Resten upplevde inga 
revir på sin arbetsplats. Trots detta framkom flera kvalitéer i hur arkitekturen 
var med och påverkade revirindelningar. 
 
Totalt framkom tre centrala teman: Praxis, arkitekturens avskildhet och 
arkitekturens öppenhet (se figur 7). Det sistnämnda temat förekom endast hos 
cheferna.  
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Figur 7.  Teman hur kontorslandskap påverkar revir på arbetsplatsen 
 
 

6.5.1. Praxis 
Detta tema avser en mer praktisk ingång kring hur revir kan uppstå, i 
exempelvis fikarum. En chef (kvinna) uttrycker en upplevelse av att det 
förväntas av alla att de fikar på sitt våningsplan. Detta även om ingen 
formalitet kring detta finns. Därmed anläggs revir i dessa fikautrymmen. 
Arkitekturen i var fikarummen placeras påverkar därmed uppkomsten av 
revir. Men som en respondent uttrycker detta så finns det en dimension av 
pragmatik i detta: 
 
Respondent 3 (chef, kvinna) 
Alltså, man byter ju inte våningsplan men man kan ju gå till andra änden, jo 
då det händer att man gör. Och sen när man är på möten och så vidare då 
kan man ju röra sig i hela huset. Nej, det är inte så där, det har jag aldrig 
upplevt, att man mutat in sitt område och sagt att det här är vårt. Men 
vanans makt är ju stor och man går ju till det som är närmast, det som är 
praktiskt. 
 

6.5.2. Arkitektonisk avskildhet 
Att sitta på något sätt avskilda rent arkitektoniskt på olika nivåer stödjer att 
revir uppkommer upplevde tre av cheferna och en medarbetare. Att sitta i en 
del av huskroppen med någon form av avskiljare som markerar detta, 
exempelvis en trappa upp eller ner, stärker reviret. Ytterligare effekter av detta 
är dock att gemenskapen inom arbetsgruppen som sitter avskilt ökar medan 
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resterande arbetsgrupper upplever att detta är någon annans revir. En 
respondent menar att: 
 
Respondent 12 (medarbetare, man) 
Jag tror många tycker vi har ett litet revir, vi och kart och mät. För vi fikar 
oftast ihop och vi gör väl lite saker ihop och vi sitter lite, vi sitter i gamla 
delen, fast allt är renoverat så det är väldigt fräscht och fint så det är ingen 
skillnad så. Men det blir ändå, det är en halvtrappa ner (…) 
 
En annan nivå av avskildheten kan ses i själva kontorsrummet. En chef 
(kvinna) påtalar att vissa av platserna upplevs mer populära och åtråvärda just 
för att de är de mest ostörda platserna. Detta i sin tur skapar en inre tur- och 
rangordning bland medarbetarna om vilka som ska överta sådana platser när 
de blir vakanta. De allra sämsta platserna viks åt nyanställda som sedan får 
arbeta sig upp till de bättre platserna: 
 
Respondent 5 (chef, kvinna) 
 Det är ofta den som har jobbar lite längre som tycker att nu är det min tur 
och så blir det liksom en… det blir en turordning på det där. Och dom har 
väldigt bra koll på det där ”Nästa gång är det faktiskt dennes tur att få 
fönsterplatsen”, så dom har koll själva. Och vi har sagt att det där får ni inte 
hålla på att rodda med själva utan ni får komma med önskemål till oss och så 
bestämmer vi vilka som ska sitta där. För det kan ha med andra anledningar 
att göra att man behöver sitta vid fönstret. Det kan vara någon som har 
extremt svårt att koncentrera sig till exempel (…) Det är ingen rolig plats att 
sitta precis i mitten på korridoren det… det är där de nya får sitta. Så det blir 
lite så att de får börja där och sedan får det flyttas om liksom vartefter. För 
dom allra finaste platserna dom är ju allra längst ner i hörnen och där sitter 
dom som bestämt att där ska dom sitta.  
 
På liknande sätt förklarar en annan respondent (chef, kvinna) att 
skrivbordsplatserna som sitter tillsammans med ledningen är eftertraktade 
och inger en känsla av status hos medarbetarna. Att bli flyttat ifrån de 
platserna kan ge en känsla av att bli degraderad just på grund av denna 
revirlika avskildhet som ledningen skapar med sin närvaro: 
 
Respondent 2 (chef, kvinna) 
Ja, men vi har ju, jag tror ju att det finns en laddning i det att vårt kontor 
delas av två tysta rum. Och på den ena delen sitter vi i ledningsgruppen plus 
några medarbetare och på den andra sitter övriga medarbetare. Och jag tror 
att det kan finnas en känsla för om man sitter på ena sidan med 
ledningsgruppen eller på den andra. (…) För det har ju forskning visat har 
jag lärt mig, lärde jag mig häromdagen faktiskt, att om man sitter nära 
chefen så ger det mycket bättre karriärmöjligheter. Därför att då har du hela 
tiden en möjlighet att också visa vad du kan (…) 
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6.5.3. Arkitektonisk öppenhet 
Detta tema framkom endast bland chefer. Öppenheten i kontorslandskapet 
ansågs försvaga reviren. Kvalitéer som nämndes var att öppenheten försvårade 
att reviren skulle kunna upprätthållas, att bristen på avskildhet skulle 
motarbeta uppkomsten av revir, och en allmän tro att öppenheten helt enkelt 
borde göra det. Noterbart gällande dessa chefer var att flera satt tillsammans 
med sina enheter arkitektoniskt avskilda och resonerade kring hur det skulle 
vara att sitta i de mer öppna delarna.  
 
En intressant kvalité som framkom var hur öppenheten i sig kan frammana 
revir på individnivå. Kontorslandskapets tanke kring likformigheten passar 
inte alla individer som därmed börjar personalisera sina arbetsplatser, det vill 
säga sätta upp kort och inreda efter sin smak och person: 
 
Respondent 10 (chef, man) 
Däremot, så hade vi liksom idén att när vi flyttar in hit nu, det ska inte sättas 
upp massa grejor det får inte finnas saker på skåpen, du får liksom inte göra 
dem personliga. (…) Och det gick ju… ja det är ju inte så. Utan folk sätter ju 
upp en massa, man måste få göra sin lilla sfär där med bilder hit och dit. 
 

6.6. Konkurrens inom, mellan och gentemot andra arbetsgrupper och 
avdelningar 
Majoriteten av respondenterna upplevde att det fanns en konkurrens inom, 
mellan och gentemot andra arbetsgrupper och avdelningar. Bland de 
respondenter som upplevde att konkurrens förekom på någon nivå var till 
största del chefer. De respondenter som inte upplevde någon konkurrens alls 
var medarbetare. Två centrala teman framkom gällande frågorna om 
konkurrens som kunde kopplas till arbetsplatsens utformning: produktion, och 
individuella faktorer (se figur 8).  
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Figur 8. Teman om konkurrens inom, mellan och gentemot andra arbetsgrupper 
och avdelningar 
 
 

6.6.1. Produktion 
Gemensamt för flera respondenter var att de uppfattade en 
konkurrenssituation i att arbeta snabbt. Både medarbetare och chefer påtalade 
detta att arbeta snabbt var viktigt och belönades: 
 
Respondent 5 (chef, kvinna) 
Ja. Och det har handläggarna upptäckt att dom som har klarat av att göra 
många utredningar utan att överstiga tidsgräns och hållit sig inom den 
ramen för den dom ska göra det, alltså dom premieras såklart i lönekuvertet. 
Och då blir det ju lite av en konkurrens självklart, så är det ju. 
 
En medarbetare (kvinna) menar att anledningen till att det inte fanns någon 
konkurrens inom arbetsgruppen, var att alla kunde göra allt. Respondenten 
talar om en redundans i arbetet som möjliggör att vid exempelvis hög 
arbetsbelastning så stannar inte arbetet upp utan kan fördelas jämt över 
kollegorna. Det kan ses som ett bra sätt att bibehålla en jämn produktion på 
avdelningen: 
 
Respondent 8 (medarbetare, kvinna) 
Man hjälps åt. Har jag inte så mycket att göra kan jag hjälpa mina andra två 
administratörer som har mycket att göra. Vi har ju samma uppgifter vi kan 
ju göra allas uppgifter. 
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En chef (kvinna) talar om redundans men i ett annat ljus. I detta fall utgör 
redundansen ett organisationsmässigt verktyg för att bibehålla ett högt 
arbetstempo. Redundansen här signalerar inte att arbetstempot är för högt 
utan att handläggaren inte passar för sitt yrke: 
 
Respondent 5 (chef, kvinna) 
Det förväntas att man presterar om man ska jobba här annars kan man inte 
jobba här. Vi har alldeles för mycket att göra. Och varje gång vi har en 
handläggare som inte jobbar så läggs det arbetet på alla andra. Så är det. 
Och vi låter inte dom ta det. Då får man välja att sluta och hitta något annat. 
Så det kan man väl tycka är tufft samtidigt som det är ingen skyddad 
verkstad här, det går inte, det är inte det någon annanstans heller. 
 

6.6.2. Individuella faktorer 
Detta tema framkom endast bland chefer. Konkurrensen inom arbetsgruppen 
tillskrevs individers olikheter av två respondenter. I deras svar anläggs en 
utgångspunkt att vissa människor är mer tävlingsinriktade och vill utmärka 
sig, oavsett arbetsmiljö och hur arbetet är organiserat:  
 
Respondent 2 (chef, kvinna) 
Det är ju väldigt individrelaterat skulle jag vilja säga. En del människor, 
oavsett organisation och oavsett arkitektur och arbetsmiljö, är människor 
som vill vara bäst och som jämför sig och så va. Medan andra inte gör det 
oavsett. Så det är klart att det finns men jag tycker det inte är något uttalat. 
Det är ingenting som är specifikt som jag känner att det här behöver jag 
jobba med i gruppen eller så. Och det kanske beror på att vi har väldigt 
många olika arbetsuppgifter som inte renderar varandras områden i så hög 
utsträckning då. 
 
I citatet ovan framkommer aspekten att olikartade arbetsuppgifterna påverkar 
hur konkurrensen tar sin form. Med olika arbetsuppgifter upplevdes 
konkurrensen vara närmast ett personlighetsdrag. Detta står i kontrast till den 
kollektiva känslan av att behöva jobba snabbt som belystes i kapitel 6.6.1. 
 

6.7. Hur ledarskapsstilen påverkas av kontorslandskapet 
Det stora övergripande temat bland respondenterna var att chefens 
tillgänglighet ökar i ett kontorslandskap (se figur 9). Bland cheferna var det två 
stycken som uttryckligen fann den ökade tillgängligheten som positiv, bland 
medarbetarna var det fyra stycken som tyckte det. Samtidigt upplevde tre 
respondenter totalt att lokalerna inte inverkade på ledarskapet, varav två av 
dessa var chefer.  
 
Vad tillgängligheten innefattade för kvalitéer skilde respondenterna åt.  Det 
explicita temat hos medarbetarna var upplevelser av kommunikation. Det 
explicita temat för cheferna var upplevelser av delaktighet. 
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Figur 9. Teman i hur ledarskapsstilen påverkas av kontorslandskapet 
 
 

6.7.1. Tillgänglighet 
Medarbetarna upplevde att kontorslandskapet gjorde det enklare att fråga sin 
chef saker. En mer öppnare stämning och ett bättre samarbete. Att chefen satt 
nära innebar att chefen också var tillgänglig och var en positiv sak: 
 
Respondent 8 (medarbetare, kvinna) 
Ja, man kan ju komma fram till honom till och med när han är upptagen och 
gör någonting och få sina svar i alla fall. Och det är demokratiskt och det är 
inget hinder att han sitter med oss. 
 
Hos cheferna var bilden något mer nyanserad. På samma sätt som 
medarbetarna upplevdes en öppnare stämning i deras ökade tillgänglighet, 
men det var tydligt att det ställde också krav på dem. En respondent uttrycker 
ett behov och en svårighet att sätta gränser kring denna tillgänglighet som hon 
kopplar till kontorslandskapets synbarhet: 
 
Respondent 5 (chef, kvinna) 
Ja men det är lite av den där tillgängligheten jag tror jag hade varit lite 
mer… tuff om man får säga så om jag hade haft ett eget rum, och kunnat 
säga ”Nej, vi får ta det sen”.  
 
Intervjuaren: Så du är en mer tillgänglig chef? 
 
Ja, mer än vad jag skulle vilja vara. Och det handlar om att jag har svårt att 
motivera att jag skulle vara så himla upptagen du ser väl att jag bara sitter 
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vid datorn. Alltså det blir ju, men samtidigt vet dom ju inte vad jag sitter 
med. Men dom förstår ju att det blir tufft till slut… Men jag tror jag hade 
varit lite tuffare just när det handlar om mina gränser så, att kunna sätta 
stopp. 
 
En respondent påtalar att hens tillgänglighet till de svåra samtalen faktiskt 
minskat, vilket kopplas till alla medarbetares och chefers synbarhet i 
kontorslandskapet: 
 
Respondent 6 (chef, kvinna) 
Det skulle väl vara då möjligtvis att det är lite svårare att ta dom här 
samtalen med folk. Och det kan också vara lite svårare att, nu har inte det 
med min ledarstil att göra, men det kan vara lite svårare för dom att komma 
till mig också. För att man måste gå in i ett tyst rum. 
 

6.7.2. Kommunikation 
Medarbetare upplevde att cheferna kommunicerade på ett mer direkt sätt som 
ledde till ett snabbare informationsflöde. Eftersom alla sitter tillsammans kan 
hela gruppen enkelt adresseras av chefen och information kan förankras 
snabbt:  
 
Respondent 12 (medarbetare, man) 
Men fördelen är väl att man sitter nära varandra och att det blir ganska rakt 
och liksom man, har dom fått med sig något från något möte men då får vi 
det direkt liksom eftersom vi sitter… 
 
Intervjuaren: Innan det glöms bort liksom? 
 
Ja precis. Då behöver man inte vänta med allting till nästa organiserade 
möte liksom.  
 
En annan sida av kommunikationen är att all kommunikation inte är avsedd 
för alla att ta del av. En respondent (medarbetare, man) uttrycker det som ett 
problem att ibland diskuterar chefer saker som inte medarbetarna ska höra. 
Detta kan i sin tur bidra till rykten på arbetsplatsen:  
 
Respondent 9 (medarbetare, man) 
Alltså, det kan ju vara så här att dom behöver prata om saker, cheferna, som 
inte vi ska behöva höra, eller vi ska höra. Så är det alltid någon som råkar 
höra för det finns inget rum dom kan gå in i. Då skapas det rykten och tissel 
och tassel (…) 
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6.7.3. Delaktighet 
Två av cheferna upplevde att kontorslandskapet bidrog till att det ökade deras 
delaktighet. Att vara bland medarbetarna och överhöra diskussioner möjliggör 
att chefen snabbare kunde lösa vissa problem och därmed ge förutsättningar 
för att arbetet ska flyta på: 
 
Respondent 10 (chef, man) 
Det har ju, i och med att jag sitter vi sitter direkt tillsammans och så här 
öppet, så är det ju så att jag är ju direkt nära det som händer hela tiden. Och 
det innebär att jag finns ju tillgänglig, kan ju gå in i frågor direkt jag hör att 
någonting är. Alltså det kan ju vara någon som får ett problem och dom 
kommer ju direkt till mig. 
 
Respondenten upplever även att det finns ett bekymmer med att sitta och lösa 
medarbetarnas problem. Det är inte alla frågor som chefen ska hantera, många 
frågor klarar medarbetarna att hantera själva, och då bör de göra det: 
 
Respondent 10(chef, man) 
Jag får höra saker som jag tänker att ”här kanske jag borde ha en åsikt” men 
tänker att ”nej, det här måste dom hantera själva”. Alltså jag måste, det är ju 
lätt hänt som chef tror jag, det är ju en sån här idé jag har för mig, men att 
som chef är det nästan det största det viktigaste att hålla käften ibland. 
 
(…) Men någonstans längst resan har jag lärt mig att man gör folk en 
björntjänst och jag tror att det är det som förväntas av mig som chef att jag 
ska tycka en massa och lägga mig i en massa så blir folk jätteglada och när 
jag löser problemet. Men det är inte så det ska fungera. Utan jag måste kliva 
in ibland och ”okej, nu måste jag kliva in, nu har dom ett dilemma eller 
frågan blir en dimension dom inte ska behöva ta ansvar för eller vad det är, 
då får jag ta det”, eller om dom kommer och ber om råd men man ska vara 
rätt försiktig, och det kan jag känna då att jag blir så himla nära allting, jag 
hör ju allting och jag är tillgänglig också. 
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7. Diskussion 
Resultatet och analysen visar att kontorsmiljöer är en komplex arbetsplats ur 
ett arbetsmiljöperspektiv som rymmer fysiska, psykosociala och 
organisatoriska faktorer. Totalt visar resultat- och analysavsnittet 19 teman 
som beskriver hur kontorslandskap påverkar sammanhållningen och 
ledarskapet. Utav dessa var 13 teman gemensamma, det vill säga de förekom 
bland både medarbetare och chefer (se tabell 4.). 
 
 
Tabell 4. Gemensamma teman i hur lokalerna inverkade på sammanhållning och 
ledarskap 

Nr Tema Gällande 
1. Att sitta tillsammans Sammanhållningen inom 

arbetsgruppen 2. Fika 
3. Visuell närvaro 
4. Att sitta tillsammans Sammanhållningen mellan 

arbetsgrupper 5. Arbetssätt 
6.  Att sitta tillsammans Sammanhållningen mellan 

avdelningar 7. Visuell närvaro 
8. Fikarum 
9. Kommunikation Sammanhållningen mellan chef och 

medarbetare 
10. Praxis Revir på arbetsplatsen 
11. Arkitektonisk avskildhet 
12. Produktion Konkurrens inom, mellan och 

gentemot andra arbetsgrupper och 
avdelningar 

13. Tillgänglighet Ledarskapsstilen 
 
 
Temamässigt var det fler likheter än olikheter i upplevelser mellan 
medarbetare och chefer i hur kontorslandskapet inverkar på samhörigheten 
och ledarskapet.  
 
Totalt framkom sex explicita teman, varav fem av dessa förekom bland de 
respondenter som var chefer (se tabell 5). Möjligtvis återspeglar detta 
intervjuguidens frågeställningar och frågornas abstraktionsnivå. Att resonera 
över kopplingen hur kontorets design påverkar mellanmänskliga relationer 
och beteenden upplevdes komplext av flera respondenter.  
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Tabell 5. Explicita teman i hur lokalerna inverkade på sammanhållning och 
ledarskap. Chefernas explicita teman: nr 1-5. Medarbetarnas explicita tema: nr 6 

Nr Tema Gällande 
1. Maktförhållanden Sammanhållningen mellan chef och 

medarbetare 2. Visuell kontroll 
3. Arkitektonisk öppenhet Revir på arbetsplatsen 
4. 

Individuella faktorer 
Konkurrens inom, mellan och 
gentemot andra arbetsgrupper och 
avdelningar 

5. Delaktighet 
Ledarskapsstilen 

6. Kommunikation 
 
 
Nedan diskuteras resultatet utifrån de gemensamma och explicita teman som 
framkom i respondenternas upplevelser hur kontorslandskapet inverkar på 
sammanhållningen och ledarskapet. 
 

7.1. Deskriptiv utsaga om kontorslandskap och samhörighet 
Utifrån arbetsmiljölagen, psykosociala friskfaktorer och indikatorerna för en 
god arbetsmiljö är samhörigheten i arbetsgruppen viktig (2, 21, 23). Denna 
intervjustudie visar tendenser till att kontorslandskap mycket väl kan stödja 
gruppkänslan inom och mellan arbetsgrupper och avdelningar.  
 
Kontorslandskapets grundläggande förutsättning till sin design är att flera 
medarbetare sitter tillsammans (4). Att sitta tillsammans var det mest 
övergripande temat som framkom oavsett om det handlade om samhörigheten 
inom eller mellan arbetsgrupper och enheter (se tabell 4). Fanns 
förutsättningen att de satt tillsammans upplevde flera respondenter att det 
stärkte gruppkänslan oavsett om de tillhörde samma arbetsgrupp eller ej. Flera 
positiva egenskaper kopplades ihop tack vare att de satt tillsammans såsom att 
det var lättare att umgås, samtala och samarbeta. Ytterligare en positiv aspekt 
som kopplades ihop med detta tema var att nyanställdas utveckling upplevdes 
gynnas positivt då de kunde höra hur andra kollegor pratade och hanterade 
uppgifter. Att sitta tillsammans utgör den grundläggande kontexten för flera 
teman som framkom för samhörighet. Således kan det sägas att 
kontorslandskapet gynnar gruppkänslan ur detta perspektiv vilket ligger i linje 
med delar av forskningen och den allmänna diskursen (1, 20, 40, 41). 
Huvuddelen av alla respondenter upplevde att lokalen bidrog till 
samhörigheten på ett positivt sätt. 
 
Att kunna se varandra, visuell närvaro, angränsade till både positiva negativa 
egenskaper. En respondent som var chef påtalade att när medarbetarna såg 
han arbeta, skapades en ökad förståelse för hans arbete och stärkte därmed 
sammanhållningen. De negativa egenskaperna togs upp av en annan chef där 
den visuella närvaron fungerade som en kontrollerande förutsättning i 
kontorslandskapet. Respondenten själv utgick från att medarbetarna kände sig 
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övervakade i kontorslandskapet. Kontorslandskapet med denna visuella 
förutsättning har en potential att stärka sammanhållningen på arbetsplatsen 
samtidigt som den utgör en god grund för kontroll och övervakning. 
Möjligheten till kontroll och övervakning ligger nära de tayloristiska idealen 
och har sina rötter i trälhavet (4, 7, 9, 10). 
 
Utöver kontroll blir det också tydligt i ett kontorslandskap vilka normer som 
gäller på arbetsplatsen. Denna studie visar att en norm som att arbeta snabbt 
kan stärkas i ett kontorslandskap. Konkurrenssituationen blir påtaglig när alla 
medarbetare sitter tillsammans, och alla vet att det gäller att jobba snabbt. 
Detta kan ses överensstämma med att kontorslandskapet stärker det 
gruppbaserade sociala kapitalet som karaktäriseras av fokus på den kollektiva 
nyttan, stark sammanhållning och normer (41). Denna kontorsdesign ställer 
alltså krav på cheferna att verka för en god arbetsmiljö med sunda normer 
eftersom att dessa tenderar att stärkas i denna arbetsmiljö.  
 
Medarbetarnas möjligheter att dra sig undan en del av stressen måste 
betraktas som begränsad i ett kontorslandskap. Utifrån Karasek och Theorells 
Krav-kontroll-stödmodell (se figur 1) kan det resoneras att beslutsutrymmet 
inte finns för medarbetarna att aktivt välja bort att sitta tillsammans (21, 22). 
De kommer att konstant exponeras för de normer som gör sig gällande på 
arbetsplatsen.  Om normen exempelvis är att jobba snabbt innebär det ett högt 
krav på medarbetarna och ger en spänd situation enligt modellen vilket studier 
visar kan ge ohälsa (21, 26, 27). 
 
Arbetsorganisation och arbetsuppgifter kan även ha en positiv inverkan på 
skapandet av samhörighet mellan arbetsgrupper. Respondenter påpekade att 
med arbetsgrupper som de har gemensamma arbetsuppgifter med fungerar 
kontorslandskapets design stärkande för samhörigheten mellan dem. Alltså 
verkar arbetsorganisationen och arbetsuppgifternas karaktär vara en 
betydande faktor för hur väl en kontorsdesign fungerar i syfte att skapa 
samhörighet, vilket det finns stöd för i forskningen (4, 10, 44, 45).  
 
Utifrån de explicita temana upplevde flera chefer en minskad hierarki i att sitta 
tillsammans på samma premisser som de övriga medarbetarna. Detta kan ses 
både som att det stärker samhörigheten och som att det inverkar på 
ledarskapet på något sätt. Chefernas upplevelse av minskad hierarki kan vara 
en del av de positiva upplevelserna medarbetarna hade om att sitta 
gemensamt, ett resultat som finner stöd i forskningen (19).  
 
Likväl som att sitta avskilt med sin arbetsgrupp upplevdes stärka 
sammanhållningen inom den, fungerar en arkitektonisk avskildhet på 
avdelningsnivå liknande, enligt de respondenter som var chefer. Avskildheten 
upplevdes stärka revir och uppkomst av revir mellan avdelningar. 
Avskildheten kunde även ses på kontorsnivå. De skrivbordsplatser som var 
mest avskilda, och därmed minst exponerade för buller och andra 
distraktioner, var de mest statusfyllda platserna att få sitta på. I förhållande till 
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dessa skrivbordsplatser skapades en inre rangordning i arbetsgruppen som 
avgjorde vilka som hade ”rätt” att sitta där. Likaså upplevdes det att den 
arkitektoniska öppenheten i kontorsmiljön drev fram en personalisering hos 
medarbetarna, vilket kan ses som ett skapande av ett eget revir. 
 
Sammantaget visar denna studie att kontorslandskapet påverkar 
samhörigheten på arbetsplatsen utifrån följande aspekter:  

 

 Temat att sitta tillsammans, utgör det grundtema som alla andra teman 
vilar mot i denna studie. De explicita temana från cheferna handlade om 
hur lokalerna bidrog till en minskad hierarki mellan chefer och 
medarbetare, en ökad hierarki mellan medarbetarna i form av 
revirskapande, en ökad förståelse mellan medarbetare och chefer utifrån 
en visuell närvaro. 

 

 Huvuddelen av medarbetarna och cheferna ansåg att kontorsdesignen 
hade en positiv inverkan på sammanhållningen.  
 

 Kontorsdesignen kan påverka samhörigheten på arbetsplatsen både 
positivt och negativt beroende på hur arbetet är organiserat och 
arbetsuppgifternas karaktär. Kontorsdesignen tenderar exempelvis att 
stärka gängse normer, konkurrenssituationer och samtidigt möjliggör en 
förbättrad kommunikation och umgänge på arbetsplatsen.  
 

 Gränssnittet mellan arbetsorganisation och kontorsdesignens 
egenskaper är komplext.  

  

7.2. Deskriptiv utsaga om kontorslandskap och ledarskap 
Det tema som var gemensamt för respondenterna var en i grunden en 
upplevelse av ökad tillgänglighet. Medarbetarna påtalade en ökad 
tillgänglighet av chefen, särskilt utifrån att kunna besvara frågor. Cheferna 
upplevde att de ibland var för tillgängliga, de kunde inte stänga en dörr för att 
markera att de hade mycket att göra, vilket inte gynnade deras ledarskap. 
Därmed kan det ses som att kontorslandskapet i sig påverkar ledarskapet då 
det ställer krav på chefen att dra gränser för sin egen tillgänglighet. 
Medarbetarnas i huvudsak positiva upplevelser kring den ökade 
tillgängligheten bekräftas utifrån indikatorerna för en god arbetsmiljö (3). I en 
god arbetsmiljö ur ett medarbetarperspektiv återfinns just tillgängliga och 
engagerade ledare. 
 
Ett tema som endast förekom bland de respondenter som var medarbetare var 
att ledarskapet påverkades kommunikativt. De upplevde att information nådde 
dem snabbare. Ur detta perspektiv kan det sägas att kontorslandskapet stödjer 
ett ledarskap som är mer kommunikativt inriktat vilket ligger i linje med dels 
de fördelar kontorslandskap menas ha och dels de förväntningar som finns på 
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kommunikativt ledarskap (1, 47, 48). Utöver det utgör det en indikator för en 
god arbetsmiljö (3).  
 
Samtidigt upplevdes det att risken för överhörning när chefer pratade med 
andra chefer eller medarbetare var en bidragande faktor till att rykten skapas. 
Detta kan ses som en baksida av de gynnade kommunikativa förhållandena. 
Kontorslandskapet verkar därmed kräva en medvetenhet hos cheferna i hur de 
ska kommunicera i landskapet så att inte känslig information sprids.  
 
De respondenter som var chefer uttryckte att deras ledarskap påverkades 
genom att de blev mer delaktiga i olika arbetsmoment. Detta hade både 
fördelar och nackdelar. Fördelarna var en högre förståelse för vilka 
utmaningar och problem som fanns på arbetsplatsen, en förståelse som kom 
dels genom att medarbetare frågade direkt, dels genom överhörning. 
Nackdelarna var att det återigen ställer krav på chefen att kunna prioritera 
vilka problem som de ska lägga sig i och vilka de ska låta passera.  
 
Ett tema som förekom gällande samhörighet men som sannolikt kan även 
inverka på ledarskapet var chefernas upplevda minskning av hierarki (se 
kapitel 6.4.).  I kontorslandskapet och utifrån den förutsättningen att chefen 
och medarbetarna sitter tillsammans gynnar alltså en platt organisation och 
minskad hierarki i arbetsgruppen.  
 
Sammantaget visar denna studie att kontorslandskapet påverkar ledarskapet 
utifrån följande aspekter: 

 

 Gällande de effekter lokalerna hade på ledarskapet var resultatet 
varierat mellan medarbetarna och cheferna. De var överens om att 
chefernas ledarskap påverkades utifrån en ökad tillgänglighet. En 
tillgänglighet som endast två av cheferna uppfattade som i huvudsak 
positiv, medan fyra av medarbetarna uppfattade det som positivt.  
 

 Kontorslandskapet gynnar ett närvarande och kommunikativt 
ledarskap. Men häri fanns en betydande skillnad mellan medarbetare 
och chefer. Medarbetarna upplevde det endast som positivt med 
tillgängligheten. Cheferna upplevde det något problematiskt vid tillfällen 
då de behövde markera sin grad av tillgänglighet utan att kunna stänga 
en dörr.  
 

 Kontorslandskapet ställer krav på cheferna att ha en medvetenhet kring 
sin kommunikation. Detta relaterar till risken att överhöra samtal av 
privat eller av annan karaktär som inte är avsett för alla. Denna studie 
visar att risken finns för ryktesbildning på arbetsplatsen vid 
överhörning.  
 

 Kontorslandskapet ställer även krav på chefen att välja vilka frågor hen 
ska engagera sig i. Chefen utsätts också för överhörning av 
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medarbetarnas frågor och diskussioner. Detta kan leda till att cheferna 
blandar sig in och styr frågor som medarbetarna själva skulle kunna 
hantera. Då finns risken att medarbetarna fråntas visst ansvar och 
tappar sin självständighet.  



 

 54 

8. Slutsatser och förslag på framtida forskning 
Denna studie undersökte upplevelser hos medarbetare och chefer i hur 
kontorslandskapet inverkar på samhörigheten och ledarskapet. Samhörighet 
och ledarskap är två viktiga faktorer för en god arbetsmiljö och arbetshälsa (2, 
3, 20-23). Resultatet visar att kontorslandskapet upplevdes påverka 
samhörigheten och ledarskapet på en arbetsplats med det huvudsakliga temat 
att sitta tillsammans som utgångspunkt.  
 
Forskningsfrågorna om vilka skillnader och likheter mellan chefer och 
medarbetares upplevelser av hur kontorslandskap påverkar samhörigheten 
och ledarskapet kan besvaras utifrån olika nivåer. På en tematisk nivå går det 
att konstatera att av totalt 19 teman var 13 gemensamma (se tabell 4). Ur detta 
perspektiv kan sägas att det råder mer likheter i upplevelser än olikheter 
mellan medarbetarna och cheferna i studien.  
 
I fråga om lokalernas inverkan på samhörigheten på arbetsplatsen var 
medarbetarna och cheferna relativt enstämmiga: Lokalerna upplevdes bidra 
till samhörigheten på ett positivt sätt. Dock återfanns det en skillnad i 
kvalitativt djup mellan grupperna. 
 
I fråga om lokalernas inverkan på ledarskapet var de flesta chefer och 
medarbetare överens om att lokalen bidrog till chefens tillgänglighet. Häri 
fanns den största skillnaden i åsikt, fyra av medarbetarna upplevde den ökade 
tillgänglighet som något positivt vilket endast två av cheferna höll med om. 
  
För att tydligare belysa de skillnader i upplevelser mellan chefer och 
medarbetare utifrån de intervjuer denna studie har, kan samtalsanalys 
genomföras med fokus på arbetsplatsens diskurs (51). Från utgångspunkten 
att intervjun är en form av samtal i en kontext, i detta fall ett samtal mellan 
intervjuaren och respondenterna på deras arbetsplats, skapar 
intervjusituationen en form av diskurs. Detta skulle utgöra ett gott 
komplement till resultaten i denna studie då möjligen ett förklaringsvärde 
skulle erhållas till hur respondenterna uttrycker sig och varför. Det skulle ge en 
djupare förståelse primärt över medarbetarnas och chefernas uttalanden, och 
sekundärt förståelse över interaktionen mellan organisatoriska faktorer, 
kontorsdesign och respondenterna. 
 
Denna studie påvisar en komplexitet mellan människa, kontorsdesign och 
organisation. För att öka förståelsen av detta samband behövs det undersökas i 
ett systemperspektiv. Effekterna av en kontorsdesign står i direkt samspel med 
organisation och människa vilket kan vara en anledning till att 
forskningsresultaten har så skiftande utfall. Således är det mer intressant att 
förstå dessa samspel ur ett systemperspektiv, både på övergripande nivå och 
arbetsplatsspecifikt, än att försöka hitta generaliserbara slutsatser utifrån 
endast en av faktorerna. 
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Titel sv 
Kontorets arkitektur betydelse för kontorsanställdas välfärd. Studerat utifrån 
olika perspektiv och med olika angreppssätt 
 
Titel eng 
The architectural design´s Impact on Office employees´ Welfare. Studied from 
different perspectives and with different methods 
 
SCB-klassificering 
Miljöpsykologi, Arkitektur och bebyggelsevård, Miljömedicin 
 
Finansieringn Unga forskare 
2012 1 177 000 kr 
2013 1 109 000 kr 
2014 1 136 000 kr 
 
Beskrivning 
Den arbetsförda befolkningen behöver stanna i arbetslivet så länge som möjligt 
i västvärlden pga. demografiska och samhällsekonomiska skäl. En stor del av 
denna befolkning arbetar på kontor idag och denna andel kommer att öka i 
framtiden. Detta i kombination med att en heltidsanställd tillbringar 40 % av 
sin vakna tid på jobbet gör arbetsmiljön på kontor viktigt varför perspektivet 
på arbetsmiljö bör vidgas och fler infallsvinklar bör tillämpas. Arbetsmiljön 
består av psykosociala och fysiska miljö. Vi vet från forskning att den förra har 
stor betydelse för anställdas mentala och fysiologiska hälsa liksom 
arbetstillfredsställelsen. Vår kunskap kring vilken roll den arkitektoniska 
gestaltningen av den fysiska arbetsmiljön spelar är dock dålig. Det saknas 
kunskap om arkitekturens betydelse för kontorsanställdas hälsostatus och 
arbetstillfredsställelse eftersom existerande kontorsforskning inte har 
intresserat sig för arkitektur utifrån detta perspektiv. Fokuset har istället här 
varit på enskilda miljöfaktorer såsom buller, ljus osv. liksom på anställdas 
beteenden, s.k. ?coping strategies? för att hantera fysiskt stressande 
arbetsmiljö. Vi saknar därför till stor del kunskap om kontorsarkitekturens 
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eventuella betydelse inom detta område. Arkitekturens såsom en symbolbärare 
och identitetsskapare utifrån ett design management perspektiv har däremot 
rönt relativt stor uppmärksamhet inom organisations- och management 
forskning sedan en tid. Hälso- och arbetstillfredsställelse perspektivet på 
arkitekturens symbolik och identitetsskapande förmåga är däremot till stora 
delar outforskad. Vår bristande kunskap om kontorets arkitektur för anställda 
välfärd gäller även dess påverkan på faktorer såsom upplevelse av psykologisk 
trygghet, anknytning och identifiering med arbetsplatsen och organisationen.  
 
Idag gestaltas kontorsmiljön slentrianmässigt och ofta utifrån ett kortsiktigt 
ekonomiskt perspektiv inte sällan med likartade kontorslösningar oberoende 
av situation. Designprocessen utmärker sig av trendkänslighet liksom ett fritt 
florerande av ovetenskapliga föreställningar och påståenden kring 
kontorsmiljön påverkan på organisationer och medarbetare. Trots att det idag 
gärna talas om arkitekturens påverkan på hälsa, kreativitet mm saknas det 
vetenskaplig grund för detta. Detta sammantaget gör behovet av vetenskaplig 
kunskap om kontorsmiljöns påverkan stort både när det gäller anställdas 
hälsa, stress och arbetstillfredsställelse, men även gällande faktorer såsom 
trygghet, tillhörighet och identifiering vilka eventuellt har en positiv inverkan 
på anställdas välmående och trivsel.  
 
Sökande har i sin doktorsavhandling funnit signifikanta skillnader i 
hälsostatus och arbetstillfredsställelse mellan anställda i olika kontorstyper 
som kvarstod efter att hänsyn tagits till viktiga bakgrundsfaktorer. Avsikten är 
därför nu att göra en longitudinell studie för att se ifall dessa skillnader i 
hälsostatus och arbetstillfredsställelse kvarstår över tiden, liksom undersöka 
arkitekturens betydelse för trygghet, tillhörighet och identifiering. Ambitionen 
är därför inte bara studera dessa frågor kvantitativt utan även studera dem på 
en fördjupad kvalitativt nivå då vår kunskapsbrist finns på flera nivåer. Vi 
saknar kunskap avseende om betydelsen av kontorsmiljön som helhet där val 
kontorstyp kommer in, men vi saknar även kunskap om den arkitektoniska 
gestaltningen av vald kontorstyp. Mot bakgrund av detta är det viktigt att 
studera kontorsarkitekturen utifrån olika perspektiv. En unik möjlighet att 
studera dessa frågor longitudinellt har nu uppstått då de kontorstyper som 
sökande definierat inom kontorsdesign idag i sin avhandling har använts i en 
stor nationell studie år 2006 och år 2010 på ett representativt urval av bland 
den arbetsförda befolkningen i Sverige.  
 
Kunskap om hur vi skapar en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig 
kontorsmiljön är viktig för både den enskilde och organisationer, men även för 
samhället i sin helhet. Målet med detta forskningsprojekt är därför att bidra 
med kunskap inom detta område utifrån olika perspektiv på kontorsarkitektur. 
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Bilaga 2. 
LITTERATURSÖKNING 
Den huvudsakliga problemformuleringen är att studera medarbetares och 
chefers upplevelser av hur öppna kontorslandskap påverkar dels 
samhörigheten och dels ledarskapet på en arbetsplats inom offentlig 
förvaltning. 
 
Delfrågeställningar:  

1. Vilka skillnader och likheter i upplevelser av hur öppna 
kontorslandskap påverkar samhörighet finns mellan chefer och 
medarbetare? 

2. Vilka skillnader och likheter i upplevelser av hur öppna 
kontorslandskap inverkar på ledarskapet finns mellan chefer 
och medarbetare? 

 
Denna litteratursökning kommer att utgöra den huvudsakliga grunden för de 
vetenskapliga artiklarna för uppsatsens teoretiska referensram. 
 
Avgränsningar 
Utifrån d-uppsatsen storlek på 15 hp har avgränsningar gjort i 
litteratursökningen. 
 
De databaser som identifierats som aktuella och som kommer användas i den 
systematiska litteratursökningen är: 

- Web of science  
- Scopus 

 
De inklusionskriterier som gäller skiljer sig beroende på vilken del av 
litteratursökningen som avses (se rubrik Sökstrategi).  

- Vetenskapliga artiklar, peer review  
- Språk, engelska och svenska 

 
Exklusionskriterierna som gäller är: 

- Vetenskapliga artiklar som undersöker kontorets termiska klimat 
- Vetenskapliga artiklar som undersöker kontorets fysikaliska faktorer 

 
Utifrån en förförståelse om att forskningsunderlaget är grunt behöver inte 
artikelsökningen begränsas med en tidsram kring när de är skrivna. 
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Sökstrategi 
Litteratursökningen kommer att ske i två steg. Det första steget utgår från en 
systematisk metodik där syftet är att, utifrån strikta inklusions- och 
exklusionskriterier samt sökord, ta del av vetenskapliga artiklar i ämnet. Detta 
kommer att ske i ett urval av databaser som på förhand valts utifrån ämnet. 
 
Den sökordsmetodik som kommer att användas är att börja specifikt, för att 
sedan ta bort sökord om nödvändigt. Exempelvis görs en första sökning med 
kombinationen av sökord a AND b samt a AND c (se rubrik Sökord nedan).  
 
Samtliga sökord kontrolleras och korrigeras om nödvändigt i databasens 
thesaurus.  
 
Steg två blir att söka på KTH Primo, vilket är en sökmotor med andra 
förutsättningar att finna material i ämnet. Samma sökordsmetodik kommer att 
användas som under den systematiska litteratursökningen. 
 
Sökord 
Sökterm a: Open plan office OR Open-plan office 
Sökterm b: Leadership 
Sökterm c: Cohesion 
 
RESULTAT 
Sökdatum: 2014-02-20 
Databas 
Scopus 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 
 

#1 Open plan 
office 

330 
(artiklar) 

  Totalt: 13 
artiklar 
 
 #2 Open-plan 

office 
190 
(artiklar) 

  

#3 Cohesion 19 492 
(artiklar) 

  

#4 Leadership 61 122 
(artiklar) 

  

#5 S1 OR S2 330 
artiklar 

330 23 

#6 S5 AND S3 0   
#7 S5 AND S4 5 5 2  
 
Resultat urval 2: 
Bodin Danielsson C, Wulf C, Westerlund H. Is perception of leadership influenced by office 
environment? Journal of Coporate Real Estate. (2013); 15(3/4): 194-212 
 
Kim J, de Dear R. Worskspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices. 
Journal of Environmental Psychology. (2013); 36: 18-26 
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Purdey B, Leifer D. A preliminary study of cognintive failures in open plan offices. Facilities. (2012); 
30: 472-487 
 
Rasila H, Rothe P. A problem is a problem is a benefit? Generation Y perceptions of open-plan offices. 
Property Management. (2012); 30(4): 362-275 
 
Lansdale M, Parkin J, Austin S, Baguley T. Designing for interaction in research environments: A case 
study. Journal of Environmental Psychology. (2011); 31: 407-420 
 
Hua Y, Loftness V, Heerwagen JH, Powell KM. Relationship Between Workplace Spatial Setting and 
Occupant-Perceived Support for Collaboration. Environment and Behavior. (2010); 43: 807-826 
 
Bridger RS & Brascher K. Cognitive task demands, self-control demands and the mental well-being of 
office workers. Ergonomics. (2011); 54(9): 830-839 
 
Pejtersen JH, et al. Sickness absence associated woth shared and open-plan officies – a national cross 
sectional questionnaire survey. Scand J Work Environ Health.(2011);37(5):376-382 
 
Parkin JK, Austin SA, Pinder JA, Baguley TS, Allenby SN. Balancing collaboration and privacy in 
academic workspaces. Facilities. (2011); 29: 31-49 
 
Lee Y, Brand JL. Can personal control over the physical enivronment ease dostractions in office 
workplaces? Ergonomics. (2010); 53(3): 324-335 
 
Meijer Em, Frings-Dresen MHW,  luiter JK.  ffects of office innovation on office workers’ health and 
performance. Ergonomics. (2011); 52(9): 1027-1038 
 
Smith-Jackson T, Klein KW. Open-plan offices: Task performance and mental workload. Journal of 
Environmental Psychology. (2009); 29: 279-289 
 
Zagenczyk TJ, Murrel AJ, Gibney R. Effects of the physical work environment on the creation of 
individual- and group-level social capital. International Journal of Organizational Analysis. (2007); 
15(2): 119-135 
 
 
Sökdatum: 2014-02-20 
Databas 
Web of 
Science 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

#1 Open plan 
office OR 
open-plan 
office 

470 
(artiklar) 

470 14 Totalt 6 artiklar 

 

#2 Cohesion 21 456 
(artiklar) 

  

#3 Leadership 62 981 
(artiklar) 

  

#4 S1 AND S2 470 
(artiklar) 

  

#5 S1 AND S3 470 
(artiklar) 

  

 
Resultat urval 2: 
Newsham GR, Veitch JA, Charles KE. Risk factors for dissatisfaction with the indoor environment in 
open-plan offices: an analysis of COPE field study data. Indoor Air. (2008); 18: 271-282 
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Pejtersen J, Allermann L, Kristensen TS, Poulsen OM. Indoor climate, psychosocial work environment 
and symptoms in open-plan offices. Indoor Air. (2006): 16: 392-401 
 
Lee SY, Brand JL. Effects of controll over office workspace on perceptions of the work environment 
and work outcomes. Journal of Environmental Psychology. (2005); 25: 323-222 
 
Maher A, von Hippel C. Individual differences in employee reactions to open-plan offices. Journal of 
Environmental Psychology. (2005); 25: 219-229 
 
Brennan A, Chugh JS, Kline T. Traditional versus Open Office Design: A Longitudinal Field Study. 
Environment and Behavior. (2002); 34:279 
 
Hedge A. The Open-plan Office: A Systematic Investigation of Employee Rreactions to Their Work 
Environment. Environment and Behavior. (1982); 14: 519-542 
 
  



 

 65 

Bilaga 3. 
Här följer de intervjufrågor som analyserades utifrån de personliga 
djupintervjuerna.  
 
 
INTERVJUGUIDE 
1. Hur bedömer Du av rummets/lokalernas bidrag till 
sammanhållning/gruppkänsla:  

a) inom arbetsgruppen?  
b) mellan olika arbetsgrupper? 
c) gentemot andra avdelningar? 
d) mellan chef och medarbetare? 

 
2. Upplever Du att det finns revirindelningar inom kontoret? Ifall det är så, 
bedömer Du att det kan hänföras till lokalernas utformning eller 
grupporganisationen? 
 
3. Upplever du att det finns konkurrens inom: 

a) inom din arbetsgrupp? 
b) mellan olika arbetsgrupper? 
c) gentemot andra avdelningar? 

 
4. Tycker du att din chefs ledarskaps ändrats/påverkas av kontoret du/ni sitter 
i? 
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