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Sammanfattning 
Kontorslandskapen på Stora kontoret i Boliden har renoverats. Efter renoveringen 

ville företaget ha en utvärdering av vad personalen tyckte om den fysiska 

arbetsmiljön. Företaget ville även få fram förbättringsförslag för brister kopplat till 

den fysiska arbetsmiljön. 

 

Syftet med den här studien var att identifiera positiva och negativa aspekter för de 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna, samt att identifiera eventuella samband mellan de 

faktorer som personalen var mest missnöjd över och arbetstillfredsställelse, 

produktivitet och stress. Ett andra syfte var att ta fram några åtgärdsförslag. En del i 

frågeställningen var om det fanns könsskillnader i hur personalen skattade de 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna. Studien genomfördes med enkät samt 

systemgruppsseminarium som metod.  

 

Personalen var generellt nöjd med ventilation, möblernas funktion och kontorets 

estetiska utformning. Audiell avskildhet var den faktor som personalen var mest 

missnöjd med. Även missnöjdhet över bländning, utblicksmöjlighet och temperatur 

uppmärksammades i resultatet. Den här studien fann inga signifikanta 

könsskillnader för hur personalen skattat de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. 

 

Tidigare studier har visat att det finns samband mellan fysiska arbetsmiljöfaktorer 

och arbetstillfredsställelse samt produktivitet, men inte ett entydigt resultat för 

stress. Den här studien stärkte sambandet för hur nöjd personalen var med audiell 

avskildhet och dess samverkan med arbetstillfredsställelse och produktivitet, men 

inte med stress.  

 

De förbättringsförslag som togs fram av systemgruppsseminariet var att införa 

riktlinjer för hur personalen skulle kunna minska störningen från ljud i 

kontorslandskapen, samt att avskilja avdelningarna mer. Rekommendation till 

Boliden blir att de bör förbättra den audiella avskildheten genom en kombination 

av åtgärder. De kan omplacera personal i kontorslandskapet baserat på 

arbetsuppgifter och känslighet för störning, förbättra avskiljningen mellan 

arbetsgrupper samt införa riktlinjer för hur personalen åstadkommer en god 

ljudmiljö.   
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Abstract 
The open-plan offices at Boliden has been renovated. The company wanted an 

evaluation of what the employees thought about the physical work environment in 

the new offices. The company also wanted the study to present improvement for 

deficiencies in the physical environment. 

 

The aim of this study was to identify positive and negative aspects of the physical 

working environment factors and to identify correlation between the physical work 

environment factors and job satisfaction, productivity and stress. A second purpose 

was also to present some improvement for the physical work environment. A part 

of the questionnaire was to evaluate if there existed any difference between the 

sexes regarding the physical work environment. To examine these aspects this 

study used a questionnaire as well a system group seminar to develop possible 

improvements. 

 

The results from the questionnaire show that the employees were pleased with the 

ventilation, the furniture’s functionality and the aesthetics of the office. The 

questionnaire also found dissatisfaction with glare, outlook and temperature but 

mostly the audial privacy in the office. 

 

Previous studies have shown that there is a correlation between physical work 

environment factors, job satisfaction and productivity but inconsistent evidence for 

work environment and stress. This study showed significant relationship between 

the auditory privacy, job satisfaction and productivity but not between auditory 

privacy and stress, which corresponds to the previous studies. 

 

The improvements presented at the system group seminar was to introduce 

guidelines to reduce noise and divide the office into smaller offices. To improve the 

auditory privacy this study suggests that a combination of redeploying employees 

in the open-plan office, dividing the office in to smaller office areas and introduces 

guidelines of how the employees should behave in the open-plan office. 
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Förord 
 

Den här studien är ett examensarbete som är skrivet för Boliden Gruvor om hur 

personalen upplever deras kontorsrenovering av två stora kontorslandskap. 

Examensarbetet blev ett sidospår till ett forskningsprojekt som handlar om 

projektering av nya arbetsmiljöer som bedrivs vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Flemingsberg. Jag använde mig av en enkät som forskningsgruppen bestående av 

Jörgen Eklund, professor i ergonomi och Linda Rolfö, doktorand i ergonomi, 

konstruerat inom ramarna för projektet. 

 

Jag vill tacka Malin Söderman, arbetsmiljöchef för Boliden gruvor, som varit min 

handledare på Boliden, samt Erika Båtsman och Katarina Bergstedt som funnits till 

hands under hela examensarbetet. Ett litet extra tack till er som deltog på 

systemgruppsseminariet och alla som besvarade enkäten.  

 

Jag vill även tacka Linda Rolfö, doktorand i ergonomi och Jörgen Eklund, 

professor i ergonomi, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tack för all handledning, 

för hjälp med korrelationsanalyser, struktur och hjälpsamma ord på vägen. Ni fick 

mig verkligen att inse hur spännande och komplex en kontorsmiljö kan vara. 

 

Lisa Andersson 

15 juni 2016, Skellefteå 
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1 Bakgrund 

Det här avsnittet tar handlar om Boliden som företag, samt deras 

kontorsrenovering som genomförts på två våningar i Stora kontoret i Boliden. I 

slutet av avsnittet beskrivs uppdraget som är grunden till studien kortfattat. 

 

Boliden är ett företag som arbetar från prospektering, till gruvbrytning och 

smältverk. De har även inriktat sig mot återvinning av elektronikskrot. Idag 

innefattar Boliden fem gruvområden, däribland Bolidenområdet, Aitik, och 

Garpenberg som är de tre svenska gruvorna. Utöver det har de även ett gruvområde 

i Finland och ett på Irland (New Bolien, n.d.). I Boliden finns en kontorsbyggnad 

som är tre våningar högt och går under benämningen Stora kontoret. Där arbetar 

personer bland annat från prospektering, teknik, miljö och IT-avdelningen. Det 

jobbar ungefär 100 personer per våningsplan.  

 

Kontoren består till största del av stora kontorslandskap förutom för cheferna som 

sitter i separata arbetsrum (Figur 2 och Figur 3). Varje våningsplan hade en total 

golvyta på över 2000 kvadratmeter med en takhöjd på 2,7 meter i större delen av 

kontorslandskapen. 

 

Kontorslandskapen i Stora kontoret i Boliden började renoveras 2014. Förutom att 

kontoret gjordes om invändigt byttes även fasad och fönster. Renoveringen 

invändigt skedde etappvis, med ett våningsplan per år. Tak, mattor och stora delar 

av inredningen byttes ut. Vid ombyggnationen infördes även separata fikarum, 

tysta rum och telefonrum. Det som föranledde renoveringen var att byggnaden inte 

ansågs vara funktionell, med avseende på el och ventilation. I samband med 

renoveringen beslutades att arbetsmiljöförbättringar skulle göras med fokus på 

belysning, ventilation och störande ljud. Våning 1 och 2 är färdigbyggda medan 

entrévåningen håller på att byggas om vid tiden för studien. Studien kommer enbart 

beröra de färdiga våningsplanen. 
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1.1 Kontorslandskapen före renoveringen 
Innan renoveringen satt majoriteten av personalen redan i stora kontorslandskap. 

Kontorslandskapen var indelade i bås med minst tre sidor avskärmade med 

rumsavskiljare som kan ses i bild 1. Fikaborden stod placerade fritt i öppna ytor i 

kontorslandskapen och det fanns inga tysta rum, utan enbart konferensrum. 

Rummen hade deplacerande ventilation (Figur 1). Det drog kallt från ventilationen 

vilket medförde att den i vissa delar av lokalen blockerades. Innan renoveringen 

hade fönstren persienner så att de anställda skulle kunna reglera ljusinsläppet.  

 

 

1.2 Kontorslandskapen efter renoveringen 
Efter renoveringen infördes en viss standard för båda kontorslandskapen. Likheter 

på båda våningsplanen var att kaffemaskinen var placerad längs ena väggen vid 

ingången och att fikarummen var egna rum. Belysningen på de två våningarna togs 

fram med hjälp av en belysningsexpert och bestod av takbelysning med 

bländskydd. Efter renoveringen fick byggnaden markiser istället för persienner för 

att reglera ljusinsläpp utifrån. Möjlighet att reglera ljusinsläpp med persienner togs 

bort. 

 

Figur 1. Bild över kontorslandskapet på entréplan innan sista 

delen av ombyggnationen påbörjades. 
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En viktig del i arbetet med de nya kontorslandskapen var att välja ut 

ljudabsorberanderumsavskiljare, golvmatta, samt ljudabsorberandetak. 

Arbetsplatserna avdelades efter renoveringen med nya rumsavskiljare som var 165 

centimeter höga och försedda med ljudabsorberande material. Personalen satt med 

avskärmning på minst tre sidor om sig vilket skapade egna bås. Båsen hade en 

ungefärlig yta på cirka sex kvadratmeter per bås. Kontorslandskapen hade inga 

ljudabsorbenter på väggar eller hängandes från tak. Taket var försett med 40mm 

bullerdämpande innertak i absorptionsklass A. Efter ombyggnationen hade kontoret 

fått en omblandande ventilation med till- och frånluftdon. 

 

Vid omorganisationen infördes standardiserade arbetsplatser, majoriteten av alla 

skrivbord vändes ut mot korridoren. På majoriteten av arbetsplatserna vid fönstret 

var datorskärmarna placerade så att personalen stod med ryggen mot fönstret. De 

fick höj- och sänkbara skrivbord och de fick även välja mellan ett urval av 

enhetliga kontorsstolar. Möblemanget och färgsättningen i lokalen var satta efter 

bolagets färger och går i svart, vitt, grått och blått. Personalen fick själv välja hur 

de ville personifiera sitt bås, men ingenting fick sticka upp ovanför 

rumsavskiljarna. Det infördes så kallade tysta rum på båda våningsplanen, de flesta 

av dem var utformade som mindre konferensrum (Figur 2 och Figur 3). Dessa gick 

inte att boka i förväg utan fick användas i mån av plats, de fick användas av all 

personal oavsett vilket våningsplan de tillhörde. På varje våningsplan fanns även 

några större konferensrum som alla medarbetare kunde boka.  

 

När våning 1 byggdes om hade projektgruppen möten med cheferna för att 

bestämma layouten och de anställda fick sedan information av cheferna. Det fanns 

fem tysta rum och två konferensrum. 
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Våning 2 var den första våningen som byggdes om. Inför ombyggnationen fick 

intresserade anställda vara med och ge åsikter om layouten på det nya 

kontorslandskapet. Planritningen kan ses i Figur 3. Det fanns fyra tysta rum 

placerade på olika platser i kontorslandskapet och tre telefonbås som var placerade 

i hallen utanför landskapet. På våningsplanet fanns fyra bokningsbara 

konferensrum. 

  

1

. 

2 

3 

Figur 2. Planritning för våning 1. I mitten av bilden finns fyra stycken tysta rum 

(1). Tysta rum och konferensrum är markerade med svarta stolar. Ett av de stora 

konferensrummen är markerat med vita stolar. Bredvid tysta rummen är 

fikarummet placerat (2). De som har enskilda kontor (cellkontor) är placerade vid 

ytterväggarna (3). 
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Figur 3. Planritning för våning 2. I mitten av bilden finns ett litet tyst rum (1). Tysta rum och 

konferensrum är markerade med svarta stolar. Ett av de stora konferensrummen är markerat 

med vita stolar. Mitt i landskapet är fikarummet placerat (2). De som hade enskilda kontor 

(cellkontor) är placerade vid ytterväggarna (3). Det finns även tre telefonbås vid kapprummet 

(4). 

 

1.3 Vad säger lagen? 
Vid utformning av kontor behöver företag ha kännedom om lagar och regler kring 

arbetsplatsens utformning, vad som gäller för ventilation, klimat, buller (störande 

ljud) och ljus exempelvis.  

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en ramlag som innehåller grundläggande 

bestämmelser och allmänna krav för arbetsmiljöarbetet. Hur det är tänkt att arbetet 

kring lagen ska bedrivas regleras sedan av arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS) (Jakobsson & Aronsson, 2014). Olika områden regleras av olika 

1 

2 

3 

4 
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författningssamlingar. I författningssamlingarna finns det förutom kraven för 

arbetsmiljöarbetet inom området även allmänna råd som förklarar hur kraven kan 

tolkas (Jakobsson & Aronsson, 2014). 

 

I 2 kap. 1 § i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står det: 

 

”Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället”. 

 

”Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende”.  

 

Det är viktigt att göra en utvärdering efter stora förändringar i arbetsmiljön för att 

utreda om problem fortfarande finns kvar i arbetsmiljön och göra ytterligare 

förbättringsåtgärder enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

I AFS 2001:1 på sidan 3 står det:  

 

”Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 

riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.” 

 

I AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö definieras krav i arbetet 

även som de fysiska förhållanden som kan rådda på en arbetsplats. Det innebär 

bland annat att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam 

arbetsbelastning. Fysiska faktorer och ergonomiska förhållanden kan bidra till 

arbetsbelastningen, vilket bör tas i åtanke när kontorstyp väljs. 

 

Det ska vara lätt att läsa på datorskärmen. Det ska gå att avskärma dagsljuset som 

kommer in ifall det lyser på arbetsplatsen för att undvika reflexer och speglingar i 

bildskärmen. Reflexer och speglingar kan även orsakas av allmänbelysning eller 

platsbelysning och även det ska undvikas. Platsbelysning ska finnas på 

arbetsplatsen om behov finns (AFS 1998:5).  
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Det är viktigt att forma arbetsplatsen så att den är funktionell för verksamheten. 

 

”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till 

verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade 

och inredda”  

 

(AFS 2009:2 sid 5). 

 

Vid kontorsarbete sker mycket av arbetet sittandes eller ståendes vid skrivbordet. 

Det är viktigt att försöka att erbjuda rörelse för arbetstagarna, ett exempel kan vara 

att placera utrustning som behövs en bit bort för att arbetstagarna ska bli tvingade 

att röra på sig (AFS 2009:2). 

 

Buller handlar om icke önskvärt ljud, vilket inkluderar störande ljud. Buller 

regleras både i AFS 2005:16 om buller och i AFS 2009:2 om arbetsplatsens 

utformning. 

 

”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade 

och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och förekommande 

bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot omgivningen så att 

bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som 

möjligt utsätts för buller”  

 

(AFS 2009:2, sid 9). 

 

Det finns regler kring hur mycket ljudgenomsläpp som får vara mellan kontor med 

stängd dörr, men inte hur mycket ljudet ska dämpas mellan arbetsplatser i 

kontorslandskap (Boverket, 2008). Det finns dock standarder som kan användas för 

ljudmiljön i kontorslandskap, en av dem är SS 25268:2007.  

 

I avsnittet 5.5.4 på sidan 13 i SS 25268:2007 står det: 

 

” En förutsättning för att kontorslandskap skall uppfylla ljudklass A eller B är att 

verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån inom verksamheten 

är så låg att det är uppenbart att ingen störning mellan arbetsplatserna uppstår.” 
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Det står även att: 

 

”Arbetsplatser i sådant utrymme skall avskärmas mot gångstråk, kopieringsrum, 

reception, entré, rastutrymmen och annat utrymme med hög persontrafik eller 

ljudalstring. Utformningen av utrymmet skall verksamhetsanpassas.” 

 

(SS 25268:2007, avsnitt 5.5.4., sid 13) 

 

I AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning finns ett avsnitt om utblick, med krav 

på verksamheter att erbjuda utblick i så stor utsträckning som möjligt. 

 

”Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är 

avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställande 

dagsljus och möjlighet till utblick” 

 

(AFS, 2009:2, sid. 5). 

 

Belysning ska vara anpassad till det arbete som utförs. Den ska vara utformad så att 

den får en lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas. En god 

ljusmiljö kan bidra till att minska ögonbesvär och öka trivseln (AFS 2009:2).  

 

För att reglera det termiska klimatet och hitta ett klimat där så många som möjligt 

trivs används predicted percentage dissatisfied (PPD) och predicted mean vote 

(PMV) som index (AFS 2009:2). Rimligt är att PPD ligger på tio procent vid en 

PPD kalkylering (AFS 2009:2). Det innebär att det kommer vara cirka tio procent 

av de anställda som upplever att temperaturen är för varm eller för kall. Att få alla 

nöjda med det termiska klimatet är svårt.  

 

Ett lämpligt inomhusklimat vintertid ligger mellan 20 och 24 grader, sommartid är 

det okej att temperaturen går upp mot 26 grader. Vid stillasittande arbete som 

kontorsarbete är temperaturen och lufthastigheten de faktorer som påverkar 

komforten mest (AFS 2009:2).  
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1.4 Problemformulering 
Projektgruppen och arbetsmiljöchefen på Boliden Gruvor önskade en kartläggning 

över vad personalen var nöjda och missnöjda med i den fysiska arbetsmiljön efter 

renoveringen. De faktorer som studien skulle fokusera på var ljud, ljus och utblick, 

ventilation och temperatur, samt estetisk utformning av kontoret, då det var de 

faktorer som Boliden valt att fokusera på vid ombyggnationen av 

kontorslandskapen. De ville även få fram förbättringsförslag för de faktorer i den 

fysiska arbetsmiljön som personalen var missnöjd över. Ur ett lagperspektiv är det 

viktigt att göra uppföljningar efter förändringar i verksamheten enligt AFS 2001:1 

om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

Det är även viktigt att se på kontorslandskapet utifrån vad de kan få för vidare 

effekter för företaget som kan kopplas till ekonomiska incitament som exempelvis 

hälsa och produktivitet. Resultat på hur kontorslandskap påverkar produktivitet och 

hälsa är viktigt att kartlägga för att andra företag som planerar liknande 

verksamheter ska kunna se på eventuella risker eller fördelar med kontorslandskap. 
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2 Syfte 

I det här avsnittet avhandlas syftet med studien, samt frågeställningar och 

avgränsningar.  

 

Syftet med den här studien var att identifiera positiva och negativa aspekter för de 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna på Stora kontoret, våning 1 och 2, i Boliden, samt att 

identifiera eventuella samband mellan fysiska arbetsmiljöfaktorer och 

arbetstillfredsställelse, produktivitet samt stress. Ett andra syfte var att identifiera 

några åtgärdsförslag till hur kontoret skulle kunna förändras för att skapa en bättre 

arbetsmiljö. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur nöjd är personalen med de fysiska arbetsmiljöfaktorerna i 

kontorslandskapen, med avseende på avskildhet, ljus och utblick, ventilation 

och temperatur samt möblernas funktionalitet och lokalernas estetiska 

utseende? 

 Skiljer det sig signifikant mellan hur nöjda kvinnor och män är med de 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna? Om ja, för vilka faktorer? 

 Vilka samband kan finnas mellan den fysiska arbetsmiljöfaktor som skattas 

mest negativt och arbetstillfredsställelsen, produktivitet samt stress? 

 

2.2 Avgränsningar 
Studien innefattar inte hur personalen upplevt förändringsprocessen vid 

ombyggnationen av kontorslandskapen. Arbetet kommer inte heller omfatta 

jämförelser mellan före och efter renoveringen. 

 

Det här arbetet avgränsas till att enbart se till krav i form av belastning från fysiska 

arbetsmiljöfaktorer. Begreppet resurser kommer enbart innefatta avskildhet. 

Begreppet hälsa avgränsas till att enbart handla om självskattad stress.  

 

På grund av begränsningar i studiens omfång kommer inte den här studien 

undersöka bakomliggande orsaker till eventuella könsskillnader i uppfattningen av 

fysiska arbetsmiljöfaktorer. Studien kommer inte heller söka efter könsskillnader 

för arbetstillfredsställelse, produktivitet och stress kopplat till de fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna.   
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3 Teori 

Det här avsnittet kommer att handla om fysiska arbetsmiljöfaktorer i kontor, 

samt om hur fysiska arbetsmiljöfaktorer samverkar med arbetstillfredsställelse, 

stress och produktivitet i kontorslandskap. 

 

3.1 Arbetsmiljö i kontorslandskap 
Kontorslandskap förekommer idag på flertalet arbetsplatser i Sverige. De anställda 

föredrar i undersökningar cellkontor om de själva får välja (Danielsson & Bodin, 

2008). De som sitter i cellkontor har i studier även visat sig vara mer nöjda med sin 

fysiska arbetsmiljö än de som sitter i kontorslandskap (Haapakangas, Helenius, 

Keskinen, & Hongisto, 2008). I kontorslandskap var 30 procent väldigt eller något 

missnöjda med den fysiska arbetsmiljön, medan motsvarande siffra för cellkontor 

var nio procent (Haapakangas et al., 2008).  

 

Det finns olika klassificeringar för kontorslandskap. Ett kontorslandskap kan 

klassas som stort om det har över 24 platser (Danielsson & Bodin, 2008). Av 

kontorslandskapen brukar de stora vara minst omtyckta (Danielsson & Bodin, 

2008). Ju fler personer som placeras i samma rum, desto mindre trivs personalen 

enligt en tidigare studie (Aries, Veitch & Newsham, 2010). Stora kontorslandskap 

skapar även mer fysiska och psykiska besvär i förhållande till andra kontorstyper 

(Danielsson & Bodin, 2008).  

 

Fysisk arbetsmiljö har i studier visat sig samverka med arbetstillfredsställelse. När 

de fysiska arbetsmiljöfaktorerna förbättras ökar arbetstillfredsställelsen (Hongisto, 

Haapakangas, Varjo, Helenius, & Koskela, 2016). Hur nöjd personalen var med 

den fysiska arbetsmiljön ökade efter arbetsmiljöförbättringar från 30 procent till 90 

procent och samtidigt ökade arbetstillfredsställelsen från 58 procent nöjda till 75 

procent nöjda (Hongisto et al., 2016). Det har visat sig att om en person är positivt 

inställd till sin arbetsmiljö rapporterar den in mindre fysiska och psykiska besvär 

(Aries, Veitch, & Newsham, 2010). Personal som är nöjd med den fysiska 

arbetsmiljön är också mer nöjda med arbetet i stort (Veitch, Charles, Farley & 

Newsham, 2007).  

 

Störningar i den fysiska arbetsmiljön har visat sig påverka produktivitet och 

effektivitet negativt (Lamb & Kwok, 2016; Varjo, et al., 2015). Vid en 

sammanställning om öppna kontorslandskap framkom att ljud och avskildhet är de 
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två viktigaste faktorerna att beakta vid design av öppna kontorslandskap för att 

förbättra produktivitet och arbetstillfredsställelse (Shafaghat, Keyvanfar, Ferwait & 

Alizadeh, 2015). 

 

I en litteratursammanställning av DeCroon, Sluiter, Kuijer, och Frings-Dresen, 

(2005) testas en modell för hur olika kontorsrelaterade faktorer kan kopplas till 

påfrestningar på lång och kort sikt (Figur 4). Kontorsutformningen påverkar vad 

arbetstagarna får för förutsättningar att utföra sitt arbete. Kraven i arbetet kan delas 

upp i tre kategorier; fysiska, mentala eller emotionella krav. De kan bland annat 

bestå av ljud som gör att den kognitiva ansträngningen i arbetet ökar. För att klara 

av kraven finns olika resurser. De kan bland annat bestå i hur lätt det går att 

kommunicera med andra eller om arbetet kan ske i avskildhet. Resurserna finns där 

som ett stöd för att arbetstagarna ska kunna nå sina arbetsrelaterade mål.  

 

DeCroon et al. (2005) fann starka samband mellan en öppen kontorsdesign och 

möjligheten till psykologisk avskildhet, men begränsade samband  för att den 

kognitiva belastningen ökar. Den finner ett begränsat samband mellan att ett 

avstånd mellan arbetsplatserna samverkar med den kognitiva belastningen och 

psykologiska avskildheten. Studien hittade ett starkt samband mellan öppna 

kontorslandskap och en minskad arbetstillfredsställelse. För det öppna 

kontorslandskapets designs samverkan med produktivitet och hälsa hittades inga 

konsekventa samband. 
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Figur 4. Modell över samspelet mellan kontorsdesign, arbetsvillkor samt korttids- och 

långtidsreaktioner. Modellen är översatt och förenklad från en tolkningsmodell för 

kontorsmiljöer av DeCroon et al., 2005, sid 121. 

Vidare kommer modellen av DeCroon et al. (2005) (Figur 4)användas för att 

undersöka hur krav och resurser som finns i kontorslandskap och kan kopplas till 

den fysiska arbetsmiljön samverkar med kort- och långtidseffekter. För definitionen 

av vad som är krav och vad som är resurser används Sverke, Falkenberg, Kecklund, 

Magnusson Hanson och Lindfors (2016) definition som lyder:  

 

”Med krav menar vi sådant som belastar arbetstagaren och kräver 

ansträngning för att hanteras. Med resurser menar vi faktorer i arbetsmiljön 

som underlättar hanterandet av arbetskrav”  

 

(Sverke et al., 2016, sid 23). 
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3.2 Avskildhet 
Avskildhet är i kontorslandskap en resurs för att hantera arbetskraven enligt 

DeCroon et al. (2005), men ljud kan också påverka den kognitiva ansträngningen 

och är då ett krav i arbetet. Den vanligaste faktorn för störning i kontorslandskap är 

brister i den audiella avskildheten (Hongisto et al., 2016; Kim & de Dear, 2013). 

 

Begreppet avskildhet är brett och definitionerna många. Sundström, Burt & Kamp 

(1980) använder begreppen psykologisk och arkitekturell avskildhet. Arkitekturell 

avskildhet handlar om vad lokalerna har att erbjuda till avskildheten. Det handlar 

då om audiell och visuell avskildhet, det vill säga hur väl en person kan isolera sig 

från omgivningen i förhållande till ljud och att den inte ser eller blir sedd. Den 

psykologiska avskildheten innefattar känslan av att kunna kontrollera hur mycket 

personen hör andra och hur mycket andra hör personen. Dessa två begrepp går 

delvis in i varandra då arkitekturell avskildhet kan användas för att kontrollera den 

psykologiska avskildheten. Sundström et al. (1980) såg att psykologisk och 

arkitekturell avskildhet samverkade.  

 

Fysisk separation mellan oss och andra och kontroll av informationsflöde är enligt 

Klopfer och Rubenstein (1977) olika typer av avskildhet. Sundström och Altman 

(1976) beskriver behovet av distans till andra som behovet av personligt utrymme. 

Denna typ av avskildhet kan liknas vid djurens behov av territorium. Om vi har ett 

territorium garanteras vårt behov av avskildhet automatiskt (Klopfer och 

Rubenstein, 1977). I senare forskning benämns denna typ av avskildhet som 

territoriell (Newell, 1995). Det finns ett behov av att kunna kontrollera den 

information som en person ger ifrån sig. För att tillgodose det behovet krävs 

informativ avskildhet (Klopfer och Rubenstein, 1977). Territoriell avskildhet och 

informativ avskildhet går delvis in i den audiella och visuella avskildheten, men 

kommer här att behandlas som separata delar. Fortsatt i det här arbetet kommer 

begreppen audiell avskildhet, visuell avskildhet, territoriell avskildhet och 

informativ avskildhet att användas utifrån definitionerna ovan. 

 

Avskildhet är i kontorslandskap en resurs för att hantera arbetskraven enligt 

DeCroon et al. (2005). Personer som sitter i kontorslandskap upplever mindre 

avskildhet (Kaarlela-Tuomaala, Helenius, Keskinen, & Hongisto, 2009). Att öka 

möjligheten till att gå undan till tysta rum kan bidra till att öka den audiella 
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avskildheten (Hongisto et al., 2016). Det finns samband mellan hur stort det egna 

utrymmet är i ett öppet kontorslandskap och hur nöjda medarbetarna är. Vilket kan 

kopplas till territoriell avskildhet (Newell, 1995). En större yta ger mer nöjda 

arbetstagare. Då den egna ytan är större medför det att överhörning av samtal 

minskas (Leder, Newsham, Veitch, Mancini, & Charles, 2016), vilket även kan 

kopplas till att den audiella avskiljningen ökar (Sundström et al., 1980). 

 

Ljud kan delas in i önskvärt och icke önskvärt ljud (Bohgard, et al., 2010). Det icke 

önskvärda ljudet kallas ofta för buller. Viktigt att tänka på är att det som den ena 

upplever som icke önskvärt ljud kan vara önskvärt ljud för någon annan. 

Uppfattningen av störningen av ljudet har setts bero på om personen upplever att 

det stör arbetet (Bohgard et al., 2010). I kontorslandskap är det främst samtal eller 

ljud som alstras av kolleger som ofta bidrar till störande ljud (Varjo et al., 2015; 

Kaarlela-Tuomaala et a., 2009). Ljud från när personer skriver på tangentbord och 

andra ljud från personer bredvid har visat sig vara mer påtagliga vid lägre ljudnivå 

(Varjo et al., 2015).  

 

Tidigare studier har visar på att en av de främsta störningarna i kontorslandskap är 

störningar från ljud. Då främst kopplat till audiell avskildhet (Hongisto et al., 2016; 

Kim & de Dear, 2013). Ljud kan delas in i två kategorier för kontorslandskap, det 

handlar dels om ljud från tal och dels om bakgrundsljud som exempelvis kommer 

från skrivmaskiner, ventilation eller andra typer av ljud som inte kan kopplas till 

konversationer. Att personer i ett kontorslandskap störs av ljud framförallt från tal 

kan kopplas till begränsningar i avskildhet. Audiell avskildhet handlar om hur 

lokalen erbjuder människan möjlighet att avskärma sig från ljud i sin omgivning 

(Sundström, et al., 1980).  

 

En studie visar på att 50 procent av de som sitter i kontorslandskap störs av ljud 

medan samma siffra för cellkontor var 21 procent (Haapakangas et al., 2008). 

Liknande siffror hittas i andra studier så som Pejtersen, Allermann, Kristiensen, 

och Poulsen (2006) där 60 procent i kontorslandskap med över 28 personer 

upplevde att de ofta stördes av ljud. Det vanligaste ljudet i ett kontorslandskap 

alstras från människorna. Det kan även förekomma ljud från exempelvis 

ventilationssystem, mobiltelefoner, datorer, kopiatorer, kaffemaskiner eller andra 

maskiner som behövs. I kontorsmiljön uppkommer ljuden oftast inte i 

hörselskadliga nivåer. Däremot kan ljudet uppfattas som störande (Varjo et al., 
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2015; Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). I studien av Hongisto et al. (2016) var ljud i 

form av störning och brist på avskildhet det som var de största störningsfaktorerna i 

arbetsmiljön. Varjo et al., (2015) visar på att samtal stör mer än ventilationsljud och 

andra kontorsljud. Haapakangas et al., (2008) fann att samtal nära personens 

arbetsplats och ljud från telefoner var det som störde mest i öppna kontorslandskap. 

 

Att tänka på vid utformning av kontorslandskap är att göra bedömningar på 

individnivå om det är lämpligt att placera dem i ett öppet landskap. Personalens 

behov av att kunna kommunicera lätt med varandra eller behov av att exempelvis 

kunna hålla privata samtal kan påverka en lämplig placering (Kaarlela-Tuomaala et 

al., 2009). För avskildheten är det viktigt för personal som sitter i kontorslandskap 

att det finns rum dit de kan gå om de behöver hålla ett privat samtal eller behöver 

arbeta ostört (Hongisto et al., 2016). 

 

3.3 Omgivningsfaktorer 
Omgivningsfaktorer är en del av den totala upplevelsen av den fysiska 

arbetsmiljön. I modellen av DeCroon et al. (2005) hamnar tillfredsställelsen över 

den fysiska arbetsmiljön som en del i arbetstillfredsställelsen enligt Sundström 

(1986) där fysisk arbetsmiljö är en av flera faktorer för arbetstillfredsställelse. Det 

skulle även kunna bidra till ökade kognitiva krav inom arbetet om arbetstagarna 

blir störda av belysningen eller ventilationen. 

 

Synförhållanden är viktiga att tänka på i ett kontor, då försämrad ljusmiljö kan leda 

till att personer drabbas av trötthet, huvudvärk och belastningsbesvär (Bohgard et 

al., 2010). Att vara nöjd med ljusmiljön är en faktor som även påverkar hur nöjd 

personalen är med arbetsmiljön i stort (Newsham, et al., 2009; Veitch et al., 2008). 

Fönster ger utblicksmöjlighet och kan vara en viktig faktor för trivsel i 

kontorslandskap (Leder et al., 2016; Newsham et al., 2009; Yildirim et al., 2007). 

Det har visat sig att de som har sin arbetsplats i anslutning till fönster i 

kontorslandskap är mer nöjda än de som är placerade längre in i lokalen (Yildirim 

et al., 2007). Det har dock observerats i studier att direkt närhet till fönster inte är 

viktigt för att minska missnöje och även att direkt närhet till fönster kan skapa 

missnöje på grund av bländning (Aries et al., 2010).  

 

På grund av åldersförändringar i ögat behöver äldre personer oftast mer ljus. Vid 50 

årsåldern kan en ökad ljusintensitet med 50 procent krävas jämfört med personer 
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som är under 40 år. Är personerna över 60 år beräknas de behöva 100 procent mer 

ljusintensitet än en person under 40 år. Det kan därför vara nödvändigt att öka 

belysningsstyrkan eller införa bra platsbelysning för de som är lite äldre (Bohgard 

et al., 2010). 

 

Ventilation och temperatur i ett kontorslandskap syftar till att skapa ett optimalt 

termiskt klimat för personalen, den så kallade komforttemperaturen. 

Allmänventilation är ett sätt att skapa ett komfortabelt termiskt inomhusklimat, 

men den har även till uppgift att ventilera ut föroreningar som människornas 

aktivitet i lokalen orsakar (Bohgard & Albin, 2010). Ventilationen har i studier 

setts vara en av de största störningsfaktorerna i arbetsmiljön (Hongisto et al., 2016). 

Det finns flera olika parametrar som påverkar det hur det termiska klimatet 

upplevs. Vid mätningar är det därför vanligt att mäta lufttemperatur, 

medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet (Bohgard et al., 2010). 

Hur klimatet upplevs påverkas även av människans värmeutbyte med omgivningen. 

Det utbytet varierar med vad personen har för klädsel, men även vilken 

aktivitetsnivå personen har. En person som rör sig mycket skapar mer energi som 

försvinner från människan i form av värme (Bohgard et al., 2010).  

 

För att arbetstagarna ska vara nöjda med den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att 

de kan modifiera arbetsplatsen efter behov (Lee & Brand, 2005). Anpassningsbara 

möbler kan vara en viktig faktor för att öka tillfredställelsen över 

arbetsmiljöfaktorer i kontorsmiljöer. I en studie av Hongisto et al. (2016) 

förbättrades ett öppet kontorslandskap bland annat genom att byta ut möblerna och 

öka tillgången till tysta rum. De ansåg att valet av nya möbler var en av de 

viktigaste faktorerna vid utformningen av det nya kontoret. I studien förbättrades 

även det estetiska utseendet på lokalerna genom att väggar målades och gamla 

gardiner byttes bort. Studien visar på att genom att förbättra den fysiska 

arbetsmiljön utan att göra några större ingrepp i lokalerna kan personalen bli 

nöjdare med den fysiska arbetsmiljön. 
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3.4 Könsskillnader för fysiska arbetsmiljöfaktorer 
I en rapport av arbetsmiljöverket (Sverke et al., 2016) framkom att kvinnor är 

sjukskrivna i högre utsträckning än män och de slås även ut från arbetsmarknaden 

tidigare. Kontorslandskap har setts leda till 62 procent mer sjukfrånvaro jämfört 

med cellkontor (Pejtersen, Feveile, Christensen & Burr, 2011). Varför personerna 

är mer sjukskrivna undersöks inte i studien. För kvinnliga kontorsarbetare sågs 

samband mellan ökade ljudnivåer och ökad risk för både korttids- (Fried, Melamed 

& Haim, 2002) och långtidssjukskrivningar (Clausen, Kristiansen, Vinslov Hansen, 

Pejtersen och Burr, 2012). Det finns studier som visar att kvinnor generellt blir mer 

störda av ljudmiljön än män vid samma ljudnivå (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009; 

Bodin Danielsson, Bodin, Wulff, & Theorell, 2015). Då kontorslandskap verkar 

vara en risk generellt för ökade sjukskrivningar och att fysiska arbetsmiljöfaktorer 

verkar kunna generera ytterligare risk för sjukskrivning bland kvinnor är det 

intressant att titta på ifall kvinnor upplever mer störningar av samma 

arbetsmiljöfaktorer. 

 

Det finns visst underlag inom forskningen som visar på att kvinnor och män 

upplever sin fysiska arbetsmiljö olika. Tidigare studier har visat på tendenser att 

kvinnor upplever sin fysiska arbetsmiljö mer negativt än män (Kim, de Dear, 

Cândido, Zhang, & Arens, 2013; Kaarlela-Tuomaala et al., 2009; Yildirim et al., 

2007). I en enkätstudie som analyserades av Kim et al. (2013) påvisades att kvinnor 

skattade lägre än män på alla uppmätta fysiska arbetsmiljöfaktorer i kontorsmiljöer. 

Studierna är dock inte entydiga utan det finns även en studie där de inte kan visa på 

några skillnader på hur män och kvinnor uppfattar sin inomhusmiljö (Lamb & 

Kwok, 2016). En studie har enbart undersökt hur personer upplever planlösning, 

avskildhet och belysning i ett öppet kontorslandskap. Den kunde visa på att 

kvinnorna i studien skattade de faktorerna mer negativt än män (Yildirim et al., 

2007).  

 

I en litteratursammanställning av Rupp, Vàsques, och Lamberts (2015) 

framkommer det att kvinnor är mer känsliga för temperatur, framför allt att det är 

kallt. En studie av Maula, Hongisto, Östman, Haapakangas, Koskela och Hyönä 

(2016) kunde se signifikanta skillnader mellan män och kvinnor för hur de 

upplevde den termiska komforten vid 23 grader. Kvinnorna i studien upplevde 23 

grader som kallare än männen. Denna skillnad berodde inte på hur personerna var 

klädda, då det var en experimentell studie som reglerat klädsel. En annan 
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experimentell studie kunde också visa på att kvinnor var mer känsliga än män för 

temperatur (Lan, Lian, Liu & Liu, 2008). En förklaring till skillnaden var att 

kvinnor har lägre hudtemperatur, vilket gör de mer känsliga för låga temperaturer 

(Lan et al., 2008).  

 

Vänje (2015) visar i en kunskapsöversikt att det är viktigt att ta formella och 

informella maktstrukturerna i beaktande för att skapa en genusmedveten fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö. Det krävs ytterligare genuskritisk forskning inom 

arbetsmiljöområdet med avseende på fysisk arbetsmiljö och hälsa enligt Vänje 

(2015). En kunskapssammanställning (Vänje, 2013) visar på vikten att ha med 

genusperspektivet i forskning och då med ett strukturellt fokus. Det är viktigt för att 

kunna bedriva ett förändringsarbete mot ett sundare arbetsliv genom att se på 

könsstrukturer istället för att se könsskillnader som något biologiskt och fast som 

inte kan förändras. Genusperspektiv på organisation, tillsammans med 

genusperspektiv på fysisk arbetsmiljö och hälsa lyfts av som viktiga grundstenar 

för en hållbar arbetsmiljö (Vänje, 2015). 

 

Arbetsmiljön kan påverkas av organisatoriska och sociala faktorer som möjligheten 

till kontroll. I kunskapsöversikten av Sverke et al. (2016) framkommer att kvinnor 

generellt upplever lägre kontroll över arbetet än män, främst beror det på typen av 

arbete och arbetsuppgifter. Det har även visat sig att kvinnor och män kan göra 

olika arbetsuppgifter även om de har samma yrkesroll, vilket kan medföra olika 

belastningar (Lewin & Mathiassen, 2013). 
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3.5 Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som: 

 

”En övergripande känsla av tillfredsställelse med det nuvarande arbetet”  

 

(Sverke et al., 2016, sid. 53).  

 

DeCroon et al., (2005) fann i sin litteratursammanställning att 

arbetstillfredsställelsen påverkas negativt av öppna kontorslandskap. Enligt 

Sundström (1986) påverkas arbetstillfredsställelse av arbetet i sig själv, ansvar i 

arbetet, chanser för utveckling, lön, ledning, relationen med kollegor, säkerheten i 

att ha kvar arbetet, företagets policys och fysisk arbetsmiljö.  

 

Det finns studier som visar på samband mellan arbetstillfredsställelsen och 

tillfredsställelsen över fysiska arbetsmiljöfaktorer (Hongisto et al., 2016; Lee & 

Brand, 2005). När tillfredställelsen över fysiska arbetsmiljöfaktorer ökar, ökar även 

arbetstillfredsställelsen (Hongisto et al., 2016; Kim & de Dear, 2013; Veitch et al 

2007). Arbetstillfredsställelsen följde skattad nöjdhet över fysiska 

arbetsmiljöfaktorer i studien av Kim och de Dear (2013), men inte i Kaarlela-

Tuomaala et al., (2009). Korrelationsanalyser av Kim och de Dear (2013) kom fram 

till att om exempelvis tillfredställelsen över audiell avskildhet minskar så minskas 

arbetstillfredsställelsen, medan om den istället ökar så ökar arbetstillfredsställelsen 

också. Samma mönster följde för alla uppmätta fysiska arbetsmiljöfaktorer.  

 

Att kunna kontrollera sin arbetsmiljö har i en tidigare studie visat sig vara viktig för 

arbetstillfredsställelsen. När personalen känner att de har möjlighet att anpassa sin 

fysiska miljö efter sina egna behov blev arbetstillfredsställelsen och nöjdheten över 

den fysiska miljön större (Hongisto et al., 2016; Lee & Brand, 2005). Det kan 

exempelvis ske genom att möjlighet finns att modifiera den egna arbetsplatsen efter 

de behov som arbetstagaren eller arbetsgruppen behöver (Lee & Brand, 2005). Det 

kan även handla om att lätt ha tillgång till mötesrum vid samarbete med andra (Lee 

& Brand, 2005). Egenkontroll handlar även om möjlighet att avskilja sig från 

andra, vilket har visat sig vara en viktig faktor för arbetstillfredsställelsen i tidigare 

studier (Sundström, Town, Brown, Forman, & Mcgee, 1982).  

 

http://eab.sagepub.com.focus.lib.kth.se/search?author1=Jerri+P.+Town&sortspec=date&submit=Submit
http://eab.sagepub.com.focus.lib.kth.se/search?author1=David+W.+Brown&sortspec=date&submit=Submit
http://eab.sagepub.com.focus.lib.kth.se/search?author1=Andrew+Forman&sortspec=date&submit=Submit
http://eab.sagepub.com.focus.lib.kth.se/search?author1=Craig+Mcgee&sortspec=date&submit=Submit
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3.6 Produktivitet 
Produktivitet är en viktig faktor för lönsamhet i företag. Prestationsförmåga kan 

anses vara en viktig faktor för produktivitet i kontorslandskap, då produktiviteten 

skapas av personalen i landskapets prestationsförmåga. Forskningen hade till 2005 

(DeCroon et al.) inte hittat entydiga samband mellan öppna kontorslandskap och 

produktivitet. I dagsläget har det kommit ut ytterligare artiklar som ser över 

samband mellan produktivitetsfaktorer och kontorsmiljöer (Lamb och Kwok, 2016; 

Varjo et al., 2015; Jahncke, Hygge, Halin, Green, & Dimberg, 2011). 

 

Störningar från kontorsmiljön har påvisats påverka produktiviteten. Kombination 

av flertalet störningsmoment som överhörning av samtal, temperatur och 

ventilation leder till försämrad prestation i laboratoriebaserade tester (Varjo et al., 

2015). Det finns studier som visar på att störande ljud och otillfredsställande 

belysning medför att prestationen försämras hos arbetstagarna (Lamb och Kwok, 

2016). Studien visar även på att om flera av faktorerna (ljud, ljus och termisk 

komfort) förekommer minskar prestationen ytterligare. Belysningsmässigt är det 

både dåligt att ha för ljust och för mörkt, men prestationen var lägre när det var för 

mörkt än när det var för ljust (Lamb och Kwok, 2016). De framkommer i en studie 

att belysning påverkar uppfattningen av arbetsplatsen, vilket påverkar hur 

personalen på arbetsplatsen mår, vilket i sin tur påverkar hur nöjd de är med sin 

arbetsprestation (Veitch et al., 2008). 

 

När personer blir störda i sitt arbete upplever de att de inte presterar lika bra (Lee & 

Brand, 2010). Arbetsuppgifter där mycket tal och skrift används blir speciellt störda 

av icke önskvärt ljud (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). Störningar från ljud är 

framförallt negativt förknippat med komplexa arbetsuppgifter (Bohgard et al 2010). 

Haapakangas et al., (2008) fann att framförallt komplexa verbala uppgifter som att 

hantera texter och planera påverkades negativt av ljud i kontorslandskap i 

jämförelse med cellkontor. Mer rutinbaserade uppgifter påverkades inte lika 

mycket av ljudet i kontorslandskap (Haapakangas et al., 2008). Att kunna ta 

kontroll över störningen har ett signifikant samband med hur mycket en person 

upplever att störningen påverkar prestationen (Lee & Brand, 2010). En studie 

hittade att när den medelvägda ljudnivån ökade från 39 dB(A) till 51 dB(A) 

försämrades minneskapaciteten hos testpersonerna (Jahncke et al., 2011). 
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Venetjoki., Kaarlela-Tuomaala, Keskinen och Hongisto, (2006) undersökte i sin 

studie hur olika typer av ljud som bakgrundsljud, maskerat tal och tal påverkade 

vid olika prestationstester. Studien visar på att enbart tester som innefattade 

korrekturläsning påverkades av om det går att urskilja vad som sägs. Bakgrundsljud 

som inte innehöll hörbart tal gjorde att fler fel i texten upptäcktes än när störningen 

kom från samtal där ord lättare kunde urskiljas. För kognitiv prestation i 

datorbaserade tester och läsförståelse återfanns inte signifikanta skillnader 

beroende på ljudkälla i studien av Venetjoki et al. (2006). Även om studien inte 

kunde visa på signifikanta skillnader för alla testerna mellan bakgrundsljud och ljud 

från samtal upplevde personerna miljöer med tal som mer störande. 

 

I Haapakangas et al., (2008) studie fick personer skatta förlorad arbetstid på grund 

av störningar från ljud. De som satt i kontorslandskap skattade att de i snitt 

förlorade cirka 21 minuter per dag, medan de i cellkontor skattade att de förlorade 

tolv minuter per dag av arbetstiden på grund av störning från ljud. I Kaarlela-

Tuomaala et al., (2009) uppgav personerna i studien att ljud skapade 

arbetstidsförluster som var dubbelt så stora i kontorslandskap som i cellkontor. I 

studien skattades 4,3 procent av arbetstiden i cellkontor går förlorad på grund av 

störningar av ljud och 8,6 procent av arbetstiden gick förlorad i kontorslandskap.  

 

3.7 Stress 
Stress är ett växande problem i dagens samhälle. I en enkätundersökning som 

skickades ut till danska arbetstagare där 3 517 personer svarade framkom att 1,7 

procent alltid är stressade, 10,8 procent är ofta stressade och 18,3 procent är 

stressade ibland (Arbetsmiljöinstitutet, 2007). 

 

Stress är ett komplext fenomen då det i grunden är en naturlig reaktion i kroppen 

för att människan ska mobilisera resurser för att klara av olika påfrestningar. Hur vi 

reagerar på stress beror på vad det finns för tolerans i hjärnan och kroppen för den 

stressfulla situationen (Eriksen & Ursin, 2005). Det som triggar en stressreaktion i 

kroppen kallas stressor och kan bero på miljöfaktorer, fysikaliska faktorer eller inre 

faktorer (Levin, 2005). 

 

DeCroon et al. (2005) kunde inte hitta ett konsekvent samband mellan 

kontorslandskap och hälsa. Personer i kontorslandskap har visat sig vara mer 

benägna att rapportera högre siffror i enkäter som behandlar psykosociala 
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arbetsmiljöfaktorer som exempelvis trötthet, huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter (Pejtersen et al., (2006). Sambanden mellan fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö var generellt små i en tidig studie Klintzman och Stellman, 

(1989). Studien visar på ett starkare samband för vissa fysiska arbetsmiljöfaktorer 

och psykisk hälsa. Faktorer som sågs påverka mer än andra var luftkvalitet, 

ergonomi och avskildhet (Klintzman & Stellman, 1989). Hälsa och psykosocial 

arbetsmiljö är omfattande områden att undersöka, den här studien har därför 

avgränsats till stress.  

 

Stressymptom skattas signifikant högre i kontorslandskap än i cellkontor i en studie 

av Haapakangas et al. (2008) där 689 personer deltog. Framförallt var det 

koncentrationssvårigheter som var vanligare i kontorslandskap, men även trötthet 

och utmattning skattades högre än för cellkontor. I Kaarlela-Tuomaala et al. (2009) 

påvisades inga signifikanta samband mellan flytt till kontorslandskap och generella 

stressnivåer, i studien ingick 31 personer. Hongisto et al. (2016) såg inga 

förbättringar av uppmätta stressfaktorer så som skattad mental stress efter fysiska 

arbetsmiljöförbättringar.  

 

En person reagerar på sin omgivning både medvetet och omedvetet. Kroppen har 

vissa inbyggda mönster som den följer då intryck träffar våra sinnen. Exempelvis 

beskriver Bohgard et al.(2010) hur det finns fysiologiska reaktioner hos en person 

som sker när ljud når hörselorganen. Reaktionen beror på faktorer som ljudnivå, 

om ljudet var väntat eller oväntat och om ljudet förmedlar information. 

Långtidsexponering för icke önskvärt ljud, kan leda till förhöjt blodtryck, minskad 

blodcirkulation, ökad muskelspänning och utsöndring av stresshormoner. Försöker 

personen att hålla kvar samma prestationsnivå som utan störningen kommer den att 

få ett ökat stresspåslag i kroppen. Den typen av reaktion har främst setts vara vanlig 

om det inte går att kontrollera störningskällan. Seddigh et al. (2015) hittade i deras 

studie samband för att förbättrad ljudmiljön i kontorslandskap kan leda till minskad 

kognitiv stress. Jancke at al. (2011) hittade att högre ljudnivåer gjorde att 

personerna i studien uppgav att de blev tröttare och mindre motiverade, men kunde 

inte hitta samband mellan ljudnivå och uppmätta stressmarkörer i urin och saliv. 

Ljud kan påverka hälsan negativt om personen måste arbeta på samma sätt som 

hade förväntats utan att ljudet skulle påverka (Bohgard et al., 2010). Det innebär att 

personerna kan behöva sänka arbetstempot för att inte riskera hälsan om störningar 

från ljud förekommer. 
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En viktig faktor för att inte bli sjuk av stress är stresshantering. Den största 

gemensamma nämnaren för när stressorer övergår till en skadlig respons hos 

människan är när det inte finns möjlighet till egenkontroll och vardagsmakt (Levin, 

2005).  

 

3.8 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Teorigenomgången visar att ljud, ljus, ventilation och temperatur kan öka kraven i 

arbetet. Audiell, visuell, territoriell och informativ avskildhet kan ses som en resurs 

för att klara av arbetet på ett bra sätt. Möblernas funktion och rummens estetiska 

utformning kan antas vara en resurs i arbetet, då de underlättar arbetet. Dessa 

faktorer anses därför vidare i studien påverka arbetsvillkoren i Figur 4.  

 

Olika fysiska arbetsmiljöfaktorer exempelvis ljud kan påverka 

arbetstillfredsställelsen. Hur nöjda personer är och hur mycket kontroll de har över 

den fysiska arbetsmiljön har i studier setts samverka med arbetstillfredsställelsen. 

Upplevd kontroll och nöjdhet över fysiska arbetsmiljöfaktorer kan antas ligga 

under arbetstillfredsställelsen i Figur 4. 

 

Ljud, ljus, ventilation och temperatur kan påverka produktivitet. 

Teorigenomgången visar att kontroll över den fysiska arbetsmiljön samverkar med 

produktivitet, sambanden till stress är dock otydliga. Ljud har påvisats kunna 

påverka stress och även sjukskrivningar till följd av ohälsa framförallt för kvinnor. 

Det verkar därför finnas en direkt koppling mellan arbetsvillkoren och 

långtidseffekterna i Figur 4. Det har påvisats samband även mellan produktivitet 

och upplevd stress, vilket inte undersöktes av DeCroon et al. (2005). 

 

Studier har funnit könsskillnader för ljud, ljus och temperatur. Resultaten från de 

flesta studierna har dock inte kontrollerat vilka bakomliggande faktorer som till 

exempel möjlighet till kontroll i arbetet och arbetsinnehåll, som kan medföra att 

skillnader förekommer i studierna.   

 

3.9 Studiens bidrag till forskningen 
Den här studien kan bidra till att förstärka och utveckla modellen av DeCroon et al. 

(2005). Framförallt är det intressant att titta på hur specifika problemområden inom 



25 

 

den fysiska arbetsmiljön i kontorslandskap samspelar med olika korttidseffekter 

och långtidseffekter. I modellen krävs ytterligare kunskap om samband mellan 

kontorslandskap och dess långtidseffekter som påverkan på produktivitet och hälsa. 

Långtidseffekterna i arbetsmiljön är viktiga faktorer för att kunna argumentera för 

eventuella risker för minskad produktivitet och ökad risk för ohälsa i 

kontorsmiljön, då det är faktorer som kan medföra ökade kostnader och förlorade 

intäkter. Då arbetsmiljön har varit med genom hela renoveringsprocessen kan den 

här studien visa på om förändring riktat mot att förbättra arbetsmiljön i 

kontorslandskap gör att mindre störningar uppkommer i förhållande till tidigare 

forskning. 

 

Då kvinnor har setts vara sjukskrivna i högre grad än män (Sverker et al., 2016) är 

det viktigt att kartlägga om det finns delar i arbetsmiljön som är speciellt 

påfrestande för kvinnor, men som döljs i ett sammanlagt resultat. Det är även 

viktigt att ta könsskillnader i beaktande när det kommer till den fysiska 

arbetsmiljön i en grupp där kvinnor och män arbetar under vad som tycks vara 

liknande arbetsvillkor. 

4 Metod 

Det här avsnittet behandlar metoder som valts för studien samt genomförandet 

av de olika metoderna. De metoder som valts är litteratursökning, enkätstudie 

och systemgruppsseminarium, vilka behandlas närmare i det här avsnittet. 

 

Enkät användes som metod för att göra kartläggningen för hur nöjd personalen var 

med de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. Därefter valdes de faktorer ut som 

personalen var mest missnöjda över, det vill säga de negativa aspekterna i 

arbetsmiljön vilket även kan kallas problemområden i rapporten. 

Systemgruppsseminariet riktades sedan in mot de faktorer som personalen i 

enkäten varit mest missnöjd med. 

 

4.1 Litteraturstudie 
Inom ramen för examenarbetet gjordes en litteratursökning på vetenskapliga 

artiklar som behandlade fysiska arbetsmiljöfaktorer i kontorslandskap, med 

avseende på störning, arbetstillfredsställelse, stress och produktivitet. En 

litteratursökning gjordes även för artiklar som behandlade könsskillnader för 

arbetsmiljöfaktorer. 
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Inför enkäten genomfördes en sökning där vetenskapliga artiklar som inte 

behandlade kontorslandskap separat från cellkontor gallrades bort. Artiklarna var 

tvungna att handla om någon av de fysiska arbetsmiljöfaktorer som studien 

avgränsats till. I samma sökning gallrades även artiklar bort om de inte handlade 

om hur nöjda personerna i studierna var med fysiska arbetsmiljöfaktorer, eller 

fysiska arbetsmiljöfaktorer kopplade till arbetstillfredsställelse, stress och/eller 

produktivitet. En sökning gjordes även för artiklar kopplade till skillnader mellan 

män och kvinnor med tillfredsställelsen över olika fysiska arbetsmiljöfaktorer.  

 

För att ta fram vetenskapliga artiklar användes web of science, google scholar, 

primo och referenser från relevanta artiklar. Några av de sökord som användes var 

open, office, environment, design, work, job, employee, workers, staff, satisfaction, 

privacy, production, performance, stress, gender. Kompletterande sökningar 

gjordes på arbetsmiljöverkets hemsida för publicerade litteratursammanställningar 

inom området för könsskillnader inom arbetsmiljöområdet. 

 

4.2 Enkätstudie 
För att ta fram positiva och negativa effekter i den fysiska arbetsmiljön, samt se hur 

personalen upplevde sin arbetstillfredsställelse, produktivitet och stress i 

kontorslandskapen genomfördes en enkät. Enkät användes som metod för att få en 

överblick av eventuella problemområden, samt för att kunna titta på samverkan 

mellan utvalda faktorer. Enkäter är en kvantitativ metod. Metoden används med 

fördel när svar från en större grupp människor till liten kostnad och tidsåtgång 

efterfrågas. Vid enkätundersökningar är det viktigt att ta i beaktande de 

forskningsetiska aspekterna. Det handlar bland annat om krav att informera 

deltagarna om studiens syfte och att det är frivilligt att delta, samt att inte använda 

resultatet till annat än vad som är angivet. Det är viktigt att inhämta samtycke och 

inte utöva påtryckningar eller peka ut de som inte deltagit. Det ska inte heller gå att 

peka ut enskilda individer när resultatet presenteras för utomstående (Ejlertsson, 

2014).  

 

För att enkätundersökningar ska vara tillförlitliga är det viktigt att ta i beaktande 

om enkätundersökningen har validitet och reliabilitet, det vill säga om den mäter 

det den avser att mäta och om mätningen skulle få samma resultat om den gjordes 

om. För enkäter handlar validitet om att enkäten besvaras av rätt personer, att varje 

fråga är korrekt ställd och att de stämmer mot det syfte som undersökningen har. 
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Reliabilitet i enkätstudier handlar om att samma fråga skulle få samma svar om den 

skickades ut igen under samma omständigheter, det handlar om att ha stabilitet i 

frågorna (Ejlertsson, 2014). 

 

Delarna av den enkät som användes  i studien var framtagen av Jörgen Eklund, 

professor i ergonomi och Linda Rolfö doktorand i ergonomi (n.d.) vid skolan för 

teknik och hälsa vid Kungliga Tekniska högskolan. Enkät var framtagen för ett 

forskningsprojekt vid KTH som handlade om projektering av nya arbetsmiljöer. 

Enkäten distribuerades med ett webbaserat verktyg och grunddatat hanterades av 

forskningsgruppen. Framställningen av data genom korrelationsanalys 

genomfördes av Linda Rolfö. 

 

Deltagarna blev informerade om att enkäten var frivillig och att det endast var 

forskningsgruppen som hade tillgång till individernas resultat, det vill säga att de är 

anonyma gentemot företaget (bilaga 1). Enkäten skickades ut till de avdelningar 

som i huvudsak hade sin arbetsplats på våning 1 och 2 i det Stora kontoret vilket 

var 278 personer. De personer som tillhörde avdelningarna men som inte hade 

arbetsplats i Stora kontoret blev ombedda att inte besvara enkäten, både i ett 

utskick av företaget inför enkäten och vid distribueringen av enkäten. Den gick att 

besvara under totalt tio arbetsdagar. En påminnelse gick ut efter åtta arbetsdagar då 

den första deadlinen var satt för enkäten. Därefter förlängdes svarstiden till tio 

dagar och en andra påminnelse gick ut dag nio. Av 208 personer som hade 

arbetsplats på våning 1 eller 2 på Stora kontoret svarade 141 på enkäten, vilket gav 

en svarsfrekvens på 68 procent. Av dessa angav 112 att de satt i ett stort 

kontorslandskap, 104 av dem färdigställde enkäten.  

 

I enkäten fanns både ordinalskalor och intervallskalor. Ordinalskalor anväder 

klassificering som ”alltid”, ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” eller ”aldrig”. Med 

intervallskala besvaras frågorna genom med en siffra på en skala (Ejlertsson, 2014). 

I den här enkäten användes exempelvis intervallskalan ett till sju, där ett 

motsvarade mycket nöjd och sju motsvarade mycket missnöjd. För att lokalisera 

positiva och negativa aspekter i den fysiska arbetsmiljön användes ett medelvärde 

då personerna skattat ett till sju på en sjugradig skala där sju motsvarade mycket 

missnöjd och ett mycket nöjd. För att sedan ytterligare identifiera hur missnöjd 

personerna var med de olika faktorerna tolkades skattningen fem till sju som att de 

var missnöjda. När de anges att personalen var nöjd med de fysiska 



28 

 

arbetsmiljöfaktorerna innebär att de skattat ett till tre på samma skala. Den typen av 

sammanställning kallas för att skapa en härledd variabel, den metoden går ut på att 

flera liknande variabler sammanställs och skapar en ny variabel. Riskerna med den 

metoden är att den inte belyser problemet i lika brett spektra som frågan är ställd. 

Fördelen är att resultatet blir mer överskådligt och lättare att tolka (Trost, 2012). På 

det sättet lokaliserades problemområden bland de fysiska arbetsmiljöfaktorerna 

som sedan togs vidare i analysen. 

 

Enkäten hade flera frågor kopplat till varje kategori, men för att begränsa 

omfattningen valdes de frågor som var ställda på ett sådant sätt att de direkt gick att 

koppla mot syfte, frågeställning och tankemodellen i studien. De två frågor som 

personalen var mest missnöjda med sattes som problemområde och korrelerades 

mot arbetstillfredsställelse, produktivitet och stress. Frågorna korrelerades även 

inom kategoriseringen för analysen i enlighet med den tankemodell som lagt upp 

för studien. De två frågorna om produktivitet valdes för att dels spegla upplevd 

produktivitet i kontorslandskapet och dels spegla produktiviteten som helhet. 

Frågorna kategoriserades som följer: 

 

Audiell avskildhet Hur nöjd är du med den akustiska 

avskildheten vid din arbetsplats (möjligheten 

att föra konversationer utan att grannar hör 

och vice versa)? 

Hur nöjd är du mängden ljud från andras 

konversationer när du är på din arbetsplats? 

 

Arbetstillfredsställelse Hur tillfredsställd är du med ditt arbete som 

helhet, allt inräknat? 

Hur tillfredsställd är du med den fysiska 

arbetsmiljön? 

Hur mycket upplever du att du själv kan 

kontrollera ljudmiljön inomhus? 

 

Produktivitet/prestation Hur ofta klarar du av att vara produktiv på din 

nuvarande arbetsplats/arbetsrum? 

Hur nöjd är du den mängd arbete du får gjord? 

 

Stress Hur ofta har du känt dig stressad? (de senaste 

4 veckorna) 
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4.3 Systemgruppsseminarium 
För att ta fram genomförbara förbättringsförslag användes systemgruppsmetoden 

av Andersson och Rollenhagen (2003). Genomförandet av metoden beskrivs i 

Systemgrupper och innovativ problemlösning av Andersson och Rollenhagen 

(2003). Systemgruppsmetoden går ut på att samla personer med olika kunskaper för 

att lösa ett problem. Metoden valdes före andra liknande metoder för att den inte 

skulle vara lika omfattande att sammanställa som exempelvis en fokusgrupp, samt 

att den drev arbetet framåt mot målet som var att få fram förbättringsförslag. 

 

Systemgrupper används för att skapa en modell av det system som är tänkt att 

analyseras. Det är viktigt att ha med personer som är avgörande för att förändringen 

blir genomförd (Andersson & Rollenhagen 2003). Systemgruppsseminarium kan 

hållas som fyra fristående seminarier eller med flera delar samtidigt. De fyra 

seminarierna som föreslås i boken (Andersson och Rollenhagen, 2003) är 

problemformuleringsseminarium, idégenereringsseminarium, idévalsseminarium 

och idéutvecklingsseminarium. Vid varje seminarium bör alltid 

problemformuleringen gås igenom för att alla ska arbeta med samma problem. För 

att efterlikna systemet i kontorslandskapen på Boliden behövdes personal från olika 

avdelningar och våningar, samt de som var lokalansvariga eller projektansvariga. 

Alla som blivit ombedda att besvara enkäten fick ett anmälningsformulär skickat 

till sig via mail där de kunde anmäla intresse att delta i systemgruppsseminariet. 

Från de som anmält intresse bildades en grupp på sju personer.  

 

Deltagarna kallades till systemgruppsseminariet via mail, och fick då även ett brev 

med information om att de inte kommer att nämnas vid namn i rapporten och att 

slutresultaten enbart redovisas på gruppnivå, vilka delar av systemet som skulle 

finnas representerade, samt att de hade möjlighet att avbryta deras deltagande när 

helst de önskade. Hela systemgruppsseminariet spelades in. Deltagarna blev 

tillfrågade om det var okej att bli inspelade och ombedda att ange om de ville 

korrekturläsa eventuella citat efteråt. Systemgruppsseminariets resultat 

sammanställdes med en kvantitativ metod där resultatet var hur många som gav 

stöd till de olika kategorierna. För att få en djupare bild av problemet och 

lösningarna framhävs samtal som förts under seminariet i diskussionsavsnittet om 

förbättringsförslagen. En sammanställning av seminariets diskussioner för de olika 

delseminarierna skickades ut till deltagarna och även en sammanställning av 
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idévalet. Det gav deltagarna en möjlighet att se över materialet och återkomma med 

ytterligare synpunkter. 

 

I systemgruppen fanns representanter från de tre avdelningarna som var placerade 

på våning 1 och 2 på Stora kontoret i Boliden. Systemgruppen fick 90 minuter till 

förfogande att arbeta igenom systemgruppsmetoden. När systemgruppsseminariet 

startade fick deltagarna fick en kortare genomgång av vad enkäten visat för 

problemområden innan förslag till problemformulering presenterades. Därefter 

följde en diskussion om hur vida det var det mest relevanta problemet och varför 

det i så fall var det, och slutligen sammanfattades en ny problemformulering utifrån 

diskussionen. Idégenereringen skedde i två steg. Det första steget var brainwriting 

som beskrivs av Osvalder, Rose och Karlsson (2010). Personerna som medverkade 

fick under tystnad skriva lösningar på problemet på lappar som placerades ut mitt 

på bordet. Vid idégenereringen informerades deltagarna om att negativ kritik inte 

var önskvärd, att det viktiga var att generera så många idéer som möjligt som kunde 

tänkas lösa problemet, att även vilda idéer önskades. Nästa steg var brainstorming, 

då deltagarna fick diskutera högt kring idéerna och berätta vad de tänkte kring de 

olika idéerna och eventuellt ta fram ytterligare förslag.  

 

Efter brainwriting sattes alla lappar upp på en tavla i rummet och sammanfattades 

under huvudrubriker för att underlätta idévalet. En grovkategorisering skedde 

naturligt av systemgruppsdeltagarna och systemgruppsseminarieledaren inför 

brainstormingen för att få en bättre överblick av vad som skrivits på lapparna. 

Därefter kategoriserade systemgruppsseminarieledaren lapparna ytterligare inför 

idévalet utifrån det som diskuterats. Lapparna kategoriserades utefter tolkningen att 

lapparna strävade mot liknande åtgärdsförslag och det baserades på en 

bakgrundsförståelse för problemområdet utifrån teorigenomgången i den här 

studien. Kategoriseringen diskuterades därefter kort med 

systemgruppsseminariedeltagarna och godkändes inför idévalet. Då det inte var 

möjligt att separera idégenereringen och idévalet sattes istället en fikapaus in på 15 

minuter så att personerna skulle hinna värdera idéerna. Inför pausen blev deltagarna 

ombedda att fundera över vilka idéer som löste deras problem bäst, de skulle ta i 

beaktande om lösningen löste problemet, var praktisk genomförbar och hur effektiv 

lösningen skulle bli mot problemet. De blev också tillsagda att inte låta sig 

övertalas av andra utan att själva ta ställning i enlighet med instruktioner från 

boken av Andersson och Rollenhagen, (2003). Idévalet mynnade ut i att personalen 

hade valt kategorier de ansåg lösta problemet genom att dra ett stäck i den 
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kategorin. Idéutvecklingsseminariet valdes bort då tiden var begränsad och istället 

hölls en kortare diskussion om det koncept som flest personer gav sitt stöd till.  

 

4.4 Databearbetning 
Enkätresultaten bearbetas i Excel för framställning av data och i SPSS för 

framtagning av korrelationer och könsskillnader. För analys av könsskillnader 

gjordes ett independent sample T-test i SPSS. Det gjordes på de fyra fysiska 

arbetsmiljöfaktorer som visade störst skillnad i medelvärdet i enkäten, samt frågan 

om hur nöjda de var med den fysiska arbetsmiljön. För framtagning av 

korrelationer användes Pearson Product Moment Correlation som testar 

korrelationen mellan två variabler och analyserar efter ett linjärt förhållande mellan 

variablerna.  

 

Det går inte av en korrelationsanalys att utläsa vilken faktor som påverkar den 

andra, utan enbart samband kan fastställas mellan svarsalternativen. Vid 

korrelationsanalyser går det exempelvis inte att fastställa att genom att förbättra 

ljudmiljön så kommer produktiviteten att öka, för det skulle även kunna vara hur 

nöjd en person är med den mängd arbete de får gjort skattar att de är mer nöjda med 

ljudmiljön. Då skulle produktiviteten behöva förbättras för att personalen ska bli 

mer nöjd över ljudmiljön. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet från enkäten med avseende på fysiska 

arbetsmiljöfaktorer, arbetstillfredsställelse, produktivitet och stress, samt 

förbättringsförslag från systemgruppseminariet.  

 

Enkäten genererade i 112 svar av personalen som satt i kontorslandskapen varav 

104 stycken var fullständiga. Av de som svarade var 36 procent kvinnor och 64 

procent män. Av de som svarade angav 38 stycken att de arbetade på 

teknikavdelningen, 39 stycken att de arbetade på prospekteringsavdelningen, 19 

stycken att de arbetade på IT-avdelningen och åtta stycken hade inte angett 

avdelning eller tillhörde en mindre enhet på någon av våningarna. 

 

Åttiosex procent av personerna i kontorslandskapen hade arbetsuppgifter som 

krävde att de måste minnas information ofta eller ibland (bilaga 2), 72 procent 

genererade texter alltid eller ofta, 81 procent sökte ny information eller lärde sig 

något nytt ofta eller ibland. Utöver det hanterade 48 telefonsamtal alltid eller ofta, 

totalt blev antalet 85 procent om även de som angett att de ibland talade i telefon 

räknades med. 

 

5.1 Avskildhet 
Enkätsvaren visade enbart på missnöjdhet för tre faktorerna för audiell avskildhet 

som den akustiska avskildheten (-1,63), mängden ljud från andras konversationer 

(-1,15), och mängden bakgrundsljud (-0,25). För territoriell avskildhet (avståndet 

mellan dig och andra (0,64), möjligheten att dra dig tillbaka (0,56)), visuell 

avskildhet (visuella avskildheten (0,05)), och informativ avskildhet (graden av 

separering (0,06)) var personalen generellt nöjd med medelvärden som hamnade 

över noll (Figur 5). 

 

Åttio procent var missnöjda med bristen på akustisk avskildhet. Ljud från andras 

konversationer som hörs vid den egna arbetsplatsen var 69 procent missnöjd med 

(bilaga 3). Det visar på att personalen främst besväras av tal i kontorslandskapen. 

Fyrtiofem procent var missnöjda med bakgrundsljudet i lokalen. Resultatet visar att 

den största störningen i kontorslandskapen uppkom till följd av brist på audiell 

avskildhet.  
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I enkäten uppmärksammades problem med ljudnivån kring kaffemaskinerna. Då 

maskinen stod öppet i ena änden av kontorslandskapen skedde störning från samtal 

som hördes i kontorslandskapen när personer hämtade kaffe. 

 

Kaffemaskinen står inom hörhåll vilket betyder att jag hör alla konversationer då 

folk väntar på kaffet. 

 

Citat från kommentar till frågan om informella samtal 
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Figur 5. Diagram över medelvärden för hur nöjd personalen var med de fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna. Skalan visar skattad nöjdhet där minus 3 motsvarar mycket missnöjd och 

plus 3 mycket nöjd. 

-1,63

-1,15

-0,25

-0,15

0,05

0,06

0,38

0,42

0,50
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0,73
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0,85

0,87

1,12

1,14

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

... med den akustiska avskildheten vid din

arbetsplats (möjligheten att föra…

...mängden ljud från andras konversationer

när du är på din arbetsplats?

...mängden bakgrundsljud (dvs ej tal) som

du hör vid din arbetsplats?

...den visuella komforten (ljuskontraster,

reflektioner, skuggningar, bländning etc.)…

...den visuella avskildheten på din

arbetsplats (att inte vara observerad)?

...graden av separering med väggar, skärmar

och möbler runt din arbetsplats?

...möjligheten att individuellt anpassa din

arbetsplats (t.ex. blommor, bilder)?

...möjligheten att justera inredningen så att

de möter dina individuella behov?

...med möjligheten att se ut?

...tillgängliga möjligheter för att dra dig

tillbaka till privata områden för…

...avståndet mellan dig och de andra du

arbetar med?

...med storleken på din arbetsyta för att ta

emot besökare?

...temperaturen på din arbetsplats?

...mängden ljus på din arbetsplats?

...arbetsplatsens estetiska utseende?

...funktionsdugligheten i kontorsmöblerna

(stolar, bord, hyllor, hurtsar,…

...luftflödet vid din arbetsplats?

Hur nöjd är du med…
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5.2 Omgivningsfaktorer 
Det mest positiva medelvärdet i enkäten fick luftflödet med ett medelvärde på 1,14 

(figur 5). Totalt hade 71 procent skattat att de var nöjda med luftflödet (bilaga 3). 

Därefter kommer funktionsdugligheten i möblerna (1,12), arbetsplatsens estetiska 

utseende (0,87), och mängden ljus (0,85) (Figur 5).  

 

Majoriteten (69 procent) var nöjd med funktionsdugligheten i kontorsmöblerna. 

Det estetiska utseendet på arbetsplatsen var 61 procent nöjd med. Fyrtiosju procent 

tycker att arbetsplatsen gick bra att individanpassa med exempelvis blommor och 

bilder (bilaga 3). Det förekommer dock några kommentarer i enkäten om det 

estetiska och att det inte fanns möjlighet att få smycka ut kontoret så att 

avdelningarna känns igen. 

 

”Saknar färga och fantasi i den fysiska arbetsmiljön som stimulerar rätt delar av 

hjärnan för att må bra” 

 

Citat från enkäten på fråga om de har mer att tillägga om sin kontorsmiljö 

 

Femtionio procent var nöjda med belysningen. Tio procent hade svarat att de var 

mycket missnöjda (skattat en sjua) (bilaga 3). Fyrtioen procent var nöjda med 

ljuskontrast, reflektioner, skuggning och bländning, men 21 procent var mycket 

missnöjda (skattat en sjua) (bilaga 3). Spridningen ser liknande ut för hur nöjd 

personalen var med möjligheten att se ut (30 procent mycket nöjda och 20 procent 

mycket missnöjda). Sexton personer hade kommenterat i enkäten att de saknade 

persienner eller stördes av bländningar i skärmen på grund av att de inte kunde 

reglera ljusinsläppet. 

 

” Saknar persienner i fönstren för att kunna stoppa solskenet på vinter och vår. På 

sommaren är arbetsplatsen mot solsidan mycket varm!” 

 

Citat från kommentarer i enkäten. 
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”Mängden ljus går inte att reglera eftersom persienner saknas. Detta leder också 

till att delar av dagen blir nästintill omöjliga att jobba, när solen står lågt och 

bländar eller reflekterar på datorskärmen. Några medarbetare har satt upp 

pappersark mot fönstren för att kunna jobba, men det hindrar naturligtvis 

ljusinsläppet…” 

 

Citat från kommentarer i enkäten. 

 

5.3 Könsskillnader för fysiska arbetsmiljöfaktorer 
Signifikanta skillnader mellan män och kvinnor hittades inte (Tabell 1). Det fanns 

vissa skillnader i medelvärde för enkätsvaren för hur kvinnor och män hade skattat 

nöjdheten över de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. Kvinnorna var generellt nöjdare 

än männen för 12 av 17 av de fysiska arbetsmiljöfaktorerna (Figur 6). 

 

Tabell 1. Tabell över signifikans för könsskillnader på de fyra fysiska arbetsmiljöfaktorer som 

visar störst skillnad i medelvärdet i figur 6. 

Fråga Mean (SD)  t(n)= x p Sign 

Hur nöjd är du med… Kvinnor Män    

…temperaturen på din 
arbetsplats? 

3,46 (2,14) 

 

4,03 
(1,70) 

 

t(61)=-1,40 0,168 n.s. 

…graden av separering med 
väggar, skärmar och möbler 
runt din arbetsplats? 

 

3,49 (1,97) 2,90(1,49) 

 

t(59)=0,1,59 0,116 n.s. 

...arbetsplatsens estetiska 
utseende? 

4,23 (1,58) 

 

3,64 
(1,40) 

 

t(102)=1,91 0,059 n.s. 

..mängden ljus på din 
arbetsplats? 

 

3,46 (2,32) 

 

4,09 
(1,84) 

t(61)=-1,43 0,159 n.s. 

Hur tillfredsställd är du med…      

...den fysiska arbetsmiljön? 2,65 (0,89) 

 

2,81 
(0,66) 

 

t(58)=-0,94 0,349 n.s. 
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Figur 6. Diagrammet över medelvärden för hur nöjda kvinnorna och männen var med de fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna. Diagrammet visar skattad nöjdhet, där minus 3 motsvarade mycket 

missnöjd och plus 3 mycket nöjd. Tabellen låg till grund för utvalda könsskillnadsanalyser. 

Könsskillnader undersöktes för de fysiska arbetsmiljöfaktorer där medelvärdet för kvinnor och 

män skiljt sig mest. 
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...funktionsdugligheten i kontorsmöblerna

(stolar, bord, hyllor, hurtsar, avskärmningar,...)?

...hur lätt det är att interagera med kollegor?

...arbetsplatsens estetiska utseende?

...med storleken på din arbetsyta för att ta emot

besökare?

...luftflödet vid din arbetsplats?

...avståndet mellan dig och de andra du arbetar

med?

...med möjligheten att se ut?

...möjligheten att individuellt anpassa din

arbetsplats (t.ex. blommor, bilder)?

...möjligheten att justera inredningen så att de

möter dina individuella behov?

...graden av separering med väggar, skärmar och

möbler runt din arbetsplats?

...temperaturen på din arbetsplats?

...mängden ljus på din arbetsplats?

...tillgängliga möjligheter för att dra dig tillbaka

till privata områden för konversationer,…

...den visuella avskildheten på din arbetsplats

(att inte vara observerad)?

...mängden bakgrundsljud (dvs ej tal) som du

hör vid din arbetsplats?

...den visuella komforten (ljuskontraster,

reflektioner, skuggningar, bländning etc.) på…

...mängden ljud från andras konversationer när

du är på din arbetsplats?

... med den akustiska avskildheten vid din

arbetsplats (möjligheten att föra…

Hur nöjd är du med…

Män Kvinnor
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5.4 Arbetstillfredsställelse 
Majoriteten var tillfredsställd med arbetet som helhet, 82 procent anger att de var 

mycket tillfredsställda eller tillfredsställda. Lite färre var tillfredsställda med sin 

fysiska arbetsmiljö, där 72 procent anger att de var mycket tillfredsställd eller 

tillfredsställd (bilaga 4). Audiell avskildhet korrelerade med arbetstillfredsställelse 

och tillfredsställelse över den fysiska arbetsmiljön. Arbetstillfredsställelsen 

korrelerade med tillfredsställelsen över den fysiska arbetsmiljön (r=0,215, 

p=0,027). Det fanns samband mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet 

(r=0,382, p=0,000) (Tabell 2).  

Tabell 2. Tabellen visar korrelationssambandet för två faktorer för audiell avskildhet, 

arbetstillfredsställelse, stress och produktivitet. Korrelationerna är signifikanta om de är 

markerade med * =p≤0,05 eller **=p≤0,01. Resultat som ej når upp i signifikansnivå 0,05 är 

markerade med n.s. = ej signifikant. 

 
Hur nöjd är du med 

den akustiska 
avskildheten vid din 

arbetsplats 
(möjligheten att föra 
konversationer utan 
att grannar hör och 

vice versa)? 

Hur nöjd är 
du mängden 

ljud från 
andras 

konversatio
ner när du 
är på din 

arbetsplats? 

Hur 
tillfredsstäl

ld är du 
med ditt 

arbete som 
helhet, allt 
inräknat? 

Hur 
tillfredss
tälld är 
du med 

den 
fysiska 

arbetsmi
ljön? 

Hur mycket 
upplever du 
att du själv 
kan 
kontrollera 
ljudmiljön 
inomhus? 

Hur 
nöjd är 
du den 
mängd 
arbete 
du får 
gjord? 

Hur nöjd är du med 
den akustiska 

avskildheten vid din 
arbetsplats? 

r 1           

p             

N 110           
Hur nöjd är du 

mängden ljud från 
andras 

konversationer när 
du är på din 
arbetsplats? 

r 0,707 1         

p ,000**           

N 110 110         
Hur tillfredsställd är 
du med ditt arbete 

som helhet, allt 
inräknat? 

r 0,253 0,271 1       

p ,009* ,005**         

N 105 105 105       
Hur tillfredsställd är 
du med den fysiska 

arbetsmiljön? 

r 0,475 0,555 0,215 1     

p ,000** ,000** ,027*       

N 105 105 105 105     
Hur mycket 

upplever du att du 
själv kan kontrollera 
ljudmiljön inomhus? 

r 0,485 0,505 -0,01 0,276 1   

p ,000** ,000** ,917 (n.s) ,004**     

N 105 105 105 105 105   
Hur nöjd är du den 

mängd arbete du får 
gjord? 

r 0,240 0,320 0,382 0,260 0,032 1 

p ,012* ,001** ,000** ,007** ,744 (n.s.)   

N 110 110 105 105 105 110 



39 

 

På frågan om kontroll över arbetsmiljöfaktorer angav personalen att de upplevde att 

de inte hade kontroll över ljudmiljön (85 procent hade svarat ett till tre på skala ett 

till sju där ett motsvarade ingen kontroll alls och sju helt egen kontroll) (bilaga 5). 

Två faktorer för audiell avskildhet (akustisk avskildhet, samt ljud från andras 

konversationer) korrelerade med kontroll över ljudmiljön (Tabell 2). 

Arbetstillfredsställelsen korrelerade inte med upplevd kontroll över ljudmiljön (r=-

0,010, p=0,917), men kontrollen över ljudmiljön korrelerade med hur tillfredsställd 

personalen var med den fysiska arbetsmiljön (r=0,276, p=0,004). Majoriteten av 

personalen (87 procent) upplevde inte heller att de kunde kontrollera 

inomhusklimatet eller belysningen (79 procent).  

 

” …Det finns en frustration hos mig (och andra medarbetare) över att vi inte får 

bestämma över vår arbetsmiljö: ingen möjlighet att dra ner persienner, 

begränsning i antalet bokhyllor och inga valmöjligheter (…). Man sätter 

arbetsplatser i mitten av kontorslandskapet, men mötesrum på fönstersidor. Det är 

lätt att känna sig omyndigförklarad.” 

 

Citat från enkäten på fråga om de har mer att tillägga om sin kontorsmiljö 

 

5.5 Produktivitet 
Elva procent klarade alltid av att vara produktiv på sin nuvarande arbetsplats och 

57 procent kände att de oftast kunde det (bilaga 6). Sju procent klarade sällan eller 

aldrig/nästan aldrig av att vara produktiva på deras nuvarande arbetsplats. Det 

fanns ett signifikant samband mellan hur produktiv en person klarade av att vara på 

sin nuvarande arbetsplats och hur nöjd personen uppgav att den var på frågan om 

den akustiska avskildheten på arbetsplatsen (r=0,369, p=0,000). Det fanns även ett 

signifikant samband mellan hur produktiv en person klarade av att vara på sin 

nuvarande arbetsplats och hur nöjd den var med mängden ljud från andra 

människors konversationer på arbetsplatsen (r=0,430, p=0,000), se Tabell 3. 
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Tabell 3. Tabellen visar korrelationsanalysen för hur skattningen av den audiella avskildheten 

samverkar med skattad produktivitet vid arbetsplatsen och generellt. Alla samband var 

signifikanta. Korrelationernas signifikansnivå är markerad med *, där * =p≤0,05 och 

**=p≤0,01. 

 

Hur nöjd är du med 
den akustiska 

avskildheten vid din 
arbetsplats 

(möjligheten att föra 
konversationer utan 
att grannar hör och 

vice versa)? 

Hur nöjd är du 
mängden ljud 

från andras 
konversationer 
när du är på din 

arbetsplats? 

Hur ofta klarar du av att vara produktiv på din 
nuvarande arbetsplats/arbetsrum? 

r 0,369 0,430 
p ,000** ,000** 
N 110 110 

Hur nöjd är du den mängd arbete du får gjord? 

r 0,240 0,320 
p ,012* ,001** 

N 110 110 

 

Majoriteten (57 procent) av personalen var mycket ofta, alltid eller ganska ofta 

nöjda med den mängd arbete de får gjort. Åtta procent var ganska sällan, mycket 

sällan eller aldrig nöjd med den mängd arbete de fick gjort (bilaga7). Hur nöjd 

personalen var med den mängd arbete de får gjort korrelerar med hur nöjd de var 

med den akustiska avskildheten (r=0,240, p=0,012) och ljud från andras 

konversationer (r=0,320, p= 0,001), se Tabell 3. 

 

Sjutton procent angav att det höll med fullständigt (skattat en sjua, bilaga 8) om att 

de ofta blev störda i sitt arbete. Trettiofem procent angav att de inte höll med om att 

de blev störda (angav ett till tre på en skala ett till sju, där ett var håller inte alls 

med och sju var håller med fullständigt). Många (37 procent) uppgav att de alltid 

eller ofta blev störda så att de inte helt och fullt kan sjunka in i arbetet (bilaga 6).  

 

5.6 Stress 
Det framgick i enkäten att fem procent av personalen alltid kände sig stressade och 

30 procent ofta kände sig stressade (bilaga 9). Däremot kunde inget signifikant 

samband påvisats för hur ofta en person kände sig stressad och hur nöjd var 

personen var med den akustiska avskildheten vid deras arbetsplats, (r=0,085, 

p=0,387). Det fanns heller inget signifikant samband mellan hur ofta personen 
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känner sig stressad och hur nöjd personen var med ljud från andras konversationer 

vid sin arbetsplats, (r=0,091, p=0,357). Korrelationsanalysen visade att det fanns ett 

samband mellan hur nöjd personalen var med mängden arbete de får gjort och hur 

ofta de känner sig stressade (r=0,392, p=0,000) (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Tabellen visar sambandet mellan hur ofta personalen känner sig stressad, akustisk 

avskildhet, ljud från andras konversationer samt produktivitet. Korrelationerna är signifikanta 

om de är markerade med  * =p≤0,05 eller **=p≤0,01. Resultat som ej visar når upp i 

signifikansnivå 0,05 är markerade med  n.s. = ej signifikant. 

 
Hur nöjd är du med 
den akustiska 
avskildheten vid din 
arbetsplats 
(möjligheten att föra 
konversationer utan 
att grannar hör och 
vice versa)? 

Hur nöjd är du 
mängden ljud från 
andras 
konversationer när 
du är på din 
arbetsplats? 

Hur nöjd är du 
med den mängd 
arbete du får 
gjord? 

Hur ofta har du känt 
dig stressad? 

r ,085 ,091 ,392 
p ,387 (n.s.) ,357(n.s.) ,000** 
N 105 105 105 

 

5.7 Systemgruppsseminariet 
Systemgruppsseminariets problemformulering var att det största problemet i 

kontorslandskapen var att personalen hörde andra och att de själv kunde bli hörda. 

Det önskvärda tillståndet var att kontorslandskapet skulle vara interaktivt, men att 

personalen ändå inte skulle störa varandra. Vid idévalet tyckte flest personer (sex 

av sju) att en lösning på problemet med ljudmiljön var att införa riktlinjer för hur 

personer förväntas bete sig i kontorslandskapen (bilaga 10). Valet motiverades med 

att det var billigt och relativt lätt att införa, samtidigt som det kunde ta bort en del 

störande ljud och konversationer ur kontorslandskapen. Fem av sju gav stöd till att 

landskapet behövde delas upp ytterligare. Det förekom olika förslag till att 

indelningen kunde göras genom att dela in landskapet i mindre landskap eller 

identifiera grupper som låter mycket och avskärma dem så att de inte stör andra i 

landskapet. 

 

Resterande kategorier stöddes i olika grad. Nedan följer en sammanställning efter 

hur många som valde de olika kategorierna (för att se förslagen under varje 

kategori se bilaga 10). 



42 

 

 

 4 av 7 valde att kaffemaskinen borde flytta in i fikarummet.  

 4 av 7 valde att de tysta rummen (ljuddämpning) behövde förbättras och att 

tysta rummen borde få liknande IT utrustning som vid arbetsplatserna för att 

kunna användas optimalt. 

 3 av 7 valde att fler tysta rum borde skapas. 

 3 av 7 valde att metoder för ljudabsorbering kunde lösa problemet. 

 3 av 7 valde att kontorslandskapen borde byggs om till cellkontor. 

 2 av 7 valde att ett aktivitetsbaseradekontor var en bra lösning. 

 2 av 7 valde att avdelningarna borde anpassas så att individuella behov 

tillgodoses. 

 1 av 7 valde att det var bra om kontoret organiserades om så att det inte 

tillåter lika mycket spring. 
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6 Diskussion 

Nedan följer en analys och diskussion av resultatet, utifrån den fysiska 

arbetsmiljön, arbetstillfredsställelse, stress och produktivitet. Resultatet 

analyseras mot  modellen av DeCroon et al. (2005) som presenterades i kapitel 3, 

med tolkning av delarna i modellen som sammanställdes i avsnitt 3.9. 

Förbättringsförslag som framkommit vid systemgruppsseminariet och 

ytterligare förbättringsförslag för problemområden i enkäten lyfts. Därefter 

följer en diskussion om styrkor och svagheter med studien med avseende på 

metodval. 

 

6.1 Kontorslandskapens effekter 
Den här studien stärkte modellen av DeCroon et al. (2005) med avseende på 

fysiska arbetsmiljöfaktorer, arbetstillfredsställelse och prestation. Då specifikt med 

avseende på att ljudmiljön skapade krav som resurserna i kontorslandskapens 

utformning inte avhjälpte, det vill säga audiell avskildhet uppnåddes inte (Figur 4). 

I studien påvisades samband mellan audiell avskildhet och arbetstillfredsställelse, 

vilket även DeCroon et al. (2005) hittade starka bevis för. Den här studien fann 

även samband mellan audiell avskildhet och skattad produktivitet, där samband inte 

säkert kunde fastslås i DeCroon et al., (2005). Inget samband kunde dock påvisas 

mellan audiell avskildhet och stress, där DeCroon et al. (2005) inte heller kunde 

hitta ett entydigt samband. Modellen modifierades för att ta med de samband som 

lades till modellen efter teorisammanställningen (redovisas närmare i avsnitt 3.8). 

Denna studies samband visas i Figur 7. 
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Figur 7. Modell över sambanden som återfanns i enkäten om kontorsmiljön på Boliden. 

Signifikant (sign.) samband mellan krav och brist på resurser med både arbetstillfredsställelsen 

och självskattat arbetsprestation. Inget signifikant (n.s.) samband kunde hittas mellan stress och 

kraven samt resurserna i form av störning för ljud. 

 

6.2 Avskildhet 
Att det är i den audiella arbetsmiljön som den största störningen i 

kontorslandskapen finns stämmer överens med tidigare studier (Hongisto et al., 

2016; Kim & de Dear, 2010; Kaarlela-Toulmaala 2009). Kontorslandskap har en 

tendens att skapa problem med ljudmiljön som inte upplevs i exempelvis cell 

kontor (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). Rolfö och Eklund (2015) visade vid en 

enkätundersökning på att många som sitter i kontorslandskap önskar att byta till 

andra typer av kontor. Det indikerade enligt dem på att ljudnivåerna och den 

audiella störningen har mer negativt inflytande på uppfattningen om kontoret än 

andra störningar.  

 

Kim och de Dear (2013) analyserade data från 16 136 personer som satt i 

kontorslandskap med höga rumsavskiljare (över 1,5 meter). De använde samma 

frågebatteri om fysiska arbetsmiljöfaktorer den här studien. Studien påvisade ett 
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medelvärde på -1,5 på för akustisk avskildhet, med 59 procent missnöjda (skattning 

sex och sju). Kontorslandskapen i Boliden verkade skapa liknande missnöje som i 

studien, men med något fler missnöjda, med ett medelvärde på -1,63, med 65 

procent som skattat en sexa eller sjua (bilaga 3). En annan studie som tittat på 

störningar i på grund av ljudmiljön visade på att 50 procent av 508 personer i 

kontorslandskap var missnöjda med ljudmiljön (Haapakangas et al., 2008). 

Ytterligare en studie visade att 60 procent av 350 personer i stort kontorslandskap 

som var missnöjda med ljudet (Pejtersen et al., 2006).  

 

Den större andelen missnöjda med ljudmiljön på Boliden jämfört med tidigare 

studier. skulle kunna bero på olika faktorer. Det skulle kunna bero på att de 

upplever en stor arbetsbelastning som påvisas av en kommentar i enkäten (se 

avsnitt 6.7) och även visade sig då de skattade upplevd stress. Det skulle även 

kunna bero på att arbetet på Boliden till stor del bestod av komplexa 

arbetsuppgifter med en blandning av textbearbetning, söka information samtidigt 

som majoriteten även hanterade telefonsamtal i stor utsträckning. Att gå till ett tyst 

rum vid telefonsamtal kan skapa störning om personal ska röra sig genom 

kontorslandskapet för att ta sig dit. Vad en person anser är ofta eller ibland framgår 

inte i enkäten. Det går därför inte att säga om personalen skulle behöva använda ett 

tyst rum 20 gånger per dag eller tre gånger per dag. För personer som talar mycket i 

telefon skulle det kunna vara störande att behöva förflytta sig från arbetsplatsen 

ofta. Om samtalet dessutom berör något som ska kontrolleras i dator eller i 

dokument måste personalen bära detta med sig vid varje samtal. 

 

Den ökade andelen missnöjda på Boliden skulle även kunna förklaras av en modell 

av Hongisto et al. (2004). Forskarna menade på att audiell avskildhet uppstod när 

taluppfattbarheten var låg mellan personer som sitter nära varandra i rummet. För 

att uppnå en god ljudmiljö i kontorslandskap krävdes över fem meter till tak, hög 

ljudabsorptionsfaktor, 2,4 meter mellan arbetstagarna, med 1,6 meter höga eller 

högre rumsavskiljare, med ett bakgrundsljud på 48 dB(A). I kontorslandskapen i 

Boliden var det bara 2,7 meter till tak, vilket medför att taluppfattbarheten förstärks 

när taket hade en god absorptionsfaktor, vilket det hade i kontorslandskapen på 

Boliden. En lösning när det är lågt till tak är att öka avståndet mellan 

arbetsplatserna. Vid tiden för studien var avståndet mellan personalen runt 2,4 

meter, vilket gör att de sitter för nära varandra i förhållande till den låga takhöjden.  
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Det verkar därmed som att de ljudabsorberande åtgärderna som genomfördes i 

samband med renoveringen bidragit till att skapa en ljudmiljö med förstärkt 

taluppfattbarhet. En lockande lösning för att försämra taluppfattbarheten skulle 

kunna vara att minska ljudabsorptionen i rummet, men då kommer personalen 

istället att störa sig på bakgrundsljudet. Enligt modellen av Hongisto et al. (2004) 

var det enda sättet att komma åt ljudproblematiken i kontorslandskapen och 

fortfarande låta det vara ett kontorslandskap att öka takhöjden, öka avståndet 

mellan arbetsplatserna eller öka talmaskeringen genom att tillföra ljud. Keus van de 

Poll et al. (2015) visade i sin studie på att prestationen fortfarande påverkades om 

en person som talar även om ljudet försöktes maskeras ut med ett så kallat ”vitt 

brus”. Vitt brus är ett bakgrundsljud som innehåller olika frekvenser av ljud som 

tillsammans bildar ett konstant brus. En annan studie visade att även om ”vitt brus” 

påverkar prestationen mindre än musik, föredrar personerna i studien musik före 

”vitt brus”. Det visar på att acceptansen för musik var högre (Schlittmeier, & 

Hellbrück, 2009). På grund av påverkan på prestation och hälsa med talmaskering 

kommer den här studien att fokusera vidare på andra lösningar.  

 

Det som kan utläsas av modellen av Hongisto et al. (2004) är att det kan uppstå 

problem med den audiella avskildheten om enbart fokus vid utformningen ligger på 

att dämpa ljudet, då det förstärker taluppfattningen. Det finns inga riktlinjer för hur 

mycket ljudet ska dämpas mellan arbetsplatserna i kontorslandskap som det gör för 

cellkontor (Boverket, 2008), dock finns det standarder som kan användas för 

kontorsutformningen exempelvis SS25268:2007. Om den allmänna uppfattningen 

är att genom att enbart använda ljudabsorbenter minskas ljudet och en god 

ljudmiljö skapas, finns risk att problem med ökad taluppfattbarhet uppstår. Ett sätt 

att minska störningen kan vara att använda sig av tysta rum (Hongisto et al., 2016), 

men oavsett om det finns rum att gå undan till, kommer problemet med audiell 

avskildhet i kontorslandskapen kvarstå. Är det önskvärt att ha en arbetsplats där 

personalen upplever störning även om det finns möjlighet att gå undan? Problemet 

med ljudet visar på komplexiteten i att lyckats bygga ett kontorslandskap som inte 

bidrar till ett försämrat arbetsklimat jämfört med andra kontorslösningar.  

 

AFS 2009:2 anger att arbetsplatser ska vara lämpligt utformade efter ändamål och 

även att de ska planeras så att så få som möjligt utsätts för buller. Det innebär att 

när ett kontorslandskap utformas behöver det planeras så att personer inte störs av 

tal. Det står i AFS 2009:2 att bullerexponeringen ska reduceras till lägsta praktiska 

nivå. Vad som är praktiskt definieras inte i AFS 2009:2, däremot kan en förklaring 
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hittas i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 2 kap. 2§). Där anges att vad som är 

möjligt att kräva handlar om hur mycket företaget behöver betala jämfört med vad 

det ger för arbetstagarna, det behöver inte kosta mer än vad det smakar (Ahlberg, 

2014). Boliden behöver ännu minska taluppfattbarheten för att skapa en god 

arbetsmiljö för många av de anställda på Stora kontoret. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att problemet med den audiella 

avskildheten visar på hur kontraproduktiv ett kontorslandskap kan vara. Att åtgärda 

med avsikt på ”buller” verkar kunna skapa problem med taluppfattbarhet. 

Kontorslandskapen inbjuder till interaktion, men personalen hör och stör andra om 

interaktionen sker i kontorslandskapen.  

 

6.3 Omgivningsfaktorer 
Omgivningsfaktorerna hade ett medelvärde som var generellt positivt. 

Ventilationen var den faktor som personalen var mest nöjd med efter 

ombyggnationen. Det var även en av de faktorer som renoveringen skulle förbättra. 

Funktion och estetiskt utseende på arbetsplatsen var andra faktorer som 

kartläggningen visade att majoriteten var nöjd med. Det är bra då funktionaliteten 

och utseendet på lokalerna skulle kunna samverka till öka nöjdheten över den 

fysiska arbetsmiljön (Hongisto et al., 2016; Lee & Brand, 2005). Den enda av 

omgivningsfaktorerna som hade ett negativt medelvärde var den visuella 

komforten. Resultatet stämmer till stor del mot tidigare studier där 

omgivningsfaktorerna också hade ett generellt positivt resultat (Kim och de Dear, 

2013). Att personalen visade missnöje över den visuella komforten kan bero på 

problem med infallande ljus från fönster. Sexton personer hade kommenterat i 

enkäten att de saknade persienner, vilket visar på att missnöjet kan komma från de 

som sitter vid fönster och ljuset utifrån skapar problem. Ljusinsläppet har i tidigare 

studier också kunnat ses leda till missnöje på grund av bländning (Aries et al., 

2010). Det undersöktes inte ifall de som kommenterat att det saknades persienner 

var de som skattat att de var mycket missnöjda med den visuella komforten. AFS 

1998:5 anger att det ska gå att avskärma dagsljuset så att det inte skapar reflexer 

och speglingar i bildskärmen. Det är därför önskvärt att öka möjligheten till 

reglering för att följa AFS 1998:5. 

 

Att inte sitta vid fönster kan också skapa missnöje. Kontorslandskapens utformning 

gjorde att de som sitter i mitten inte erbjöds möjlighet till utblick (Figur 8), vilket 
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kunde förklara att 20 procent var mycket missnöjda över möjligheten att se ut. 

Möjligheten att se ut kan påverka trivseln i kontorslandskapen enligt tidigare 

studier (Leder et al., 2016; Newsham et al., 2009; Yildirim et al., 2007). Enligt AFS 

2009:2 ska företagen normalt erbjuda utblick till sina anställda vid stadigvarande 

arbetsplatser. I allmänna råden till AFS 2009:2 anges att ifall det inte är möjligt att 

sitta i närheten av ett fönster bör det finnas möjlighet att blicka ut över 

kontorslandskapen och på så vis ändå får del av dagsljuset. Hur brist på utblick ska 

åtgärdas framgår inte. Antagligen bedöms utblick vara nödvändigt på grund av att 

det påverkar trivseln hos arbetstagarna, vilket borde göra det till en viktig faktor för 

arbetsgivaren att åtgärda. 

 

 
Figur 8. Bild över utblicksmöjligheter våning 1 och 2. De svarta markeringarna visar hur stora 

delar av kontorslandskapen inte har tillgång till utblick vid sittande arbete 

 

Även om personerna i enkäten var generellt nöjda med ljuset i lokalerna var tio 

procent mycket missnöjda med belysningen på arbetsplatsen. Det skulle kunna bero 

på att ljuset inte var anpassat efter att behovet av ljus ökar med ålder (Bohgard et 

al., 2010). Den äldre delen av personalen hade då inte en god ljusmiljö. Att 

undersöka samband för ålder ligger dock utanför omfattningen av studien. 

 

Enkäten lyfte ett behov av att ytterligare justeringar av temperaturen i lokalen 

fortfarande behövde genomföras. I enkäten angav några i personalen att de 

upplevde att lokalen var kall. Företaget bör därför genomföra åtgärder för att 

förbättra hur personalen upplever temperaturen i lokalerna. 
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6.4 Könsskillnader för fysiska arbetsmiljöfaktorer 
Kvinnor var i den här studien generellt mer nöjda med olika arbetsmiljöfaktorer än 

män sett till medelvärden av skattad nöjdhet i enkäten. Det stämmer inte överens 

med tidigare forskning inom området, där kvinnor generellt setts vara mer 

missnöjda än männen (Kim et al., 2013; Kaarlela-Tuomaala et al., 2009; Yildirim 

et al., 2007). Signifikansnivån har inte undersökts för alla fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna i studien, men de undersökta värdena visar att skillnaderna 

inte kommer upp till signifikant nivå. I studien av Kim et al. (2013) fanns 

skillnader i ålder och typ av arbete för kvinnor och män, där kvinnorna generellt 

var yngre och deras yrke hade lägre status. Om könsskillnader söks för en större 

grupp med män och kvinnor finns risk att bilden av könsskillnaderna blir skev om 

ingen kontroll görs för typ av arbete och arbetsuppgifter. Det kan till exempel 

handla om att kvinnorna har lägre kontroll över sin arbetsmiljö och därför är mer 

missnöjda. Litteratursammanställningarna av Sverke et al. (2016), Lewis & 

Mathiassen (2013) och Vänje (2013) om kvinnors arbetsmiljö, visar sammantaget 

på att om lika förutsättningar för kvinnor och män föreligger borde inga skillnader i 

uppfattningen av arbetsmiljön påvisas. Resultaten för Boliden tyder på att vid 

liknande arbetsvillkor upplever kvinnor generellt enskilda arbetsmiljöfaktorerna på 

samma sätt som män. Ingen kontroll för hur arbetsuppgifterna liknar eller skiljer sig 

åt för kvinnor och män gjordes dock i den här studien.  

 

6.5 Arbetstillfredsställelse  
Det fanns ett samband mellan den fysiska arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen. 

Korrelationssambanden visar på att om personalen var nöjd med arbetet som helhet 

var de också nöjd med faktorer i den fysiska arbetsmiljön, vilket stämmer överens 

med tidigare forskning inom området (Hongisto et al., 2016; Lee & Brand, 2005). 

Den audiella arbetsmiljön på Boliden samverkade med arbetstillfredsställelse, 

tillfredsställelse över den fysiska arbetsmiljön samt kontroll över ljudmiljön. Det 

går inte i en korrelationsanalys säga vilken faktor som påverkar den andra, om de 

som var nöjda med den fysiska arbetsmiljön blir mer nöjda med arbetet i helhet 

eller tvärtom. En experimentell studie visar dock på att förbättringar i 

kontorslandskap med avseende på fysisk arbetsmiljö kan ge tydliga förbättringar på 

arbetstillfredsställelsen (Hongisto et al., 2016). Förbättringar i arbetsmiljön borde 

enligt studien av Kim och de Dear (2013) leda till en ökad arbetstillfredsställelse. 

Detta tyder på att förbättringar av ljudmiljön på Boliden borde kunna medföra att 

personalens arbetstillfredsställelse ökar. 
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I enkäten skattades kontrollen över belysning, inomhusklimat och ljudmiljö som 

låg. Det var dock enbart för audiella arbetsmiljöfaktorer som enkäten visade på 

tydligt missnöje (Bilaga 3 – Fysiska arbetsmiljöfaktorer, Bilaga 5 – Kontroll över 

arbetsmiljöfaktorer). Det fanns ett korrelationssamband för hur nöjd personalen var 

med kontrollen över ljudmiljön och hur tillfredsställda de var med den fysiska 

arbetsmiljön. Hur nöjd personalen var med den fysiska arbetsmiljön skulle antas 

kunna förbättras ifall kontrollen fanns närmare personalen. Exempelvis har goda 

resultat på sådana åtgärder setts i Hongisto et al. (2016) och Lee och Brand (2005). 

Om inte annat kan frustrationen över att inte kunna bestämma över sin egen 

arbetsmiljö, som uttrycks i kommentarer i enkäten, minska om personalen ges ökad 

kontroll. Samband kunde inte hittas för att kontroll över ljudmiljön samverkade 

med arbetstillfredsställelsen. Att inget samband finns går emot en tidigare studie av 

Sundström et al. (1982) som påvisat samband mellan arbetstillfredsställelse och 

egenkontroll. 

 

6.6 Produktivitet 
Korrelationsanalysen visar på att det uppstår självskattad produktivitetsförlust på 

grund av störningar från ljud. Frågan är om kontorslandskap kan anses vara en 

lämplig placering för personer som växlar mycket mellan koncentrationskrävande 

uppgifter och telefonsamtal utan att risken ökar för att produktivitetsförluster 

uppstår. Att ljudmiljön påverkar prestation negativt har visat sig framförallt i 

studier som tittat på hur generering och hantering av text (Kaarlela-Tuomaala et al., 

2009; Haapakangas et al., 2008) och minne (Keus van de Poll et al., 2015; Jahncke 

et al., 2011) påverkas av ljud. Då personalen arbetar med att skriva, läsa och 

minnas information (bilaga 2) samtidigt även anger att de inte får sjunka in i arbetet 

på grund av störning (bilaga 6) finns det risk att större produktivitetsförluster 

uppstår än de nio minuter som Haapakangas et al. (2008) fann till följd av 

ljudnivåer.  

 

Olika typer av ljud verkar även kunna påverka prestationen olika. En studie av 

Keus van de Poll et al. (2015) visar att talet störde minnet mer om det var lätt att 

urskilja en röst, exempelvis då det bara var en person som talade. Venetjoki et al. 

(2006) visar att det i tester inte påvisas signifikanta skillnader på prestation mellan 

störning från tal och enbart störning från bakgrundsljud förutom för 

korrekturläsning. Vid korrekturläsning upptäcktes färre fel ifall personen kunde 
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hörde tal. I kontorslandskapet i Boliden fanns störningar från både tal och 

bakgrundsljud, även om bakgrundsljudet inte skapade lika hög grad av störning. 

Störningen från tal verkar dock vara mest påtaglig och därför bör åtgärdsförslagen 

riktas in mot att minska det till att börja med. 

 

Det bör tas i beaktande att på frågorna om störning definieras inte om det är ljud 

som skapar störningen. Prestationsförlusten skulle därmed kunna bero även på 

andra faktorer i kontorslandskapen eller andra störningar i tillvaron. 

 

6.7 Stress 
Trettiofem procent av personalen på Boliden angav att de alltid eller ofta var 

stressade. Stressnivåerna var dubbelt till tre gånger så höga på Boliden jämfört med 

en studie på danska arbetstagare (arbetsmiljöinstitutet, 2007), se vidare i Bilaga 9 – 

Stress. Det hittades inget samband mellan ljudmiljön och stress.. Att inget 

signifikant samband kunde hittas mellan ljud och stress går emot tidigare en 

tidigare studie av Seddigh et al. (2015) som hittade att förbättringar i ljudmiljön 

gav minskad kognitiv stress. Resultaten kan bero på att stress är komplext och att 

det krävs flertalet faktorer som samverkar för att skapa en negativ stressrespons. 

Det har exempelvis setts att för att en organisation ska kunna sänka stressnivåerna 

hos medarbetarna måste problemet angripas på flera olika plan (Eriksen & Ursin, 

2005). En kommentar i enkäten visar att arbetsbelastningen kan påverka hur 

störningar i den fysiska arbetsmiljön upplevs, även om inget signifikant samband 

hittades mellan enbart ljud och stress. Den kan visa på att det skulle kunna finnas 

en samverkan mellan missnöjdhet över ljudet med upplevd produktivitet och stress. 

 

” Vi har en orimlig arbetsbelastning som är omöjlig att uppnå helt, då kan övriga 

distraktioner kännas större än de är.” 

 

 Citat från kommentar i enkäten 

 

Det är viktigt att Boliden utreder vidare vad det är som gör att personalen skattade 

stress högre än i andra enkätundersökningar. I och med AFS 2015:4 om 

organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig punkt är att arbetsgivaren ska se 

till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning. Att 35 procent av 

personalen angav att de alltid eller ofta var stressade bör ses som en indikator på att 

det kan finnas brister runt arbetsbelastning som bör åtgärdas. Även om den här 
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studien inte visade på signifikanta korrelationer mellan ljudmiljön och stress 

behöver det inte uteslutas att kontorsmiljön kan vara en bidragande faktor. Personer 

har olika behov och därför kan kontorsmiljön vara en möjlig stressor för vissa 

individer. Då inget samband kunde hittas mellan ljudnivåer och stress hamnar det 

här området utanför omfattningen av den här studien. 

 

6.8 Behov av förbättringsåtgärder 
Kontorslandskapen anses inte i dagsläget möta personalens behov av audiell 

avskildhet, vilket bör åtgärdas. Generellt bör företaget fundera på hur de kan ge 

mer kontroll över ljudmiljön till personalen. Då det visade sig samverka med hur 

den audiella avskildheten upplevs. De åtgärder som andra studier föreslår kan lösa 

problemet med audiell avskildhet är att öka avståndet mellan arbetsplatserna 

(Hongisto et al., 2004) eller ha tysta rum dit personalen kan gå (Hongisto et al., 

2016). Tysta rum finns redan idag på Stora kontoret, men det verkar inte vara nog 

för att göra personalen nöjd över kontrollen av ljudmiljön. Det borde inte heller 

vara önskvärt att den största ytan för arbete inte uppfyller personalens önskemål om 

audiell avskildhet. Det är viktigt att förbättra ljudmiljön i kontorslandskapen 

eftersom att analysen visar att förbättringar i ljudmiljön skulle kunna leda till en 

ökad arbetstillfredsställelse och en ökad produktivitet. För visuell komfort, 

möjlighet till utblick och justering av temperaturen i lokalen uppmärksammades 

brister som kan åtgärdas för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i 

kontorslandskapen. Belysning, ventilation, funktion och estetiskt utseende hos 

lokalerna var personalen generellt nöjda med, därför föreslås inga åtgärder för de 

faktorerna.  

 

6.9 Förbättringsförslag utifrån systemgruppsseminariet 
Den här studien tog fram åtgärdsförslag genom systemgruppsmetoden till att 

minska den audiella störningen i kontorslandskapen. För att minska risken för att 

bli avbruten eller distraherad i arbetet framkom att spelregler för hur personalen ska 

bete sig i kontoret kunde införas. Det framkom att det är viktigt med interaktionen i 

kontorslandskapen, och att spelregler kanske kan ta bort lite av de andra 

störningarna som kommer från ljud. Även i de allmänna råden i AFS 2009:2 

föreslås att för att få ljudmiljön att fungera kan företagen införa tydliga regler för 

ljudmiljön. En del i förslaget om spelregler var att en arbetsmiljöpunkt skulle 

införas på dagordningen för arbetsplatsträffar på företaget. Under 
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arbetsmiljöpunkten skulle det kunna finnas en stående punkt om hur störningar i 

kontorslandskapen upplevdes vid tillfället. 

 

Problem och risker med att införa spelregler diskuterades under 

systemgruppsseminariet. Det lyftes att arbetsuppgifter gör att det kan vara svårt att 

kontrollera den störning personen själv medför i kontorslandskapen vilket några 

belyser under idévalet. Det innebär att det egentligen inte går att hitta riktlinjer som 

alla kan följa i de nuvarande kontorslandskapen. Spelregler kan även medföra en 

risk att personalen upplever att de blir styrda. Därför diskuterades det i 

systemgruppen att det inte bör införas regler utan snarare riktlinjer som pekar på 

hur personalen kan göra för att visa respekten åt varandra. Då personer oftast 

försöker att vara tystare i kontorslandskap än i cellkontor talar det emot att 

ljudnivån skulle kunna sänkas nog mycket för en god ljudkomfort bara genom att 

införa regler enligt Kaarlela-Tuomaala et al. (2009). Om taluppfattbarheten är god i 

kontorslandskapet, vilket diskuteras i avsnitt 6.6, skulle det räcka med att en person 

i närheten pratar för att orsaka störning enligt Keus van de Poll et al. (2015). Det 

borde inte vara önskvärt att förbjuda tal helt i kontorslandskapen och då borde det 

inte räcka med att minska mängden störning från tal genom att införa spelregler.  

 

Det som tydligt framkom under systemgruppseminariets försök till samverkan var 

att kontorets olika avdelningar inte hade samma behov och krav. Just nu sitter 

prospektering och IT på våning 2. Under seminariet framkom att de generellt 

arbetar på väldigt olika sätt. När det för personal på IT-avdelningen fungerade med 

en interaktiv miljö, där de samarbetar och samtalar mycket mellan varandra, så 

hade prospektering istället arbetsuppgifter som var koncentrationskrävande och 

stundtals mycket eget arbete. Under systemgruppsseminariet var ett av de förslag 

som flest gav stöd till att avskilja arbetsgrupper med exempelvis med väggar. I 

AFS 2009:2 lyfts det fram att för att skapa en bra ljudmiljö i kontor bör verksamhet 

som orsakar störande ljud och tyst verksamhet skiljas åt gärna med väggar. Att 

tillföra väggar kan även göra att spridningen av ljudet minskar. En svaghet i studien 

är att inga mätningar gjordes på arbetsplatsen. Det hade varit bra att kartlägga 

exempelvis hur långt ljudet färdades i kontorslandskapen för att ge mer specifika 

förbättringsförslag. Om det visar sig att ljudgenomsläppligheten är hög genom 

kontorslandskapen förstärker det argumentet att mer avdelning med väggar kan 

förbättra ljudmiljön. Kommer störningen främst från de närmaste arbetsplatserna 

hjälper det däremot inte lika mycket att avdela kontorslandskapet. Då kanske 

företaget behöver bygga cellkontor eller mindre gemensamma kontor för att 
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minimera störningen. Det påpekas dock vid systemgruppsseminariet att det finns 

risk att bygga upp väggar för att det måste värnas om ljus- och luftflöden. Boliden 

skulle kunna komplettera studien med mätningar innan beslut om åtgärder tas för 

att säkerställa att rätt lösningar sätts in.  

 

Det verkar som att åtgärderna som framkommit under systemgruppsseminariet inte 

var för sig kan lösa problemet med ljudet i kontorslandskapet. Problemet är 

komplext och kan bero på utformningen av kontoret, skillnader mellan grupper och 

variationer i arbetet på individnivå därför kan en kombination av lösningar krävas 

för att lösa problemet. Ett förslag som framkom under systemgruppsseminariet som 

skulle kunna ge goda effekter i kombination med de andra två lösningarna är 

omplacering av personalen. Det rekommenderas även i de allmänna råden till AFS 

2009:2 att de enskilda arbetstagarnas förutsättningar ska tas i beaktande och 

placering av personal bör ske efter om de behöver kommunicera mycket eller 

arbeta mer avskilt. Det hade varit viktigt att lokalisera hur personerna arbetar, hur 

känsliga de är för störning och vad de själva har för önskemål. Till att börja med 

bör då företaget se över om det går att placera personalen utifrån störning. 

Grupperna som skapas behöver antagligen sedan avskärmas från varandra med 

väggar eller rumsavskiljare beroende på hur mycket de stör. Inom varje grupp 

skulle sedan personalen kunna införa riktlinjer för ljudmiljön, då tystare 

avdelningar antagligen vill skapa en tystare ljudmiljö än interaktiva avdelningar. I 

tystare delar av landskapet kan det behövas speciellt god tillgång till tysta rum i 

närheten av landskapet. En viktig fråga att fundera över är om placeringen ska ske 

avdelningsvis eller om kontoret kan sorteras upp enbart efter störningsgrad. 

Systemgruppsseminariet visade på att det kan finnas en uppfattning om att 

indelningen ska göras avdelningsvis.  

 

Åtgärdsförslaget för kontorslandskapen tar inte bort det faktum att vissa personer 

kommer att ha för varierande arbetsuppgifter för att kunna placeras på ett bra sätt i 

kontorslandskapet. Personer som växlar mycket mellan koncentrationskrävande 

uppgifter och att prata mycket i telefon kan det vara bäst att placera i cellkontor för 

att minska störningen för andra. Det framkommer även i en tidigare studie att för 

vissa kanske inte kontorslandskapen kan anses vara en lämplig placering över 

huvud taget (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). För de personerna krävs antagligen 

att företaget ser över en lösning där om möjligt fler cellkontor byggs. 
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Aktivitetsbaseradekontor diskuterades under systemgruppsseminariet som ett sätt 

att lösa ljudproblemet i kontoret, men fick enbart stöd av två av sju personer. 

Problemet med att ha kontor där inga fasta arbetsplatser finns är att vissa 

avdelningar behöver stora mängder material. Vill företaget ändå gå mot en sådan 

lösning bör lämpligheten att införa det utredas innan. Det är viktigt att titta på 

denna lösning ur många aspekter för att skapa ett kontor som underlättar arbetet 

istället för att försvåra det. En lösning skulle kunna vara att ha egna kontor för de 

som behöver på en av våningarna och de andra två skulle vara mer 

aktivitetsbaserade. 

 

6.10 Förbättringsåtgärder utifrån enkätsvar 
Det är viktigt för att öka möjligheten till självreglering av ljusinsläpp och minska 

risken för bländning från solen. Boliden bör se över möjligheten att avskärma 

infallande ljus exempelvis med persienner, för att möta AFS 1998:5 om arbete vid 

bildskärm och öka personalens möjlighet till självreglering. Majoriteten av de som 

satt vid fönstren i kontorslandskapen satt med ansiktet ut mot gångarna, de fick då 

ljusinsläppet bakifrån, vilket skapade bländning i skärmen. Det föreslås att 

dataskärmarna ska placeras så ljuset fallet in från sidan för att minska bländning 

(arbetsmiljöverket, 2012). Det innebär att majoriteten av de som sitter vid fönstret 

behöver flytta datorskärmarna. Risken med att placera skärmarna på det sättet är att 

det kommer att minska den informativa avskildheten, det vill säga minska 

personernas möjlighet att reglera vad personer som går förbi ser på deras skärm.  

 

Det finns områden i kontorslandskapen som inte erbjuder möjlighet till utblick vid 

arbetsstationen om personalen inte står upp och är lång nog att ser över skärmarna. 

Boliden bör se över möjligheten till utblick för de anställda då de i AFS 2009:2 står 

att företag normalt ska kunna erbjuda möjlighet till utblick. För att åtgärda det har 

ett förslag kommit in från personalen om att arbetsplatserna vid fönstren skulle 

kunna vara mindre än de som är placerade längre in i lokalen. Risker med det 

förslaget är att ljudmiljön försämras ytterligare då personerna hamnar närmare 

varandra. Problemet skulle kunna lösas genom att personalen får välja vilken faktor 

de hade uppskattat mest, eller som hade stört dem minst.  

 

Enkäten ger även indikatorer på att uträkning av PPD och PMV borde göras för att 

hitta komforttemperaturen i kontorslandskapen i enlighet med AFS 2009:2. 

Upplevelsen av temperaturen skulle kunna förbättras genom att företaget använder 
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mätning och uträkning av PPD och PMV. Vid förbättringar ska det eftersträvas att 

PPD inte överstiger 10 procent (AFS 2009:2). Årstidsvariationer bör tas i 

beaktande vid uträkning termisk komfort då exempelvis luftfuktighet kan variera 

men också vad personalen har för klädsel. 

 

En punkt som lyftes både i enkäten och under systemgruppsseminariet var att 

kaffemaskinerna samlar till informella konversationer, vilket skapar störning. En 

lösning som togs fram av systemgruppsseminariet var att placera kaffemaskinen i 

fikarummet. En annan lösning skulle kunna vara att avskärma den från 

kontorslandskapet med väggar.  

 

6.11 Metoddiskussion  
Litteraturen som användes var i första hand studier på kontorslandskap eller studier 

där separat data hade angivits för kontorslandskap. I experimentella studier hade 

oftast mindre typer av kontorslandskap byggts upp för att sedan simulera större 

landskap med olika ljud. Ingen hänsyn har tagits till att studier från olika länder kan 

påverkas av kulturella skillnader på hur kontorsmiljön upplevs. Kulturella 

skillnader, åldersskillnader och vad det är för typ av arbeten som är placerade i 

kontorslandskap skulle kunna påverka uppfattningen av fysiska arbetsmiljöfaktorer. 

Jämförelser med andra studier ska därför tolkas med viss försiktighet. 

 

Ett frågeformulär är i sig inte validerat utan det är frågan i förhållandet till syfte 

som bör valideras (Ejlertsson, 2014). Frågeformulär i den här studien var använt i 

tidigare i forsknings sammanhang. Inför den här studien granskades frågorna mot 

syfte och frågeställningar för att säkerställa validiteten innan enkäten skickades ut. 

Reliabiliteten motsvarar hur stabil en fråga är, vilket innebär att personen svarar 

samma sak om den får frågan flera gånger. Det ska vara frågor som är konstruerade 

så att de är lätt att förstå (Ejlertsson, 2014). Enkäten som användes var validerad i 

forskningssammanhang och kan där med anses uppfylla kraven på reliabilitet.  

 

141 valde att delta i enkäten av 208, vilket gav en 68 procentig svarsfrekvens. Det 

kan anses som en normal svarsfrekvens på en enkätundersökning enligt Trost 

(2012). För att säkerställa att svaren motsvarar urvalet hade en bortfallsanalys för 

enkäten kunnat göras, men då svarsfrekvensen var acceptabel och tiden var 

begränsande gjordes det inte. Enkätdatat skulle användas vidare av 

forskningsgruppen som utformat enkäten, vilket gjorde att enkäten som gick ut 
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innehöll fler frågor än vad som inkluderas i den hör studien. Det medförde att 

enkäten tog cirka 20 minuter, vilket kan förklara 126 av 141 slutförde enkäten och 

även att inte fler valde att genomföra den alls. Det breda omfånget av frågor gav en 

djupare bild av arbetsplatsen vilket var bra för tankearbetet bakom studien även om 

inte allt resultat togs vidare till rapporten. Studien har enbart genomförts på ett 

företag och därför bör generaliseringar av resultatet göras med viss försiktighet. 

 

En svaghet med datatolkningen i enkäten var att när korrelationsanalyserna skulle 

göras var de frågor som skulle korreleras inte av samma typ. Vissa av frågorna var 

baserade på ordinalskalor. Det är för sådana skalor svårt att säga att det är lika långt 

mellan alltid och ofta, som mellan ofta och ibland och sedan ge dem ett numeriskt 

värde. Vilket medförde problem när de skulle korreleras mot en intervallskala där 

ett siffervärde fås ut direkt (Ejlertsson, 2014). Zhang och Savalei (2016) undersökte 

om intervallskalor kunde översättas till utökade skalor med text och fortfarande 

generera motsvarande svar. Det visade sig att den utskrivna texten likande de som 

använts i den här studien motsvarade siffrorna i intervallskalorna. Därför kan det 

anses okej att utföra korrelationer mellan dessa två typer av skalor, resultatet får 

dock tolkas med viss försiktighet på grund av det. 

 

Korrelationsanalyserna i den här studien har till viss del ställts mot tidigare 

experimentella studier. Det gör att även om just den här analysen inte kan 

säkerställa vilken faktor som påverkar den andra, kan tidigare studier förstärka 

tolkningen. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet, då det inte är säkert att 

exempelvis produktiviteten förbättras genom att ljudmiljön förbättras. Det bör även 

tas i beaktande att det var de anställdas uppfattning om sin produktivitet och inte en 

faktiskt uppmätt produktivitetsförlust. Skulle produktiviteten ha mätts skulle den 

kunnat vara både högre och lägre än vad personerna i studierna skattat. Vilket kan 

innebära att förbättringar av ljudmiljön både kan leda till avsevärda förbättringar av 

produktiviteten eller inga förbättringar alls, beroende på hur väl skattningen 

stämmer överens med den verkliga produktiviteten. 

 

Vid användningen av systemgruppsseminariet i den här studien genererades inte ett 

färdigt lösningsförslag vid seminariet. Det berodde antagligen på den begränsade 

tiden som var avsatt. Systemgruppen ska hellre användas som en process i flera 

steg där tid ges att reflektera över åtgärdsförslag och bygga vidare allt eftersom 

processen fortskrider (Andersson & Rollenhagen, 2003). Systemgruppsmetoden 
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användes i studien för att ta fram applicerbara förslag och skapa ett samförstånd 

mellan de som vistas i kontorslandskapen och de som leder projektet med 

kontorslandskapen. Metoden kan vara bra för att det är ett sätt att låta 

representanter enas om lösningen på ett problem. Det medför att det är större chans 

att förändringarna genomförs, samt att förändringarna som tas fram är hållbara för 

de som arbetar i kontoret. Systemgrupper sägs kunna lyckas med innovationer även 

om ramarna är smala (Andersson och Rollenhagen, 2003). Samförstånd anses vara 

en viktig förutsättning för att förbättringsåtgärderna ska vidtas efter studien 

avslutades. Att studien har ökat förståelsen för behov av mer tysta arbetsplatser 

sågs redan innan studien avslutades genom att projektgruppen valde att söka 

lösningar för att skapa andra typer av tysta rum som personalen kunde boka och 

arbeta i under längre tider. Att involvera de som sitter i kontorslandskapen i 

förändringsprocessen är även positivt ur acceptanssynvinkel. De som involveras 

kommer att kunna förankra lösningarna bland de andra som vistas i 

kontorslandskapen. Att involvera arbetstagarna gör även att klyftor som finns 

initialt i en förändringsprocess kan överbyggas (Andersson och Rollenhagen, 

2003).  

 

En svaghet i arbetet var att kategoriseringen av lappar skedde utan en i förtid 

bestämd tolkningsmodell. Kategoriseringen skedde naturligt av 

systemgruppsdeltagarna och systemgruppsseminarieledaren för att öka förståelsen 

inför brainstormingen. Det var dock svårt att få överblick över lapparna på kort tid, 

vilket gjorde att vissa lappar inte lyftes som en egen kategori fast de kanske borde 

ha varit i en egen. Då ingen tydlig förbestämd tolkningsmodell var uppsatt 

kategoriserades lapparna till stor del efter att den huvudsakliga syftningen. 

Tolkningen gjordes av systemgruppsseminarieledaren och stämdes av mot 

systemgruppen. Dock hanns inte alla lappar gås igenom en och en. Exempel på 

kategorisering var att spelregler, riktlinjer för beteenden och disciplin på 

arbetsplatsen kategoriserades under rubriken spelregler/riktlinjer. Lappar med 

önskemål om väggar, skärmar, eller avskiljning av arbetsgrupper ansågs syfta till 

att kontorslandskapen behövde delas upp ytterligare och kategoriserades därför i 

den kategorin. Denna systematik följde sedan genom hela kategoriseringen av 

idéerna. 

 

En styrka hos metoden var att den skapade en grundförståelse för ett större problem 

under processen nämligen svårigheter i att hitta en lösning för alla i personalen på 

grund av att personalen hade olika arbetsupplägg. Att se på problemet ur ett bredare 
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perspektiv kan vara lösningen för att skapa en hållbar lösning för kontoret. 

Systemgruppsmetoden visar till viss del på var toleransgränserna för en möjlig 

lösning kan finnas. Det vill säga vad personalen vid tiden för studien skulle kunna 

tänka sig att acceptera. Av den anledningen rekommenderas företaget att fortsätta 

med liknande metoder vid fortsatt arbete för att förbättra kontoret. Ifall metoden 

ska användas i framtiden rekommenderas att separera idégenerering och idéval, 

vilket även Andersson och Rollenhagen (2003) lyfter i metodbeskrivningen. Det 

ses tydligt i det här examensarbetet då omplacering av personal efter analys 

verkade vara en lämplig åtgärd i kombination med andra, medan den typen av 

lösningar inte hann arbetas fram under systemgruppsseminariet. Det kan ha berott 

på att metoden blev för komprimerad.  

 

Metoden kändes inte optimalt för att lösa problem kring ljud. Utbildning innan 

tillfället om forskningen inom området och att ha med en expert inom ljudmiljö 

hade kanske varit bra för att öka bakgrundsförståelsen för problemet och på så vis 

utveckla lösningsframtagningen. Systemgruppsmetoden kräver även väldigt mycket 

av den som är seminarieledare vilket tidigare lyfts av Jörgen Eklund, Professor i 

ergonomi (personlig kommunikation, 17 maj 2016). Det märktes under seminariet 

då det var svårt att få de olika delarna av systemet att interagera, kanske på grund 

av upplägget med brainwritting. Projektgruppen satt och lyssnade av samtalet, men 

det hade varit önskvärt att de skulle deltagit i diskussionen mer. En mer erfaren 

seminarieledare hade kanske sett till att bjuda in dem i samtalet mer. Det var en 

brist att inte alla förbättringsåtgärder kunde diskuteras i systemgrupp. Önskvärt 

hade varit att rekommendationerna i den här studien hade kunnat diskuteras, 

modifieras och accepteras av systemgruppen innan de presenterades i rapporten. 

 

Den största utmaningen under studien har varit att samordna information. Olika 

personer satt på olika kunskap, exempelvis om organisationen eller om 

kommunikationsvägar. Under studien gick enkäten ut till 278 personer trots att det 

var 208 arbetsplatser på de två våningsplanen. Det var inte möjligt att få fram mer 

korrekta listor när enkäten behövde skickas ut. Det innebar att fler personer än som 

behövde få den fick den. Lösningen var att vara noggrann i informationsflödet ut 

till enkätsvararna vilka enkäten vände sig till. Efter enkäten gått ut behövdes exakta 

siffror på antalet arbetsplatser i kontoret letas fram för att hitta den förväntade 

svarsmängden.  



60 

 

7 Rekommendationer 
 

 Arbetsmiljö kan införas som en punkt på dagordningen för avdelningsmöten, 

där kan frågan om ljudmiljön hållas levande. 

 

 Problemet med ljudmiljön anses endast kunna lösas med en kombination av 

åtgärder. En kombination av omplacering av personalen med avseende på 

individuella behov och störningsupplevelse, avdelning av kontorslandskapen 

samt införande av riktlinjer kan samverka för att reducera störning från ljud i 

kontorslandskapen.   

 

 Kaffemaskinen kan byggas in eller placeras i fikarum för att minska störning 

från ljud.  

 

 För att förbättra den fysiska arbetsmiljön ytterligare kan företaget ge 

personalen ökad möjlighet till kontroll samt minska bländning genom att 

köpa in persienner.  

 

 Datorskärmar kan placeras om vid fönsterplatser så att ljuset faller in från 

sidan. Arbetsplatserna vid fönstren kan göras mindre för att öka antalet 

personer som kan sitta vid fönstren.  

 

 PPD och PMV kan räknas ut för att hitta ett optimalt klimat för 

kontorslandskapen och öka den termiska komforten ytterligare.  

 

 Arbetet med implementering av åtgärdsförslag bör riskbedömas och 

utvärderas i enlighet med AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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8 Slutsats 
Syftet med den här studien var att identifiera positiva och negativa aspekter för de 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna i två stora kontorslandskap samt ta fram 

förbättringsförslag för några av de negativa aspekterna. Syftet var även att ställa de 

faktorer som skattades mest negativt mot hur det samverkade med 

arbetstillfredsställelse, produktivitet och stress. Frågeställningen inkluderade även 

att undersöka ifall det fanns könsskillnader för hur män och kvinnor skattade hur 

nöjd de var med de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. 

 

De positiva fysiska arbetsmiljöfaktorerna som uppmärksammades i 

kontorslandskapen var att personalen var nöjd med luftflöde, funktionsduglighet på 

kontorsmöbler, belysning och kontorets estetiska utseende. De negativa aspekter 

som framkom var missnöjdhet över audiell avskildhet, visuell komfort, 

utblicksmöjligheter och temperaturen på kontoret. Framförallt var det att 

personalen hör andra och känner att andra hör dem, det vill säga taluppfattbarheten, 

som skapade missnöjdhet.  

 

Den här studien stärker sambandet från tidigare studier mellan störning från ljud i 

kontorslandskap och arbetstillfredsställelsen. Studien bidrar även till att visa på att 

samband mellan missnöjdhet över den audiella avskildheten i kontorslandskap och 

upplevd minskning av produktivitet, men inte med upplevd stress. Hur nöjd 

personalen var med mängden arbete den fick gjort under en dag samverkade med 

hur stressade de kände sig. Det är ett samband som bör undersökas vidare i fortsatt 

forskning. Inga signifikanta könsskillnader uppmärksammades i studien. 

 

När åtgärder genomförs i kontorslandskapet är det viktigt att tänka på att vid 

förbättring av en fysisk arbetsmiljöfaktor kan nya problem skapas. Att ge fler 

möjlighet till utblick kan skapa ytterligare problem i ljudmiljön exempelvis. 

Åtgärderna bör därför riskbedömas innan implementering och företaget bör arbeta i 

enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete med att alltid följa upp 

åtgärderna för att se om de fått för effekt. 

 

Avslutningsvis bör framhållas att kontorslandskap inte verkar passa alla. Resultatet 

av den här studien indikerar på att det är viktigt att tänka på individens 

förutsättningar och arbetets karaktär när företag väljer kontorstyp för att minska 

risken för störning och produktionsbortfall.   
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Bilaga 1 – Följebrev enkäten 

Hej! 

Den här enkäten är en del i ett examensarbete för magisterprogrammet i teknik, 

hälsa och arbetsmiljöutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i Flemingsberg 

(KTH), som utförs av Lisa Andersson. Examensarbetet handlar om hur ni upplever 

arbetsmiljön i era nya lokaler efter renoveringen. Enkäten är även en del i ett 

forskningsprojekt om kontorsmiljöer som även det bedrivs vid KTH. 

Forskningsprojektet vid KTH handlar om ”projektering av nya arbetsmiljöer” och 

syftar till att förbättra arbetsmiljö och välbefinnande samt förebygga arbetsrelaterad 

ohälsa.  

Vem blir tillfrågad att delta: 

Anställda på Boliden som sitter på våningsplan ett eller två i den nyrenoverade 

kontorsbyggnaden på Finnforsvägen 4. 

Vad innebär det att delta: 

Din medverkan i examensarbetet och forskningsprojektet innebär att du fyller i 

detta frågeformulär. Ifyllda formulär skickas direkt till forskarna. Endast forskarna 

har tillgång till frågeformulären och KTH garanterar att individers svar förblir 

anonyma. Svar från enskilda personer är konfidentiella, och resultatet kommer 

enbart att visas på gruppnivå vilket innebär att ditt företags ledning inte kommer att 

få tillgång till frågeformulären. När resultaten är analyserade kommer de att 

presenteras i en examensrapport som finns tillgänglig för alla som vill ta del av den. 

Datat kan även användas i vetenskapliga publikationer där företaget är 

anonymiserat. Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst under 

studiens gång avbryta ditt deltagande. Det kommer inte på något sätt påverka din 

arbetssituation om du deltar eller inte. 

Finns det några fördelar med att delta i examensarbetet och studien? 

Examensarbetets syfte är att se över arbetsmiljön, produktivitet och välmående i 

Bolidens nyrenoverade kontorslandskap och ge återkoppling till företaget . Enkäten 

ska ge dig möjlighet att uttrycka hur du upplever ditt kontor, vad du är nöjd med 

och vad som möjligtvis kan förbättras. 
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Hur får jag veta mer om studien eller examensarbetet? 

Studien bedrivs vid Kungliga Tekniska Högskolan. Forskargruppen består av 

Jörgen Eklund, professor, och Linda Rolfö, doktorand från KTH. 

Välkommen att kontakta forskningsgruppen eller magisterstudenten om du vill veta 

mer om studien eller examensarbetet. 

Doktorand Linda Rolfö, e-post: linda.rolfo@sth.kth.se, telefon 08 790 48 26 

Professor Jörgen Eklund, e-post: jorgen.eklund@sth.kth.se, telefon 08 790 48 66 

Magisterstudent Lisa Andersson, e-post: lisa.andersson@live.com, telefon 073 041 

08 27  

mailto:linda.rolfo@sth.kth.se
mailto:jorgen.eklund@sth.kth.se
mailto:lisa.andersson@live.com
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Bilaga 2 – Krav i arbetet 
 

Tabellen visar fördelningen i procent för arbetsinnehållet för de som arbetar i de 

stora kontorslandskapen. 

Kräver ditt arbete att du... Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan 
aldrig 

...måste minnas information? 29% 57% 13% 0% 1% 

...är idérik? 18% 65% 14% 2% 1% 

...fattar svåra beslut? 3% 26% 47% 23% 2% 

...lär dig nytt/söker ny information? 30% 51% 17% 1% 1% 

...genererar texter/skriver? 14% 58% 18% 8% 2% 

...räknar i flera steg? 10% 40% 29% 18% 3% 

...måste överblicka många saker 
samtidigt i ditt arbete? 

42% 45% 10% 2% 1% 

...hanterar telefonsamtal? 13% 35% 37% 13% 1% 

 

 

Diagrammet visar på arbetsinnehåll hos de som sitter i de stora kontorslandskapen. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...måste minnas information?

...är idérik?

...fattar svåra beslut?

...lär dig nytt/söker ny information?

...genererar texter/skriver?

...räknar i flera steg?

...måste överblicka många saker

samtidigt i ditt arbete?

...hanterar telefonsamtal?

Kräver ditt arbete att du…

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan aldrig



72 

 

Bilaga 3 – Fysiska arbetsmiljöfaktorer 
 

Hur nöjd är du med... 7 6 5 4 3 2 1  Antalet  

Svarande 

 av 112 

...luftflödet vid din arbetsplats? 5% 5% 10% 9% 17% 32% 22% 107 

...funktionsdugligheten i kontorsmöblerna 
(stolar, bord, hyllor, hurtsar, 
avskärmningar,...)? 

3% 8% 6% 14% 16% 34% 19% 105 

...arbetsplatsens estetiska utseende? 2% 6% 10% 22% 23% 24% 14% 105 

...mängden ljus på din arbetsplats? 10% 7% 7% 16% 9% 23% 27% 107 

...temperaturen på din arbetsplats? 8% 7% 7% 18% 12% 28% 20% 107 

...med storleken på din arbetsyta för att ta 
emot besökare? 

4% 4% 17% 18% 20% 24% 14% 110 

...avståndet mellan dig och de andra du 
arbetar med? 

3% 8% 10% 26% 21% 18% 14% 110 

...tillgängliga möjligheter för att dra dig 
tillbaka till privata områden för 
konversationer, telefonsamtal och tyst 
koncentrationskrävande arbete? 

5% 11% 9% 20% 21% 24% 11% 110 

...med möjligheten att se ut? 20% 11% 4% 9% 7% 19% 30% 107 

...möjligheten att justera inredningen så att 
de möter dina individuella behov? 

6% 8% 16% 22% 19% 17% 12% 105 

...möjligheten att individuellt anpassa din 
arbetsplats (t.ex. blommor, bilder)? 

7% 10% 11% 25% 18% 18% 11% 105 

...graden av separering med väggar, skärmar 
och möbler runt din arbetsplats? 

5% 15% 21% 23% 13% 16% 8% 110 

...den visuella avskildheten på din 
arbetsplats (att inte vara observerad)? 

8% 15% 19% 15% 16% 17% 9% 110 

...den visuella komforten (ljuskontraster, 
reflektioner, skuggningar, bländning etc.) på 
din arbetsplats? 

21% 13% 8% 16% 11% 22% 8% 107 

...mängden bakgrundsljud (dvs ej tal) som du 
hör vid din arbetsplats? 

11% 16% 18% 24% 9% 15% 6% 110 

...mängden ljud från andras konversationer 
när du är på din arbetsplats? 

23% 24% 22% 18% 6% 5% 2% 110 

... med den akustiska avskildheten vid din 
arbetsplats (möjligheten att föra 
konversationer utan att grannar hör och vice 
versa)? 

38% 27% 15% 8% 5% 4% 3% 110 
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0%
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Hur nöjd är du med…

7 (mycket missnöjd) 6 5 4 3 2 1 (mycket nöjd)
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...möjligheten att

individuellt

anpassa din

arbetsplats (t.ex.

blommor,

bilder)?

...graden av

separering med

väggar, skärmar

och möbler runt

din arbetsplats?

...den visuella

avskildheten på

din arbetsplats

(att inte vara

observerad)?

...den visuella

komforten

(ljuskontraster,

reflektioner,

skuggningar,

bländning etc.)

på din

arbetsplats?

...mängden

bakgrundsljud

(dvs ej tal) som

du hör vid din

arbetsplats?

...mängden ljud

från andras

konversationer

när du är på din

arbetsplats?

... med den

akustiska

avskildheten vid

din arbetsplats

(möjligheten att

föra

konversationer

utan att grannar

hör och vice

versa)?

Hur nöjd är du med…

7 (mycket missnöjd) 6 5 4 3 2 1 (mycket nöjd)
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Bilaga 4 – Arbetstillfredsställelse 
Tabell med procentuell fördelning för de olika kategorierna för tillfredsställelse 

med fysisk arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. 

Hur 
tillfredsställ
d är du 
med.... 

Mycket 
tillfredsställ

d 

Tillfredsställ
d 

Inte 
tillfredsställ

d 

Mycket 
otillfredsställ

d 

Antal 
svarand

e (av 
112) 

...den fysiska 
arbetsmiljön
? 

10% 62% 20% 8% 105 

...ditt arbete 
som helhet, 
allt inräknat? 

25% 57% 15% 3% 105 

 

 

Diagram över tillfredsställelsen över arbetsmiljön och arbetet som helhet.  

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...den fysiska arbetsmiljön?

...ditt arbete som helhet, allt

inräknat?

Hur tillfredställd är du med...

Mycket tillfredsställd

Tillfredsställd

Inte tillfredsställd

Mycket otillfredsställd
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Bilaga 5 – Kontroll över arbetsmiljöfaktorer 
 

Tabellen visar procentuell fördelning av de olika svarsalternativen. 

 

Hur mycket upplever du att 
du själv kan kontrollera 
följande? 

(1) 
Ingen 

kontroll 
alls 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) Helt 
egen 

kontroll 

Antal 
svarande 
(av 112) 

Belysning 60% 19% 5% 10% 3% 4% 0% 105 

Inomhusklimat 74% 13% 4% 7% 1% 1% 0% 105 

Ljudmiljön inomhus 64% 19% 2% 12% 1% 2% 0% 105 

 

 

Diagrammet visar på hur lätt de upplever att de kan påverka den fysiska 

arbetsmiljön där -3 motsvarar inte alls och 3 motsvarar mycket. 

 

  

-1,12

-1,50

-1,27

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

Belysning

Inomhusklimat

Ljudmiljön inomhus

Hur mycket upplever du att du själv kan 

kontrollera följande?
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Bilaga 6 – Produktivitet 
 

Tabellen visar den procentuella fördelningen per svarsalternativ för hur de anställda 

på Boliden skattar faktorer som rör produktivitet. 

Hur ofta... Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan 
aldrig 

Antal 
svarande 
(av 112) 

 ...klarar du av att vara 
produktiv på din nuvarande 
arbetsplats/arbetsrum? 

11% 57% 25% 5% 2% 110 

...blir du av någon anledning 
störd så du inte får möjlighet 
att helt och fullt sjunka in i den 
uppgift du har framför dig? 

5% 32% 43% 16% 4% 110 

 ...kommer du efter i ditt 
arbete? 

3% 13% 41% 35% 9% 110 

 ...klarar du av att nå dina 
personliga prestationsmål och 
uppgifter? 

15% 55% 24% 5% 3% 110 

 ...klarar du av att hålla 
”deadlines”? 

25% 46% 23% 5% 0% 110 

 

 

Diagrammet visar på hur de anställda på Boliden skattar faktorer som rör 

produktivitet.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 ...klarar du av att vara produktiv på din

nuvarande arbetsplats/arbetsrum?

...blir du av någon anledning störd så du

inte får möjlighet att helt och fullt…

 ...kommer du efter i ditt arbete?

 ...klarar du av att nå dina personliga

prestationsmål och uppgifter?

...klarar du av att hålla ”deadlines”?

Hur ofta…

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan aldrig
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Bilaga 7– Mängden arbete som blir gjort 
 

Tabellen visar den procentuella fördelningen mellan de olika svarsalternativen för 

om personalen är nöjd med det arbete de åstadkommer. 

Är du nöjd med... Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

Ganska 
ofta 

Ibland Ganska 
sällan 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Antal 
svararande 

(av 112) 

...den mängd arbete du får 
gjord? 

11% 46% 35% 5% 3% 110 

...kvaliteten på det arbete 
du gör? 

17% 59% 20% 3% 1% 110 

 

 

Diagrammet visar om personalen är nöjd med det arbete de åstadkommer.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...kvaliteten på det arbete du gör?

...den mängd arbete du får gjord?

Är du nöjd med…

Mycket ofta eller alltid Ganska ofta

Ibland Ganska sällan

Mycket sällan eller aldrig
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Bilaga 8 – Störning 
 

 

Diagrammet visar att hur ofta personalen blir störd i kontorslandskapen varierar 

kraftigt. 

  

3%

19%

13%

21%
20%

7%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Du blir ofta störd under ditt arbete (t.ex. av 

telefon)
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Bilaga 9 – Stress  
 

Tabellen visar fördelningen i procent för hur ofta personalen i de stora 

kontorslandskapen har känt sig stressade de fyra senaste veckorna. Där frågan 

markerad med * är jämförelsedata från en dansk enkätundersökning med 3517 

arbetstagare i Danmark (Arbetsmiljöinstitutet, 2007). Personalen i 

kontorslandskapen i Boliden skattar generellt dubbelt eller tre gånger så mycket 

oftare problem än de danska arbetstagarna.  

 

Följande frågor avser 
hur du haft det de 

senaste 4 veckorna. 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan 
aldrig 

Antal 
svarande 
(av 112) 

Hur ofta har du känt dig 
stressad? 

5% 30% 30% 24% 11% 105 

Hur ofta har du känt dig 
stressad?* 

1,7% 10,8% 18,3% 44,2% 25% 3 517 

Hur ofta har du haft 
huvudvärk? 

2% 10% 23% 28% 37% 105 

Hur ofta har du haft 
huvudvärk?* 

0,8% 4,9% 12,5% 38,2% 43,7% 3 517 

Hur ofta har du haft svårt 
för att fatta beslut? 

0% 6% 36% 42% 16% 105 

Hur ofta har du haft svårt 
för att fatta beslut?* 

0,4% 1,4% 6,6% 38,9% 52,7% 3 517 

Hur ofta har du haft svårt 
för att komma ihåg? 

3% 13% 36% 34% 13% 105 

Hur ofta har du haft svårt 
för att komma ihåg?* 

0,9% 4,3% 11,9% 41,5% 41,5% 3 517 
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Diagrammet visar hur ofta personalen de fyra senaste veckorna upplevt stress eller 

stressymptom. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hur ofta har du känt dig

stressad?

Hur ofta har du haft

huvudvärk?

Hur ofta har du haft svårt för

att fatta beslut?

Hur ofta har du haft svårt för

att komma ihåg?

Följande frågor avser hur du haft det de senaste 4 

veckorna.

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/nästan aldrig
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Bilaga 10 – Systemgruppsseminarium  
 

Här följer en sammanställning av lapparna för varje kategori. 

6 av 7 valde att man skulle ha spelregler/riktlinjer för hur man förväntas bete 

sig i kontorslandskapen. 

”Arbetsmiljö som en stående punkt på avdelningsmöten. Där diskutera beteende. 

Repetition och påminnelse.” 

”Disciplin på arbetsplatserna, ta hänsyn till omgivningen.” 

”Gemensamma riktlinjer för beteenden” 

”Spelregler, hur hanterar olika avdelningar olika behov?” 

”Spelregler per avdelning/delar i landskapet” 

 

Lapparna gav även förslag på spelregler: 

”Spelregler: Vara tyst, använd tysta rum, använd dörr om du har en.” 

”Samtalsdisciplin jämför med bibliotek” 

”Respektera att någon säger att han/hon vill sitta i tystnad och jobba” 

”Använd tysta rum på alla våningsplan som har sådana” 

”Bestäm fikatider så att man vet och inte blir överraskad och störs” 

”Stäng dörren till fikarummet vid fika”  

”Stäng dörren till fikarummet” 

”Ha samtal med kollegor i tysta rummet eller privat” 

 

5 av 7 valde att landskapet behövde delas upp ytterligare. 



82 

 

”Mera isolerat med ex glasväggar /Dela in landskapet i kuber” 

”Sätta upp glasväggar med dörr (som chefernas rum ut efter gångarna)” 

”Identifiera grupper som ”väsnas” mer och bygga väggar runt om dem, som IT 

supportens kub” 

”Avskilda arbetsrum projektvis” 

”Sätta upp väggar runt ett tyst område” 

”Högre skärmar alt väggar mot vissa partier, ex kopieringen” 

4 av 7 valde att man skulle flytta kaffemaskinen in i fikarummet.  

”Flytta kaffemaskinen till fikarummet” 

”Inkludera kaffeautomaten i fikarummet” 

4 av 7 valde att man måste förbättra de tysta rummen (ljuddämpning) och IT 

”bättre isolering av tysta rum” 

”Isolera tysta rum och konferensrum” 

”Åtgärda tysta rum så att de blir tysta” 

”Tilläggsisolera tysta rum” 

”Bättre ljudisolering mellan telefonrummet samt för tysta rum (låt tysta rum vara 

helt tysta)” 

”Arbets- och projektrum med fler datorskärmar så att man kan använda dessa på 

samma sätt som i det egna båset” 

3 av 7 valde ha fler tysta rum. 

”Skapa tysta arbetsrum” 

”Skaffa mera tysta rum på kontoret” 
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3 av 7 valde att man skulle hitta olika metoder för ljudabsorbering. 

”Mer ljudabsorberande material i och utanför båsen. – Låt de anställda ha prylar 

som stucker upp ovanför bås -väggarna!” 

”Skärma av med högre glas på befintliga skärmar” 

”Kuber att krypa in i, avskärmat på just din arbetsplats” 

”Mer dämpning i landskapet. Hela eller vissa delar” 

3 av 7 valde att man ska bygga cellkontor till alla. 

”Bygg kontorsrum till alla” 

”Omvandla båsen till arbetsrum (enskilda eller två och två)” 

2 av 7 valde att ett aktivitetsbaserade-/flexiblakontor var en bra lösning. 

”Flexibla arbetsplatser, måste man alltid sitta vid ett skrivbord och jobba” 

”Landskapsförändring till aktiva landskap, tysta sektioner med ex tysta sektioner 

med mobilförbud, aktiva sektioner” 

”Ej avdelningsbundna platser” 

”Bygga så att det finns möjlighet att byta arbetsplats/ej fasta platser” 

2 av 7 valde att man borde anpassa på avdelningarna så att man sitter så att 

individuella behov tillgodoses. 

”Anpassa avdelningar, hur man sitter så att individuella behov tillgodoses” 

1 av 7 valde att det var bra om man organiserar kontoret så att det inte tillåter 

lika mycket spring. 

Omorganisera arbetsplatsen för att skapa döda ändar istället för möjligheten att gå 

ett helt varv runt” 
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Övriga lappar: 

”Arbetsplatser för grupper vid längre projekt som är bättre ljudisolerade” 

”Spela vitt ljud” 


