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Sammanfattning 
Det blir allt vanligare i Sverige att företag och organisationer lämnar enskilda kontorsrum för 

att övergå till kontorslandskap. Tidigare forskning visar att trivseln hos de anställda ofta 

minskar vid denna typ av förändring och att det kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser för organisationens produktivitet. Det finns enligt tidigare forskning vinster i att 

anställda blir delaktiga vid organisationsförändringar för att behålla god produktivitet och 

trivsel. Syftet med denna studie var att undersöka hur trivsel hos kontorsanställda upplevs i 

kontorslandskap samt om trivsel och produktivitet påverkas på grund av förändrad kontorstyp. 

 

Vi har i vår studie undersökt hur produktivitet och upplevelsen av trivsel förändrats hos 

handläggare och utredare på Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter (NFC) i Visby. 

Denna statliga organisation valdes då de våren 2013 bytte kontorstyp från egna kontor till 

kontorslandskap. Tre enheter på NFC i Visby valdes att ingå i studien utifrån att 

ärendehanteringen av dessa enheters ärendeslag var relativt snabb. 

 

Som undersökningsmetoder för denna fallstudie använde vi oss av produktivitetsmätning, 

enkätundersökning och observationer. Produktivitet mättes i studien genom statistik över 

handläggares och utredares avslutade ärenden. Mätningen gjordes genom att de anställdas 

produktivitet över fyra veckor 2012 jämfördes med fyra veckor 2013 för de tre utvalda 

enheterna på NFC i Visby. Trivseln undersöktes genom en webbenkät, som skickades ut till 

samtliga handläggare och utredare på de tre enheterna. Anledningen till detta var att få en 

uppfattning hur de anställdas trivsel förändrats i och med byte av kontorstyp. Observationer 

användes för att kunna beskriva det nya kontorets utformning och för att få en djupare 

förståelse av de anställdas uppfattningar om den nya arbetsplatsen. 

 

Ingen signifikant skillnad i produktiviteten kunde påvisas vid mätning av 

genomsnittsproduktion under fyra veckor. Vi kunde dock inte utifrån resultatet i denna studie 

utesluta att förändring av konstorstyp påverkade produktiviteten på grund av otillräckligt 

underlag för mätning. Enkätsvaren visade att trivseln för deltagarna i studien efter byte till 

kontorslandskap hade minskat i jämförelse med arbete i egna kontorsrum. Störst försämring 

som deltagarna upplevde var förändringen av arbetsplatsens geografiska läge. Många 

deltagare upplevde även försämring i den fysiska miljön som belysning, temperatur, ljud och 

rörelser i kontorslandskapet efter flytt till kontorslandskap. Faktorer som arbetsrelaterat stöd 

och hjälp från kollegor och chef hade inte förändrats signifikant men deltagarna upplevde att 

det personliga stödet från kollegor hade minskat. Det framkom även att deltagarna upplevde 

en minskad integritet och ökad känsla av att bli kontrollerad. Ytterligare slutsatser dragna från 

studien visade även att brist på delaktighet kunde bidra till minskad upplevelse av trivsel och 

minskad produktivitet.  

 

Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning om hur produktivitet och trivsel förändras 

på lång sikt orsakat av byte av kontortypen. Kunskap inom detta område kan bidra till 

strategiska verktyg för planering av kontorstyper som ger både hög produktivitet och trivsel 

hos de anställda. 

 

Nyckelord: Organisationsförändring, Kontorstyp, Arbetsmiljö, Produktivitet, Trivsel 
 



 
 

 

Abstract 
It is more and more common in Sweden for companies and organizations to switch from cell 

offices to open plan office. Previous research shows that job satisfaction among employees 

often reduces. This change of office type can provide both positive and negative effects for 

organizational productivity. The purpose of this study was to investigate how job satisfaction 

and productivity is affected due to the changed type of office. We investigated how 

productivity and job satisfaction were affected for employees at the Swedish Social Insurance 

Agency National Center (NFC) in Visby who made this type of organizational change. 

Conclusions in the study showed that job satisfaction for the participants after switching to 

open plan office had decreased in comparison with working in cell offices. No significant 

differences in productivity were measured. We cannot from the results of this study exclude 

the possibility that changes of the office type affects productivity due to inadequate basis for 

measurement we used. Knowledge in this area may contribute to the strategic tool for 

planning an office type that provides high productivity and job satisfaction for employees. 

 

Keywords: Organizational change, Office type, Work environment, Productivity, Job 

satisfaction 
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1 Inledning 

1.1 Kontorsmiljöns betydelse 

Att trivas på arbetet värderas högre än både kärlek och pengar, visade en undersökning 

gjord av Wise Group (Wallén, 2013). I undersökningen där 5 000 svenskar deltog kom 

trivsel på arbetet på andra plats efter god hälsa, vilket deltagarna värderade som det 

mest viktiga i livet.  

 

Det fanns över två miljoner anställda i Sverige 2012 som arbetade på kontor, skriver 

Svenska dagbladet (2012). Historiskt sett har kontoret funnits som arbetsplats sedan 

1600-talet och enligt Rapp och Rapp (1999) är det äldsta kontorshuset i Sverige en 

kanslilänga i Stockholm som uppfördes under Gustav II Adolfs tid.  Kontorsforskaren 

Seddigh (2012) skriver att kontoret idag blivit en allt vanligare arbetsplats i Sverige och 

att arbetsuppgifterna där kan vara av mycket varierande karaktär. Han menar att det 

därför finns vinster i att kontorsmiljön anpassas utifrån de olika arbetsuppgifterna då 

anställda snabbt ska kunna pendla mellan olika typer av arbetsmoment. Seddigh skriver 

att det går att se en tendens till att företag väljer kontorslandskap framför eget 

kontorsrum trots att det inte finns särskilt mycket vetenskapligt underlag för vilken 

kontorstyp de ska välja.  

 

Kontorsmiljöns påverkan på medarbetarna och deras uppfattning om sin arbetsplats har 

undersökts av Bodin Danielsson (2010). Resultaten visade på att anställda i eget 

kontorsrum var mest nöjda utom när det handlade om socialt utbyte. Utifrån denna 

aspekt gav det enskilda kontorsrummet inte samma möjligheter till samspel med 

medarbetare som andra kontorstyper. Forskningen visade även på störst chans till god 

hälsa och arbetsglädje då anställda arbetade i egna kontorsrum eller mer flexibla 

kontorsmiljöer så kallade flexkontor. Medelstora och stora kontorslandskap gav, enligt 

Bodin Danielssons forskning, lägst tillfredsställelse hos de anställda. Resultaten visade 

även på att det fanns betydligt högre risker för ohälsa och dåligt välbefinnande i 

medelstora och små öppna kontorslandskap.  

 

Redan på 1970-talet visade Szilagyii, Holland och Oliver (1979) i sin forskning att byte 

av kontorstyp i form av flytt från eget kontorsrum till kontorslandskap är en 

betydelsefull organisationsförändring. Detta berodde på att förändringar av arbetsmiljön 

kunde påverka medarbetares attityder och produktivitet. Beroende på hur kontoret 

utformades och vad de anställda hade för arbetsuppgifter så skapades olika 

förutsättningar för produktivitet och trivsel i organisationen.  

 

Olika resultat inom kontorsforskningen har genom åren visat på både positiva och 

negativa konsekvenser med att arbeta i kontorslandskap. Bland annat skriver Ferreira, 

Erasmus och Groenewald (2009) att det positiva med kontorslandskap var ökade 

kommunikationsmöjligheter samt en upplevd bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Dessa 

faktorer resulterade i högre motivation och högre produktivitet hos de anställda. 

Samtidigt kunde, enligt Ferreira et al. byte av kontorstyp medföra negativa 

konsekvenser som exempelvis att medarbetarna blev distraherade av ljud och rörelser i 

kontorslandskapet samt att det inte fanns samma utrymme för de anställda till enskildhet 

och att känna personlig integritet.  
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Ferreira et al. (2009) skriver att den största anledningen till att företag väljer 

kontorslandskap istället för eget kontorsrum är av ekonomiska skäl. Kontorslandskap 

har ofta större kostnadsfördelar än egna kontorsrum eftersom de öppna ytorna sänker 

kostnaderna för företaget och fler medarbetare ryms på en mindre arbetsyta. Beacham 

(2005) menar dock att detta är en föråldrad tanke och att forskning visar att de 

ekonomiska fördelarna inte blir särskilt stora. Dessutom finns det, enligt Beacham, risk 

att produktiviteten försämras och att medarbetare lämnar företaget om inte förändringen 

av arbetsmiljön hanteras på ett sådant sätt att det både involverar chefer och 

medarbetare.  

 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (2009) skriver att hälsan påverkas negativt på lång 

sikt vid förändringar i arbetsmiljön vilket medför att produktivitet och effektivitet kan 

påverkas negativt. Enligt Järvholm (1996) bidrar förändringar som till exempel 

strukturomvandlingar, datoriseringar på arbetsplatser och krav på 

produktivitetsökningar till ökad stress hos de anställda. Angelöw (1991) skriver att 

reaktionerna kan vara olika från medarbetare till medarbetare vid omorganisering och 

att förändringar i organisationer ger upphov till att medarbetarna blir pressade att 

anpassa sig till de nya förutsättningarna. Angelöw skriver vidare att det samtidigt är 

nödvändigt med förändringar för att organisationer på lång sikt ska kunna överleva och 

följa med i samhällsutvecklingen. 

 

Det finns under de senaste åren flera exempel på organisationsförändring där företag 

genomfört flytt från egna kontorsrum till kontorslandskap. På Gotland har exempelvis 

Skatteverket under många år suttit i kontorslandskap och år 2010 omorganiserades även 

Länsstyrelsen på Gotland till liknande typ av arbetsplats. Ett ytterligare exempel på 

denna typ av organisationsförändring är Försäkringskassans Nationella 

Försäkringscenter (NFC) i Visby som under våren 2013 genomförde en flytt från egna 

kontorsrum till kontorslandskap. Enligt Försäkringskassans generaldirektör Dan 

Eliasson berodde omorganisationen för NFC i Visby främst på att den kommer att ge 

ekonomiska fördelar (Invigningstal Försäkringskassan, 2013-04-03). 

 

Grönroos och Ojasalo (2004) skriver att det finns en generell bild av att många 

serviceorganisationer har låg produktivitet och även har onödigt höga kostnader. 

Betyder detta att organisationer måste genomföra omorganiseringar för att anpassa sig 

till höga krav på produktivitet och kostnadseffektivitet? Om organisationer väljer att 

byta kontorstyp i detta syfte, vad förväntas då för resultat? Maas (1983) skriver att 

utveckling sker snabbare än någonsin och därför är det viktigt med flexibilitet vid 

planering av kontorslandskap.  

 

“Tanken är att arbetet skall anpassas till människan, inte tvärtom” står skrivet i 

Nationalencyklopedin (2013) om begreppet arbetsmiljö. Olika forskningsresultat inom 

ämnet kontorsmiljö visar att arbete i kontorslandskap i vissa fall kan medföra att 

anställda upplever lägre trivsel och minskad produktivitet samtidigt som det i andra fall 

kan medföra det omvända (Seddigh (2012); Bodin Danielsson (2010); Szilagyii et al. 

(1979); Ferreira et al.(2009); Beacham (2005); Järvholm (1996); Grönroos et al. 

(2002)). Mycket tyder på att många företag väljer att övergå till att de anställda sitter i 

kontorslandskap trots att det fortfarande inte finns tillräckligt med kunskap om 

konsekvenserna av denna typ av organisationsförändring. Företagsledning gör troligtvis 

inte medvetna val som riskerar att försämra företagets resultat. Eftersom 

kontorslandskap väljs i allt större utsträckning kan detta betyda att denna typ av kontor 
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anses vara en kostnadseffektiv lösning. Följdfrågan blir då om kontorslandskapet som 

arbetsplats medför att de anställda klarar att utföra sitt arbete lika bra eller bättre än om 

de satt i egna kontorsrum? Om kontorslandskapet anses vara en väl anpassad arbetsplats 

för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete, hur påverkar denna typ av kontor 

medarbetarnas upplevelse av trivsel? 

1.2 Forskningsfråga 

Hur förändras trivsel och produktivitet hos anställda då en organisation byter kontorstyp 

från egna kontorsrum till kontorslandskap? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur trivsel hos kontorsanställda upplevdes i 

kontorslandskap samt om trivsel och produktivitet påverkades på grund av förändrad 

kontorstyp.  

Ytterligare kunskap inom detta område skulle kunna bidra till bättre strategiska redskap 

vid beslut och planering vid förändringar av kontorstyp. När det inte finns en entydig 

bild av hur produktivitet och trivsel hos de anställda påverkas vid denna typ av 

organisationsförändring finns det en risk att företagsledning fattar ofördelaktiga beslut. 

Det finns därför behov av en ökad förståelse inom detta område när organisationer står 

inför val av hur kontorstypen ska utformas. Vi ville därför i denna studie belysa vilken 

påverkan ett byte från egna kontorsrum till kontorslandskap fick på trivsel och 

produktivitet hos de berörda anställda.  
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2 Tillvägagångssätt  

2.1 Val av forskningsobjekt  

I denna studie ville vi undersöka påverkan på produktivitet och trivsel vid en förändring 

av kontorstyp. Vi valde att undersöka handläggare och utredare på Nationella 

Försäkringscenter (NFC) i Visby, då de i mars 2013 genomfört en 

organisationsförändring där samtliga anställda i Visby flyttade från enskilda kontor till 

kontorslandskap. NFC i Visbys arbetsplatschef har lämnat godkännande till oss som 

genomfört studien att få vistas i Försäkringskassans kontorslokaler och för inhämtande 

av information på Försäkringskassans interna hemsida (FIA). Vi har även fått 

godkännande att skicka ut enkäter till de handläggare och utredare som innefattades av 

studien. En av oss som genomfört undersökningen har innan och under studiens gång 

varit anställd på NFC i Visby vilket inneburit en förförståelse och kunskap om 

arbetsplatsen.  

2.2 Urval för studien  

Eftersom vi ville undersöka påverkan på produktiviteten behövde vi enheter på NFC i 

Visby med relativt snabb handläggningsprocess. Detta var viktigt för att möjliggöra ett 

mer reliabelt resultat i mätningen av produktivitet före och efter bytet av kontorslokaler. 

Vi behövde av samma skäl enheter som redovisade ärendeslag på likartat sätt för att 

kunna genomföra jämförelser. Underhållsstöd beviljande (US bev), 

Försäkringstillhörighet (FTH) och Internationell vård (IV) var de enheter som blev 

utvalda till denna studie då produktiviteten i dessa enheters ärendeslag redovisades 

likartat. Till skillnad från andra enheter på NFC Visby hade dessa även en relativt snabb 

handläggningsprocess för varje ärende. Eftersom statistik fördes löpande över 

handläggares och utredares avslutade ärenden blev detta vårt mått på produktivitet. En 

relativt snabb handläggningstid med högt antal avslutade ärenden per vecka medförde 

därför att det fanns större möjligheter att upptäcka skillnader mellan tidpunkter före och 

efter bytet av kontorstyp. 

 

Vi var även intresserade av att undersöka hur trivseln påverkades vid förändring av 

kontortyp. Handläggare och utredare vid de tre utvalda enheterna fick därför möjlighet 

att delta i en webbenkätstudie med frågor om trivsel före och efter byte av kontorstyp. 

Samtliga handläggare och utredare på de tre enheterna inkluderades i enkätstudien 

vilket innebar 101 deltagare varav 76 kvinnor och 25 män. Vi bedömde att de anställda 

från dessa tre enheter skulle ge oss ett tillräckligt stort underlag för att vi skulle kunna 

upptäcka likheter och skillnader i deltagarnas svar.  

2.3 Undersökningsmetoder 

För att undersöka vår frågeställning valde vi flera undersökningsmetoder för att få en 

högre tillförlitlighet i resultaten. Information samlades in genom observationer av 

miljön, jämförelse av NFC i Visbys statistik över produktivitet och undersökning 

genom webbenkät. Det är enligt Bryman och Bell (2005) lämpligt vid fallstudier att 

använda flera undersökningsmetoder för att få en bredare kunskap om 

fallorganisationen. Även Johannessen och Tufte (2003) skriver att det i fallstudier är 

viktigt att samla mycket information om det avgränsade fenomenet. De skriver vidare 
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att fallstudie inte är en egen metod utan en forskningsstrategi som innefattar både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Det är denna utgångspunkt som vi har haft i denna 

studie. 

 

Det fanns en förförståelse av att vara handläggare på NFC i Visby då en av oss innan 

och under studien varit anställd på en av de undersökta enheterna. Detta har bidragit till 

att vi under studiens gång kunnat inhämta information som varit viktig för utformandet 

av studien och förståelsen av resultaten. Vi har under studien varit medvetna om att 

förförståelse kan påverka vår analys och slutsats. Vi har därför beaktat detta faktum för 

att i största möjliga mån vara objektiva under studien och för att undvika att resultat och 

analys påverkas på grund av egna värderingar om organisationen. Samtidigt har 

förförståelsen givit möjlighet att utföra en studie med mer substans närmare 

verkligheten än om ingen förförståelse funnits innan och under studien. 

2.3.1 Observationer av arbetsmiljö 

Under studiens gång har vi vid flera tillfällen vistats i de nya kontorslokalerna då även 

observationer gjorts av kontorsmiljö samt att vi tagit del av spontana kommentarer från 

anställda på NFC i Visby. Fria observationer kan enligt Kylén (2004) vara bra för att få 

en bild av vad som sker just nu. I denna metod läggs fokus på det som är relevant för 

studien och redovisning sker med fria ord. Observationerna kan i denna studie liknas 

vid deltagande ostrukturerade observationer som beskrivs i Bryman och Bell (2005) då 

vi vistades i kontorslandskapet under pågående verksamhet. 

 

Kunskap som vi fick genom denna metod visade sig vara mycket värdefull för att sätta 

produktivitet och trivsel i ett sammanhang. Vi kunde använda denna information för att 

bättre kunna utforma enkätfrågor och observationerna blev även en del av resultatet. 

Observationerna medförde en ökad förståelse till det som visade sig i undersökningen 

av produktivitet och enkätsvar.   

2.3.2 Undersökning av produktivitet 

Vid mätning av produktivitet har statistik från de utvalda enheterna på NFC i Visby 

använts. Detta ansågs relevant då Försäkringskassan redan använder ett system för 

redovisning av de anställdas produktivitet. Detta kunde ge oss information som vi kunde 

använda vid jämförelse av produktivitet före och efter byte av kontorstyp. För att kunna 

undersöka om det skett en förändring av produktiviteten hos de anställda på de tre 

utvalda enheterna så har vi utgått från NFC i Visbys interna statistik över handläggarnas 

och utredarnas avslutade ärenden. Försäkringskassan mäter löpande produktiviteten i 

antal avslutade ärenden som redovisas per enhet, dagligen, veckovis och månadsvis.  

 

För att kunna undersöka om det skett en förändring av produktiviteten orsakat av den 

förändrade arbetsmiljön använde vi statistik över produktivitet före och efter flytt. Vi 

sammanställde avslutade ärenden för de tre utvalda enheterna under fyra veckor i mars 

och april 2013 då flytten redan hade genomförts. Denna sammanställning jämfördes 

med statistik från fyra veckors produktivitet i mars och april år 2012.  

 

Vi förväntade oss att de anställda under själva flytten naturligt skulle minska sin 

produktivitet då vi trodde att de behövde lite tid att anpassa sig till den nya 

arbetsplatsen. Därför påbörjades mätningen vecka 13 som var tre veckor efter flytten 

och pågick under fyra veckor. Under ett arbetsår på Försäkringskassan pendlar 

produktiviteten över tiden och därför var det viktigt att jämföra likvärdiga tidsrymder 
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före och efter flytten. För att få en likvärdighet i de jämförande veckorna från 

föregående år så valdes en period under samma del av året. Då påskveckan inföll under 

mätveckorna i 2013 så valdes veckorna 13-16 under 2012 eftersom dessa veckor under 

2012 också inbegrep påsken. Vi bedömde att detta skulle minska fel i 

produktivitetsmätningen eftersom många anställda är lediga innan och efter påsk. 

 

Antal avslutade ärenden för varje vecka och enhet veckorna 13-16 sammanställdes för 

respektive år. För att få fram värden som kunde jämföras räknades ut ett medelvärde för 

de anställdas produktivitet per vecka. De veckovisa avslutade ärenden korrigerades för 

antal anställda som var i tjänst för respektive period. Antal årsanställda fick vi fram 

genom att ta ett medelvärde för de två månader som mätningen pågick under respektive 

år. Efter att produktiviteten veckovis per anställd räknats fram summerades de tre 

enheternas medelvärde för produktivitet för anställd per vecka för 2012. Detta 

jämfördes med samma uträkning för medelproduktiviteten för anställda per vecka 2013.  

 

Vi ville undersöka om förändring av medelvärde, för respektive år, före och efter flytt 

var signifikant på 95 procentsnivån eller om skillnaden berodde på slumpen. Detta 

gjordes genom t-test i Excel där jämförelse mellan 2012 och 2013 av den totala 

produktiviteten beräknades. T-test används för att räkna ut om det fanns en verklig 

skillnad mellan två stickprov, vilket beskrivs av Wahlin (2011). Utifrån detta test fick vi 

fram ett värde för vilken sannolikhet som skillnaden av medelvärde berodde på 

slumpen. Ett lägre värde än 0,05 betyder att det finns en sannolik skillnad mellan 

medelvärdena. Detta betyder att det är mindre än 5 procent sannolikhet att skillnaden 

beror på slumpen. Vi undersökte även de tre enheterna var och en för sig för att se om 

det fanns skillnader.  

2.3.3 Undersökning av trivsel 

Vi ville få fram om förändring skett av trivsel vid bytet av kontorstyp och därför valdes 

enkät som undersökningsmetod. Vi hade då möjlighet att nå ut till samtliga som valts ut 

att delta i studien vilket vi inte haft möjlighet till via intervju eller fokusgrupp. Vi valde 

att använda studentversionen av webbenkäter.se för distribuering av enkäter. Detta gav 

oss bättre möjligheter att få svarsdata sammanställd och även att ett större urval kunde 

undersökas än om vi använt fysisk enkät. Hultåker (2007) menar att svarsfrekvensen är 

lägre vid webbenkäter än vid vanliga enkäter. Anledningen till detta är att en webbenkät 

lättare kan glömmas bort än en fysisk enkät. Detta är en aspekt vi hade i åtanke när vi 

planerade enkäten och vi var medvetna om att bortfall kunde ske. Vi bedömde ändå att 

vi med hjälp av webbenkäten kunde undersöka ett större urval vilket skulle ge ett 

säkrare resultat. 

 

Webbenkäten, som redovisas i bilaga 2, bestod av 28 frågor som delades in i 

kategorierna: bakgrundsfrågor, trivsel på arbetsplatsen, tillgänglighet och möjlighet till 

stöd, faktorer i den fysiska arbetsmiljön, integritet och kontroll samt övriga frågor. 

Frågeområdena valdes för att få fram många olika aspekter som påverkar trivsel. 

Svarsalternativen var en femgradig ordinalskala där deltagarna fick värdera hur de 

upplevde olika faktorer före och efter byte av kontorstyp. Ordinalskalan som användes i 

frågorna i enkäten innebar att svarsalternativen gick att rangordna från mycket dåligt till 

mycket bra. Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagarna fick skriva fritt om 

vilka för- och nackdelar de upplevde med att arbeta i kontorslandskap. 
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Mycket tid lades vid utformningen av enkäten samt informationen i missivbrevet, som 

redovisas i bilaga 1, där deltagarna även fick länken till webbenkäten. Trost (2007) 

menar att missivbrevet är en väsentlig del i det som ska motivera svaranden att fortsätta 

läsa och vilja besvara frågorna. Han skriver också att missivbrevet ska vara inbjudande 

och inte allt för långt vilket var något vi hade i åtanke vid utformandet. Innan 

webbenkäten skickades ut fick en controller vid NFC i Visby som inte skulle ingå i 

studien ge feedback och kritik på utformningen av frågeformuläret. Detta medförde att 

några revideringar gjordes innan webbenkäten skickades ut till deltagarna. 

 

Webbenkäten skickades till 101 deltagare som samtliga var handläggare och utredare på 

de utvalda enheterna US bev, FTH och IV. Enkäten skickades ut på en fredag fyra 

veckor efter byte av kontorslokaler. Den totala tiden som deltagarna hade på sig att 

besvara enkäten omfattades av 11 dagar, varav 7 vardagar. Webbenkäten var utformad 

så att deltagarna endast kunde fylla i enkäten vid ett tillfälle. För att minska riskerna till 

stort bortfall skickades påminnelse vid två tillfällen ut via e-post till de som inte svarat 

på enkäten.  

 

Medelvärdet av svaren för varje fråga lades in i Excel där beräkning av skillnad av 

medelvärdena mellan före och efter flytt gjordes. Svaren från en ordinalskala går att 

rangordna, men det är egentligen inte tillämpbart att beräkna ett medelvärde utifrån 

dessa värden. Detta beror på att avstånden mellan de olika svarsalternativen inte är 

skalenliga (Wallin, 2011). Även om vi i enkäten använde en ordinalskala där deltagarna 

fick värdera utifrån fem skalsteg så valde vi att beräkna medelvärde. Vi var medvetna 

om att den skillnad i medelvärde som vi kunde upptäcka var förknippat med deltagarnas 

värderingar och inte ett fullvärdigt kvantitativt mått. Att använda medelvärde på detta 

sätt medförde att vi kunde få fram information om vilka faktorer som deltagarna 

upplevde som största och minsta skillnaden i jämförelse av de två typerna av kontor.  

 

Vi undersökte skillnader mellan olika urval, som till exempel kön, ålder och 

anställningsår. I frågorna 6-26 jämfördes hur deltagarna värderat före respektive efter 

flytten genom att ta fram genomsnittlig skillnad. För att se om deltagarna upplevde en 

skillnad som gällde för hela gruppen genomfördes ett t-test. T-test användes för att 

räkna fram om det fanns en verklig skillnad mellan svaren före och efter flytt eller om 

skillnaden kan förklaras av slumpen, vilket beskrivs av Wahlin (2011). Vi fick utifrån 

detta test reda på om skillnaden i medelvärde gällde för hela den undersökta gruppen 

eller om det endast berodde på stor spridning i svaren. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet i en studie handlar om tillförlitligheten i ett resultat. I enkäten kunde 

reliabiliteten anses relativt hög då många frågor ingick om trivsel på arbetsplatsen. Vi 

fick i vår enkätstudie en hög svarsfrekvens vilket även bidrog till att vi verkligen mätte 

det vi avsåg mäta. Validitet innebär att mäta det som är relevant för studien. Deltagarna 

verkar ha förstått frågorna då de individuella svaren liknar varandra genomgående för 

gruppen vilket tyder på en hög validitet. Vi kunde även tolka genom observationerna 

och spontana kommentarerna att resultaten från enkäten verkade överensstämma med 

verkligheten. 

 

Redovisningen skedde löpande och bestod därför av verklig produktivitet som inte 

kunde påverkas i efterhand vilket skulle kunnat ge en hög reliabilitet. Ändå kunde 

reliabiliteten i produktivitetsmätningen anses som relativt låg då mätning skedde endast 
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under fyra veckor och det fanns flera faktorer som inte kunde tas i beaktande. Avslutade 

ärenden per anställd är ett relevant mått då handläggning och utredning av ärenden var 

deltagarnas huvudsakliga arbetsuppgifter. I detta avseende var validiteten hög. Den 

statistik som vi i studien kunde ta del av visade produktivitet per enhet och inte per 

anställd. Detta medförde en låg validitet då vi ville undersöka den individuella 

produktiviteten. 
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3 Vetenskapliga utgångspunkter 

3.1 Produktivitet 

3.1.1 Beskrivning av produktivitetsbegreppet 

“Quality, productivity and profitability are triplets; separating one from the other creates 

an unhappy family” (Gummesson, 1998, s 2). Vad Gummesson (1998) beskriver är att 

kvalitet, produktivitet och lönsamhet i ett företag är som trillingar då en separering av 

dessa skapar en olycklig familj. Med detta menas att det finns ett samband mellan dessa 

tre begrepp då en ökad kvalitet kan ge både förbättrad produktivitet och förbättrad 

lönsamhet. Ett vanligt huvudsyfte i en organisations strategi är, enligt Gummesson, 

“ständiga förbättringar” som omfattar hela organisationen och som kan bidra till att öka 

både kvaliteten och produktiviteten i den dagliga verksamheten. Gummesson skriver 

vidare att produktiviteten och kvaliteten när det handlar om tjänster eller service är 

beroende av att både kunden och tjänsteleverantören bidrar. Detta betyder att det måste 

finnas ett samspel mellan köpare och säljare av tjänster för att få optimal produktivitet, 

kvalitet och lönsamhet. 

 

Hur definieras då produktivitet? Nationalencyklopedins (2013) definition på 

produktivitet inom ekonomi är att det är något som mäts exempelvis genom att man 

fastställer produktionen per arbetstimme. Rapp och Rapp (1999) menar att det finns 

många olika definitioner på produktivitet. De beskriver begreppet produktivitet som ett 

system där “input” transformeras till “output”. Exempel på detta kan vara råvaror, 

maskiner eller arbetstimmar som transformeras till producerade varor, kvalitet eller 

kundtillfredställelse.  

 

Ett med produktivitet närliggande begrepp är effektivitet. Rapp och Rapp (1999) 

beskriver begreppet effektivitet som att utnyttja resurser och tillgångar på bästa möjliga 

sätt. Det finns alltså en skillnad mot produktivitet som, enligt Rapp och Rapp, handlar 

om förmågan att producera någonting och hur resurser hanteras. Produktiviteten hos en 

anställd kan exempelvis vara mycket hög om personen producerar många produkter. 

Samtidigt kan effektiviteten för den anställde vara låg om hon eller han producerar utan 

att hänsyn tas till organisationens resurstillgångar. I detta exempel är produktiviteten 

hög och effektiviteten låg vilket kan innebära ett slöseri med företagets resurser. 

3.1.2 Mätning av produktivitet 

Grönroos och Ojasalo (2004) använder tjänsteproduktivitetsmodellen (service 

productivity model) för att mäta produktivitet i tjänsteorganisationer. Produktivitet står 

enligt denna modell i nära relation till hur effektivt de ingående resurserna i en process 

omvandlas till ekonomiska resultat för tjänsteorganisationen och värde för kunden. 

Effektiviteten i organisationen delas in i inre och yttre effektivitet. 

 

 Den inre effektiviteten handlar om hur effektivt de ingående resurserna i 

produktionsprocessen omvandlas till utgående resultat i form av service till 

kunden.  

 

 Den yttre effektiviteten handlar om hur bra kvaliteten i serviceprocessen är och 

hur resultaten av servicen uppfattas av kunderna.  



 

10 
 

 

Grönroos och Ojasalo menar att det är efterfrågan på produkter som styr produktivitet 

och kvalitet. Om efterfrågan är lägre än resurserna på en arbetsplats så medför detta att 

den inre effektiviteten minskar och produktiviteten blir sämre. I detta fall bibehålls en 

hög yttre effektivitet det vill säga en hög kvalitet på de produkter som producerats. Om 

istället efterfrågan är större än resurserna så medför detta att den yttre effektiviteten 

minskar samtidigt som den inre effektiviteten går på högvarv. Detta leder därför till en 

högre produktivitet men medför en sämre kvalitet då de anställda måste arbeta över sin 

kapacitet. Det bästa scenariot är då efterfrågan är lika stor som resurserna. Detta medför 

en optimal inre och yttre effektivitet som både ger en hög produktivitet och hög kvalitet 

utifrån de resurser som finns i organisationen.  

 

Porter (2012) har undersökt produktivitet i en verksamhet utifrån Hawthorneffekten. 

Bakgrunden till Porters studie var Hawthorneffekten som är ett begrepp som kommer 

från Hawthornstudien som publicerades redan 1920. Hawthornstudien undersökte 

effekter på produktivitet hos anställda vid en fabrik vid förändringar av 

arbetsmiljöfaktorer som exempelvis ljusstyrka. Den huvudsakliga iakttagelsen i 

Hawthornstudien var att de anställdas upplevelse av att bli bekräftade i sitt arbete gav en 

produktivitetsökning oavsett arbetsmiljöförhållanden. I Porters undersökning av 

produktivitet och kvalitet användes Hawthorneffekten som utgångspunkt. I studien 

genomfördes en förändring i arbetssätt genom att ledningen i högre utsträckning 

övervakade och var mer delaktiga i de anställdas produktion. Porters studie visade på en 

ökad produktivitet och en högre kvalitet i produktionen då de anställda hade mer 

övervakning av och interaktion med ledningen. Det framkom att de anställda vid 

linjearbetet kände en större delaktighet och trygghet då det blivit tydligt att det inte 

innebar negativa konsekvenser för dem då fel i produktionen upptäcktes. Det blev 

istället en mer lärande relation där övervakarna fick en coachande roll. Denna strategi 

gav även ledningen en ökad kunskap om hur produktionen fungerar och möjliggör i 

större utsträckning att förbättringar kunde ske kontinuerligt. Det ökade stödet och 

interaktionen från ledningen visade alltså att Hawthorneffekten är viktig för att de 

anställda ska kunna hålla en hög produktivitet. 

 

För att mätning av produktivitet ska bli tillförlitligt måste hänsyn från flera perspektiv 

tas, menar Grönroos och Ojasalo (2004), och beskriver tre sätt att mäta produktivitet på: 

 

 Fysisk produktivitetsmätning kan mätas genom till exempel antal kunder delat 

med de anställdas arbetstimmar. Detta sätt att mäta är det mest traditionella men 

kan vara missvisande för tjänsteorganisationer då varken kostnader, intäkter eller 

kvalitet tas med i beräkningen av produktiviteten. 

 

 Finansiell produktivitetsmätning är den metod som är minst vanlig i 

tjänsteorganisationer. Detta sätt kan mätas genom till exempel företagets vinst 

delat med arbetskostnaden. Svårigheterna med detta sätt att mäta är att det kan 

vara svårt att räkna ut värdet på service till kunden. Trots att denna typ är minst 

vanlig menar Gröönroos och Ojasalo att detta sätt är det bästa sättet för 

serviceorganisationer då denna metod ger en bättre bild av hur produktiv 

organisationen är. 

 

 Kombinerade produktivitetsmätningar av både fysiska och finansiella 

åtgärder kan till exempel mätas genom företagets vinst delat med antal anställda. 
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Dock finns det brister även med detta sätt att mäta då inte hänsyn tas till 

kostnader eller intäkter. 

 

Vischer (2007) skriver att för att kunna mäta prestation på en arbetsplats så behöver 

arbetsproduktivitet definieras. Denna definition bör enligt författaren ske genom 

relevanta kategoriseringar av arbetsmiljöns utformning. Utformningen av arbetsmiljön 

behöver, enligt denna modell, kunna kopplas till medarbetarnas förmåga att utföra 

uppgifter. Vischer har grupperat produktivitet i tre kategorier som visas i figur 1.  

 

 
 

Figur 1. Tre kategorier av produktivitet. 
Egen omarbetning efter modell i Vischer (2007, sid 64). 

 
Följande tre delar ingår i Vischers (2007, sid 64) modell:  

 

 Individuell produktivitet är det som varje individ presterar i sina uppgifter. 

Den individuella prestationen är i hög grad beroende av fysiska miljöfaktorer 

som ljud, temperatur, luftfuktighet, kontorsmöblernas ergonomiska utformning 

och akustik. 

 

 Arbetsgruppens produktivitet är kvalitet och kvantitet av uppgifter som 

framkommer ur teamarbete. Detta kan mätas genom att se till tiden för 

genomfördande av olika processer. I detta arbete är 

kommunikationsmöjligheterna avgörande för hur gruppen kommer att prestera. 

Arbetsgruppens produktivitet är även beroende av den individuella 

produktiviteten hos de som ingår i gruppen. 

 

 Organisationens effektivitet är den prestation som utgår från hela arbetsplatsen 

eller organisationen I analys av detta ingår att se till hur arbetsplatsen hjälper 

eller hindrar utförandet och bidrar till ett effektivt arbetssätt. I denna kategori är 

utrymme definierat som organisatoriska resurser vilka kan öka eller minska 

företagets konkurrensfördelar. 

 

Ytterligare en dimension som påverkar produktiviteten är de omgivande faktorerna 

vilka tas upp av Wolf och Zwick (2008). De beskriver att produktiviteten i ett företag 

eller en organisation påverkas av faktorer som organisationens rykte, kvaliteten i 

ledningen och relationer med andra aktörer. Det finns även andra orsaker som medför 

att ledningsstrategier påverkas exempelvis efterfrågechocker, utnämning av ny VD och 

förändringar i lagstiftning. Dessa faktorer ger en indirekt påverkan på företagets eller 

organisationens förmåga till produktivitet. 
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3.2 Arbetsmiljön 

3.2.1 Fysiska arbetsmiljön 

Kostnadseffektivitet och hög effektiv produktion är något som ett företag efterstävar vid 

utformning av ett kontor, menar Rapp och Rapp (1999). Detta kan leda till nya 

organisationslösningar och ledningen vill att medarbetarnas upplevelse av förändringen 

ska vara positiv. En betydande del för hur organisationen utformas är vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras och att kontoret utformas efter dessa. 

 

Ornstein (1989) skriver att många chefer är omedvetna om hur kontorets utformning 

förhåller sig till organisatoriskt beteende, attityder och intryck hos de anställda. Ornstein 

skiljer på begreppen kontorsutformning (office layout) och kontorsutsmyckning (office 

decor). Kontorsutformning handlar i huvudsak om hur medarbetarna sitter i förhållande 

till varandra, vilken typ av kontor som används och vilka gemensamma utrymmen som 

finns. Ornstein lägger även i begreppet kontorsutformning in att den fungerar som 

symbolisk information där den ger meddelande om vem och vad som är värdefullt i 

organisationen. Exempelvis kan medarbetares placering av arbetsplats i kontoret ge 

signaler om vem som står högre i rang. 

 

I begreppet kontorsutsmyckning, inkluderar Ornstein, stilen och typen av möbler samt 

dekorativa objekt som tavlor och växter. Den innefattar även fysiska element av 

arbetsmiljön som ljud, ljus, och temperatur. Ornstein skriver att det redan är känt att de 

fysiska elementen har en inverkan på medarbetares trivsel och produktivitet men att det 

inte är lika känt att den övriga inredningen också påverkar. Ornstein menar att även om 

kontorsutsmyckningen inte ger lika stor symbolisk betydelse för organisationens 

värderingar som kontorets utformning så fungerar den som symbol för de intryck som 

medarbetare och andra intressenter får av företaget. Detta kan exempelvis vara tydligt 

med den konst och utsmyckning som finns i en reception och därmed mest visas upp för 

besökare i organisationen.  

 

Morrell (2005) presenterar fyra typer av kontor utifrån den fysiska arbetsmiljön. Dessa 

kategorier är cell (cellkontor), club (kombikontor), hive (öppen planlösning) och den 

(flexkontor) vilket visas i figur 2.  

 

 
 

Figur 2. Fyra typer av kontor. 
Egen omarbetning av modell i Morrell (2005, sid 10). 
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Danielsson (2005) beskriver i sitt forskningsarbete innebörden av de fyra kontorstyper 

för interaktion med andra kollegor och den anställdes självständighet utifrån Morrells 

modell, som visas i figur 2 ovan: 

 

Cellkontoret (cell) beskrivs som en arbetsplats där varje medarbetare har ett eget rum 

med egen utrustning. Denna kontorstyp medför för den anställda en hög grad av 

självständighet och en låg grad av interaktion. 

 

Kombikontoret (club) är en arbetsplats där det inte finns någon helt enhetlig design. 

Det finns istället ett rikt utbud av olika arbetsmiljöer. Denna kontorstyp medför hög 

grad av interaktion och hög grad av självständighet. 

 

Öppen planlösning (hive) innebär en arbetsplats med få eller låga skiljeväggar som 

medför en relativt låg grad av interaktion mellan de anställda. Denna kontorstyp medför 

även en låg grad av självständighet. 

 

Flexkontoret (den) är ett kontor där skrivbordsplatserna är färre än antalet anställda. 

Detta innebär att medarbetarna inte har någon fast skrivbordsplats. Flexkontoret medför 

en hög grad av interaktion mellan kollegor och en låg grad av självständighet. 

3.2.2 Psykosociala arbetsmiljön 

Karlöf och Söderberg (1991) beskriver att motivationen är den mekanism i människan 

som sätter igång och vidmakthåller beteenden. När en medarbetare trivs i en 

organisation och kan identifiera sig med organisationens värderingar uppstår motivation 

menar Bruzelius och Skärvad (2011). De menar vidare att engagemang och lojalitet 

bidrar till bättre arbetsinsatser. Detta i sin tur bidrar till att effektiviteten i organisationen 

höjs. 

 

Enligt Hatch (2006) pekar mycket forskning inom organisationsområdet på att 

konfliktnivån på en arbetsplats påverkar prestationen hos de anställda. Enligt detta 

resonemang så behövs konflikter i organisationer för att medarbetarna ska prestera 

optimalt. Hon menar att både för lite och för mycket konflikter har en negativ inverkan 

på arbetsprestationen. För att se vilka grunder det finns till en konflikt är det lättare att 

sätta konflikten i sitt rätta perspektiv menar Hatch. Fördelen med detta är att det kan 

hjälpa organisationen att omvandla negativa tankar till mer användbara syften för att till 

exempel öka kreativiteten, produktiviteten och det innovativa tänkande.  

Psykologiska försvarsmekanismer och avsiktliga taktiker är någonting som människor 

använder sig av för att undvika konflikter skriver Walton och Dutton (1969). Av dessa 

anledningar kan det därför vara svårt att förutse om och när en konflikt kommer att 

uppträda. Walton och Dutton beskriver vilka faktorer i en organisation som påverkar att 

en konflikt kan uppstå. För att få en bättre förståelse för hur konflikter fungerar i 

organisationer menar Walton och Dutton att konflikter kan ses utifrån tre delar vilka är 

kontextuella faktorer, lokala betingelser och observerbara signaler: 

 Kontextuella faktorer kan ses som den omgivande miljön och sammanhanget 

för verksamheten eller organisationen vilket skapar förutsättningar och hinder. 

Kontexten i organisationen kan till exempel vara omgivningen, strategier, 

teknologi, social struktur, kultur och fysisk struktur. Organisationen är ständigt 

tvungen att anpassa sig till omgivningen. Beroende på hur den omgivande 
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miljön ser ut så ger det osäkerhet för företaget som är beroende av omgivande 

miljön. Olika strategi som nedskärningar och rationaliseringar kan vara 

bidragande orsaker till konflikter. Teknologi kan ge stor inverkan i 

organisationen där förändringar av denna kan innebära att uppgifter som ska 

utföra förändras. Den sociala strukturen i en organisation kan handla om 

uppkomsten och vidmakthållandet av hierarkier av auktoritet. Kulturen inverkar 

genom olika värderingar och symboler som skapas i organisationen. Skillnader i 

den fysiska miljön kan inom organisationen ge olika grupper eller enheter en 

känsla av över- eller underlägsenhet.  

 Lokala betingelser handlar om till exempel oförenliga mål, statusskillnader, hur 

gruppen är sammansatt, belöningssystem, produktivitetskriterier, oklara 

ansvarsfördelningar och individuella skillnader mellan de anställda. Detta kan 

ofta vara en grogrund för konflikter då det kan vara svårt eller omöjligt att skapa 

system och anställa personer som tycker eller känner lika om hur utformningen 

ser ut. 

 Observerbara signaler är det som kan observeras hos dem som befinner sig i 

arbetsgrupper eller organisationer. Det uppfattas genom olika signaler från 

medarbetare som misstro, öppen fientlighet, undvikande av interaktion och 

samarbetsproblem. Då det ofta är just dessa signaler som visar att det finns en 

hög konfliktnivå så är det viktigt, enligt Walton och Dutton (1969), att förstå att 

dessa uttryck hos personalen kan ge en felaktig bild om de studeras isolerat. För 

att få en uppfattning om vad konflikterna verkligen handlar om måste även 

hänsyn tas till lokala betingelser och kontextuella faktorer. 

Szilagyi, Holland, Oliver (1979) har undersökt det fysiska avståndet mellan anställda 

och betydelsen av detta vid kommunikation och interaktion. De skriver att den fysiska 

densiteten på en arbetsplats inte alltid är den samma som den sociala densiteten. Detta 

betyder att anställda kan sitta nära varandra rent fysiskt men rent socialt har långt till att 

kunna kommunicera med sina medarbetare. Exempelvis när det finns en skärm mellan 

skrivbordsplatser sitter kollegorna nära varandra, men det kan ändå vara ett långt 

avstånd för att fysiskt kunna kommunicera med varandra. Detta är, enligt författarna, en 

viktig aspekt vid utformningen av kontorsmiljön då det kan främja eller hindra 

kommunikation och produktivitet hos de anställda. 

 

Även Ornstein (1989) beskriver att kontorsutformningen har en stor inverkan på 

kommunikationen bland medarbetarna. Den ger betydelse för hur informationsflödet 

sker och kan därför även ge stor påverkan på produktiviteten. I likhet med Szilagyi, 

Holland och Oliver, skriver Ornstein att kontorsutformningen kan främja eller hämma 

kommunikation mellan medarbetare exempelvis genom hur medarbetare sitter i 

förhållande till varandra. Om medarbetare sitter ansikte mot ansikte bidrar detta i högre 

utsträckning till konfrontativt beteende än om medarbetarna sitter i vinkel mot varandra. 

Att sitta direkt bredvid en kollega begränsar kommunikationen relativt mycket och att 

sitta rygg mot rygg med kollega bidrar inte alls till kommunikativt beteende. Detta ger 

betydelse för vilken typ av arbete som de anställda förväntas utföra då olika typer av 

arbete kräver olika mycket självständighet och interaktion. 
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3.2.3 Produktivitet i förhållande till arbetsmiljö 

Haynes (2008) har undersökt olika kategorier av arbete på kontor och deras betydelse 

för produktivitet. Detta innebar även att graden av interaktion med andra kollegor 

skiljde sig åt mellan olika typer av arbeten. Arbetskategorierna baserades på en 

enkätstudie av lokala myndigheter och privat sektor. De lokala myndigheterna bestod av 

tio kommuner där pappersenkät skickades till 4338 kontorsarbetare på 26 olika kontor. 

Enkäten som skickats till anställda på kommunerna besvarades av 996 personer. I den 

privata sektorn skickades webbenkät till 800 kontorsarbetare på ett företag. Denna enkät 

besvarades av 422 personer. Av de kontorarbetare som deltog i studien satt cirka 70-80 

procent i kontorslandskap och resterande i cellkontor. De fyra arbetskategorierna som 

Haynes kom fram till var: 

 

 Individuellt processarbete vilket innebar att medarbetarna måste vara fysiskt 

närvarande på själva arbetsplatsen. I denna typ av arbete hade medarbetarna låg 

interaktion med sina kollegor. För att förbättra det individuella processarbetet 

kan den fysiska miljön förändras eller flexibiliteten ökas för de anställda 

 

 Gruppbaserat processarbete. Detta innebär att medarbetarna måste vara 

fysiskt närvarande på själva arbetsplatsen och till skillnad från individuellt 

processabete ha stor interaktion med sina kollegor. För att förbättra det 

gruppbaserade processarbetet kan den fysiska miljön anpassas bättre för 

arbetsuppgifterna och/eller förbättringar i komforten på arbetsplatsen. 

 

 Koncentrerat arbete. Detta innebär att medarbetarna inte behöver vara fysiskt 

närvarande utan har möjlighet att arbeta på andra ställen än på själva 

arbetsplatsen. I denna kategori har medarbetarna mindre interaktion med sina 

kollegor. Förbättringsmöjligheter inom det koncentrerade arbetet kan vara att 

arbetsplatsen förses med både plats för individuellt arbete och grupparbete. 

 

 Kunskapsöverföringsarbete. Detta innebär att medarbetarna inte behöver vara 

fysiskt närvarande utan har möjlighet att arbeta på andra ställen än på själva 

arbetsplatsen och har mycket interaktion med sina kollegor. För att förbättra 

kunskapsöverföringsarbetet kan arbetsplatsen ge medarbetarna större möjlighet 

till att anpassa miljön till uppgifter de behöver utföra för stunden. 

 

Haynes (2008) beskriver vidare faktorer i arbetsmiljön som påverkar produktiviteten 

hos de anställda. I undersökningen framkom att det var de beteenderelaterade faktorerna 

som medarbetarna upplevde som mest negativa och som därmed kunde kopplas till 

negativ inverkan på de anställdas produktivitet. De fysiska och beteenderelaterade 

miljön som beskrevs var: 

 

 Den fysiska miljön delas in i två kategorier: komfort och layout. Komfort 

handlar exempelvis om faktorer som ventilation, värme och ljus. Layout handlar 

mer om utformningen av arbetsmiljön exempelvis den personliga 

skrivbordsplatsen.  

 

 Den beteenderelaterade miljön delas även den in i två kategorier: interaktion 

och distraktion. Interaktion handlar om kontakten mellan individerna på 

arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara social interaktion och arbetsrelaterad 
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interaktion. Distraktion handlar om faktorer som gör så att de anställda blir 

avbrutna i sitt arbete som till exempel oväsen och rörelser från andra kollegor.  

3.2.4 Trivsel på arbetsplatsen 

McCarrey, Peterson, Edwards och von Kulmiz (1974) beskriver en undersökning av hur 

anställda vid Kanadas federala regering upplever sin arbetsmiljö. I undersökningen 

studerades uppfattningar om för- och nackdelar med kontorslandskap. De anställda 

upplevde att nackdelarna var för mycket buller, koncentrationssvårigheter och minskad 

integritet. De positiva aspekterna var att kontorslandskapet för många gav bättre 

kommunikation, högre arbetstillfredsställelse, och högre produktivitet.  

 

Maas (1983) menar att företag behöver göra marknadsundersökningar för att ta reda på 

vad som är viktigt för människor, men också för att ta reda på vad som är mindre 

viktigt. I sin artikel hänvisar Maas till en undersökning gjord av BOSTI (Buffalo 

Organization of Social and Technical Innovation) i New York. Resultatet av 

undersökningarna visade att om anställda var tillfredsställda med arbetsmiljön så ökade 

produktiviteten. Maas fokuserar bland annat på frågan angående belysning på en 

arbetsplats och liknar människan vid växter. Människor (och växter) trivs bäst i naturligt 

ljus då vi utsöndrar enzymer. Kontorsutrymmen kan exempelvis ge de anställda ett 

bättre ljus om de utformas med takfönster och mycket grönska. Detta kan enligt denna 

forskning göra så att människor trivs och är mer produktiva. Lysrör och även belysning 

från omgivningen kan ge mer ljus än nödvändigt och kan enligt denna forskning leda till 

trötthet. I en av undersökningarna i BOSTI-studien gick det att se att då lysrör byttes till 

bättre anpassad skrivbordsbelysning så ökade produktiviteten med 14 procent hos de 

anställda. 

 

Vischer (2007) beskriver en modell för arbetstagares tillfredsställelse och välbefinnande 

på arbetsplatsen. Modellen, som visas i figur 3, består av tre kategorier av miljöns 

inverkan på tillfredsställelse. Då den miljöbaserade, den funktionella och den 

psykologiska tillfredställelsen är uppfyllda uppstår optimalt välbefinnande. 

 
 

 
 

Figur 3. Arbetstagares tillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. 
Egen omarbetning av modell i Vischer (2007, sid 69). 
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 Den miljöbaserade tillfredsställelsen består i grunden av fysisk 

tillfredsställelse som innebär att ge grundläggande behov för den anställde som 

trygghet och renlighet. Detta kan ses som den mest basala tillfredställelsen där 

medarbetare inte ska behöva uppleva hot på arbetsplatsen samt att det finns en 

grundläggande hygien. 

 

 Nästa nivå, funktionell tillfredsställelse, ger stöd för de uppgifter som den 

anställda ska utföra. Detta kan handla om att få arbetsredskap anpassade för 

arbetsuppgifterna som skrivbord, kontorsstol och dator. För att uppnå en hög 

funktionell trivsel behöver arbetsmiljön vara optimalt anpassad både för den 

anställde och för de arbetsuppgifter som ska utföras. 

 

 Den tredje nivån, psykologisk tillfredsställelse, innefattar vad den anställde 

tycker om eller inte tycker om i sitt arbete. Det handlar om den anställdes egna 

värderingar det vill säga hur de uppfattat och känner för sitt arbete på sin 

arbetsplats. Exempelvis kan detta handla om vilken status som den anställde 

upplever sig ha på arbetsplatsen. Denna nivå är enligt Vischer minst utforskad, 

delvis beroende på att det handlar om subjektiva värderingar hos de anställda 

vilka kan vara svåra att utvärdera.  

3.3 Organisationsförändring 

3.3.1 Organisationsförändringens faser 

Hatch (2006) beskriver en modell för organisationsförändring vilken utvecklats av 

Lewin under 50-talet. Enligt denna modell består organisationsförändringen av tre 

separata faser vilka är upptining, förändring och nedfrysning. Inför en 

organisationsförändring sker en upptining i organisationen som skapar en obalans i 

organisationens stabilitet. Detta medför en omskakning av de invanda 

beteendemönstren hos de anställda och syftar till att minska motståndet inför en 

förändring. Det är i denna fas som det går att dra fördelar av de brister som de anställda 

upplever med det nuvarande system som finns i organisationen vilket kan bidra till en 

mer positiv inställning till förändringen. I Lewins teori beskrivs förändringsfasen som 

den fas där rörelseriktningen i systemet påverkas. Det är i detta skede som nya 

rapporteringsvägar och beteendemönster arbetas in hos de anställda samt ny ledarstil 

introduceras. Detta förändringsmönster kommer att fortsätta tills det uppstår en ny 

balans i organisationen. Då denna nya balans infunnit sig, sker en nedfrysning där nya 

beteendemönster stabiliserats eller blir institutionaliserade.  

 

Enligt Angelöw (1991) kan reaktionerna hos de anställda under en omorganisering bero 

på bakgrunden till organisationsförändringen. Exempelvis om förändringen är påtvingad 

eller självvald kan vara avgörande för medarbetarnas motstånd eller välkomnande av 

förändringen. De anställda kan, enligt Angelöw, vid en organisationsförändring välja att 

bemöta organisationsförändringen på olika sätt. Den anställda kan välja att anpassa sig 

till de nya förutsättningarna, göra aktivt motstånd eller acceptera förändringen med 

förutsättning att få egna syften uppfyllda. Det kan även vara så att endast en del av de 

anställda valt att anpassa sig till den nya förändingen samtidigt som vissa anställda 

tillåts leva kvar i de tidigare mönstren. Den anställda kan hamna i ett tillstånd av apati 

som varken medför motstånd eller anpassning men där bristande handlingsförmåga ger 
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sjunkande produktivitet. En annan strategi som anställda kan välja är att fly från 

arbetsplatsen genom att lämna organisationen. 

3.3.2 Delaktighet vid organisationsförändring 

Alla kommer inte att bli nöjda med en organisationsförändring menar Rapp & Rapp 

(1999). Orsaken till anställdas inställning till organisationsförändringar beror på flera 

faktorer. En viktig faktor är hur ledningen framför förändringen för de anställda. Det är 

viktigt att ledningen får de anställda att känna engagemang och även känna allvaret i 

förändringen för att det ska bli en lyckad omorganisation.  

 

Szilagyii, Holland, Oliver (1979) visar även de på att det är viktigt att göra de anställda 

delaktiga i förändringen då de sitter inne med information om vad de behöver för att 

kunna sköta sina arbetsuppgifter. De beskriver ett exempel när det utbröt kaos och 

minskad produktivitet i ett kontorslandskap där skiljeväggar sattes upp mellan de 

anställda. Anledningen till att förändringen i arbetsmiljön fungerade så dåligt var att de 

anställda behövde kunna se varandra i det löpande arbetet då de gjorde upp affärer med 

kunder över telefon. De anställda skapade därför egna lösningar genom att ställa stolar 

som de kunde stå på för att se över skiljeväggarna och vissa gjorde även hål i väggarna 

för att kunna se varandra. Brister i ledningens kunskap om hur de anställda 

kommunicerade med varandra medförde därför en felaktig förändring av arbetsmiljön. 

 

Maas (1983) tar även upp frågan angående interaktionen mellan anställda och ger ett 

exempel om ingenjörer, som producerade flest idéer när de talade med varandra. 

Ingenjörerna ville dock inte gå mer än 90 meter för att prata med en kollega. Företaget 

installerade ett “kaffehörn” med barstolar på lämpligt avstånd. Utformningen 

resulterade i mer interaktion och fler idéer. 

 

En viktig faktor för att organisationsförändringar ska få positiva effekter är, enligt 

Angelöw (1991), att så många anställda som möjligt blir delaktiga i 

förändringsprocessen. Vidare skriver Angelöw att delaktigheten initialt betyder att de 

anställda som berörs av organisationsförändringen får vara med och formulera problem 

och komma fram med förslag till förändringar och åtgärder. Det är även viktigt att 

medarbetarna får vara med och bestämma takten i förändringsarbetet. Om medarbetare 

upplever ett utanförskap vid organisationsförändringar, menar Angelöw att motståndet 

ofta ökar mot förändringen och ger ett lågt engagemang.  

 

Wolf och Zwick (2008) skriver att företagen bör öka de anställdas delaktighet i 

processer och beslutsfattande. I och med att de anställda får större inflytande så menar 

Wolf och Zwick att det finns möjlighet att produktiviteten ökar av fyra orsaker. Den 

första orsaken är att expertisen kommer att höjas. Den andra är att det ger ett större 

engagemang och motivation vilket leder till förbättringar i arbetet. Den tredje är att 

produktionen blir mer balanserad och att därför avbrott i produktionsprocessen kan 

elimineras. Den fjärde är att ökat engagemang, enligt Wolf och Zwick, leder till 

minskade hierarkier på arbetsplatsen.  

3.4 Sammanfattning av referensram 

Produktivitet är ett viktigt nyckeltal för att kunna följa upp om resurser används 

effektivt och kan enligt Nationalencyklopedin (2013) definieras som produktion per 

arbetstimme.  Mätning av produktivitet kan göras på olika sätt där den individuella 
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produktionen kan stå i relation till arbetsgruppens produktivitet och organisationen 

effektivitet.  Fysisk och psykosociala arbetsmiljön samt motivation är viktiga faktorer 

för att anställda ska trivas på arbetsplatsen. Forskningen visar även att dessa faktorer 

kan påverka produktivitet och effektivitet hos de anställda i en organisation. Byte av 

kontorstyp är en form av organisationsförändring vilket medför att de anställda reagerar 

på olika sätt. Forskning visar att delaktighet vid organisationsförändringar påverkar de 

anställdas upplevelse av trivsel på arbetsplatsen. Bakgrunden till 

organisationsförändringen och om förändringen är påtvingad eller självvald är 

avgörande för de anställdas uppfattningar och reaktioner.  Hur de anställda väljer att 

anpassa sig till den nya förändringen kan vara avgörande för organisationens 

produktivitet.
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4 Fallbeskrivning av NFC i Visby 

4.1 Försäkringskassans arbetsuppgifter 

NFC i Visby var indelade i 10 enheter och hade cirka 280 anställda i mars 2013. 

Försäkringskassan hade, vid tidpunkten för denna studie, i uppdrag av svensk riksdag 

och regering att utreda, besluta och betala ut bidrag och ersättning, enligt 

socialförsäkringsbalken (Finansdepartementet, 2004). Arbetet innebar mycket enskilt 

arbete som till största delen bestod av journalföring. Handläggarna och utredarna 

kommunicerade med kunderna till största delen via brev men även via telefon. 

Arbetsuppgifterna var att handlägga och utreda olika typer av ärenden där kunden sökt 

förmåner med stöd av socialförsäkringen. Beroende på vilket ärendeslag handläggarna 

och utredarna jobbade med så fanns en genomsnittlig tid för hur länge ett ärende 

beräknades ta. Statistik fördes bland annat över hur många ärenden varje anställd 

avslutade vilket kunde användas som ett mått på hur produktiv varje handläggare och 

utredare var.  

4.2 Kontorstyp före flytt 

De anställda hade fram till den 8 mars 2013 sina arbetsplatser i tre olika byggnader. 

Handläggarna och utredarna som deltog i studien satt i egna kontorsrum eller delade 

rum med en eller ett fåtal kollegor. Kontorsrummen var placerade i flera byggnader och 

det fanns flera olika lunchrum, fikarum och gemensamhetsutrymmen. De anställda hade 

egna datorer och delade vanligtvis annan teknisk utrustning som fax och skrivare med 

de som satt i närliggande kontor. Cheferna för respektive enhet hade kontorsrum som 

fanns i någon av de tre byggnaderna. Enheternas chef satt i samma huskropp som de 

anställda, men inte alltid på samma våningsplan. De anställda hade inga mötespunkter 

med anställda från andra enheter utan möten organiserades för varje enskild enhet. 

4.3 Kontorstyp efter flytt 

I de nya kontorslokalerna hade samtliga anställda på NFC i Visby samlats i en 

gemensam byggnad. Denna bestod av flera kontorslandskap där mellan 25 och 50 

anställda hade sin skrivbordsplats i gemensamt rum med fönster längs en vägg. 

Skrivbordsplatserna var i de flesta fall placerade i grupp om fyra anställda med kollega 

bredvid och mittemot. Varje skrivbordsplats avskärmades med skärmar med ställbar 

höjd. Varje skrivbordsplats var utrustad med dator och telefon och skrivborden var höj- 

och sänkbara. Ett fåtal anställda hade sin skrivbordsplats i enskilt rum av till exempel 

medicinska skäl. Vissa av kontorsrummen hade musik och vissa hade helt tyst. Skrivare, 

kopiator och fax var placerade i ett rum utanför kontorslandskapet. Chefen för varje 

enhet hade eget kontorsrum med glasrutor och dörr ut mot kontorslandskapet. De 

anställda kunde gå ut till enskilda rum, så kallade tysta rum, där det fanns tillgång till 

dator och telefon. Det fanns även större rum som kunde användas till konferenser och 

möten. Byggnaden hade ett gemensamt lunchrum mitt i byggnaden med tillgång till 

kaffe och te samt kylskåp och mikrovågsugnar. Det fanns även i byggnaden flertalet 

soffgrupper placerade i par med höga ryggar mitt emot varandra där maximalt tio 

personer kan sitta samtidigt. Fikautrymmet saknade liksom lunchrummet fönster. 

Golven i nästintill hela byggnaden hade grå heltäckningsmatta och väggarna var i 

gråskala eller milda färger utan tavlor eller annan utsmyckning. 
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4.4 Flyttprocessen för NFC i Visby 

Själva flyttprocessen från de tidigare kontorslokalerna i tre olika byggnader till den nya 

gemensamma arbetsplatsen tog cirka tre dagar varav två dagar var helgdagar. För 

deltagarna i studien innebar detta att de en fredag eftermiddag plockade ner sina 

skrivbordssaker och personliga tillhörigheter för att på tisdag morgon kunna plocka upp 

och installera sig vid den nya skrivbordsplatsen i kontorslandskapet. Allting var 

iordningställt och de anställda deltog inte fysiskt i själva flytten. Måndagen innan 

inflyttning fick de anställda gå på gemensam utbildning i lokaler utanför 

Försäkringskassan. Utifrån denna flyttprocess var det cirka två arbetsdagar som 

deltagarna i studien inte kunde utföra sina vanliga arbetsuppgifter då de inte hade någon 

fysisk arbetsplats. 
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5 Resultat  

5.1 Resultat av enkätundersökning 

5.1.1 Beskrivning av deltagarna i studien 

Svarsfrekvensen av webbenkäten var 77 procent då 78 av 101 deltagarna besvarade 

enkätundersökningen. Presentation av deltagarna som besvarat enkäten visas i  

tabell 1, tabell 2, tabell 3 och tabell 4. 

 
Tabell 1. Enkät: könsfördelning 

Män Kvinnor 

24 % 76 % 

 
Tabell 2. Enkät: åldersfördelning 

21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Äldre än 

60 år 

19 % 39 % 28 % 10 % 4 % 

 
Tabell 3. Enkät: fördelning av anställningsår 

Mindre än 

1år 

1-5 år 6-10 år 11-15 år 16 år eller 

mer 

21 % 41 % 18 % 17 % 3 % 

 
Tabell 4. Enkät: fördelning av anställdas kontorsrum innan flytt 

Eget rum Delade rum 

med en kollega 

Delade rum med 

två kollegor 

Delade rum med tre 

kollegor eller fler 

40 % 40 % 7 % 13 % 

 

Vi såg en tendens till att männen och de äldre deltagarna i något större utsträckning 

arbetat i egna kontorsrum innan flytt. Av de deltagare som var 50 år eller äldre kunde vi 

se att 63 procent arbetat i eget rum och 37 procent delade rum med en kollega. Ingen i 

denna åldersgrupp delade rum med 2 kollegor eller fler. Vid fördelning av hur kvinnor 

och män arbetat innan flytt visade att 90 procent av männen arbetat i eget kontorsrum 

eller delade rum med en kollega, medan 77 procent av kvinnorna arbetat i eget 

kontorstum eller delade med en kollega.  

5.1.2 Bortfallsanalys och mätfel i enkätundersökningen 

Svarsfrekvensen i enkäten blev 77 procent vilket, enligt Bryman och Bell (2005), utgör 

en god svarsfrekvens. Detta medförde att resultatet gav en rättvisande bild av den 

undersökta gruppen. Naturligt bortfall som till exempel att medarbetaren inte var i tjänst 

under den aktuella svarsperioden för enkäten kunde förklara att inte alla besvarade 

enkäten. En ytterligare anledning till bortfallet kunde vara att en annan enkät om de 

anställdas upplevelse av arbetsplatsen skickades ut några dagar före vår enkät. Vi kunde 

inte se att det var någon särskild grupp som genom bortfall blev underrepresenterade, 

utan svarsfrekvensen gav en god bild av populationen som undersökts. 
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5.1.3 Statistiskt resultat över jämförande enkätfrågor  

I enkätfråga 6-26, vilka redovisas i tabell 5, fick deltagarna värdera hur de upplevde 

olika faktorer före och efter bytet av kontorstyp. Vi beräknade medelvärden av samtliga 

deltagares svar för varje fråga före och efter flytt. Sammanställning av medelvärden 

samt skillnaden före och efter flytt redovisas även i bilaga 3. 

 

Medelvärden före och efter flytt visas i figur 4. Den vågräta axeln i diagrammet visar 

vilken fråga som avses och den lodräta axeln visar medelvärdet från 0-5. För varje fråga 

redovisas två staplar där den vänstra stapeln visar medelvärdet före flytt och den högra 

stapeln visar medelvärde efter flytt. Genom denna sammanställning som visas i figur 4 

går det att se att samtliga frågor utom fråga 11, fråga 24 och fråga 26 fick ett lägre 

medelvärde efter bytet av kontorstyp. 

 

 
Figur 4. Enkät: medelvärden före och efter flytt. 
Avser frågorna 6-26.   

 

Vid sammanställningen av enkäterna räknades även skillnaden mellan medelvärdet före 

och efter flytt ut vilket redovisas i figur 5. Den vågräta axeln i diagrammet visar vilken 

fråga som avses och den lodräta axeln visar skillnaden i medelvärdet. Svaren har sedan 

sorterats med den fråga som visat störst förändring först och den fråga med minst 

förändring sist i diagrammet. Figur 5 visar att det var fråga 7 som deltagarna upplevde 

som den största förändringen efter bytet av kontorstyp. Figuren visar därefter 

förändringen i respektive fråga fallande skala. Anledningen till att fråga 24 pekar åt 

motsatt håll var att upplevelsen av att bli kontrollerad hade ökat hos deltagarna efter 

flytt. Fråga 10 visar att deltagarna upplevde förbättring av gemensamhetsutrymmen 

efter flytt, dock inte signifikant. 

 

 
Figur 5. Enkät: skillnaden i medelvärden före och efter flytt. 
Avser frågorna 6-26 rangordnat från störst till minst förändring.  
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Skillnaden i medelvärdena räknades ut mellan svaren före och efter flytt för varje fråga 

för att få reda på om skillnaden berodde på slumpen eller om det var statistiskt 

signifikant. Genom t-test av svaren före och efter flytt för varje fråga kunde vi se vilka 

frågor som gav en signifikant skillnad. Vid uträkning av förändringarnas medelvärde 

har en sammaställning av signifikantnivå gjorts i tabell 5. I den vänstra spalten i tabellen 

redovisas svaren på de frågor i enkäten där det förekom en signifikant skillnad. I den 

högra spalten redovisas svaren på de frågor där det inte fanns någon signifikant skillnad. 

Skillnaden av medelvärden i högra spalten beror troligtvis på slumpen  

 
Tabell 5. Enkät: signifikant förändring mellan före och efter flytt. 
Avser frågorna 6-26. 

 

Fråga 
Förändring med 

signifikant skillnad 

Förändring utan 

signifikant skillnad 

6. Trivsel på arbetsplatsen -0,49  

7. NCF i Visbys geografiska läge -1,42  

8. Trivsel med skrivbordsplats -0,73  

9. Trivsel i lunchrummet -0,56  

10. Gemensamma utrymmen  +0,14 

11. Arbetsrelaterad hjälp och stöd från kollegor  -0,08 

12. Personligt stöd från kollegor -0,4  

13. Arbetsrelaterad hjälp och stöd från din chef  -0,03 

14. Personligt stöd från din chef  -0,16 

15. Anpassad belysning -1,26  

16. Anpassad temperatur -0,73  

17. Arbetsrelaterade ljud  -1,25  

18. Icke arbetsrelaterade ljud -0,69  

19. Rörelser i rummet -0,76  

20. Dofter och lukter  -0,47  

21. Utformningen tekniska hjälpmedel  -0,24 

22. Ergonomisk utformning -0,48  

23. Personlig integritet -1,14  

24. Kontroll +0,51  

25. Uppskattaning  -0,16 

26. Allmän inställning  -0,06 
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5.1.4 Resultat utifrån frågeområden 

Trivsel, fråga 6-10 

Trivsel på arbetsplatsen omfattade frågorna 6-10 i webbenkäten. Frågan om hur trivseln 

som helhet var på arbetsplatsen visade en försämring efter flytt. Medelvärdet var innan 

flytt 4,11 och medelvärdet efter flytt var 3,56. Generellt hade deltagarna som tillhörde 

de äldre åldersgrupperna, som innefattade 51 år eller äldre, upplevt större försämring än 

de yngre deltagarna. Även de som har varit anställda längre på arbetsplatsen, som 

innefattade anställning på 6 år eller längre, upplevde den största försämringen när det 

gällde trivseln som helhet.  

 

Vid frågor om trivsel kunde vi se att förändringen av det geografiska läget av 

arbetsplatsen var den faktor som försämrades mest efter flytt. Detta gällde generellt för 

hela gruppen oavsett kön, ålder eller anställningsår. Skrivbordsplatsens placering visade 

en försämring som var större hos de äldre i förfållande till hela gruppen. Även männen 

upplevde större försämring av skrivbordsplatsen i jämförelse med kvinnorna. 

Deltagarnas upplevelse av trivsel i lunchrummet visade att männen och de äldre 

deltagarna upplevde större försämring än hela gruppen totalt. Som helhet låg 

medelvärdet av trivseln i lunchrummet på 3,51 innan flytt och på 2,96 efter flytt. På 

frågan om trivsel i gemensamma utrymmen kunde vi se att det fanns en förbättring med 

ett medelvärde från 3,47 innan flytt till ett medelvärde på 3,59 efter flytt. Dessa värden 

gav ingen signifikant skillnad vilket betyder att vi inte kunde påvisa att det blivit någon 

skillnad. 

 

Tillgänglighet och stöd, fråga 11-14 

Tillgänglighet och stöd på arbetsplatsen omfattade frågorna 11-14 i webbenkäten. På 

frågorna för arbetsrelaterad hjälp och stöd från kollegor och chef fanns ingen signifikant 

skillnad före och efter flytt. Inte heller för personlig hjälp och stöd från chef. Däremot 

kunde vi se en signifikant skillnad med en liten försämring för personlig hjälp och stöd 

från kollegor. Medelvärdet var i denna fråga innan flytt 4,04 och medelvärdet efter flytt 

3,63. I denna fråga upplevde män större försämring jämfört med kvinnor.  

 

Fysisk arbetsmiljö, fråga 15-22 

Den fysiska miljön på arbetsplatsen omfattade frågorna 15-22 i webbenkäten. Frågan 

om tillfredsställelse av belysningen på kontoret visade en försämring från ett 

medelvärde på 3,85 före flytt till 2,62 efter flytt. Störst skillnad upplevde åldersgruppen 

41-50 år. Även frågan om temperaturen på kontoret visade på försämring.  

 

Arbetsrelaterade ljud och rörelser i kontorslandkapet upplevdes av deltagarna 

försämrats efter flytten. Det framkom även att åldersgruppen 51-60 år och de som 

arbetat längst på arbetsplatsen upplevde störst försämring i dessa frågor än totala 

gruppen. På frågan i vilken utsträckning deltagarna stördes av arbetsrelaterade ljud, 

visades en stor upplevd försämring även i åldersgrupperna 21-30 år och 41-50 år. I 

jämförelse mellan män och kvinnor så gick det att se en tendens till att kvinnorna angav 

en större försämring i frågorna om belysning, temperatur, arbetsrelaterade ljud och 

rörelser. 
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Integritet och kontroll, fråga 23-25 

Integritet och kontroll omfattade frågorna 23-25 i webbenkäten. 

Frågan om hur deltagarna upplevde att de blev kontrollerade i sitt arbete visade en 

signifikant skillnad med högre grad av upplevelse av att bli kontrollerad efter byte till 

kontorslandskap. Medelvärdet var innan flytt 2,81 och medelvärdet efter flytt var 3,32. 

 

Upplevelsen av hur tillgodosedd den personliga integriteten var visade en försämring 

för hela gruppen med ett medelvärde på 3,79 innan flytt och 2,65 efter flytt. Den största 

försämringen framkom i gruppen 51-60 år och de som arbetat längst på arbetsplatsen. 

Det märktes en tendens till att männen upplevde en större försämring i hur tillgodosedd 

den personliga integriteten i jämförelse med den totala gruppens förändring. På frågan 

om uppskattning i arbetet verkar ingen förändring ha skett i och med bytet av 

kontorstyp då ingen signifikant skillnad kunde ses. 

 

Inställning samt delaktighet vid omorganisationen, fråga 26-28 

Inställning till att arbeta i kontorslandskap samt delaktighet vid byte av kontorstyp 

omfattade frågorna 26-28 i webbenkäten. Deltagarna fick värdera hur de upplevde 

delaktighet vid omorganiseringen och därför kunde ingen skillnad före och efter flytt 

räknas ut. Medelvärdet var 1,68 på frågan om deltagaren hade möjlighet att utforma den 

nya arbetsmiljön. Hur nöjda deltagarna var med sin delaktighet upplevdes något bättre 

av deltagarna och gav ett medelvärde på 2,45. 

 

Den allmänna inställningen till kontorslandskap visade ingen signifikant före och efter 

flytt. Detta visade att deltagarna inte verkar ha ändrat sin uppfattning om 

kontorslandskap som arbetsplats under perioden för omorganisering.  

 
Andra för- och nackdelar, öppen fråga 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagarna fick skriva vilka andra fördelar 

respektive nackdelar de upplevde att det fanns på den nya arbetsplatsen. Det fanns flera 

åsikter som handlade om den fysiska miljön. Det framkom i flera svar att det fanns ett 

missnöje med trivselfaktorer som till exempel avsaknaden av tavlor, gardiner och 

levande växter, men även kontorsmaterial som skrivbordslampa och papperskorg.  

 

Missnöje framkom även i den öppna frågan angående delaktigheten vid flytten och hur 

det påverkar den fysiska miljön. En deltagare skrev: “Vi fick inte bidra med synpunkter 

på utformningen av kontorslandskapet på grund av att allt skulle vara så uttänkt med 

tanke på ljus, ljud och värme. Trots detta är lamporna helt sporadiskt utsatta, vi fryser 

samt, bländas från fönstren ibland, ljudnivån är inte dämpad.”. 

Flera deltagare skriver att de upplever att kontorslandskapet ofta är för tyst vilket ger 

obehag när de ska prata med kunder i telefon. Några skriver att detta kan ge kunden ett 

dåligt bemötande då handläggarna blir kortfattade och inte pratar i normal samtalston. 

Någon skrev även att telefonsamtal undveks i den mån det var möjligt vilket ibland inte 

var det mest effektiva sättet att arbeta på. En deltagare beskrev att hon vid handledning 

av nya medarbetare måste springa bort till de tysta rummen för att kunna prata. Detta 

var relativt ofta nödvändigt vid handledning och upplevdes av deltagaren som 

ineffektivt. 

De fördelar som framkom i flera enskilda svar var att gemenskapen blev större efter 

bytet av kontorstyp. Det fanns både arbetsrelaterade och personliga fördelar med att alla 

medarbetare satt i samma byggnad och i och med detta var det även lätt att se om en 



 

27 
 

kollega var på plats eller inte. Några skrev att de uppskattade mysiga fikasoffor och att 

de praktiska delarna i lunchrummet fungerade bra såsom mikrovågsugnar, kylskåp och 

disk. En annan reflektion som framkom av deltagarna var fördelen att få komma och 

arbeta i nya fräscha kontorslokaler. I den öppna frågan gick åsikterna isär om den 

fysiska miljön var trivsam eller mörk och dyster. 

5.2 Resultat av produktivitetundersökning 

Produktiviteten på NCF undersöktes genom sammanställning av avslutade ärenden 

veckorna 13-16 för år 2012 och år 2013 för enheterna US bev, FTH och IV. 

Sammanställningen av produktiviteten redovisas i bilaga 4.  

 

Antalet avslutade ärenden för varje vecka dividerades med antal årsanställda för båda 

perioderna. Då veckorna 13-16 sträckte sig över två kalendermånader räknades ett 

genomsnitt av årsanställd ut för de två berörda kalendermånaderna. Vi fick då fram ett 

medelvärde för antal avslutade ärenden per anställda under respektive vecka för de tre 

enheterna. Dessa värden summerades för vartdera året och användes som jämförelse. 

Medelvärde för avslutade ärenden per anställd var 53,8 för år 2012 och 44,7 för år 2013, 

alltså en minskning med 9,1 ärenden per anställd. 

 

Perioden för respektive år innehöll fyra medelvärden för avslutade ärenden per anställd. 

En standardavvikelse kunde därför för år 2012 och år 2013 räknas ut. Denna blev 10,2 

för år 2012 och 6,6 för år 2013 vilket visar på en stor variation i materialet. Jämförelse 

av grupperna med t-test visade att den negativa skillnaden mellan medelvärden för 

avslutade ärenden per anställd sannolikt berodde på slumpen, med en sannolikhet på 

0,195. 

 

Samma uträkning gjordes även för de tre enheterna, US bev, FTH och IV, vilket 

redovisas i tabell 6, tabell 7 och tabell 8.  

 
Tabell 6. Produktivitet: enhet US bev 

 År 2012 År 2013 

Medelvärde för avslutade ärenden per anställd 14,7 15,8 

Standardavvikelse 4,5 2,7 

Skillnad för avslutade ärenden 1,1, ej signifikant 

skillnad 

 
Tabell 7. Produktivitet: enhet FTH 

 År 2012 År 2013 

Medelvärde för avslutade ärenden per anställd 31,0 22,7 

Standardavvikelse 4,3 3,9 

Skillnad för avslutade ärenden -8,3, signifikant 

skillnad 

 
Tabell 8. Produktivitet: enhet IV 

 År 2012 År 2013 

Medelvärde för avslutade ärenden per anställd 8,1 6,3 

Standardavvikelse 2,0 1,0 

Skillnad för avslutade ärenden -1,8, ej signifikant 

skillnad 
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6 Analys  

6.1 Trivsel på arbetsplatsen 

I undersökningen av handläggare och utredare på NFC i Visby kunde vi utläsa att den 

allmänna inställningen till att arbeta i kontorslandskap varken var bra eller dålig. 

Inställningen till kontorslandskap som arbetsplats visade sig ändå blivit något bättre 

efter flytt. Det framkom bland annat att det nya kontoret kunde upplevas som nytt och 

fräscht och det var även flera som skrev att det var roligt att samtliga kollegor var 

samlade under samma tak. 

 

I enkäten ställdes flera frågor om trivsel relaterat till arbetsmiljön före och efter bytet av 

kontorstyp och generellt visade resultatet på en sämre trivsel efter bytet av 

kontorslokaler. Resultaten i denna studie överenstämde med Bodin Danielssons (2010) 

forskning som visade på att arbete i kontorslandskap gav en lägre upplevelse av trivsel 

än när de anställda hade egna kontorsrum.  

6.1.1 Fysisk arbetsmiljö 

Morell (2005) och Danielsson (2005) beskriver olika typer av kontorstyper enligt 

modell som visas i figur 2. Kontor före flytt vid NFC i Visby kan liknas vid cellkontor 

där flertalet medarbetare hade sitt eget rum eller delade rum med en eller fåtal kollegor. 

Efter flytt kan NFC i Visby liknas med öppen planlösning som innefattar en arbetsplats 

med få eller låga skiljeväggar. Den öppna planlösningen bidrar enligt Morell och 

Danielsson till minskad självständighet till skillnad från cellkontor. Både cellkontor och 

öppen planlösning bidrar enligt denna modell till låg interaktion mellan de anställda. 

Det personliga stödet som deltagarna i studien upplevde hade minskat efter flytten till 

kontorslandskap vilket tyder på att kontorslandskapet inte stimulerar till interaktion 

mellan de anställda på NFC i Visby. 

 

Ornstein (1989) och Szilagyi et al. (1979) skriver om vikten av hur de anställda placeras 

i kontorsrummet då detta kommer att påverka hur de anställda kommunicerar med 

varandra. Vi har utifrån observationerna kunnat se att de anställda sitter placerade i 

rader med en kollega bredvid sig och kollegor mittemot med skärm emellan. Enligt 

Ornstein begränsar placeringen att sitta bredvid en kollega omfattningen av 

kommunikativt beteende relativt mycket. Då de anställda på NFC i Visby inte hade 

arbetsuppgifter där de skulle arbeta i grupp utan skulle handlägga och utreda sina 

ärenden individuellt kunde denna placering tyckas vara adekvat.  

 

Haynes (2008) beskriver fysiska arbetsmiljön som delas in i kategorierna komfort och 

layout. Komfort på NFC i Visby innefattar till exempel ventilation, värme och ljus. 

Tillfredsställelsen av dessa faktorer hade enligt enkäten minskat. Layout innefattar till 

exempel skrivbordsplatsen som även den hade minskat något efter flytt när det gällde 

trivsel. Haynes beskriver vidare den beteenderelaterade miljön och delar in denna i två 

kategorier som är interaktion och distraktion vilket påverkade de anställda mest. 

Resultaten från denna studie verkar därför inte helt överensstämma med Haynes 

resultat. Det var både faktorer i den fysiska miljön som ljus och temperatur i 

kontorslandskapet och faktorer i beteenderelaterade miljön som arbetsrelaterade ljud 

och rörelser som störde de anställda i kontorslandskapet mest.  
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Den näst största försämringen som deltagarna upplevde var belysningen i 

kontorslandskapet. Maas (1983) beskriver ljusets inverkan på trivsel och produktivitet 

hos medarbetare då det även medför fysiologiska effekter beroende på ljusnivån för 

människor. I ett kontorslandskap där fönster endast fanns på en vägg kommer 

dagsljuset, som i de undersökta kontorslandskapen, naturligt vara olika i olika delar av 

kontorslokalen. Det upplevdes som mörkare i vissa delar och ljusare i andra. 

Belysningen i taket upplevdes av vissa deltagare i studien som för stark och av andra 

som för svag. Då det i vissa fall gjorts specifik anpassning för en anställd kunde detta 

påverka de som satt i närheten. Även temperaturen i rummet uppgav många var sämre 

anpassad efter bytet av kontorslokaler.  

 

McCarry et al. (1974) beskrev både för och nackdelar med arbete i kontorslandskap där 

de negativa aspekterna var att de anställda upplevde för mycket buller, 

koncentrationssvårigheter och minskad integritet. I vår studie visade resultaten på att 

många upplevde störmoment i högre utsträckning i kontorslandskapet vad gäller 

arbetsrelaterade ljud från kollegor och rörelser i rummet. Samtidigt framkom i flera av 

svaren i den öppna frågan att det ofta var för tyst i kontorslandskapet vilket bidrog till 

en rädsla för att exempelvis prata med kunder i telefon. Någon beskrev att det bidrog till 

kortare telefonsamtal vilket inte alltid var till fördel för kunden. Det verkar som om 

deltagarna upplevde det mer obehagligt att det var för tyst i kontorslandskapen än att det 

var för mycket buller. I vår studie verkar tendensen vara att de anställda upplever 

kontorslandskapet för tyst vilket ger dem obehag och känsla av att bli granskad av 

personer i närheten. Detta är en iakttagelse vi inte hittat i annan forskning. En av 

deltagarna påtalade problemet att lära upp nya kollegor som behöver extra stöd i sitt 

arbete och att det var mycket ineffektivt att springa till de tysta rummen som fanns 

tillgängliga för enskilda samtal.  

 

Den öppna frågan visade att de anställda saknade trivselfaktorer på den nya 

arbetsplatsen som till exempel blommor, tavlor och gardiner. Enkätfrågan om 

lunchrummets utformning visade en försämring. Vi har kunnat se att trivselfaktorer som 

blommor, gardiner saknas i detta utrymme. Framförallt saknas fönster i lunchrummet 

vilket vi uppfattade som en stor försämring genom observationer. Den minskade 

trivseln i just lunchrummet skulle kunna bidra till kortare raster och pauser och resultera 

i ökad eller minskad produktivitet.  

 

Enligt Ornstein visade kontorets utformning på symboliska faktorer. Detta kunde ses 

bland annat genom hur de anställda var placerade i kontoret där vissa platser gav större 

värde än andra. I NFC i Visbys kontorslandskap har cheferna blivit placerade i egna 

rum och merparten av handläggarna och utredarna är placerade i kontorslandskapen. 

Enligt Ornsteins resonemang skulle detta kunna betyda att detta ger signaler till 

medarbetare, chefer och andra som vistas i lokalerna vem det är som står högst i rang. 

Att ha haft ett eget kontorsrum och behöva byta till att arbeta i kontorslandskap kan 

utifrån denna aspekt upplevas av de anställda som att de får mindre status i sitt jobb. 

Enligt Vischers (2007) modell över tillfredställelse så har medarbetarnas egna 

värderingar om sin egen arbetsplats betydelse för hur de trivs. Därför kan den minskade 

upplevelsen av trivsel hos deltagarna vara knutet till symboliska värden. 
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6.1.2 Psykosociala faktorer 

Karlöf och Söderberg (1989) samt Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om vikten av 

motivation och engagemang hos medarbetarna. Vi har varken genom 

enkätundersökningen eller observationerna kunnat se några tendenser till förändrad 

motivation eller engagemang efter byte av kontorstyp. Vi kunde däremot se att 

deltagarna i studien upplevde minskad trivsel efter byte av kontorstyp. Om de anställda 

inte trivs på arbetsplatsen skulle det på lång sikt kunna resultera i minskad motivation 

och minskat engagemang. 

 

Vischer (2007) beskriver i modellen för tillfredställelse att basen är trygghet och 

grundläggande hygien. Enligt denna modell är nästa steg att arbetsplatsen har en 

utformning av miljön som understödjer de anställdas arbete och den sista nivån handlar 

om hur de anställda uppfattar sin arbetsplats. Enligt de observationer som gjort i denna 

studie kan vi inte uppfatta att de anställda kände sig otrygga eller att kontorslandskapet 

inte uppehöll en god standard vad gällde hygien i miljön. De anställda har höj- och 

sänkbara bord och stolar och de anställda har tillgång till ergonomisk rådgivning och 

datoranpassningar. Ändå visade enkäten att upplevelsen av den ergonomiska 

utformningen av miljön hade minskat efter flytten till nya kontorslokalerna. Om 

resultaten appliceras i Vischers modell över tillfredställelse av arbetsmiljön så skulle 

detta resultat kunna visa på att den minskade upplevelsen av tillfredställelse inte direkt 

har och göra med den ergonomiska utformningen utan mer handlar om hur de anställda 

upplever sin arbetsmiljö vilket var toppen i Vischers modell, som visas i figur 3. 

Studien visar på en sämre trivsel generellt då deltagarna jämfört med sin tidigare 

arbetsplats upplever en sämre känsla för sin nya arbetsplats. Det framkom i den öppna 

enkätfrågan att vissa deltagare hade arbetsuppgifter som inte var datoriserade. Detta 

medförde att utformningen på arbetsplatsen för dessa anställda inte var funktionell då 

arbetet innebar att hantera stora mängder pappersjournaler. Detta kan vara en av 

förklaringarna till att vissa upplevde försämring av ergonomisk utformning av 

arbetsplatsen. 

 

Det som deltagarna i studien upplevde störst försämring av var arbetsplatsens 

geografiska läge. Det fanns ingenting specifikt i resultatet som kunde förklara varför 

just förändringen av det geografiska läget gav så stor förändrad upplevelse hos de 

anställda. I kommentarer som uppfattats under observationerna så framkom det att läget 

för de nya kontorslokalerna uppfattades som sämre då de inte låg lika centralt placerade 

som tidigare. Närheten till affärer och annan service skulle kunna vara en faktor som 

medför att de anställda upplevde en försämring. Detta skulle kunna förklaras genom 

Vischers (2007) modell om anställdas tillfredställelse och välbefinnande på 

arbetsplatsen.  Enligt denna modell innehåller tillfredställelse även psykologiska 

faktorer som spelar in i hur den anställda upplever sin arbetsplats. För NFC i Visby kan 

det geografiska lägets försämring vara ett exempel på detta då det egentligen inte borde 

påverka arbetet men som ändå påverkar de anställdas trivsel. Ornstein (1989) för ett 

resonemang om att status kan spela in för upplevelsen på arbetsplatsen. Eftersom det 

nya geografiska ligger mindre centralt placerat skulle detta av vissa kunna upplevas som 

lägre status. 

 

Resultatet på frågan om integritet visade att de anställda upplevde en minskad integritet 

på det nya kontoret. Samtidigt visade enkätundersökningen att upplevelsen av att vara 

kontrollerad hade ökat. Detta är ett resultat som stämmer väl överens med tidigare 

forskning som gjort av bland annat Morrell (2005). Det fanns även en skillnad i 
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enkätsvaren att upplevelsen av personligt stöd från kollegor hade minskat efter byte av 

kontorslokaler. Detta kan vara ett av resultaten i den minskade kommunikationen som 

den nya miljön bidrar till. 

 

I den öppna frågan framkom bland annat att vissa upplevde en industrikänsla i de nya 

kontorslokalerna. Av observationerna kunde vi också förstå att det fanns ett stort 

missnöje med att inte kunna se ut genom fönster. Detta skapar en känsla av instängdhet 

och som någon uttryckte det: “som att arbeta i en bunker eller i en grotta”. Genom 

kommentarer från deltagarna verkade det även som att lunchraster och fikapauser blivit 

kortare, då trivseln i lunchrummet inte upplevdes tillfredställande. 

6.2 Produktivitet 

Genom de spontana kommentarerna vi tog del av förstod vi att de anställda trodde att 

produktiviteten skulle minska efter bytet till kontorslandskap. Det antyddes att det var 

svårare att koncentrera sig i den nya typen av kontor. Produktivitetsmätning gav som 

resultat att produktiviteten per anställd för en av de tre enheterna, US bev, ökat under de 

undersökta veckorna, dock utan signifikans. Produktiviteten för enheterna FTH och IV 

hade minskat något men det var endast en signifikant minskning för FTH. Tidigare 

forskning visar på skilda resultat vad gäller produktiviteten hos de anställda vid arbete i 

kontorslandskap. Eftersom vi i denna studie inte med säkerhet har kunnat se någon 

skillnad i de anställdas produktivitet liknar detta resultat från tidigare forskning. 

 

Nationalencyklopedin, liksom Grönroos och Ojasalo (2004) som beskriver begreppet 

fysisk produktivitetsmätning, definierar produktivitet på liknande sätt, som mätning av 

produktion per arbetstimme. Liknande detta sätt mäter NFC i Visby sin produktion då 

de mäter produktiviteten genom antal avslutade ärenden per dag, vecka och/eller månad. 

Rapp och Rapp (1999) beskriver hur produktivitet kan mätas och förklarar hur input 

transformeras till output. Försäkringskassans mått för input blir då antalet ärenden som 

inkommer och output kan mätas genom antalet ärenden som avslutas. Grönroos och 

Ojasalo skriver att det är efterfrågan som styr produktiviteten i tjänsteorganisationer. 

Detta var en trolig faktor när det gäller NFC i Visby då det fanns en variation i hur 

mycket ärenden som inkom. Även detta blev en faktor som påverkade produktiviteten 

och som vi i denna studie inte kunde ta hänsyn till. 

 

Vischer (2007) menar att produktivitet kan delas in i individuell produktivitet, 

arbetsgruppens produktivitet och organisationens effektivitet. Vi fick i vår studie 

tillgång till arbetsgruppens produktivitet för de respektive veckorna korrigerat för antal 

årsanställda. Detta gjorde det svårt att se skillnader i den verkliga individuella 

produktiviteten för respektive anställd. Vid jämförelsen av produktivitet upptäcktes 

många problem som gjorde det svårt att i denna studie dra slutsatser om utfallet. Vi har 

till exempel inte kunnat ta hänsyn till de anställdas verkningsgrad som innebär en 

uträkning av en anställdes arbetstid som går åt till verklig ärendehantering. Då vi endast 

utgått från antalet årsarbetare så tas inte hänsyn till om en anställd inte varit på arbetet 

under en vecka eller om en anställd genomgått en utbildning eller liknande. Faktorer 

som dessa innebär att dessa anställda inte har producerat lika många ärenden som om de 

jobbat med sina vanliga arbetsuppgifter. 

 

Arbetssättet för NFC i Visby stämmer mest överens med hur Haynes (2008) beskriver 

individuellt processarbete, vilket innebär att medarbetarna måste vara fysiskt närvarande 

på själva arbetsplatsen. Haynes kunde se att oavsett vilken av de fyra typerna av 
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arbetskategorier så var det de beteenderelaterade faktorerna (till exempel social 

interaktion, arbetsrelaterad interaktion, avbrott, oväsen och rörelser) som medarbetarna 

upplevde som mest negativa. Detta kunde enligt Haynes därmed kopplas till negativ 

inverkan på produktiviteten. I likhet med Haynes kunde vi i enkätsvaren se att de 

beteenderelaterade faktorerna var de som förändrats mest och att dessa var de faktorer 

som upplevts mest negativa efter flytt. Exempel på dessa var frågan om upplevelsen av 

arbetsrelaterade ljud som minskat 1,24 enheter i medelvärde, privata ljud som minskat 

0,64 enheter och rörelser i rummet som minskat 0,69 enheter i medelvärde. 

 

Porter (2012) visade att produktiviteten kunde öka på grund av Hawthorneffekten då de 

anställda kände sig övervakade och bekräftade i sitt arbete. Enkätundersökningen i vår 

studie visade att upplevelsen av att vara kontrollerad hade ökat. Utifrån resultatet kunde 

vi inte få reda på om de anställda upplevde den ökade kontrollen som positiv eller 

negativ men utifrån Hawthorneffekten skulle kontroll även kunna ge en positiv 

påverkan på produktivitet.  

6.3 Organisationsförändringen  

Vi valde att undersöka NFC i Visby då de genomgått en organisationsförändring i form 

av byte av kontorstyp. I vår studie ville vi undersöka vilken inverkan typen av kontor 

hade på trivsel och produktivitet hos anställda. Rapp & Rapp (1999) menar att alla inte 

bli nöjda med en organisationsförändring och att det då ofta även medför att arbetet inte 

löper på som vanligt enligt invanda rutiner. De anställda påverkas därför på olika sätt av 

förändringen och ger ofta en ökad oro under själva förändringsprocessen. En 

organisationsförändring kan bemötas av medarbetare på olika sätt enligt Angelöw 

(1991). De anställda kan bland annat välja att anpassa sig till förändringen, göra aktivt 

motstånd till förändringen eller acceptera förändringen med förutsättning att få sina 

egna syften uppfyllda. Vi kunde se en tendens till att de anställda till stor del var 

missnöjda med den nya arbetsmiljön. Det kunde tyda på att det fanns ett passivt 

motstånd hos vissa anställda att anpassa sig till den nya situationen. 

 

Lewins modell från Hatch (2006) beskriver tre olika faser av organisationsförändringar. 

Upptiningsfasen för NFC i Visby innefattade när beslutet om flytt till nya 

kontorslokaler framfördes. Förändringsfasen var den fysiska flytt från egna kontorsrum 

till kontorslandskap för NFC i Visby. Detta innebar iordningsställande av arbetsplatsen 

och att komma in i nya rutiner. Den fysiska förändringen från att ha en fungerande 

arbetsplats i eget kontor till att kunna arbeta på den nya arbetsplatsen tog cirka två 

arbetsdagar för den undersökta gruppen. Efter detta kan enligt Lewins modell, 

organisationen relativt snart ha övergått till den sista stabila fasen, nedfrysningsfasen. 

Detta innefattade för NFC i Visby den fas då flytten till kontorslandskap hade 

stabiliserats och större delen av de anställda anpassat sig till flytten i de nya 

kontorslokalerna. Vi upptäckte dock i denna studie att det inte räckte med att ha en 

färdigställd arbetsplats för att organisationsförändringen skulle stabilisera sig.  

 

Genom svaren i den öppna frågan i enkätundersökningen framkom att det fortfarande 

pågick en process för vissa anställda att komma in i de nya arbetsförhållandena och hitta 

nya rutiner. Detta kunde handla om olika rutiner i kontorslandskapet som exempelvis 

öppen eller stängd dörr, hur stark belysningen ska vara och om det ska vara radio på 

eller inte. Vardagliga ting kan ge påverkan på konfliktnivån mellan medarbetarna, enligt 

Walton och Dutton (1969). Vi kunde i den öppna frågan se att flera upplevde 

irritationsmoment som kan ha att göra med att rutinerna ännu inte blivit invanda. Detta 
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kunde innebära att konfliktnivån under perioden för studien var högre än normalt. 

Utifrån teorier om konfliktnivåns inverkan på de anställdas produktivitet så fanns det en 

möjlighet att detta inte bara påverkade de anställdas upplevelse av trivsel utan även 

kunde haft en inverkan på produktivitet. Detta har vi dock inte kunnat finna belägg för i 

denna studie. 

6.3.1 Delaktighet och trivsel 

Delaktighet hos de anställda är enligt flera forskare en framgångsfaktor då 

organisationen står inför förändringsarbete. I enkätundersökningen ställdes två frågor 

om upplevelsen om delaktighet i NFC i Visbys förändring av kontorstyp. Resultatet 

visade att flertalet deltagare i studien angav ett lågt värde för hur delaktiga de upplevde 

sig vara under förändringsprocessen, som visade ett medelvärde på 1,68. Den andra 

frågan om delaktighet handlade om hur nöjda de var med sin möjlighet till delaktighet 

som visade ett medelvärde på 2,45. Detta tyder på att de anställda hade förväntat sig att 

få delta i högre utsträckning än vad de fick möjlighet till att vara. Det visar även på ett 

missnöje med hur mycket deltagarna upplevde att de fick chansen att påverka i 

förändringsprocessen.  

 

Tidigare forskning pekar på att det är viktigt att låta de anställda vara delaktiga av olika 

skäl. Upplevelse av delaktighet kan enligt Angelöw (1991) vara avgörande för hur 

motståndet hos de anställda blir till förändringen. Om de anställda inte upplever att de 

fått möjlighet att påverka förändringsarbetet kommer detta att kunna resultera i ett större 

missnöje och att de anställda får svårare att anpassa sig. Risken ökar även att anställda 

inte vill stanna i organisationen vilket kan få till följd att kompetens försvinner. Både 

Szilagyi et al (1979) och Maas (1983) har visat i olika exempel att det är genom de 

anställdas delaktighet som viktiga funktioner anpassas i den nya kontorsmiljön. Detta 

har stor betydelse för hur de anställda kan sköta sina arbetsuppgifter. Vid låg 

delaktighet i ett förändringsarbete riskerar kunskap om vad de anställda behöver gå 

förlorad, då ledningen själva saknar kunskap om detta. Resultaten i denna studie visade 

på låg upplevelse av delaktighet och därför fanns det anledning att tro att viss kunskap 

kunde ha gått förlorad när det handlade om hur väl arbetsmiljön är anpassad för de 

anställda. Samtidigt visade resultaten att de anställda fått falska förhoppningar om hur 

delaktiga de skulle få vara i förändringsarbetet vilket minskade deras upplevelse av 

delaktighet. Antydningar framkom genom kommentarer vi uppfattat från anställda att 

delaktighet i förändringsprocessen utlovats av ledningen innan flytt. Om detta är fallet 

så hade ledningen kunnat undvika missnöje genom tydligare information till sina 

medarbetare. 
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7 Slutsats och diskussion 

7.1 Slutsatser utifrån studien 

Syftet med denna studie var att undersöka hur trivsel upplevdes i kontorslandskap och 

om trivsel och produktivitet påverkades på grund av den förändrade typen av kontor. En 

slutsats som drogs från vår studie var att de anställda på de tre enheterna US bev, FTH 

och IV upplevde en försämrad trivsel i kontorslandskapet. Faktorer i den fysiska 

arbetsmiljön som belysning, temperatur samt ljud och rörelser från andra anställda 

upplevdes betydligt sämre i kontorslandskapet i jämförelse med då de arbetade i egna 

kontorsrum.  

 

En ytterligare slutsats var att de deltagare som deltog i studien upplevde en minskad 

integritet då de arbetade i kontorslandskapet. De upplevde även att kontrollen av deras 

arbete hade ökat. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare forskning om 

effekterna av kontorslanskap.  

 

En intressant iakttagelse som vi inte kunnat hitta i liknande forskning var att deltagarna 

upplevde att det var för tyst i kontorslandskapet vilket medförde att de upplevde obehag 

att prata i telefon. Detta bidrog till ineffektivitet i arbetet. 

 

Kommunikationen har inte specifikt undersökts i enkätstudien men det framkom ändå 

att kontorslandskapet begränsade handläggarnas möjligheter till kommunikation i 

förhållande till egna kontorsrum. Även om minskad kommunikation kan ge anställda 

arbetsro så kan det även ge en negativ inverkan på trivsel på arbetsplatsen.  

 

Upplevelsen av delaktighet i förändringsprocessen upplevdes lågt av de flesta 

handläggarna som deltog i studien. Oavsett om detta från ledningens sida var ett 

medvetet val så pekar mycket av tidigare forskning mot vikten av att de anställda får 

vara delaktiga vid omorganisation. Brister i delaktighet kan medföra att de anställda får 

svårare att känna sig nöjda med utformningen av den nya arbetsmiljön. Tidigare 

forskning visar även att det kan innebära risker att viktiga detaljer i utformningen av 

arbetsplatsen missas och skapar ineffektivitet i arbetet.  

 

Vad gäller mätning av produktivitet hos handläggarna i studien kunde vi inte dra några 

slutsatser på grund av för många felkällor. Den totala produktiviteten för de tre 

enheterna visade en svag tendens till att minska. De tre enheterna undersöktes var och 

en för sig vilket visade att en enhet ökat och två enheter minskat i produktivitet. Endast 

en av enheternas minskning av medelvärdet för avslutade ärenden per anställd kunde 

säkerställas med 95 procent signifikansnivå. 

7.2 Reflektion 

Om kontorslandskap är bra eller dåligt beror kanske till stor del på de anställdas 

inställning och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Förändringen av 

kontorstyp är redan genomförd på NFC i Visby vilket innebär nya omständigheter som 

påverkar trivsel och produktivitet för de anställda. Frågan är om arbetsmiljön hade 

accepterats bättre om de anställda hade kunnat göras mer delaktiga? Utifrån resultatet 

som visade på låg upplevelse av delaktighet så tror vi att förändringen hade kunnat 
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genomföras på ett följsammare sätt om informationen till de anställda varit tydligare. 

Det kan vara så att de anställda inte kunde få vara delaktiga i förändringsprocessen i den 

grad de föreställt sig men att förväntningarna på delaktighet bidrog till besvikelse. Detta 

kan ses som ett exempel där brister i kommunikationen mellan ledning och anställda 

medför onödig frustration som kan leda till minskad trivsel på arbetsplatsen. 

 

Vår studie visade på minskad trivsel i kontorslandskapet och det kan diskuteras vad 

detta kan ge för konsekvenser. Exempelvis upplevde många deltagare lunchrummet som 

mindre trivsamt och att de omgivande utemiljöerna inte främjar till friskvård. Dessa 

faktorer kan på kort sikt leda till att de anställda inte utnyttjar raster och friskvårdstid på 

samma sätt som tidigare. I kontorslandskapet har chefer och medarbetare en ökad 

kontroll på vad datorerna i kontorslandskapet används till vilket skulle kunna minska de 

anställdas privata användning. Utifrån detta skulle denna typ av kontroll kunna ge en 

ökad produktivitet då de anställda i högre utsträckning arbetar med ärendehantering. 

Frågan är vad detta innebär på lång sikt? Detta skulle kunna innebära att kontakten 

mellan anställda minskar och bidrar till sämre trivsel men även till att anställda inte 

upplever tillräcklig stimulans på arbetsplatsen. 

 

Rapp och Rapp (1999) menar att en hög effektivitet inte behöver innebära en hög 

produktivitet. En högre effektivitet kan dock för NFC i Visby ha resulterat i mer tid till 

handläggning och utredning vilket därmed skulle kunna öka produktiviteten hos de 

anställda. Effektiviteten kan utifrån detta ha förbättrats när alla sitter samlade i 

kontorslandskapet. Det medför att det är lätt att se om en kollega är på plats eller inte 

vilket ger bättre möjligheter att ta hjälp av kollegor. Även det faktum att alla enheter 

efter flytt sitter i samma hus skulle kunna bidra till ökad effektivitet då anställda tidigare 

har fått förflytta sig mellan olika hus för diskussion och samordning av ett ärende. 

Enkätfrågorna om arbetsrelaterad hjälp och stöd från kollegor och chef visade dock 

ingen signifikant skillnad. Detta kan bero på att de anställda ännu inte kommit in i de 

nya rutinerna som skulle kunna innebära vissa fördelar. 

 

En förändrad kontorstyp kan medföra kvalitetsförbättringar, då det i ett kontorslandskap 

kan finnas större tillgång på hjälp från kollegor. Detta skulle kunna innebära att 

kvaliteten i ärendehanteringen förbättrades. Samtidig skulle kvaliteten kunna bli 

försämrad då de anställda ansåg att det var för tyst i kontorslandskapet. Detta bidrog till 

att anställda kunde uppleva “telefonskräck” och inte ringde till kunder i samma 

utsträckning som tidigare. Kommunikation via brev istället för via samtal kan bidra till 

en förlängd handläggningsprocess och merarbete både för anställd och för kund. Vi 

kunde på NCF i Visby inte göra någon mätning av kvaliteten i ärenden före efter flytt 

till kontorslandskap. Kvaliteten är en viktig del av produktiviteten där Gummesson 

(1998) skriver att kvalitet, produktivitet och lönsamhet hänger ihop och att resultatet 

inte blir lyckat om dessa skiljs åt. Det är därför viktigt att kvaliteten och produktiviteten 

inte påverkas i någon större utsträckning av olika typer av organisationsförändringar. 

Utifrån vår studie ser vi att en organisationsförändring av det slag som NFC i Visby har 

genomfört kan ge både positiva och negativa effekter på kvaliteten i arbetsprestationer 

även om effekterna kan vara svåra att förutsäga. 

7.3 Kritisk granskning 

Vi har i denna studie visat att många anställda upplevde minskad trivsel vid arbete i 

kontorslandskap i jämförelse med arbete i enskilda kontorsrum. Enkätundersökningen 

genomfördes några veckor efter att deltagarna flyttat in i kontorslandskapet. Det kan i 
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många fall vara svårt att exakt komma ihåg hur olika detaljer i den tidigare arbetsmiljön 

verkligen var då deltagarna jobbade i denna. Det skulle kunna vara så att resultatet hade 

blivit annorlunda om deltagarna hade fått värdera sin upplevelse av arbetsmiljön då de 

fortfarande arbetade kvar i de tidigare kontorslokalerna. Samtidigt kan det finnas en 

vinst i att deltagarna fått fundera över de två olika typerna efter att de fått erfarenhet av 

båda alternativen.  

 

Det framkom i flera fall att deltagarna i studien inte hunnit komma till rätta med många 

av de vardagliga rutinerna som gör att arbetet löper på optimalt. Det kan mycket väl ha 

funnits deltagare som senare kommit att förändra sin upplevelse av trivsel på 

arbetsplatsen när den nya kontorsmiljön blev mer inarbetad. Iakttagelserna bygger i 

huvudsak på att deltagarna värderat upplevelsen av trivsel på en femgradig skala med 

färdiga svarsalternativ och det kan diskuteras om dessa skalsteg gav tillräckligt med 

nyanser för att deltagarnas värderingar blev reliabla. 

 

Handläggare och utredare på Försäkringskassan har individuella mål som beräknas 

utifrån den anställdes tillgängliga arbetstid och förmåga. Redovisningen av avslutade 

ärenden redovisas löpande på Försäkringskassans internsida där information för en 

enskild handläggare och utredare samt totalt för enhet. Statistik över detta är möjlig att 

få fram veckovis via Försäkringskassans interna hemsida. Detta gav oss ett ganska 

stabilt mått på den individuella produktiviteten vilken var avsikten att mätas i denna 

studie. 

 

Vid jämförelsen av produktivitet upptäcktes många problem som gjorde det svårt att i 

denna studie dra slutsatser om utfallet. Till att börja med så korrigerades produktiviteten 

per vecka med antal anställda i tjänst under respektive period. Därefter räknades ut en 

genomsnittlig produktivitet per anställd och vecka och det var dessa värden som 

jämfördes. En viss felmariginal kan därför förekomma eftersom hänsyn inte har kunnat 

tas till om någon av deltagarna i studien varit i tjänst men inte jobbat just med 

ärendehantering. Detta kan inträffa om en anställd exempelvis varit på utbildning. Vid 

dessa tillfällen så ser det i statistiken ut som om produktiviteten minskat vilket inte 

behöver vara fallet. I statistiken som vi fick tillgång till kunde vi heller inte urskilja 

enskilda deltagare och på så sätt jämföra varje deltagares produktivitetförändring. Detta 

hade kunnat vara intressant då det kanske hade visat sig att det fanns en stor spridning 

mellan de som hade ökat och minskat i produktivitet. Ett ytterligare problem i 

mätningen var att tiden var begränsad vilket minskade chanserna att finna signifikanta 

skillnader före och efter bytet av kontorslokaler. Detta gjorde att riskerna för att 

individuella skillnader och slumpmässiga orsaker gjorde det omöjligt att ge säkerhet i 

mätningen. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vår studie visade att handläggarna och utredarna upplevde en lägre trivsel i 

kontorslandskap i jämförelse med egna kontorsrum. Detta stämmer väl överens med 

resultat från tidigare forskning som i flera fall påvisar att de anställda upplever lägre 

trivsel då de arbetar i kontorslandskap. Det kan i vår studie finnas mätfel då deltagarnas 

värdering skedde efter att de flyttat in i nya kontorslokaler och att de jämförde sina egna 

erfarenheter. Det skulle därför vara intressant att jämföra anställda med likvärdiga 

arbetsuppgifter som hade olika typer av arbetsmiljö för att se om trivseln skiljer sig för 

att undersöka om det verkligen är typen av arbetsmiljö som är orsaken.  
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Vi har inte kunnat fastställa om produktiviteten hos handläggarna och utredare i studien 

förändrats med orsak av bytet av kontorstyp. Detta innebär inte att vi påvisat att det inte 

fanns någon skillnad utan bara att resultatet vi fått fram med stor sannolikhet beror på 

slumpen. Endast medelvärden för avslutade ärenden per anställd kunde användas så 

därför vet vi ingenting om eventuella individuella skillnader. Därför skulle det vara 

intressant att genom statistik för individuella anställda om den förändrade typen av 

arbetsmiljö inverkar. Det skulle i denna typ av studie kunna visa sig att vissa 

handläggare och utredare producerade bättre samtidigt som andra producerade sämre. 

Vid ökad kunskap om vilka faktorer som medför skillnader hos olika individer så skulle 

det finnas fler möjligheter att anpassa arbetsmiljöer efter de anställdas individuella 

behov.  
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Bilaga 1: Missivbrev till webbenkät 
 

Hej!  

 

Vi heter Anna Ekman och Annika Jakobsson och just nu skriver vi vår kandidatuppsats 

i ämnet företagsekonomi vid Högskolan på Gotland. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur förändringar av kontorsmiljön påverkar produktivitet och trivsel hos 

anställda.  

 

Då Försäkringskassans nationella kontor i Visby nyligen genomgått ett byte av 

kontorslokaler så vill vi ta reda på om produktivitet och trivsel har påverkats hos 

Försäkringskassans handläggare och utredare. Vi kommer därför i en webbenkät ställa 

frågor om hur sociala och fysiska faktorer upplevs på arbetsplatsen. Svaren vi får 

kommer att ställas i relation till den totala produktiviteten på avdelningarna. 

 

Då du arbetar på Försäkringskassans nationella kontor i Visby kommer du få möjlighet 

att delta i vår undersökning genom att besvara denna webbenkät. Du kommer att vara 

helt anonym i undersökningen. När svaren kommer in sammanställs de i form av 

statistiska tabeller och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. De bakgrundsfrågor 

vi ställer kommer att användas för att analysera materialet och måste därför besvaras för 

att kunna gå vidare i enkäten.  

 

Webbenkäten består av 28 frågor med svarsalternativ och avslutas med en öppen fråga 

där du har möjlighet att skriva dina egna reflektioner om arbetsplatsen och 

kontorsmiljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i enkäten. 

 

Om du är intresserad av studiens resultat kommer kandidatuppsatsen finnas tillgänglig 

på webbsidan uppsatser.se då den blivit godkänd av Högskolan på Gotland. 

 

Klicka på länken för att starta webbenkäten.  

[ENKATLINK] 

 

Den kommer att vara öppen mellan den 5 april och den 15 april,  men vi önskar att du 

svarar på enkäten så snart som möjligt. 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Anna Ekman och Annika Jakobsson 

anek002@student.hgo.se, annjoh16@student.hgo.se 
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Bilaga 2: Webbenkät 
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Bilaga 3: Medelvärden enkätfrågor 
 

Skillnad i medelvärde, totala gruppen: 

 
Skillnad i medelvärde, könsfördelning: 

 
Skillnad i medelvärde, ålderskategorier: 

 
Skillnad i medelvärde, anställningsår: 
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Bilaga 4: Produktivitetsmätning 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


