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Sammanfattning 

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om det förelåg några skillnader i 

arbetsmotivation, psykisk samt generell hälsa bland anställda beroende på den kontorsmiljö 

de arbetar i och vilket kön de tillhör. Studien genomfördes vid en organisation som arbetar 

med ekonomiska frågor där 141 tjänstemän deltog genom att besvara en enkät. 

Mätinstrumenten som användes var BNS (Basic Need Satisfaction at workscale), GHQ 

(General Health Questionnaire), samt en fråga gällande generell hälsa. Motivation mättes 

genom underkategorierna autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet visade att det inte 

förelåg några skillnader i psykisk och generell hälsa beroende på kontorsmiljö och kön. 

Vidare visade resultatet skillnader i arbetsmotivation, där anställda som arbetade i egna 

kontor skattade autonomi och kompetens högre än de som arbetade i öppna kontorslandskap. 

Resultatet gällande samhörighet visade en svag tendens på skillnad i samma riktning som för 

de övriga motivationsfaktorerna. Ytterligare visades ingen skillnad mellan män och kvinnor 

och inte heller någon interaktion mellan kön och kontorsmiljö avseende arbetsmotivation. Det 

visade resultatet kan bero på att de anställda i egna kontor har bättre 

koncentrationsmöjligheter och därmed upplever en högre grad av autonomi, kompetens och 

samhörighet. 
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Title: Work motivation and health in different office environments – Is the experience 

different depending on office environment and gender? 

 

Abstract 

The purpose of this quantitative study was to examine if there were any differences regarding 

work motivation, mental and general health among employees depending on the office 

environment they were working in and based on their gender. The study was conducted by an 

organization that works with economic issues, which 141 officials participated by answering a 

questionnaire. The measuring instruments that were used were BNS (Basic Need Satisfaction 

at work scale), GHQ (General Health Questionnaire) and one question regarding general 

health. Motivation was measured through the subcategories autonomy, competence and 

relatedness. The result of the study showed that there were no differences regarding physical 

and general health depending on the office environment and gender. The result of the present 

study also showed that employees who worked in their own offices estimated autonomy and 

competence higher than employees who worked in open plan offices. A slight tendency of 

difference was shown regarding relatedness and office environment. No significant difference 

was shown regarding gender and office environment. The shown result are believed to depend 

on that employees who works in their own offices has better concentration opportunities and 

there for experience a higher level of autonomy, competence and relatedness.  
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vill vi tacka deltagarna i undersökningen som gjorde denna studie möjlig.  
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Introduktion 

Tidigare studier har visat att olika former av kontorskoncept (öppna/slutna kontor) kan 

påverka en kontorsanställds hälsa samt arbetsprestation. En kontorsmiljö som definieras som 

öppen och transparent kan till exempel bidra till stress och distraktion för den 

kontorsanställde, som i sin tur kan bidra till hälso- och arbetsrelaterade prestationsproblem på 

lång sikt (De Croon, Sluiter, Kuijer & Frings-Dresen, 2005). Det har dessutom framkommit 

av tidigare forskning att öppna kontorslandskap minimerar de fysiska barriärerna anställda 

emellan och ökar gemenskapen i en arbetsgrupp. Däremot tillkommer det en del negativa 

aspekter med denna form av kontorskoncept och det har visat sig i form av hög ljudnivå och 

koncentrationssvårigheter. Det har även konstaterats att graden av arbetstillfredsställelse och 

upplevelse av sin arbetsplats har en stark koppling till vilken form av kontorsmiljö individer 

arbetar i (Leder, Newsham, Veitch, Mancini & Charles, 2016). Enligt författarna visar studien 

att individer som har tillgång till bland annat ett eget fönster vid sin arbetsstation har påvisat 

högre grad av arbetstillfredsställelse. I linje med detta visar Leder, Newsham, Veitch, Mancini 

och Charles (2016) att öppna kontorslandskap är den främst använda kontorsmiljön i dagens 

samhälle. Författarna visar att kontorsmiljö spelar en stor roll för hur medarbetare upplever 

sin arbetsplats och det kan därför vara av intresse att fortsätta undersöka hur viktig del 

designen av kontoret har för arbetstillfredsställelsen hos de anställda (Shafaghat, Keyvanfar, 

Ferwati & Alizadeh, 2015). Detta genom att undersöka vilken typ av kontorsmiljö som 

främjar de sociala, kommunikativa och ekonomiskt vinnande aspekterna på främsta sätt. 

Forskningen gällande kontorsmiljö visar på skillnader och det kan därför vara av intresse att 

fortsätta studera hur individers arbetsmotivation och hälsa påverkas beroende på den 

kontorsmiljö de befinner sig i. 

Individers beteende, attityd, tillfredsställelse och prestation påverkas på olika sätt 

beroende på vilken sorts miljö de befinner sig i (Lee & Brand, 2005). Författarna nämner att 

öppna landskap skapar bättre kommunikation mellan medarbetarna jämfört med slutna kontor 

men att de öppna landskapen genererar problem för medarbetarna i form av buller samt andra 

distraktioner. Öppna kontorslandskap innebär att arbetsplatsen inte har några väggar mellan 

individernas arbetsstationer, däremot kan skärmar, växter eller andra avskiljare förekomma 

för att skärma av individerna från varandra (Danielsson, Bodin, Wulff & Theorell, 2015). De 

traditionella öppna kontorslandskapen delas enligt Danielsson (2015) in i tre olika typer och 

dessa är litet (4-9 individer som delar arbetsyta), medel (10-24 individer som delar arbetsyta) 

samt stort (>25 individer delar arbetsyta). Lee och Brand (2005) menar att öppna 
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kontorslandskap är ett använt verktyg av arbetsgivare för att öka kommunikationen mellan de 

anställda. En annan fördel med öppna kontorslandskap som Brennan, Chugh och Kline (2002) 

skriver om är att det bland annat är billigare att bygga samt rymmer fler individer på en 

mindre yta. Det tillkommer dock distraktioner med öppna landskap, både positiva och 

negativa (Lee & Brand, 2005). Författarna menar att inslag av ljus, ljud, tillgång till fönster 

och temperatur är faktorer som påverkar de anställda i olika former av öppna landskap. 

Studien visade att det var de anställdas attityder, beteenden och arbetstillfredsställelse som 

påverkades av dessa faktorer i negativ bemärkelse. Även Banbury, Macken, Tremblay och 

Jones (2001) tar i sin artikel upp att individer som sitter i öppna kontorslandskap störs av ljud 

omkring dem och uppger ofta klagomål på ljud i form av telefonsamtal eller andra 

störningsmoment som kommer från individer runt omkring.  

Egna kontor är den andra formen av kontorsmiljö som kommer att undersökas i 

föreliggande studie. Arbetsmiljöverket (2015) beskriver att utformningen på ett slutet kontor 

är av betydelse och enligt rekommendationer från arbetsmiljöverket bör slutna cellkontor ha 

en takhöjd på cirka 2,4 meter och en kontorsyta på 8-10 kvadratmeter. Ett slutet kontor 

beskrivs som en plats som genererar större avskildhet och ger upphov till bättre 

koncentrationsmöjligheter. Nackdelar med ett slutet cellkontor kan vara att kommunikationen 

mellan medarbetare minskar, överblicken över kontoret i helhet minskar och individerna kan i 

värsta fall få en känsla av isolering från de övriga på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Tidigare forskning av Yildirim, Akalin-Baskaya och Celebi (2007) har visat att män 

och kvinnor kan uppleva den kontorsmiljö de sitter i på olika sätt. Ett exempel på detta är att 

kvinnor i öppna kontorslandskap har visat sig bry sig mer om sin privata sfär än vad männen 

har uppvisat. Det diskuteras även av Danielsson, Bodin, Wulff och Theorell (2015) att 

kvinnor och män har olika sätt att förhålla sig till sina kontorsmiljöer. Kvinnor tenderar att 

känna sig mer stressade än män i öppna landskap och män har en tendens att lättare hamna i 

konflikter med andra när de sitter i öppna landskap (Danielsson et al., 2015). Författarna 

menar att detta kan ha att göra med att kvinnor är mer benägna att skapa goda relationer på 

arbetsplatsen än män. Författarna visade även att kvinnor i högre grad stördes av höga 

ljudnivåer och detta har visat sig genom att kvinnor mer frekvent rapporterat detta till högre 

instanser. Danielsson et al. (2015) visade också på ett samband mellan sjukfrånvaro från 

arbetsplatsen beroende på vilken form av kontorsmiljö de sitter i. Kvinnor som arbetade i 

öppna kontorslandskap hade i dessa undersökningar högre sjukfrånvaro än vad män hade som 

arbetade i samma kontorsmiljö. Kim, de Dear, Cândido, Zhang och Arens (2013) visade upp 

ett resultat i linje med detta, där kvinnor är överrepresenterade gällande att uttrycka missnöje 
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över hur deras aktuella kontorsmiljö är utformad och att deras upplevelse av kontorsmiljö ofta 

beskrivs mer negativ om man jämför med männens uttryckta upplevelse. 

Arbetsmotivation beskrivs som meningsfullhet i arbetet och definitionen utgår inte 

bara från personliga värderingar utan även från egen handlingskraft och ett framtidsorienterat 

tänkande som ger mening och syfte till att individer verkar på arbetsplatsen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov och Kornazheva (2001) skriver att 

individer motiveras och finner välbefinnande i organisationer där de upplever psykologisk 

tillfredsställelse. Definitionen av motivation diskuterar även Meyer och Becker (2004) och de 

menar att motivation innehåller två funktioner. Med detta menar de att motivation är en 

energigivande kraft som får människor att agera samt att denna kraft har konsekvenser för hur 

agerandet visas i ett beteende hos individen. Detta ger alltså en förklaring till varför 

individerna är motiverade, vad de vill utföra samt hur hårt de är villiga att arbeta för att nå sitt 

mål. Att sätta upp mål är det som vanligtvis ligger i fokus för motivationen, även om målen är 

tilldelade andra individer eller individen själv (Meyer & Becker, 2004). 

Motivation går att definiera på olika sätt och Deci och Ryan (2008) tar upp SDT (Self-

determination theory) som är baserat på mänsklig motivation, välmående och utveckling. 

Enligt Deci och Ryan (2000) är SDT de medfödda psykologiska behoven hos en individ det 

som ligger till grund för deras egen motivation och det är först när behoven är tillfredsställda 

som individen uppnår hög motivation. De menar dessutom att SDT innebär att individer föds 

med tre psykologiska behov vilka är autonomi, kompetens och samhörighet. Motivationen hos 

individer ökar när dessa tre behov är tillfredsställda och minskar när tillfredställelse saknas. 

De beskriver att behovet av autonomi handlar om individens inre önskan om 

självbestämmande, att själv kunna bestämma vilka aktiviteter denne skall utföra. Eftersom 

autonomi berör individens frihet så är behovet viktigt för hälsan hos individen. Vidare tar 

författarna upp att autonomi även handlar om att det som individen själv önskar kunna 

bestämma ska stämma överens med aktiviteterna som genomförs. Författarna nämner att det 

inre jaget har en positiv påverkan på motivation, välbefinnande och tillfredställelse. Koen, 

Maarten, Luc & Bart (2015) beskriver autonomi som en kombination av påbörjande, 

underhåll och reglering av den egna viljan. Uppfylls dessa tre aspekter fylls individen av en 

frihetskänsla i sina handlingar. Kompetensbehovet handlar om individens inre önskan om 

friheten att engagera sig i aktiviteter som de själva finner intressanta och som ger utmaning 

för individen (Deci & Ryan, 2000). Cross & Wyman (2006) tar upp att genom 

kompetensbehovet vill individen känna att denne har en inverkan på omgivningen och kunna 

uppnå resultat av det. Deci & Ryan (2000) beskriver kompetensbehovet som uppfyllt när 
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individen anpassar sig till förändringar och när behovet inte är uppfyllt saknar individen brist 

på motivation samt känner hjälplöshet och frustration. Känner däremot individer att de klarat 

av att nå uppsatta mål infinner sig en känsla av personlig framgång samt en känsla av att 

kunna kontrollera resultatet (Koen, Maarten, Luc och Bart, 2015). Det tredje behovet som tas 

upp är samhörighet, som handlar om individens inre önskan om att känna trygghet, närhet och 

gemenskap till andra individer. Författarna menar att när individer skapar relationer med 

varandra och känner att det finns en gemenskap uppfylls behovet av samhörighet (Deci & 

Ryan, 2000). Cross & Wyman (2006) tar upp att samhörighet har en påverkan på individens 

sociala sammanhang på så vis att individen känner upplevelse av omtanke och respekt till 

andra.  

Ett tillstånd av välbefinnande definieras enligt Jones, Hill och Henn (2015) som en 

balansgång mellan positiv och negativ inverkan på våra liv eller som något som är primärt 

styrt av vår jakt på livstillfredställelse. Begreppet hälsa har många definitioner och enligt 

WHO kan hälsa definieras som ett tillstånd av socialt och mentalt välmående och inte bara 

avsaknaden av sjukdom. WHO menar även att hälsa innebär fullkomlig psykiskt 

välbefinnande (World Health Organization, 1946). World Health Organization (1948) 

definierar att hälsa har ett fokus på den hälsosyn som betonar individens sociala samt friska 

liv och inte det sjuka. Vad som vill framhävas är alltså att hälsa ska vara ett mål som är 

positivt samt angår individen och dennes levnadssituation (World Health Organization, 1948).  

Enligt World Health Organization (2016) benämns psykisk hälsa som ett tillstånd av 

välbefinnande där individen ser till att klara av påfrestningar som är normala samt produktivt 

kunna arbeta för att bidra till samhället. Den psykiska hälsan ligger till grund för att individer 

ska kunna tänka, samspela med andra, försörja sig samt känna njutning i livet (World Health 

Organization, 2016). Enligt Folkhälsomyndighetens rapport (2016) innefattar psykisk hälsa 

hälsorelaterad livskvalitet som i sig innehåller upplevt välbefinnande, symptom samt funktion 

i aktiviteter som ingår i vardagen Rapporten visar att psykisk hälsa och ohälsa går att mäta på 

många sätt och därmed brukar frågor om självskattad hälsa och välbefinnande ge svar på både 

den psykiska och fysiska hälsan hos individen. Rapporten visade även att de flesta individer 

uppger att de över lag har en bra hälsa, men trots detta är det många som har besvär som 

indikerar på psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Den psykiska ohälsan visade sig i 

form av bland annat huvudvärk, stress och trötthet dessa symptom visade sig vara vanligare 

hos kvinnor än hos män samt att yngre individer ofta hade mer besvär än äldre. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger några skillnader i arbetsmotivation, 

psykisk samt generell hälsa bland anställda beroende på kontorsmiljö (egna kontor/öppna 

landskap) och kön. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns någon interaktion mellan 

kontorsmiljö och könstillhörighet avseende arbetsmotivation och hälsa. 

 

Frågeställningar 

1.   Skiljer sig arbetsmotivation, psykisk och generell hälsa beroende på vilken kontorsmiljö 

man arbetar i? Hur ser den skillnaden i så fall ut? 

2.   Föreligger det någon interaktion mellan kontorsmiljö och kön och hur ser interaktionen i 

så fall ut? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes genom strategiskt urval med deltagare från ett statligt ägt företag med 

kontor placerat på två olika orter i Sverige. Urvalskriteriet var att deltagarna skulle arbeta med 

liknande arbetsuppgifter. De två kontoren hade olika arbetsmiljöer varav personalen vid det 

ena kontoret arbetade i öppna kontorslandskap och personalen vid det andra arbetade i egna 

kontor. Totalt delades 180 enkäter ut varav 141 besvarades vilket gav en svarsfrekvens på 78 

%. Fördelningen på den kontorsmiljö deltagarna arbetade i var att 53 (38 %) personer 

arbetade i öppna landskap och 88 personer (62 %) i egna kontor. Totalt svarade 45 män (32 

%) och 96 kvinnor (68 %) i åldrarna 23-65 år (M=45 år) på enkäten. Av deltagarna var det 17 

män (12 %) och 36 kvinnor (25 %) som arbetade i öppna kontorslandskap samt 28 män (20 

%) och 60 kvinnor (43 %) som arbetade egna kontor. De som deltog i studien hade som 

kortast arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 1 månad och som längst i 42 år och 1 månad 

(M=11 år och 1 månad). Alla som deltog var tillsvidareanställda varav 123 stycken (87 %) 

hade en heltidsanställning och 18 stycken (13 %) en deltidsanställning. Internt bortfall har 

förekommit i form av att två enkäter inte besvarades med ålder samt att tre enkäter inte 

besvarandes med hur länge den anställde hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats. Dessa 

enkäter ingick ändå eftersom deltagarna svarat på frågorna som rör arbetsmotivation, psykisk 

samt generell hälsa.   
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Material/ mätinstrument 

För att mäta arbetsmotivation och hälsa utformades en enkät med totalt 40 frågor (bilaga 1). 

21 av frågorna var tagna från BNS (Basic Need Satisfaction at work scale) med en svensk 

översättning av Eriksson (2012) vilken mätte arbetsmotivation. Frågorna var indelade i tre 

stycken delskalor: autonomi som innehåller 7 påståenden, kompetens innehållande 6 

påståenden och samhörighet vilken innehåller 8 påståenden. Skalan för BNS var en 7-gradig 

skala vilken sträckte sig från “Stämmer inte” till “Stämmer helt”. Nio av enkätfrågorna i BNS 

var negativt ställda och dessa vändes om till positiva. Tolv av enkätfrågorna var GHQ 

(General Health Questionnaire) som mätte psykiskt välbefinnande och enkäten utgjordes av 

en 4-gradig skala vilken sträckte sig från “Stämmer inte alls” till “Stämmer helt”. Av dessa 

frågor var 6 stycken negativt ställda och vändes om till positiva. En fråga om generell hälsa 

hämtades från den nationella folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten, 2016). Frågan 

handlade om hur individen bedömer sitt allmänna hälsotillstånd och mättes på en 5-gradig 

skala som sträckte sig från “Mycket bra” till “Mycket dåligt”. För att ett högt värde ska anses 

vara positivt vändes denna skala så att 5 ansågs vara ”mycket bra”. I enkäten fanns det 

inledningsvis sex demografiska frågor om kön, ålder, vilken kontorsmiljö deltagaren arbetar i, 

anställningsform, sysselsättningsgrad samt hur länge deltagaren har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats. Reliabilitetstestning med Cronbach´s Alpha av skalorna visade: autonomi .57, 

kompetens .63, samhörighet .79 samt GHQ .75. Den interna reliabiliteten var relativt god för 

alla index med en reliabilitet över .60, förutom för autonomi med ett Cronbach´s Alpha på 

.57. 

 

Tillvägagångssätt 

Som ett första steg i studien kontaktades företagets kontorschefer på de båda orterna via 

telefon angående förfrågan om deltagande i en enkätundersökning om arbetsmotivation och 

hälsa. Efter att kontorscheferna tackat ja till att medverka delades enkäten ut i pappersformat 

på de två kontoren tillsammans med ett missivbrev (bilaga 2) samt en tillhörande svarslåda att 

lägga enkäterna i. Kontorscheferna på kontoren ansvarade för att enkäterna delades ut till 

personalen. Personalen på de båda arbetsplatserna hade sedan en vecka på sig att besvara 

enkäterna innan de samlades in för att analyseras. 

 

 

 

 



 

 7 

Design och dataanalys 

Studien genomfördes som en enkätundersökning och hade en 2 x 2 faktoriell 

mellanpersonsdesign, med oberoende variablerna kontorsmiljö (eget kontor/öppna 

kontorslandskap) och kön (man/kvinna). Beroende variablerna var arbetsmotivation, psykisk 

och generell hälsa. Dataanalysen skedde i statistikprogrammet SPSS Statistic genom en 

multivariat variansanalys (MANOVA) för att kunna mäta om det förelåg några skillnader i 

upplevelsen av arbetsmotivation, som mättes genom underkategorierna autonomi, kompetens 

och samhörighet. Medelvärden räknades ut för de tre underkategorierna. Vidare gjordes två 

variansanalyser (ANOVOR) för att mäta GHQ samt generell hälsa. Ett internt bortfall 

förekom på 14 stycken svar på frågor gällande GHQ samt BNS. För dessa frågor ersattes det 

saknade värdet med ett medelvärde för deltagarnas svar på den specifika frågan. För att 

betrakta eventuella skillnader som statistiskt signifikanta drogs en gräns vid 5 % (p <0.05).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i enkäten var under processens gång anonyma och via missivbrevet som skickades 

med informerades det om att deltagandet av enkäten var frivilligt. Det framgick även i 

missivbrevet att svaren inte kunde kopplas till en enskild individ samt att svaren behandlades 

konfidentiellt. 

 

Resultat 

Resultatet av om det förelåg några skillnader i arbetsmotivation, psykisk samt generell hälsa i 

förhållande till kön och kontorsmiljö kommer att redovisas nedan. För att kunna mäta 

arbetsmotivation genom dess underkategorier samt eventuella interaktionseffekter mellan kön 

och kontorsmiljö användes en multivariat variansanalys (MANOVA). Vidare gjordes två 

univariata variansanalyser (ANOVOR) för att mäta om det förelåg någon skillnad i psykisk 

samt generell hälsa beroende på vilken kontorsmiljö personalen arbetar i. De univariata 

analyserna användes även för att mäta om det förelåg skillnader mellan män och kvinnor samt 

interaktion mellan kön och kontorsmiljö inom psykisk och generell hälsa. 

Resultatet av den multivariata analysen påvisade en svag tendens på skillnader 

gällande arbetsmotivation i förhållande till den kontorsmiljö som de anställda arbetade i, 

Wilks´ Lambda = .956, F (3,135) = 2.07, p = .11. Efterföljande separata variansanalyser 

visade en huvudeffekt av autonomi, F(1,137) = 4.22, p = .04,   
  = .030 där de anställda som 

arbetade i eget kontor upplevde högre grad av autonomi (M=5.03, SD=.08) än de som 
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arbetade i öppna kontorslandskap (M=4.75, SD=.11) (figur 1). Analyserna visade också en 

huvudeffekt av kompetens, F(1,137) = 4.52, p = .04,   
  = .032 där de anställda som arbetade i 

egna kontor skattade sin kompetens högre (M=5.62, SD=.09) än de som arbetade i öppna 

kontorslandskap (M=5.32, SD=.11). Resultatet gällande samhörighet visade en svag tendens 

till skillnad beroende på kontorsmiljö, F(1,137) = 3.04, p = .083,   
  = .022 och går i samma 

linje som autonomi och kompetens. Ingen skillnad mellan män och kvinnor påvisades 

gällande arbetsmotivation, Wilks´ Lambda = .977, F (3,135) = 1.04, p= .38. Analysen visade 

inte heller på någon interaktion mellan kön och kontorsmiljö, Wilks´ Lambda = .985, F 

(3,135) = .66, p= .58.  

 

 

Figur 1: Medelvärde (M) för arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) 

baserat på kontorsmiljö.  

 

Utifrån variansanalyserna kunde det inte urskiljas några skillnader gällande generell 

hälsa och psykiskt välbefinnande beroende på vilken kontorsmiljö personalen arbetar i. Det 

förelåg heller inga skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av deras psykiska och 

generella hälsa. Vidare kunde det inte påvisas några interaktionseffekter mellan kön och 

kontorsmiljö i förhållande till personalens hälsa. Detta då resultaten visade på en 

signifikansnivå över 5 % (p > .05). 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Autonomi Kompetens Samhörighet 

Eget kontor 

Öppet kontorslandskap 



 

 9 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Enkätstudien undersökte om det förelåg några skillnader i arbetsmotivation, psykisk samt 

generell hälsa i förhållande till kön och kontorsmiljö. Arbetsmotivation mättes utifrån 

underkategorierna autonomi, kompetens och samhörighet. Deltagarna i studien hade liknande 

arbetsuppgifter och arbetade i egna kontor eller i öppna kontorslandskap. Resultatet visade på 

skillnader i arbetsmotivation i förhållande till vilken kontorsmiljö personalen arbetade i, där 

de anställda som arbetade i egna kontor upplevde högre autonomi och kompetens än de som 

arbetade i öppna kontorslandskap. Resultatet visade dessutom på en svag tendens till att 

personalen upplevde skillnad gällande samhörighet i förhållande till kontorsmiljö. 

Deltagarna i studien som arbetar i egna kontor skattade högre autonomi och 

kompetens än de som arbetar i öppna kontorslandskap. Resultatet överensstämmer med det 

som Leder, Newsham, Veitch, Mancini och Charles (2016) diskuterar i sin artikel, det vill 

säga att individer i egna kontor ofta känner högre arbetstillfredsställelse än de som arbetar i 

öppna landskap. Författarna menar att detta kan bero på att personalen i de egna kontoren 

skärmar av oönskade ljud. I egna kontor minskar även risken för att andra individer ska ta del 

av privata samtal. Att individer i eget kontor skattar högre autonomi och kompetens kan 

dessutom bero på att de har tillgång till ett eget fönster, vilket författarna menar har påvisat en 

högre grad av arbetstillfredsställelse. En hög grad av arbetstillfredsställelse kan leda till ökad 

arbetsmotivation, i detta fall ökad autonomi och kompetens hos personalen. Deci, Connell och 

Ryan (1989) har beskrivit att upplevd autonomi har betydelse för individens inre motivation. 

Motivation och tillfredställelse antas öka när en individ skattar hög autonomi. Lamb och 

Know (2016) bekräftar resultatet i föreliggande studie då de tar upp att stress hos individer 

kan uppstå av buller och oönskade ljud runt omkring dem. Dessa ljud kan till exempel 

förekomma när individerna arbetar i öppna kontorslandskap och minskas i de egna kontoren. 

Författarna skriver även att stressen i sin tur kan leda till minskad arbetsprestation hos de 

anställda. Att sitta i eget kontor genererar enligt arbetsmiljöverket (2015) till större avskildhet 

för individen. Cross och Wyman (2006) beskriver kompetensbehovet som att individen vill 

känna att denne har inverkan på sin omgivning och genom detta kunna nå uppsatta mål. Detta 

som författarna nämner kan möjligtvis gå i linje med deltagarnas skattande gällande 

kompetens i föreliggande studie. Det vill säga att personalen som arbetar i egna kontor lättare 

kan välja sin omgivning än de som sitter tillsammans med kollegor i öppna landskap. Som 

framgår av resultatet i föreliggande studie bekräftas detta av att personalen i studien skattar 
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högre autonomi och kompetens, det vill säga att de känner frihet och möjlighet till 

självbestämmande när de sitter i eget kontor. 

Studien visade även på en svag tendens till skillnad gällande samhörighet och 

kontorsmiljö, vilket redovisas i figur 1. Enligt Lee, Lee, Joen, Zang och Kang (2016) har 

studier tidigare visat på att öppna kontorslandskap bidrar till hög samhörighet hos individer 

men att öppna landskap med tiden har lett till en negativ effekt som exempelvis att de 

anställda känner sig störda av ljud runt omkring. Anledningen till att det fanns en svag 

tendens till skillnad gällande samhörighet och kontorsmiljö i denna studie kan bero på att 

personalen i egna kontor lättare kan välja bort ovälkomna ljud omkring sig. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) kan egna kontor associeras till känslor av isolering och brist på 

kommunikation för personalen. Deci och Ryan (2000) beskriver samhörighet som ett behov 

av trygghet och gemenskap med andra individer. Resultatet kan bero på att personalen i egna 

kontor lättare kan skapa nära relationer då de har en privat yta att umgås på. Att personalen i 

egna kontor upplever högre samhörighet kan även bero på att de själva väljer när de ska 

kommunicera med kollegor, de sitter inte tillsammans utan måste själva skapa 

kommunikation 

Resultatet av föreliggande studie visade att deltagarna i enkätstudien skattade hög 

autonomi (M=4.92), kompetens (M=5.54) och samhörighet (M=5.78) vilka hör till 

arbetsmotivation. Dessa medelvärden var oberoende av om de arbetade i öppna 

kontorslandskap eller i eget kontor. Skalan som arbetsmotivation mättes på var en skala på 1-

7 där 7 innebar att individerna hade en hög arbetsmotivation ”Stämmer helt”. Som Deci och 

Ryan (2000) nämner ökar motivationen hos individen när dessa tre behov är tillfredsställda 

och minskar när tillfredställelse saknas. Det går alltså att se utifrån det resultat som 

framkommit att deltagarna i studien känner sig motiverade på sina arbetsplatser. Vidare tar 

författarna upp att dessa tre behov (autonomi, kompetens och samhörighet) behöver vara 

uppfyllda för att individen ska känna tillfredställelse, det räcker inte med att en eller två av 

dessa är uppfyllda. Deci och Ryan (2000) menar att när autonomi, kompetens och 

samhörighet tillsammans är uppfyllda känner individer motivation och detta framkallar i sin 

tur engagemang, hög kvalitet och ansträngning att motivera andra och inte enbart sig själv. 

Vidare visade resultatet inte på skillnader i psykisk och generell hälsa beroende på den 

kontorsmiljö de anställda arbetade i. Vimalanathan och Babu (2014) visar i sin studie att 

effekten av miljön som personalen arbetar i kan sänka eller höja effektiviteten hos 

medarbetarna och att miljön, i form av att bland annat värme och ljus, spelar en stor roll för 

medarbetarnas hälsa. Att resultatet inte påvisade några skillnader i psykisk och generell hälsa 
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beroende på kontorsmiljö kan bero på att de anställdas behov av ljus och värme är uppfyllt på 

ett likartat sätt i de två miljöerna och därmed upplever de sin hälsa som god. Överlag skattade 

deltagarna i studien relativt högt på psykiskt välbefinnande (M=3.48) där 4 är “mycket bra” 

samt på generell hälsa (M=4.16) där 5 är “mycket bra”. Detta resultat var oberoende av om 

personalen arbetade i eget kontor eller öppna kontorslandskap vilket indikerade på att de båda 

arbetsplatserna har en väl fungerande miljö för de anställda att arbeta i. 

Som nämnts i resultatet kunde inga skillnader i arbetsmotivation, psykisk eller generell 

hälsa påvisas mellan män och kvinnor i förhållande till den kontorsmiljö de arbetar i. Tidigare 

studier har dock funnit motsatsen till det resultat som framgick i denna studie, det vill säga att 

män och kvinnor upplever bland annat ljudmiljön i öppna kontorslandskap olika (Danielsson 

et al., 2015). Författarna menar att kvinnor i större utsträckning än män rapporterat högre grad 

av störningsmoment i öppna kontorslandskap. Oljud har visat sig vara en källa till stress i 

öppna landskap och stress har visat sig ha en större negativ inverkan på kvinnor i form av 

högre sjukfrånvaro hos kvinnor än män. Kim, de Dear, Cândido, Zhang och Arens (2013) 

skriver också att när utvärderingar genomförts tenderar kvinnor att reagera mer negativt på 

aspekter som kontorsdesign och belysning samt att kvinnor värnar mer om sin privata sfär än 

vad män uppvisat sig göra. Att det inte förelåg några skillnader mellan män och kvinnor i 

studien kan bero på att miljön som de arbetar i upplevs som positiv av dem båda.  

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie var de enkätfrågor som användes beprövade instrument. För att mäta 

arbetsmotivation användes det reliabilitetstestade instrumentet BNS (Basic Need Satisfaction 

at work scale) (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010) med 

översättning av Eriksson (2012). GHQ (General Health Questionnaire) användes som 

mätinstrument för psykiskt välbefinnande som är reliabilitetstestad av Sconfienza (1998). För 

att undersöka studiens trovärdighet genomfördes reliabilitetstester som visade på ett 

Cronbach´s Alpha över .6 vilket indikerar på god reliabilitet (Aron, Aron och Coups, 2009). 

Autonomi visade dock på en lägre reliabilitet i jämförelse med de övriga underkategorierna, 

med ett Cronbach´s Alpha på .57. I föreliggande studie användes den svenska översättningen 

av BNS som inte är ett lika beprövat instrument som den engelska versionen. Detta kan ha 

bidragit till en något lägre reliabilitet. Svarsfrekvensen för studien var hög och hade ett 

externt bortfall på 39 enkäter av totalt 180. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt 

användes en pappersenkät istället för en webbaserad enkät. Svarsfrekvensen skulle dock 

kunnat bli ännu högre om information samt utdelning av enkäterna inte överlåtits till 
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kontaktpersoner på organisationerna. Ur ett etiskt perspektiv hade insamling av enkäter 

kunnat ske vid ett tillfälle i stället för att de lämnades i en obevakad svarslåda. Detta skulle 

kunna bidragit till en högre känsla av anonymitet hos deltagarna. En del av enkätfrågorna var 

retrospektiva och formulerade så att deltagarna skulle svara utifrån hur de känt de senaste 

veckorna. Detta valde vi för att svaren skulle reflektera personalens nuvarande hälsotillstånd 

och därmed innebära korrekta svar från deltagarna.  

 

Förslag till fortsatt forskning och praktisk relevans 

I föreliggande studie deltog tjänstemän som arbetar med ekonomiska frågor och det kan vara 

av intresse att undersöka andra yrkesgrupper som arbetar i liknande kontorsmiljöer. Detta för 

att se om det är arbetsuppgifterna som styr och påverkar upplevelsen av arbetsmotivation, 

psykisk samt generell hälsa i förhållande till kontorsmiljö. I denna studie framkom skillnader i 

arbetsmotivation då de som arbetar i egna kontor skattade högre autonomi, kompetens och 

samhörighet än de som arbetar i öppna kontorslandskap. Det kan därmed vara av intresse för 

organisationen att få kännedom om vilken kontorsmiljö som personalen upplever högre 

respektive lägre arbetsmotivation i, för att kunna arbeta fram en åtgärdsplan som kan bidra till 

ökad arbetsmotivation för de som arbetar i öppna kontorslandskap. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Motivation och hälsa 

 
Här nedan följer ett antal bakgrundsfrågor, vänligen fyll i dessa: 

 

Kön: 

☐ Man 

☐ Kvinna 

 

 

Ålder (Fyll i antal år):________ 

 

 

Vilken kontorsmiljö arbetar du i? 

☐ Landskap  

☐ Eget kontor 

 

 

Vilken anställningsform har du? 

☐ Tillsvidareanställd 

☐ Visstidsanställd 

☐ Timanställd 

 

 

Vilken sysselsättningsgrad har du? 

☐ Heltid 

☐ Deltid 

 

 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? (Fyll i antal år/ 

månad)_________________ 
 

 

 

           Mycket          Bra        Någorlunda          Dåligt          Mycket 

bra         dåligt 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  1               2                3                       4                    5          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa in det svarsalternativ mellan 1-7 som är bäst 

relaterat till ditt arbete.  
Stämmer inte                          Stämmer något                           Stämmer helt  

 

1. Jag har goda möjligheter att påverka          1               2               3               4               5               6               7 

hur mitt arbete ska utföras    

   

2. Jag gillar mina arbetskamrater           1               2               3               4               5               6               7 

  

3. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb          1               2               3               4               5               6               7 

  

4. På jobbet får jag uppskattning för           1               2               3               4               5               6               7 

mitt arbete    

 

5. Jag känner mig pressad på arbetet          1               2               3               4               5               6               7 

 

6. Jag kommer överens med mina           1               2               3               4               5               6               7 

arbetskamrater   

 

7. Jag håller mig för mig själv på           1               2               3               4               5               6               7 

jobbet     

 

8. Jag kan fritt uttrycka vad jag                       1               2               3               4               5               6               7 

tycker och tänker på jobbet  

 

9. Jag betraktar mina arbetskamrater           1               2               3               4               5               6               7 

som mina vänner   

 

10. Jag har lärt mig nya intressanta           1               2               3               4               5               6               7 

färdigheter på jobbet   

 

11. När jag är på jobbet måste jag           1               2               3               4               5               6               7 

göra vad jag blir tillsagd  

 

12. De flesta dagar känner jag att jag           1               2               3               4               5               6               7 

uträttat något på jobbet   

 

13. Mina känslor beaktas på jobbet           1               2               3               4               5               6               7 

 

14. Jag har inte stora möjligheter att           1               2               3               4               5               6               7 

visa vad jag går för på jobbet      

 

15. Mina arbetskamrater bryr sig           1               2               3               4               5               6               7 

om mig     

 

16. Jag har inte många nära vänner           1               2               3               4               5               6               7 

på jobbet    

 

17. Jag känner att jag kan vara mig           1               2               3               4               5               6               7 

själv på jobbet    

 

18. Mina arbetskamrater gillar mig inte          1               2               3               4               5               6               7 

 

19. Jag känner ofta att jag saknar          1               2               3               4               5               6               7 

kompetens i mitt arbete 

 

20. Jag har få påverkansmöjligheter           1               2               3               4               5               6               7 

i mitt arbete 

 

21. Människor är vänliga på mitt jobb          1               2               3               4               5               6               7 



 

 

Hur har nedanstående påståenden stämt in på dig under de senaste veckorna?  

Svara genom att ringa in det alternativ som passar dig bäst.  

 
            Stämmer                  Stämmer         Stämmer               Stämmer 

                                                                                 inte alls           delvis             bra                helt 

1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör        1               2               3                  4 

 

2. Jag har svårt att sova på grund av                                  1               2               3                  4 

problem och svårigheter 

 

3. Jag känner att jag spelar en           1               2               3                  4 

betydelsefull roll för andra 

 

4. Jag känner mig kapabel att          1               2               3                  4 

att fatta beslut 

 

5. Jag känner mig väldigt pressad                                   1               2               3                  4 

 

6. Jag kan inte klara av de dagliga                                    1               2               3                  4 

problemen 

 

7. Jag kan uppskatta det positiva                                     1               2               3                  4 

i tillvaron 

 

8. Jag kan ta itu med svårigheter           1               2               3                  4 

 

9. Jag känner mig olycklig och nedstämd          1               2               3                  4 

  

10. Jag har känt att mitt självförtroende           1               2               3                  4 

har minskat 

 

11. Jag har tänkt på mig själv som en                                     1               2               3                  4 

betydelselös person 

 

12. Jag har känt mig ganska lycklig                                     1               2               3                  4 

på det hela taget 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

Vill du delta i en studie om hälsa och 

arbetsmotivation? 

 
Syftet med denna enkätstudie är att undersöka hälsa och arbetsmotivation hos 

anställda som sitter i öppna kontorslandskap och hos dem som sitter i egna 

arbetsrum. 

 

Enkäten består av ett antal påståenden och tar ca 10-15 minuter att besvara. Ditt 

deltagande är frivilligt och inga enskilda svar kommer att kunna kopplas till 

enskilda individer. Det resultat som framkommer kommer enbart redovisas 

gruppvis och enskilda svar kommer inte att rapporteras till organisationen. 

 

Enkäten kommer att delas ut på er arbetsplats och när du har besvarat enkäten 

lämnar du den i den tillfälliga lådan som är märkt med ”enkäten lämnas här”, 

som kommer vara utplacerad på en väl synlig plats. Enkäten kommer att samlas 

in under vecka 15. 

 

Vi är två studenter som studerar Personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Resultatet av denna enkätstudie kommer att ligga som grund 

för vårt examensarbete och du kommer att ha möjlighet att ta del av vårt resultat 

efter avslutad studie. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss! 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Karin Berglund  

xxx@student.hig.se Tel. xxx-xxxxxxx 

 

Denise Nilsson  

xxx@student.hig.se Tel. xxx-xxxxxxx 

 

Handledare: Eva Boman  

xxx@hig.se Tel. xxx-xxxxxxx 


