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Abstract 

Vilken kontorsutformning som ger störst arbetstillfredsställelse har 

länge varit av intresse inom miljöpsykologi. Med syfte att undersöka 

personlighetens samverkan med arbetstillfredsställelse i enskilda 

kontor och kontorslandskap genomfördes en enkätundersökning.  

Denna genomfördes på två olika kontor inom samma statliga 

myndighet, en med enskilda kontor (n=74) och en med 

kontorslandskap (n=52). Personlighet testades genom Big Five 

Inventory och arbetstillfredsställelsen genom egenkonstruerade 

frågor. Fokus när personlighet undersöktes var dimensionen 

utåtriktning. Sammanfattat visar resultatet på en hög 

arbetstillfredsställelse samt att trivseln var högre i enskilda kontor 

jämfört med kontorslandskap. Kontroll och koncentration upplevdes 

bättre i enskilda kontor än i kontorslandskap, medan samarbete 

upplevdes som bättre i kontorslandskap. Då dimensionen utåtriktning 

inte visade på några signifikanta samband, analyserades samtliga 

dimensioner i Big Five Inventory. Känslomässighet var den enda 

personlighetsdimension som visade på signifikanta resultat. 

Arbetstillfredsställelsen är högre hos personer som skattar sig mindre 

känslomässiga.
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Det finns stöd för att kontorsutformning påverkar arbetstagarnas hälsa och 

arbetstillfredsställelse (Maher & von Hippel, 2005; Veitch, Charles, Farley, & Newsham, 

2007). Det finns även resultat (Bodin Danielsson & Bodin, 2008) som visar att 

arbetstillfredsställelsen var högre för arbetstagare i enskilda kontor jämfört med arbetstagare i 

ett kontorslandskap. Varför finns kontorslandskap då kvar och är så populära?  

Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi har lett till stora 

förändringar i arbetsmiljön de senaste decennierna (De Croon, Sluiter, Kuijer, & Frings-

Dresen, 2005). Ett växande antal organisationer går från de traditionella fasta kontoren till 

mer öppna och gemensamma arbetsplatser (Vos & Van der Voordt, 2001).  Zalesny och 

Farace (1987) visar att traditionella företag oftare använder sig av enskilda kontor, medan de 

mer moderna företagen oftare använder sig av kontorslandskap. Utseendet på 

kontorslandskap kan variera, men de brukar definieras som kontor med avsaknad av rum och 

väggar från golv till tak (Oldham & Brass, 1979), ofta med skärmväggar som delar av 

arbetsplatsen för att skapa mer avskildhet (Danielsson, 2005). Kontorslandskapens storlek 

varierar beroende på hur många personer som ska dela på arbetsytan, de kan vara så små som 

för 4 personer och upp till över 24 personer (Danielsson, 2005).  Zalesny och Farace (1987) 

menar att arbetsplatserna i ett kontorslandskap ofta saknar interna gränsdragningar för vad 

som är personligt utrymme och kan illustreras som kubliknande arbetsplatser. Fördelen med 

att gå från enskilda kontor till kontorslandskap är att organisationer kan få in fler personer på 

samma arbetsyta och öka flexibiliteten på arbetsplatsen. Schultz och Schultz (2006) beskriver 

att när hyreskostnaderna ökar försöker organisationer att få in fler arbetstagare på mindre yta, 

för att spara pengar. Nackdelen med förändringen är att det kan påverka arbetstagarnas hälsa 

och prestation (De Croon et al., 2005). Enskilda kontor definieras som motsatsen till 

kontorslandskap (Oldham & Brass, 1979), planlösningen karaktäriseras av korridorer där 

varje kontor har tillgång till ett fönster (Danielsson, 2005). Vidare menar Danielsson (2005) 

att arbetet i de enskilda kontoren ofta är självständigt då all utrustning finns i rummen.  

Det finns inte så mycket tidigare forskning som undersöker hur faktorn personlighet 

kan påverka arbetstillfredsställelsen i olika kontorsutformningar. Då arbetstillfredsställelsen 

förväntas skilja sig från person till person, har grad av utåtriktning undersökts i denna studie. 

Personlighet kan definieras som det typiska sättet en individ beter sig. Det ses som en 

uppsättning egenskaper som är relativt stabila även om situationer och omständigheter kan få 

en person att bete sig på ett sätt som skiljer sig från hans eller hennes personlighet (Landy & 

Conte, 2010). Det finns åtskilliga teorier som beskriver personlighet (John & Srivastava, 

1999), i denna studie har fokus lagts på McCrae och Costa´s (2008) Five-factor theory. 

Denna teori mäter Big Five faktorerna; Utåtriktning (Extraversion), Sympatiskhet 

(Agreeableness), Ordentlighet (Consciousness), Känslomässighet (Neuroticism) och 

Öppenhet för förändring (Openness). McCrae och Costa (2008) menar att faktorerna i Big 

Five påverkas av det biologiska arvet, och lite eller inte alls av erfarenhet. Denna studie 

fokuserar på dimensionen utåtriktning med motpolerna extrovert och introvert, som bedömer 

hur mycket mellanmänsklig interaktion, aktivitetsnivå, behov av stimulans och kapacitet för 

glädje en person har. En person som skattar sig högt på skalan ses som social, aktiv, pratsam, 

personorienterad, optimistisk och lättsam, medan en person som skattar sig lågt är reserverad, 

uppgiftsorienterad, tyst, sansad och folkskygg (Costa & McCrae, 1992). 
Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att de många olika attityder människor har om 

arbetet tillsammans kallas arbetstillfredsställelse. De beskriver vidare arbetstillfredsställelse 

som skillnaden mellan vad arbetstagaren får för att utföra sitt arbete, och vad arbetstagaren 

anser att den borde få för att utföra sitt arbete. Detta i avseende av hur intressant arbetet är, 

goda sociala relationer och hur självständigt och flexibelt arbetet är (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). Weiss (2002) tillägger att arbetstillfredsställelse är en värdering av arbetet eller 

arbetssituationen. Locke (1969, 1979, citerad i Pinder, 1998) tar även upp att 
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arbetstillfredsställelse är den emotionella reaktionen av vad arbetstagaren känner för arbetet. 

Han menar vidare att om arbetstagare känner arbetstillfredsställelse, har den en positiv 

önskan om att stanna på arbetsplatsen. Om arbetstagaren känner sig motiverad, trivs och vill 

stanna på arbetsplatsen leder detta troligtvis till att organisationen får ut mer av arbetstagaren. 

Detta stöds av resultaten från Veitch et al. (2007) som beskriver att en motiverad 

arbetstagare, ger ett stort engagemang till organisationen.  

Enligt Maher och von Hippel (2005) är det inte konstigt att många företag bygger om 

till kontorslandskap då det minskar kostnader och ökar arbetstagarnas arbetsinsats. Schultz 

och Schultz (2006) beskriver att det är billigt att skapa kontorslandskap och lätt att 

underhålla. Vidare beskriver de att öppenheten i ett kontorslandskap skapar mindre barriärer 

mellan chefer och arbetstagare, samt att det troligtvis ökar kommunikationen och 

arbetsflödet. Oldham (1988) menar att kommunikationen mellan arbetstagare ökar, och att 

det skulle öka personalens välbefinnande. De många möjligheterna till interaktion som de 

öppna kontorslandskapen bidrar till borde resultera i ofta återkommande arbetsrelaterade 

konversationer, positiva upplevelser av relationer mellan arbetstagare, hög 

arbetstillfredsställelse och tillit till ledningen (Zalesny & Farace, 1987).  

Vos och Van der Voordt (2001) visar dock att störande ljud, fysiskt obehag, inte 

tillräckligt med möjlighet att påverka arbetsmiljön och brist på avskildhet alla är bidragande 

faktorer till varför öppna kontorslandskap inte är särskilt populära. Det finns en högre grad av 

tillfredställelse hos dem med enskilda kontor jämfört med de i öppna kontorslandskap 

(Sundstrom, Burt, & Kamp, 1980). Oldham och Brass (1979) visar att arbetstillfredsställelsen 

hos arbetstagare sjönk i och med en flytt från traditionella kontor till kontorslandskap. 

Traditionella kontor ger personliga, identifierbara arbetsplatser som utgör de fysiska och 

personliga gränserna för en arbetstagares arbete. Tas de fysiska gränserna bort är risken stor 

att den upplevda avskildheten försvagas, vilket resulterar i att individen inte känner kontroll 

över omgivningen och gränserna för det egna arbetet (Zalesny & Farace, 1987). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) har undersökt dimensioner som buller, belysning 

samt arbetsrum och visar på att den fysiska arbetsmiljön spelar stor roll för arbetstagarnas 

välmående. Veitch et al. (2007) menar att faktorerna ljus, ventilation och att arbeta 

enskilt/störas av ljud påverkar arbetstillfredsställelsen. Även Oldham och Fried (1987) har 

beskrivit att den fysiska arbetsmiljön har inverkan på beteende och attityder hos arbetstagare. 

Faktorer som visade på att arbetstagaren kände sig missnöjd var om kontoret hade dåligt ljus 

och hur mycket plats personen hade att nyttja på kontoret (Oldham & Fried, 1987). Veitch et 

al. (2007) menar även att den fysiska arbetsmiljön påverkar hur arbetstagare utför sitt arbete. 

Resultaten i undersökningen visar att de som var nöjda med den fysiska arbetsmiljön, visade 

på en högre arbetstillfredsställelse och därigenom gav de mer tillbaka till organisationen de 

arbetade för. Detta visar på vikten av att utforma arbetsplatsen på ett så optimalt sätt som 

möjligt för att arbetstagarna ska prestera så bra som möjligt.  

Resultaten i en översiktsartikel (De Croon et al., 2005) visar starka bevis på att öppna 

kontorslandskap minskar arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och möjlighet till privata 

samtal. Detta finns det även stöd för i Sundstrom (1986, citerad i Brennan, Chugh, & Kline, 

2002), där resultat visar att öppenheten i öppna kontorslandskap hindrar konfidentiella 

samtal. I linje med ”privacy theory” visar resultaten (Sundstrom et al., 1980) att avsaknaden 

av ljud- och visuell isolering i öppna kontorslandskap minskar kontrollen över interaktionen 

med andra. Även i en studie av McCarrey, Peterson, Edwards och Von Kulmiz (1974) 

förklaras den lägre tillfredställelsen i det öppna kontorslandskapet av arbetstagarnas upplevda 

brist på kontroll över kontakten med omgivningen. Det är troligast att arbetstagarna har låg 

arbetstillfredsställelse när följande villkor är närvarande samtidigt: kontoret upplevs mörkt, 

arbetsplatserna har få avskärmningar, arbetstagarna sitter nära varandra och många är på 

kontoret samtidigt. Tidigare forskning visar även att antalet avskärmningar i ett kontor har ett 
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positivt samband med individers prestation och tillfredställelse med arbetsplatsen, samt ett 

negativt samband med individens upplevelse av för mycket social stimuli (Desor, 1972; 

Sundstrom et al., 1980). Hur mycket sociala stimuli en person anser vara för mycket skiljer 

sig självklart mellan individer, vilket tyder på att personligheten spelar stor roll i huruvida 

individen trivs att arbeta i kontorslandskap.  

Sundstrom et al. (1980) delar upp det personliga utrymmet i psykologiskt och 

arkitektonisk. Det psykologiska personliga utrymmet är den upplevda kontrollen individen 

har över sig själv och människor i omgivningen. Det arkitektoniska personliga utrymmet är 

den ljud- och visuella isoleringen i arbetsmiljön. Resultaten (Sundstrom et al., 1980) visar att 

det inte finns något samband mellan arkitektoniskt personligt utrymme och psykologiskt 

personligt utrymme, vilket tyder på att människor aktivt kan bibehålla för dem en önskvärd 

nivå av social kontakt (Sundstrom, 1977; Sundstrom & Sundstrom, 1981, citerad i Sundstrom 

et al., 1980). Detta passar med ”theory of overload” (Cohen, 1978, citerad i Sundstrom 1980) 

som innebär att personer med enskilda kontor kan kontrollera hur mycket de utsätts för 

faktorer som skapar överbelastning. Brist på ljud- och visuell isolering, brist på sekretess, 

brist på gränsdragningar av arbetsytan och bristen på självbestämmande över tillgängligheten 

mot andra leder till en begränsad förmåga att kontrollera interaktionen med omgivningen och 

kan resultera i informationsöverflöd (McCarrey et al., 1974). Resultatet i Brennan et al. 

(2002) stödjer teorin och visar att arbetstagarna föredrar tysta arbetsplatser där de närmsta 

medarbetarna är relativt få och långt ifrån varandra. Även i översiktsartikeln av De Croon et 

al. (2005) finns bevis på att öppna kontorslandskap ökar arbetsbelastningen till följd av 

närheten och kontakten med andra på kontoret. Resultat visar att arbetstagarna föredrar 

avskildhet före tillgänglighet på grund av ljudnivån och andra distraktioner i det öppna 

kontorslandskapet (Sundstrom et al., 1980). Barkers ”staffing theory”, beskriven av Bell, 

Greene, Fisher och Baum (2001), innebär att de beteendemönster som finns i ett utrymme 

påverkar fler personers beteende i den miljön. Teorin beskriver hur sammansättningen av 

olika antal personer ger olika beteende från gruppen. Ett rum kan ha ett optimalt antal 

personer för att dessa ska kunna prestera effektivt vilket kallas ”adequately staffed”, men det 

kan även vara ”understaffed” och ”overstaffed”. Understaffed är det om det är för få personer 

och dessa måste ta på sig mer ansvar för att upprätthålla beteendemönstret i rummet. 

Overstaffed är det om antalet personer överstiger rummets kapacitet (Bell et al., 2001). Denna 

teori kan vara användbar för att undersöka arbetstillfredsställelsen med arbetsmiljön, då 

antalet personer på ytan enligt teorin påverkar hur personerna känner.  

Enligt det sociotekniska perspektivet, ett utryck utvecklat av Oldham och Brass 

(1979), är en generellt negativ reaktion från arbetstagarna angående öppna kontorslandskap 

förväntad till följd av minskad självständighet, identifiering med uppgiften och feedback från 

andra angående prestationen. De visar vidare att tillfredställelse, motivation och identifiering 

med uppgiften minskade när kontoret gjordes om till ett öppet kontorslandskap. Avsaknaden 

av fysiska gränser ledde till ett gemensamt ägande och mycket lägre personlig identifiering 

med arbetet (Oldham & Brass, 1979). Dessa resultat från Oldham och Brass (1979) tyder på 

att egenskaper i den fysiska miljön påverkar motivationen och arbetstillfredsställelsen hos 

arbetstagarna. Oldham (1988) visade i en senare studie att en flytt från kontorslandskap till 

mindre kontor skapade mestadels positiva effekter på arbetstagarna. Zalesny och Farace 

(1987) visar att olika arbetstagare reagerade olika beroende på vilken position de hade på 

arbetet. De visar även fynd på att viss information kan bli mer svåråtkomlig om arbetet sker i 

enskilda kontor mot om det sker i kontorslandskap (Zalesny & Farace, 1987).  

McElroy, Morriw och Ackerman (1983) visar att det finns en koppling mellan 

personlighet och arbetsplatsens utformning, vilket kan vara användbart i utformningen av 

personliga arbetsplatser för att öka arbetstillfredsställelsen och effektiviteten. Denna studie 

gjordes dock för över 20 år sedan och ännu råder osäkerhet kring, hur skillnaden att arbeta på 
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ett enskilt kontor är mot att arbeta i ett kontorslandskap och hur det påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Som definierat tidigare är personligheten det typiska sättet en individ 

beter sig och ses som en uppsättning egenskaper som är relativt stabila (Landy & Conte, 

2010). Dougherty, Cheung och Florea (2008) menar att relationer mellan arbetstagare är 

viktiga för slutprodukten. De menar även att arbetstagarnas olika personligheter påverkar hur 

relationerna mellan arbetstagarna ser ut. Mest relevant för denna studie är att se hur de 

reagerar i sociala miljöer. Som beskrivet tidigare ligger fokus i denna studie på 

personlighetsdimensionen utåtriktning. Lucas och Diener´s (2003) beskrivning av 

utåtriktning liknar de beskrivningar som tagits upp tidigare. De ser det som egenskaper 

sammanlänkade med hur mycket individen söker efter social interaktion och utbyte, och hur 

bekväm personen känner sig i situationen. Även John och Srivastava (1999) beskriver att de 

som skattar sig högt på utåtriktning ses som pratsam, social, aktiv och ledig i sociala 

sammanhang. Den andra sidan av skalan visar personer som skattar sig lågt på utåtriktning,  

som beskrivs tystare och tar mer avstånd från sociala interaktioner.  

Tidigare studier som har undersökt arbetstillfredsställelsen har undersökt enskilda 

kontor jämfört med kontorslandskap (Zalesny & Farace, 1987; Brennan et al., 2002). 

Forskning finns även på hur flera olika kontorstyper påverkar arbetstillfredsställelsen (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008), hur arbetstillfredsställelsen påverkas i kontor och 

kontorslandskap kopplat till arbetsuppgifternas karaktär (Sundstrom et al., 1980), kopplat till 

vilken position personen har i företaget (Zalesny & Farace, 1987) eller kopplat till graden av 

upplevd kontroll hos individen (McCarrey et al., 1974). Ett viktigt bidrag till 

forskningsområdet är hur olika personligheter trivs i enskilda kontor och kontorslandskap. 

Detta är intressant då Wineman (1986, citerad i Brennan et al., 2002) menar att de problem 

arbetstagarna upplever med de öppna kontoren inte är densamma, utan skiljer sig från person 

till person.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur skillnader i utformningen av kontoret 

påverkar graden av arbetstillfredsställelse. Vidare undersöktes personligheten som en variabel 

som eventuellt påverkar graden av arbetstillfredsställelse. Kunskap om vilken 

kontorsutformning som ger högst arbetstillfredsställelse kan hjälpa organisationer i beslut om 

arbetsmiljön, vilket kan leda till att de bättre kan ta till vara på de mänskliga resurserna. Mår 

arbetstagarna bra och trivs i arbetsmiljön resulterar det i en högre effektivitet. Då individer 

ser sin omgivning på olika sätt är det viktigt att utforma arbetsmiljön, efter det arbete som ska 

utföras men även efter de personer som ska utföra det.  

Frågeställningarna lyder; Hur påverkar arbetsplatsens utformning, med 

kontorslandskap eller enskilda kontor, graden av arbetstillfredsställelse? Hur påverkas 

arbetstillfredsställelsen av personlighetstyp, om personen skattar sig högt eller lågt på 

personlighetsdimensionen utåtriktning?   
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Metod 

Undersökningsplats 

Populationen för studien var organisationer med både enskilda kontor och 

kontorslandskap. Ur denna population gjordes ett tillgänglighetsurval och studien 

genomfördes på två kontor inom samma statliga myndighet. Ett av kontoren i studien var 

beläget i Mellansverige, medan det andra kontoret låg i södra Sverige. 

I fortsättningen kommer arbetsplatsen med kontorslandskap benämnas Arbetsplats 1, 

och arbetsplatsen med enskilda kontor kommer benämnas Arbetsplats 2. Arbetsplats 1 var 

uppdelat på tre avdelningar, där varje avdelning var ett eget kontorslandskap. 

Kontorslandskapet hade inga fasta väggar från golv till tak, utan för att åtskilja de olika 

kontorsplatserna användes skärmväggar. De enskilda kontoren var av varierande storlek och 

samtliga kontor hade en dörr att stänga för att avskärma ljud och andra distraktioner. 

Ritningar (Bilaga 1). Figur 1 visar planritning över Arbetsplats 1. De tre gråmarkerade 

avdelningarna är de som studerats. Figur 2 och figur 3 visar planritning över Arbetsplats 2.  

Deltagare 

På Arbetsplats 1 delades 80 enkäter ut, uppdelade på de tre olika avdelningarna. 

Svarsfrekvensen uppgick till 67,5 % (n=54) av dessa arbetade 52 personer i kontorslandskap 

och 2 personer i enskilda kontor. På Arbetsplats 2 delades 80 enkäter ut, med en 

svarsfrekvens på 95 % (n=76). Av dessa 76 personer arbetade 72 i enskilda kontor och fyra i 

varken kontorslandskap eller enskilt kontor, utan i delade större kontor. Sammanlagt deltog 

130 personer från de två olika arbetsplatserna, vilket ger en total svarsfrekvens på 81,25 %. 

Då syftet med studien var att undersöka personer som satt i enskilda kontor eller 

kontorslandskap, togs de fyra deltagare som arbetade på annat sätt bort från analysen. Se 

tabell 1 och 2 för demografisk data för de två kontoren. Se bilaga 2 för fullständig 

sammanställning av bakgrundsfrågorna.  

 

Tabell 1    Tabell 2  
Demografisk data för kontorslandskap.  Demografisk data för enskilda kontor.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variabel  Antal (n) 

 Kön                           52 

   Kvinna                   40 

   Man   12 
Ålder 
       - 30 
   31 – 40  
   41 – 50 
   51 –  
Civilstånd 
   Singel 
   Särbo 
   Sambo 
   Gift 

 52 
13 
21 
10 

8 
52 
13 

6 
19 
14 

   

 

Variabel  Antal (n) 

Kön                           74 

   Kvinna  44 

   Man   29 
Ålder 
       - 30  
   31 – 40  
   41 – 50 
   51 –  
Civilstånd 
   Singel 
   Särbo 
   Sambo 
   Gift 

 
 

74 
3 

20 
17 
34 
74 
15 

5 
14 
40 
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Material 

Enkäten bestod av 89 frågor, där 10 var bakgrundfrågor, 35 var frågor om 

arbetstillfredsställelse och 44 frågor om personlighet. Enkäten tog cirka tio minuter att fylla i. 

De tio bakgrundsfrågorna samt de frågor som mätte arbetstillfredsställelse var formulerade av 

författarna, personlighet mättes genom det beprövade personlighetstestet Big Five Inventory.   

Bakgrundsfrågor. Enkäten inleds med tio bakgrundsfrågor som kodats, exempelvis 

variabeln Kön där kvinna=1, man=2, Ålder är indelat i fyra kategorier där -30=1, 31-40=2, 

41-50=3 och 51-=4, Civilstånd är indelat i fyra kategorier där singel=1, särbo=2, sambo=3 

och gift=4, Hörsel är indelat i två kategorier där normal=1 och nedsatt=2.  

Arbetstillfredsställelse. Detta mättes genom 35 påståenden, exempelvis ”Jag har lagt 

märke till störande konflikter mellan arbetskamrater”, ”Jag är nöjd med det arbete jag får 

gjort på en dag”, ”Jag kan själv bestämma min arbetstakt” och även aspekter som ”Jag störs 

dagligen av irriterande ljud runt omkring mig när jag arbetar”. Dessa påståenden besvarades 

på en lickertskala där ”1= Stämmer absolut” och ”5= Stämmer absolut inte”. Elva frågor om 

arbetstillfredsställelse var i enkäten negativt laddade, exempelvis ”Jag upplever dagligen 

störande avbrott i mitt arbete”. För att kunna summera svaren på frågorna vändes poängen för 

de negativt laddade frågor. Detta gjorde det även möjligt att summera samtliga frågor som 

mäter arbetstillfredsställelse och få en maxsumma på 175. Desto närmre maxsumman, desto 

mer tillfredställd med arbetet.  

Big Five Inventory (BFI). BFI (John & Strivastava, 1999) är ett personlighetstest som 

avser att mäta de fem grundläggande personlighetsdimensionerna; Utåtriktning, Sympatiskhet 

Ordentlighet, Känslomässighet och Öppenhet för förändring. Dessa mäts genom 44 items, 

exempelvis ”Är pratsam”, ”Tenderar att hitta fel hos andra”, ”Gör ett grundligt jobb”, ”Är 

deprimerad, nere” och ”Är originell, kommer med nya idéer”. Testet besvarades på en 

lickertskala från ”1= Stämmer absolut” till ”5= Stämmer absolut inte”. Dessa svar 

summerades sedan för var dimension och jämfördes med jämfördata för totalgruppen 

(Zakrisson, 2007). Testet har översatts från engelska till svenska vid Uppsala universitet 

(Claesson, Persson, & Akrami, 2001). Reliabiliteten för de olika dimensionerna i testet är i 

alpha värden .88 för utåtriktning, .79 för sympatiskhet, .82 för ordentlighet, .84 för 

känslomässighet, .81 för öppenhet för förändring samt ett medelvärde för alla dimensioner 

med alpha värde på .83 (John & Srivastava, 1999).  

Procedur  

Inledningsvis kontaktades arbetsplats 1 via telefon, de tre avdelningarna kontaktades 

separat för att se om intresse fanns att delta. I samtalet presenterades en kort beskrivning av 

hur studien skulle gå till, hur lång tid det skulle ta och syftet med studien. Därefter bokades 

ett möte in där de tre avdelningscheferna var med. Vid detta möte beskrevs undersökningen 

ingående, enkäterna presenterades och författarna besvarade de frågor som fanns. I 

undersökningen har hänsyn tagits till informationskravet, som innebär att deltagarna i studien 

får information om vilka villkor som gäller, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som. I och med att deltagarna fyller i enkäterna samtycker de även 

till att delta i studien och samtyckeskravet är därmed uppfyllt. Materialet hanteras 

konfidentiellt och enskilda personer kan inte identifieras (”Forskningsetiska principer”, 

2008). Detta fick cheferna information om, men det framgick även skriftligt på enkäterna för 

deltagarna själva att läsa. Alla tre avdelningarna var positiva till deltagande i studien och 80 

enkäter lämnades kvar så att cheferna kunde lämna ut dessa på respektive avdelning. 

Gemensamt beslutades att enkäterna skulle hämtas en vecka senare. Under det första mötet 

föreslog en av avdelningscheferna att det eventuellt fanns möjlighet att dela ut enkäter för de 

enskilda kontoren på organisationens arbetsplats på annan ort. De skulle kontakta det andra 

kontoret för att se om intresse fanns, men svaret blev negativt. Under denna tidsperiod hölls 

kontakt via mejl med Arbetsplats 1 och planritning över arbetsplatsen bifogades i ett mejl. 
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Ännu ett kontor inom samma organisation kontaktades och denna gång fanns intresse att 

deltaga. Mejlkontakt bibehölls mellan författarna och Arbetsplats 1, Arbetsplats 1 

vidarebefordrade responsen från Arbetsplats 2. Arbetsplats 2 fick enkäten bifogad i ett mejl 

från Arbetsplats 1, med en beskrivning av undersökningen skriven av Arbetsplats 1. 

Arbetsplats 2 skrev ut 80 enkäter, med beskrivningen som försättsblad. I denna beskrivning 

förklarades att Arbetsplats 1 har ett samarbete med två studenter som jämför den upplevda 

arbetstillfredsställelsen i öppna kontorslandskap och i enskilda kontor. Det framgick även att 

enkäten skulle ta cirka tio minuter att fylla i och att de skulle få ta del av arbetet när det är 

sammanställt. I övrigt såg enkäten likadan ut som den Arbetsplats 1 tog del av. 

Överenskommet var att enkäterna skulle returneras till Arbetsplats 1 inom tio dagar. Efter ett 

bekräftande mejl från Arbetsplats 1 om att enkäterna returnerats från arbetsplats 2, hämtades 

enkäterna upp på deras kontor. Med bland enkäterna fanns även en planritning över 

Arbetsplats 2. När alla enkäter samlats in genomfördes databearbetning.  

Databearbetning 

Det totala interna bortfallet på frågorna var cirka 0.04 % fördelat på 

bakgrundsfrågorna och övriga frågor. Dessa bortfall var osystematiskt spridda i enkäten och 

ingen korrigering gjordes för att ersätta dem.  

För att kunna bearbeta resultatet från enkäterna användes statistikprogrammet SPSS 

version 17.0. Då skalorna i enkäten var bakvända mot Big Five Inventory har svaren vänts i 

bearbetningen för att förenkla uträkningen av dimensionerna. Detta innebär att ”stämmer 

absolut” i bearbetningen ger 5 istället för 1 som det står i enkäten. Svaren har fått en annan 

siffra, men inga svar har ändrat betydelse då ett ”stämmer absolut” fortfarande är ”stämmer 

absolut”. För enkelhetens skull har detta även gjorts på övriga frågor med denna skala, det 

vill säga de som undersöker arbetstillfredsställelse.  

Till att börja med genomfördes en explorativ faktoranalys (metod principal 

component) för att skapa dimensioner av frågorna rörande arbetstillfredsställelse. De fyra 

faktorer som togs fram kunde var och en förklara mer än 5% av variationen, vilket var över 

1.7 eigenvalue, vilket även stöds av ett screetest. Rotationsmetod varimax användes. De fyra 

dimensionerna förklarar tillsammans 47.78% av variansen och fick namnen Kontroll, 

Samarbete, Koncentration samt Trivs på arbetet. Dimensionen kontroll mäter aspekter så som 

huruvida individen själv bestämmer när denne tar rast, om denne får tillräckligt med 

kommunikation, blir tillräckligt stimulerad av kontakten med andra, samt trivsel med 

temperatur och luftkvalitet. Samarbete mäter gemenskap, om arbetsklimatet är avslappnat 

eller om det råder konkurrens mellan medarbetare, samt om det finns upplevda konflikter och 

svårigheter i samarbete på arbetsplatsen. Koncentration mäter irriterande ljud, om det går bra 

att koncentrera och fokusera på arbetet, samt om det är tillräckligt tyst och hur pass mycket 

störande avbrott individen har. Trivs på arbetet inkluderar generella frågor om trivsel och 

arbetstillfredsställelse, men även frågor rörande arbetstakt, om individen är nöjd med det 

arbete denne får gjort och om arbetsplatsen fungerar för att utföra ett effektivt arbete.  

Faktoranalysen visade även sex frågor som inte hade starka samband och togs därför 

bort från fortsatt arbete. Efter att dessa sex frågor tagits bort skapades även en variabel för 

samtliga frågor rörande arbetstillfredsställelse och benämns Total arbetstillfredsställelse. 

Därav blev maxsumman för arbetstillfredsställelse 145 istället för 175. Detta ger kontroll 

maxsumman 45, samarbete 35, koncentration 30 samt trivs på arbetet 35. 

Ett t-test gjordes för att se om det fanns skillnader mellan den totala 

arbetstillfredsställelsen i kontorslandskap och i enskilda kontor. T-test gjordes även för de 

andra fyra underdimensionerna för arbetstillfredsställelse för att se om det skiljde sig mellan 

de två kontorsutformningarna. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach´s alpha värden 

togs fram för samtliga variabler. Enligt Mabon (2004) är en godtagen lägre gräns för 

reliabilitet .70. För att visa på om det fanns något samband mellan de fem nya faktorerna 
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rörande arbetstillfredsställelse och de fem dimensionerna i Big Five Inventory arbetades en 

korrelationsmatris fram med kontorsutformning som kontrollvariabel. För att se om samband 

fanns mellan variablerna genomfördes fem multipla linjära regressioner (metod Enter) för 

vardera dimension rörande arbetstillfredsställelse som beroende variabel och 

personlighetsdimensionerna samt kontorsutformning som oberoende variabler.   
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Resultat 

Ett t-test genomfördes för att se om det fanns någon skillnad i den totala 

arbetstillfredsställelsen mellan kontorslandskap och enskilda kontor. Testet visade en 

signifikant skillnad på t(113)= 2.88, p<.01. I tabell 3 och 4 visas medelvärde och 

standardavvikelse värden för samtliga variabler i kontorslandskap respektive enskilda kontor. 

 

Tabell 3                 Tabell 4 

Medelvärde och Standardavvikelse              Medelvärde och Standardavvikelse 

för Kontorslandskap               för Enskilda kontor 

 

T-test genomfördes även för att undersöka om det skiljde sig i de fyra 

underdimensionerna för arbetstillfredsställelse för de båda kontorsutformningarna. 

Dimensionen kontroll visade en signifikant skillnad på t(120)= 4.33, p<.001, koncentration 

en signifikant skillnad på t(120)= 5.02, p<.001 och samarbete en signifikant skillnad på 

t(121)= -2.26, p<.05. Däremot visade dimensionen trivs på arbetet inte på någon signifikant 

skillnad.  

Tabell 5 visar Cronbach´s alpha värden för samtliga variabler. De visar på hög 

reliabilitet, då alla värden ligger över 0.7.  

 

Tabell 5  
Alphavärden 

Variabel          α     n 

Total 
arbetstillfredsställelse 

      .90 117 

Kontroll 
Samarbete 
Koncentration 
Trivsarbete 
Utåtriktning 

      .82 
      .82 
      .84 
      .75 
      .86 

122 
123 
122 
123 
125 

Sympatiskhet       .80 125 
Ordentlighet       .75 124 
Känslomässighet       .80 124 
Öppenhet       .73  125 

   

Variabel M      SD     n 

Arbetstillfredsställelse 

Total 
arbetstillfredsställelse 

 
104.09 

 
17.16 

 
44 

Kontroll 
Samarbete 
Koncentration 
Trivsarbete 
Personlighet 

Utåtriktning 

27.90 
29.16 
20.73 
26.53 
 
27.63 

7.90 
3.79 
5.07 
4.23 

 
5.87 

   50  
50 
48 

   49  
 

51 
Sympatiskhet 38.35 4.10 51 
Ordentlighet 36.77 3.93 52 
Känslomässighet 18.22 4.96 51 
Öppenhet 32.37      6.05    52 

    

Variabel M      SD     n 

Arbetstillfredsställelse 

Total 
arbetstillfredsställelse 

 
112.38 

 
13.49 

 
71 

Kontroll 
Samarbete 
Koncentration 
Trivsarbete 
Personlighet 

Utåtriktning 

32.72 
27.41 
24.78 
27.19 
 
29.49 

4.34 
4.48 
3.84 
3.77 

 
5.08 

72 
73 

   74     
   74   

 
74 

Sympatiskhet 37.24 4.13 74 
Ordentlighet 37.03 4.34 72 
Känslomässighet 17.34 4.40 73 
Öppenhet 34.33      4.88    73 
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Tabell 6 visar en korrelationsmatris med kontorsutformning som kontrollvariabel. 

Korrelationen visar sambanden mellan den totala arbetstillfredsställelsen och de fyra 

underdimensionerna för arbetstillfredsställelse, samt de fem personlighetsdimensionerna. 

Samtliga fem variabler rörande arbetstillfredsställelse visar samband med varandra på en 

p<.001 nivå. Tabellen visar ett signifikant samband på p<.05 nivån mellan total 

arbetstillfredsställelse och utåtriktning samt mellan samarbete och utåtriktning. Tabellen visar 

även signifikanta samband mellan sympatiskhet och variablerna total arbetstillfredsställelse, 

samarbete, koncentration och utåtriktning på p<.001 nivån, och med trivs på arbetet på p<.05. 

Det har framkommit negativa samband mellan känslomässighet och variablerna total 

arbetstillfredsställelse, samarbete, koncentration och trivs på arbetet, på p<.001 nivån. 

Känslomässighet visar även på negativt samband med kontroll, på p<.01 nivån.  
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Tabell 6 

Korrelationsmatris (zero order correlation) med kontorsutformning som kontrollvariabel. 

Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6.       7. 8.     9. 10. 

 
1.Total 
arbetstillfredsställelse 
 
2. Kontroll 
 

 
 
1 
 
.83*** 

 
 
 
 
1 

       
 
 
 
 
 

 

3. Samarbete 
 

.82*** .53*** 1        

4. Koncentration 
 

.79*** .46*** 
 

.59*** 1      
 

 

5.Trivsarbete 
 
6.Utåtriktning 
 
7.Sympatiskhet 
 
8.Ordentlighet 
 
9.Känslomässighet 
 
10.Öppenhet 
 

.81*** 
 
.20* 
 
.31*** 
 
.26** 
 
-.51*** 
 
.11 

.55*** 
 
.15 
 
.14 
 
.22* 
 
-.30** 
 
.09 

.61*** 
 
.23* 
 
.35*** 
 
.16 
 
-.46*** 
 
.18 

.57*** 
 
.13 
 
.31*** 
 
.26** 
 
-.49*** 
 
-.01 
 

1 
 
.12 
 
.24* 
 
.21* 
 
-.45*** 
 
.08 
 

 
 
1 
 
.41*** 
 
.24* 
 
-.39*** 
 
.25** 
 

 
 
 
 
1 
 
.41*** 
 
-.54*** 
 
.18 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

-.28** 
 

-.04 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

-.27** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

n = 106           

*. Korrelationen är signifikant på .05- nivån (2- svansad) 
**. Korrelationen är signifikant på .01- nivån (2- svansad) 
***. Korrelationen är signifikant på .001- nivån (2- svansad) 

 



14 
 

 
 

Tabell 7 visar en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se hur den totala 

arbetstillfredsställelsen påverkas av kontorsutformning och de fem 

personlighetsdimensionerna. Personlighetsdimensionerna och kontorsutformning förklarar 

31.5% av variationen i den totala arbetstillfredsställelsen. Känslomässighet är den variabel 

som kan förklara mest av den totala arbetstillfredsställelsen. Signifikant samband fanns 

mellan total arbetstillfredsställelse och kontorsutformning på p<.05, samt mellan total 

arbetstillfredsställelse och känslomässighet på p<.001.  

 

Tabell 7  

Multipel regressionsanalys för Total arbetstillfredsställelse och personlighetsdimensionerna.  

Variabel B      SE B          β         t          Sig. 

1. Kontorsutformning -7.07 2.77       -.22 -2.55         .01* 
2. Utåtriktning   -.06        .28       -.02       -.20         .84 
3. Sympatiskhet    .02        .40        .01        .05         .96 
4. Ordentlighet    .46        .34        .12 1.35         .18 
5. Känslomässighet -1.56        .34       -.46 -4.54         .00*** 
6. Öppenhet   -.03        .25       -.01       -.13         .90 

n= 108      

*. Signifikant på .05- nivån 
**. Signifikant på .01- nivån 
***. Signifikant på .001- nivån 
 

Tabell 8 visar en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se hur kontroll 

påverkas av kontorsutformning och de fem personlighetsdimensionerna. 

Personlighetsdimensionerna och kontorsutformning förklarar 24.5% av variationen i kontroll. 

Kontorsutformning är den variabel som kan förklara mest av variabeln kontroll. Signifikant 

samband fanns mellan kontroll och kontorsutformning på p<.001, samt mellan kontroll och 

känslomässighet på p<.01.  

 

Tabell 8  

Multipel Regressionsanalys för Kontroll och personlighetsdimensioner. 

Variabel         B        SE B        β           t        sig. 

1. Kontorsutformning -4.29         1.17       -.33      -3.67        .00*** 
2. Utåtriktning        .02         .11        .02         .16        .87 
3. Sympatiskhet      -.15         .17       -.09        -.86        .39 
4. Ordentlighet        .27         .15        .17        1.85        .07 
5. Känslomässighet      -.41          .15       -.29       -2.75        .01** 
6. Öppenhet        .02         .11        .01          .15        .88 

n = 115      

*. Signifikant på .05-nivån 
**. Signifikant på .01-nivån 
***. Signifikant på .001-nivån 
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Tabell 9 visar en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se hur samarbete 

påverkas av kontorsutformning och de fem personlighetsdimensionerna. 

Personlighetsdimensionerna och kontorsutformning förklarar 26% av variationen i samarbete. 

Känslomässighet är den variabel som kan förklara mest av variabeln samarbete. Signifikant 

samband fanns mellan samarbete och kontorsutformning på p<.05, samt mellan samarbete 

och känslomässighet på p<.001.  

 
Tabell 9 

Multipel regressionsanalys för Samarbete och personlighetsdimensionerna.  

Variabel B    SE B           β         t        Sig. 

1. Kontorsutformning 1.94     .77           .22    2.53        .01* 
2. Utåtriktning -.01     .08         -.01       -.02        .98 
3. Sympatiskhet   .16     .11           .16       1.44        .15 
4. Ordentlighet   .00     .10           .00         .03        .98 
5. Känslomässighet -.32     .10         -.34    -3.29        .00*** 
6. Öppenhet   .06     .07          .08        .84        .40 

n= 116      

*. Signifikant på .05- nivån 
**. Signifikant på .01- nivån 
***. Signifikant på .001- nivån 

 
Tabell 10 visar en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se hur 

koncentration påverkas av kontorsutformning och de fem personlighetsdimensionerna. 

Personlighetsdimensionerna och kontorsutformning förklarar 38.4% av variationen i 

koncentration. Kontorsutformning och känslomässighet är de variabler som förklarar mest av 

variabeln koncentration. Signifikant samband fanns mellan koncentration och 

kontorsutformning på p<.001, samt mellan koncentration och känslomässighet på p<.001.  

 
Tabell 10  

Multipel Regressionsanalys för Koncentration och personlighetsdimensioner. 

Variabel         B        SE B        β           t        sig. 

1. Kontorsutformning -4.19         .78      -.43 -5.39         .00*** 
2. Utåtriktning      -.10         .08      -.11 -1.29         .20 
3. Sympatiskhet        .07         .11        .06        .63         .53 
4. Ordentlighet        .12         .10        .10      1.19         .24 
5. Känslomässighet      -.45         .10      -.43   -4.57         .00*** 
6. Öppenhet      -.12         .07      -.13 -1.63         .11 

n = 115      

*. Signifikant på .05-nivån 
**. Signifikant på .01-nivån 
***. Signifikant på .001-nivån 
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Tabell 11 visar en multipel regressionsanalys (metod Enter) för att se hur variabeln 

trivs på arbetet påverkas av kontorsutformning och de fem personlighetsdimensionerna. 

Personlighetsdimensionerna och kontorsutformning förklarar 18.7% av variationen i trivs på 

arbete. Känslomässighet är den variabel som kan förklara mest av variabeln trivs på arbetet. 

Signifikant samband fanns mellan trivs på arbete och känslomässighet på p<.001.  

 

Tabell 11  

Multipel Regressionsanalys för Trivs på arbete och personlighetsdimensioner. 

Variabel         B        SE B        β           t        sig. 

1. Kontorsutformning       -.04         .72        -.01         -.05         .96 
2. Utåtriktning      -.03         .07        -.04         -.40         .69 
3. Sympatiskhet      -.05         .10        -.06         -.52         .60 
4. Ordentlighet        .13         .09         .14         1.41         .16 
5. Känslomässighet      -.36         .09        -.42       -3.87         .00*** 
6. Öppenhet        .02         .07         .03          .29         .77 

n = 116      

*. Signifikant på .05-nivån 
**. Signifikant på .01-nivån 
***. Signifikant på .001-nivån 

 
Samtliga regressionsanalyser är signifikanta på p<.001 nivån. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur skillnader i utformning av kontor 

påverkar graden av arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på en generellt hög total 

arbetstillfredsställelse då medelvärdet låg på 112 för enskilda kontor och 104 för 

kontorslandskap, av totala 145. De i enskilda kontor visade en högre arbetstillfredsställelse än 

de i kontorslandskap. Detta är i linje med resultat från tidigare studier (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008; De Croon el al., 2005) som visat att arbetstillfredsställelsen var högre för 

personer i enskilda kontor jämfört med personer i kontorslandskap. Även 

underdimensionerna kontroll och koncentration upplevs bättre i enskilda kontor än i 

kontorslandskap. Som beskrivet tidigare mäter dimensionen kontroll hur mycket 

självbestämmande individen har över raster, kontakt med andra samt temperatur och 

luftkvalitet. Att känslan av kontroll över sin arbetsmiljö är större i enskilda kontor är inte 

förvånansvärt. Zalesny och Farace (1987) menar att om de fysiska gränserna tas bort för 

arbetet minskar det individens känsla av kontroll över omgivningen. Denna brist på kontroll 

är enligt resultaten bidragande till att personer trivs bättre i enskilda kontor än i 

kontorslandskap, i linje med tidigare resultat (McCarrey et al., 1974).  

En av nackdelarna med att arbeta i kontorslandskap är ständiga avbrott, från 

exempelvis andras telefoner och rörelser i synfältet, som kan försvåra ett 

koncentrationskrävande arbete (”Öppna planlösningar eller enskilda rum”, 2010). Resultatet 

från denna studie visar att det finns bättre förutsättningar för att kunna koncentrera sig i 

enskilda kontor än i kontorslandskap. Detta mättes genom dimensionen koncentration som 

innefattar frågor om störande avbrott, hur väl det går att fokusera samt om irriterande ljud. 

Däremot finns det bättre förutsättningar för samarbete i kontorslandskap än i enskilda kontor, 

eftersom kontorsutformning hade ett positivt samband med dimensionen samarbete. Denna 

dimension mätte hur gemenskapen är, om arbetsklimatet är avslappnat, samt om det finns 

upplevda konflikter på arbetsplatsen.  

Vidare undersöktes även personlighet för att se om den påverkar graden av 

arbetstillfredsställelse, då med fokus på personlighetsdimensionen utåtriktning. Som 

beskrivet tidigare är en person som skattar sig högt på dimensionen utåtriktning pratglad, 

social och entusiastisk och en person som skattar sig lågt är tyst, reserverad och 

tillbakadragen. Resultaten visade inte på något signifikant samband mellan utåtriktning och 

arbetstillfredsställelse. Den generellt höga arbetstillfredsställelsen hos deltagarna kan vara en 

av orsakerna till varför utåtriktning inte visade på något samband med arbetstillfredsställelsen 

i de två olika kontorsutformningarna, som förväntat. Detta förväntade vi oss då en person 

som är social bör kunna hantera kontakten med andra människor i kontorslandskap bättre och 

därmed ha en högre arbetstillfredsställelse än en person som är mer tillbakadragen. Resultatet 

i denna studie stödjer att personer aktivt kan bibehålla för dem en önskvärd nivå av social 

kontakt (Sundstrom, 1977; Sundstrom & Sundstrom, 1981, citerad i Sundstrom et al., 1980). 

Oavsett hur utåtriktad individen är och vad denne sitter i för kontorsutformning kan denne 

anpassa den sociala kontakten till en behaglig nivå för sig själv. En annan förklaring till 

varför resultaten inte gick i förväntad riktning kan vara att större delen av deltagarna inte 

hamnade i dimensionens yttersta percentiler. Medelvärdet för dimensionen utåtriktning var 

27.63 för dem i kontorslandskap och 29.49 för dem i enskilda kontor, vilket hamnar i 

percentilerna 41-50 respektive 51-60 i jämfördatan (Zakrisson, 2007).  

Det primära syftet var att undersöka personlighetsdimensionen utåtriktning, men då 

detta inte visade på starka samband analyserades även övriga personlighetsdimensioner i Big 

Five. Samtliga variabler för arbetstillfredsställelse visade på signifikanta negativa samband 

med personlighetsdimensionen känslomässighet. Detta innebär att personer som skattar sig 

som mindre känslomässiga även känner en större arbetstillfredsställelse. En person som 

skattar sig högt på denna dimension är spänd, retlig och känslomässig, medan en person som 
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skattar sig lågt är stabil, lugn och inte så emotionell (John & Srivastava, 1999). Medelvärdet 

för denna dimension låg på 18.22 för dem i kontorslandskap och 17.34 för dem i enskilda 

kontor, vilket hamnar i percentilerna 31-40 respektive 21-30 i jämfördatan (Zakrisson, 2007), 

vilket tyder på att deltagarna generellt uppskattat sig som lugna och stabila. Då resultatet 

visar att arbetstillfredsställelsen var högre i enskilda kontor än i kontorslandskap tror vi att 

detta kan bero på att en person som är lugn trivs bättre i en lugnare miljö så som ett enskilt 

kontor.  

Dimensionerna sympatiskhet, ordenlighet samt öppenhet för förändringar visade inte 

på några signifikanta samband med arbetstillfredsställelse. Medelvärdet för dimensionen 

sympatiskhet var 38.35 för dem i kontorslandskap och 37.24 för dem i enskilda kontor, vilket 

hamnar i percentilerna 71-80 respektive 61-70 i jämfördatan (Zakrisson, 2007). Detta tyder 

på att deltagarna generellt skattade sig som högt på dimensionen. En person som skattar sig 

högt på sympatiskhet är förlåtande, generös och hjälpsam, medan en person som skattar sig 

lågt är kall, ovänlig och otacksam (John & Srivastava, 1999). Vi tror inte att det påverkar 

individens egen arbetstillfredsställelse hur sympatisk denne är, men att det eventuellt skulle 

kunna påverka personer i individens omgivning om resultatet hade visat på låg sympatiskhet. 

Inte heller ordentlighetsdimensionen visade något signifikant samband med 

arbetstillfredsställelse. Ordentlighet mäter noggrannhet hos individen, där en person som 

skattar sig högt är organiserad, effektiv och ansvarsfull, medan en person som skattar sig lågt 

är slarvig, oansvarig och glömsk (John & Srivastava, 1999). Vi tror att det inte visade på 

några samband då ordentlighet kan vara svårt att koppla till arbetstillfredsställelse, utan 

snarare kanske påverkar prestationen. Även personlighetsdimensionen öppenhet för 

förändringar kan vara svår att koppla till arbetstillfredsställelse, då dimensionen mäter 

egenskaper som inte bör påverka trivseln. En person som skattar sig högt på dimensionen 

öppenhet för förändringar är intelligent, originell och nyfiken, medan en person som skattar 

sig lågt är ytlig, vardaglig och har få intressen (John & Srivastava, 1999).  

Även andra faktorer än de som tagits upp för analys i denna studie kan vara 

bidragande till att påverka arbetstillfredsställelsen. Enligt Zalesny och Farace (1987) reagerar 

personer olika på arbetsmiljön beroende på vilken position de har i organisationen. Position 

är en faktor som kan ha inverkan på arbetstillfredsställelsen och som kan ses som en 

begränsning med studien, då denna variabel inte är något vi tagit hänsyn till. En annan faktor 

som kan påverka arbetstillfredsställelsen är hur organisationskulturen och klimatet är på 

arbetsplatsen. För att få så jämförbara data som möjligt är studien genomförd på en och 

samma organisation på olika orter. Detta borde enligt oss ge liknande effekt på 

arbetstillfredsställelsen, men kan ändå vara värt att nämna då det skulle kunna vara en källa 

till skillnader då det trots allt är två olika arbetsplatser.  

Som vi tog upp i inledningen är det viktigt att ha kunskap om vilken 

kontorsutformning som ger högst arbetstillfredsställelse för att organisationer ska kunna fatta 

kloka beslut om arbetsmiljön och för att ta till vara på de mänskliga resurserna på bästa sätt. 

Denna studie stödjer tidigare resultat om att personer trivs bättre i enskilda kontor än i 

kontorslandskap. Resultatet visar att kontroll och koncentration upplevs bättre i enskilda 

kontor än i kontorslandskap. Samarbetet upplevdes bättre i kontorslandskap än i enskilda 

kontor. Studien bidrar även med kunskap om hur de olika personlighetsdimensionerna 

påverkar arbetstillfredsställelsen. Utåtriktning, sympatiskhet, ordentlighet och öppenhet för 

förändringar visade sig inte ha något samband med arbetstillfredsställelsen, men däremot 

hade känslomässighet det. Personlighetsdimensionen utåtriktning påverkade inte resultaten 

som förväntat och kanske heller inte spelar så stor roll för graden av arbetstillfredsställelse i 

de två olika kontorsutformningarna? Som vi nämnde tidigare har vi i detta urval inte fått 

några extremgrupper under dimensionen utåtriktning. Detta bör enligt oss ha påverkat 

resultatet så pass mycket att det skulle vara värt att undersöka ytterligare en gång, men då 
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med extremgrupper med högt respektive lågt på utåtriktning. Detta var inte möjligt att göra i 

denna studie, då det skulle ge för få deltagare i de båda grupperna. 
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Bilaga 1. Planritningar 

 
Figur 1. Planritning Arbetsplats 1 

  



 

 
 

Figur 2. Planritning Arbetsplats 2, plan 7 



 

 
 

 
Figur 3. Planritning Arbetsplats 2, plan 6 



 

 
 

Bilaga 2.  
Demografisk data 

 

Variabel % Antal (n)  

Kön  129  

   Kvinna  

   Man 

Ålder 

    - 30 

   31 – 40  

   41 – 50 

   51 –  

Civilstånd 

   Singel 

   Särbo 

   Sambo 

   Gift 

Hörsel 

   Normal 

   Nedsatt 

Yrkesgrupp 

   Högre chef 

   Mellanchef  

67,7 

31,5 

 

12,3 

31,5 

22,3 

33,8 

 

21,5 

9,2 

25,4 

43,8 

 

92,3 

6,3 

 

0,8 

7,2 

 

 

130 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

128 

 

 

125 

 

 

   Arbetsledare/Projektledare 0,8   

   Högre tjänsteman eller specialist 26,2   

   Lägre tjänsteman 

   Arbetare 

 40,0 

13,1 

  

   Annan yrkesgrupp       8,5   

Arbetar i: 

   Enskilt kontor 
 

56,9 
130  

   Kontorslandskap 

   Annat 

40,0 

3,1 

  

Arbetat antal år i företaget: 

   - 2 

   3 – 5 

   6 – 10 

   11 -  

Hur länge har du haft den position 

 

23,1 

31,5 

6,9 

38,5 

 

130 

 

 

 

 

129 

 

du har idag? 

   - 2 år 

   3 – 5 år 

   6 – 10 år 

   11 – år 

Arbetstid per vecka: 

   Mindre än halvtid (under 20 tim/vecka) 

   Halvtid (ca 20 tim/vecka) 

 

30,0 

33,8 

10,8 

24,6 

 

0 

2,3 

 

 

 

 

 

130 

 

   Mer än halvtid (ca 21 – 39 tim/vecka) 

   Heltid (ca 40 tim/vecka) 

   Mer än heltid (upp till 10 tim övertid/vecka) 

   Mycket mer än heltid (över 10 tim övertid/vecka) 

Lönespann: 

     - 20 000 kr/mån 

   20 001 – 25 000 kr/mån 

   25 001 – 30 000 kr/mån 

   30 001 – 35 000 kr/mån 

   35 001 –  

8,5 

82,3 

6,9 

0 

 

7,7 

46,9 

21,5 

10,0 

13,8 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

   

 


