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Förord 
Vi vill tacka samtliga involverade i arbetet med denna uppsats. Ett särskilt tack 
riktas mot de företag som valt att delta i studien, närstående vars hjälp under 
undersökningens gång varit av stor vikt samt till våra studiekamrater som vid 
seminarietillfällen bidragit med värdefulla idéer och synpunkter. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Tommy Bergquist, vars konstruktiva kritik 
och vägledning har varit ett stort stöd i vårt skrivande. 
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Sammanfattning 

Titel – Kontorsmiljöns betydelse för produktivitet i kunskapsintensiva företag 
Författare – Cecilia Andersson och Lina Hedin 
Handledare – Tommy Bergquist 
Ämne – Kandidatuppsats i företagsekonomi 
Problemformulering – Kontorsmiljön har under åren genomgått omfattande 
förändringar och är idag en plats vars utformning kräver noggrann planering 
och omtanke. Det har på grund av kontorets föränderliga miljö blivit allt 
viktigare att fastställa kontorets inverkan på företags produktivitet. Kontorets 
fysiska och psykologiska miljö har konstaterats ha en inverkan på dess 
användares produktivitet, men det förekommer av avsaknad av svar kring hur 
kontorets fysiska och psykologiska miljö påverkar produktiviteten. 
Syfte – Syftet med denna uppsats är att beskriva hur fysiska och psykologiska 
faktorer i kontorsmiljön kan påverka produktiviteten hos anställda i kreativa 
kunskapsintensiva företag.  
Metod – Studien är genomförd med en kvantitativ enkätundersökning där tre 
reklambyråer deltog. Svaren från undersökningen har sammanställts och 
analyserats ihop med relevant teori på området. 
Slutsats – Undersökningen har bekräftat att produktivitet i kreativa 
kunskapsintensiva företag påverkas av faktorer i kontorets fysiska och 
psykologiska miljö. I kontorets fysiska miljö har ljusinsläpp och termisk 
komfort konstaterats vara de faktorer som har en övervägande inverkan på 
produktiviteten. Studien har emellertid visat att det är komponenterna i den 
psykologiska kontorsmiljön som har störst påverkan på de anställdas 
produktivitet, med sociala element såsom interaktion och kommunikation i 
ledning.  
Nyckelord – Produktivitet, kunskapsintensiva företag, kontorsmiljö. 
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Abstract 

Title – Office environment’s impact on productivity of knowledge-intensive 
firms 
Author – Cecilia Andersson and Lina Hedin 
Supervisor – Tommy Bergquist 
Topic – Bachelor Thesis in Business Administration 
Research question – The office has over the years gone through significant 
changes and is today a place where design requires careful planning and 
consideration. It has because of the office’s changing environment become all 
the more important to establish the office’s impact on business productivity. 
The physical and psychological environment of the office has been found to 
have an impact on its users’ productivity, but there is lack of response in 
which way these environments affects the productivity. 
Purpose – The purpose of this study is to describe how different parts in the 
office’s physical and psychological environment affects the productivity of 
creative knowledge intensive firms. 
Design/method – This study is conducted using a quantitative survey in 
which three advertising agencies participated. Responses from the survey have 
been compiled and analyzed together with relevant theory in the field.  
Findings – The study has confirmed that the productivity of knowledge-
intensive firms is affected by factors in the office’s physical and psychological 
environment. In the office’s physical environment has a natural lighting and 
thermal comfort been found to be the factors that has a larger impact on 
productivity. The study has shown that there are components of the 
psychological office environment that has the greatest impact on employee 
productivity, with social elements such interaction and communication in the 
lead. 
Keywords – Productivity, Knowledge-intensive firms, Office environment. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det har under det senaste seklet skett en förändring i den ekonomiska 
utvecklingen världen över, där teoretisk kunskap har kommit att spela en allt 
större roll (Adler 2001).  Kunskap och service har kommit att bli den primära 
källan för många länders ekonomiska produktivitet och i det ekonomiska 
systemet har fokus flyttats från fysiskt materiella tillgångar till kunskap (OECD 
2013).  

OECD (2013) konstaterar att investeringar i kunskapskapital har ökat och i 
flera länder, däribland Sverige, representerar investerat kunskapskapital en 
större andel än investeringar i fysiskt kapital. Kunskapskapital utgörs av 
immateriella tillgångar så som data, patent, organisationsprocesser och 
företagsspecifika kompetenser. Det är kapital som investeras i innovation och 
nytänkande och som uppvisats stimulera tillväxt och produktivitet i företag 
(OECD 2013). Produktivitet beskriver förhållandet mellan insatta resurser och 
erhållet resultat i ett företag och är ett sätt för företag att mäta lönsamhet 
(Davis et al. 2011; Nationalencyklopedin 2009). Data från OECD (2013) visar 
att Sverige ligger i framkant i utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi 
och investerar i vissa fall dubbelt så mycket i kunskapskapital som andra 
europeiska länder.  

Ökade satsningar i kunskapsintensiva företag har lett till en tillväxt av antalet 
kunskapsintensiva företag (Pyöriä 2005). Tillväxten beror även på ökad 
utbildningsnivå hos arbetsstyrkan där vetenskapliga och tekniska kunskaper 
har utvecklats (Adler 2001). Kunskapsintensiva företag definieras som företag 
vars arbete till största del är av intellektuell natur och vars välutbildade och 
kvalificerade anställda utgör den övervägande delen av arbetsstyrkan (Alvesson 
2001). Skillnaden mellan kunskapsintensiva och icke kunskapsintensiva företag 
är inte självklar och blir än mer svårtolkat då i stort sett allt arbete kräver 
någon form av kunskap (Alvesson 2000; Kinnie & Swart 2003). Med kunskap 
som huvudsaklig resurs har kunskapsintensiva företag varierande 
arbetsprocesser som till huvudsaklig del sker kognitivt och socialt med 
arbetsuppgifter såsom att skapa, analysera och agera på information 
(Heerwagen et al. 2004; Hills & Levis 2014). Dessutom ska företaget anses 
producera kvalificerade produkter eller tjänster (Alvesson 2000; Kinnie & 
Swart 2003). Typiska exempel på kunskapsintensiva företag är revisionsbyråer, 
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ingenjörs – och datakonsultföretag, reklambyråer och andra högteknologiska 
företag (Kinnie & Smart 2003).  

Ökningen av andelen kunskapsintensiva företag på marknaden och dess roll 
för länders ekonomiska tillväxt ökar vikten av förståelse för 
produktivitetsmåttet hos dessa företag. I och med att samhället går mot en allt 
mer kunskapsintensifierad marknad med ökade investeringar i kunskapskapital 
och en ökning av kunskapsintensiva företag blir frågan om dess produktivitet 
allt viktigare. Då de arbetsprocesser som kräver plats på kontoren varierar och 
resultaten inte är jämförbara blir mätningen av produktivitet i 
kunskapsintensiva företag en komplicerad fråga (Haynes 2007a). Trots olika 
etablerade sätt att mäta produktivitet är en allmän åsikt i 
forskningssammanhang att det lämpligaste sättet är att mäta självuppskattad 
produktivitet i kontor, det vill säga den produktivitet som de anställda själva 
anser sig ha (Haynes 2008a). 

Kontorsmiljön har under åren genomgått omfattande förändringar och är en 
plats vars utformning kräver noggrann planering och omtanke (Haynes 
2007b). En övervägande del av debatterna om kontorsmiljöer kretsar kring val 
mellan öppna kontorslandskap och slutna kontor (Becker 2002; Appel-
Meulenbroek 2010). Öppna kontorslandskap inbjuder ett större antal anställda 
att arbeta i samma rum, helt utan eller med enklare avgränsningar, medan 
slutna kontor innebär att varje enskild anställd har ett eget eller delat mindre 
kontorsrum (Becker 2002).  

Denna debatt om för- och nackdelar kring olika utformning av kontor har 
skapat fler frågor inom ämnet kontorsdesign och kontorets inverkan på ett 
företags produktivitet (Haynes 2007b). Interaktioner mellan ett kontors fysiska 
yta och dess användares produktivitet har dock i tidigare forskning visat sig ha 
ett samband och att ha en förståelse för dessa interaktioner kan innebära 
betydande skillnader för företags lönsamhet (Haynes 2007b). 

1.2. Problemdiskussion 

Produktivitet är ett erkänt sätt för företag att mäta lönsamhet (Haynes 2008b; 
Mc Laughlin & Coffey 1990). Tidigare forskning visar att det finns ett flertal 
faktorer i den fysiska och psykologiska kontorsmiljön som påverkar anställdas 
produktivitet. Vilka av dessa faktorer som har störst betydelse för 
produktiviteten är en fråga som lyfts upp allt mer (Haynes 2008a; Haynes 
2008b).  
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Det har på grund av kontorets föränderliga miljö och ökande fokus på 
kunskap blivit allt viktigare att fastställa kontorsmiljöns inverkan på företagens 
produktivitet. En icke optimal kontorsmiljö kan ha negativ inverkan på en hel 
organisations prestationer och det är därför av vikt att ha kunskap om och 
förstå hur dessa faktorer påverkar de anställdas produktivitet (Mawson 2002). 
Särskilt intressant är detta för kunskapsintensiva företag där arbetsprocesserna 
varierar. En gemensam nämnare för de olika arbetsprocesserna är att arbetet 
till störst del sker i den anställdes huvud, så kallat tankearbete. Sådant arbete 
kräver en arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet, nytänkande och 
bearbetning av information, något som kan vara helt avgörande för de 
anställdas prestationer (Blackler 2002).  

Till skillnad från tillverkande företag, där produktivitet enklare kan mätas och 
arbetsplatsens utseende och känsla inte är avgörande för företagets 
slutprodukter, beror kunskapsintensiva företags slutprodukt till stor del av hur 
de anställa känner för och koopererar med kontorsmiljön (Haynes 2008a; Hills 
& Levis 2014).  

En återkommande fråga är hur balans mellan att uppmuntra positiva 
interaktioner och reducera negativa distraktioner i kontorsmiljöer ska kunna 
uppnås (Haynes 2007b). Att kontorets fysiska och psykologiska miljö har en 
inverkan på dess användares produktivitet är sedan tidigare fastställt men 
forskare uttrycker ändå en brist på svar inom området (Haynes 2007c).  

Resultat från tidigare forskning kan antas gälla generellt för kreativa 
kunskapsintensiva företag, men merparten studier baseras på underlag 
framtaget utanför Sverige. Denna undersökning kommer därför att fokusera 
på hur kontorsmiljön hos kreativa kunskapsintensiva företag i Sverige kan 
påverka de anställdas upplevda produktivitet och skapa insikt om hur 
kontorsmiljö kan påverka ett företags produktivitet och lönsamhet. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur fysiska och psykologiska faktorer 
i kontorsmiljön kan påverka produktiviteten hos anställda i kreativa 
kunskapsintensiva företag. Kan teori som påvisats i tidigare studier avseende 
den fysiska och psykologiska miljöns inverkan på prestation appliceras på 
kunskapsintensiva företag i svensk stadsmiljö, och vilka faktorer kan i så fall 
visa starkast samband med effekt på produktiviteten? 
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2. Teori 

2.1. Kunskapsintensiva företag 

Kunskapsintensiva företag definieras primärt genom dess typ av arbete, där 
kunskap är den betydelsefulla insatsvaran (Bosch-Sijtsema et al. 2009; Starbuck 
1992). Arbetet är av intellektuell karaktär och kärnan i dessa verksamheter 
bygger främst på intellektuella färdigheter hos dess arbetskraft. Den 
övervägande delen av arbetet i ett kunskapsintensivt företag utförs normalt av 
medarbetare med en akademisk utbildning och relevant erfarenhet, men 
betydelsen av akademisk utbildning är inte självklar (Alvesson 2004; Alvesson 
2001). 

Vanliga kunskapsintensiva arbetsområden berör analys, bedömningar och 
problemlösning men även arbeten som inkluderar design, formgivning och 
produktionsplanering (Alvesson 2004; Pyöriä 2005). Typexempel på 
kunskapsintensiva företag är bland andra revisionsbyråer, reklambyråer, 
konsultföretag inom data eller med ingenjörskunskaper, högteknologiska 
företag och företag som vars arbete inkluderar juridik (Kinnie & Smart 2003). 
Det kunskapsintensiva arbetet utförs generellt sett inte efter ett särskilt 
mönster utan är relativt ostrukturerat med olika utfall beroende på bransch 
och företag. Det följer inga yrkesdefinierade normer utan utgår främst från 
förändrade krav från företag (Pyöriä 2005). Vad som är gemensamt för 
kunskapsintensiva företag oavsett bransch är dock att arbetet till störst del 
består av tankearbete snarare än praktiskt arbete, något som kräver utrymme 
för bland annat kreativitet och skapande (Heerwagen et al. 2004).   

De som arbetar i kunskapsintensiva företag benämns inom engelskan som 
knowledge workers, ett begrepp som myntades år 1960 av de amerikanska 
ekonomerna Peter Drucker och Fritz Machlup för att beskriva arbetet som 
utförs genom mentala processer snarare än fysiskt arbete (El-Farr 2009; 
Greene & Myerson 2011). 

2.2. Produktivitet 

Produktivitet beskriver förhållandet mellan insatta resurser och erhållet resultat 
i ett företag; input och output (Nationalencyklopedin 2009). I tillverkande 
företag där resultat och resurser lätt kan mätas blir produktivitetsmåttet en 
relativt enkel uträkning (Baines 1997). I kunskapsintensiva företag blir mätning 
av produktivitet en mer komplicerad fråga. Den aktuella utmaningen som 
föreligger vid mätning av produktivitet i kunskapsintensiva företag är att mäta 
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produktiviteten hos anställda vars arbetsuppgifter och arbetssätt varierar. De 
anställda har varken fasta arbetsuppgifter eller fasta produktionstider och det 
gör observationer och produktivitetsmätningar svåra att genomföra 
(Davenport & Prusak 2000). Enligt Haynes (2008b) finns tre sätt att mäta 
produktivitet hos kontorsanställda; genom att jämföra likvärdiga 
arbetsuppgifter, mäta input och output eller genom de anställdas 
självuppskattade produktivitet. Input och output i kunskapsintensiva företag är 
heterogena och gör mätningar av jämförelser mellan likvärdiga arbeten 
tillförlitliga enbart under en kortare period (Haynes 2008b). Då svårigheter 
föreligger vid jämförelser av heterogena arbeten och vid mätning av input och 
output återstår alternativet att mäta anställdas självuppskattade produktivitet. 
Trots tvetydigheter om hur mätning av produktivitet i kunskapsintensiva 
företag ska ske föreligger en acceptans till att mäta självuppskattad 
produktivitet hos de anställda i dessa företag, då det är ett bättre mått än att 
inte mäta produktivitet (Haynes 2008a). 

När företag mäter produktivitet ger det riktlinjer för hur användning av 
arbetskraft, automation och logistik kan förbättras. Mätning av produktivitet 
visar även hur företag kan utveckla ett rättvist och motiverande 
belöningssystem för de anställda. Utan produktivitetsmätningar är det svårt att 
jämföra sig med konkurrerande företag och därmed svårt att hålla likvärdig 
nivå på tjänst, produkt eller service som dessa företag (Mc Laughlin & Coffey 
1990). Det krävs någon form av produktivitetsmätning för att en organisation 
ska kunna utvärdera och förbättra olika processer inom företaget. Genom 
mätningar av produktivitet kan uppsatta mål nås och därför är det viktigt för 
företag att förstå och kunna mäta produktivitet (Sahu 1989; Schroeder et al. 
1985; Ahmed et al. 1999). När fler och bättre produktivitetsmätningar sker i 
kunskapsintensiva företag kan även nya arbetsmetoder, så som platser där 
anställda får möjlighet att vara innovativa och utveckla samarbete, komma att 
krävas (Davis et al. 2011; De Croon et al. 2005).  

Flera faktorer som påverkar produktivitet i kunskapsintensiva företag är av 
naturliga skäl immateriella och kvalitativa. I kunskapsintensiva företag är det 
viktigt med lärande- och innovationsförmåga hos de anställda, men även att 
resultatet är av viss kvalitét och att resultatet uppfattas så hos kunderna 
(Laihonen et al. 2012).  
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2.3. Kontoret 

Det moderna kontoret är i ständig förändring och dess miljö påverkas bland 
annat av de arbetsprocesser och interaktioner som tar plats där. Tidigare 
forskning har visat ett samband mellan produktivitet hos anställda och 
kontorets arbetsmiljö (Haynes 2008a). Organisationskulturen har blivit mindre 
hierarkisk och allt mer flexibel, informell och fri och kontorsbyggnader speglar 
dessa förändringar (Tunyaplin et al. 1998). I samband med modernisering av 
en kontorsbyggnad krävs kunskap om attribut som påverkar de anställdas 
produktivitet och vetskap om målgruppens önskemål, så att dessa attribut kan 
tillföras byggnaden och målgruppens förväntningar uppfylls. Det är även 
viktigt för fastighetsägaren att definiera byggnadens flexibilitet för att 
möjliggöra anpassning av byggnaden vid hyresgästernas förändrade behov för 
att på så vis undvika vakans (Szarejko & Trocka-Leszczynska 2006).  

Kontorsmiljöns påverkan på produktivitet har i stort ansetts bero enbart på 
den fysiska miljön med två viktiga komponenter bestående av layout och 
komfort. Denna traditionella syn tenderar att anta att de anställda på kontoret 
endast är ett passivt inslag i kontorsmiljöns påverkan på produktivitet. Det har 
dock visats att den psykologiska kontorsmiljön även den är en integrerad och 
viktig del av produktiviteten på kontorsarbetsplatser, med faktorer som 
påverkar användarens upplevelse och känsla för kontorsmiljön (Haynes 
2007b). 

Kombinationen av fysisk och beteendemässig miljö påverkar välbefinnandet 
och produktiviteten hos de anställda (Haynes 2007b; Hills & Levy 2014). I 
diskussionerna utgörs den fysiska miljön av faktorer som möjliggör fysisk 
anknytning till arbetsplatsen för den anställda, exempelvis design och 
utformning. Den beteendemässiga miljön syftar till hur väl de anställda kan 
anknyta till varandra och vilken påverkan kontorsmiljön har på varje individs 
beteende (Haynes 2008a). 

2.3.1 .  Påverkande faktorer  

Hills och Levis (2014) påvisar att anställda i kunskapsintensiva företag värderar 
den fysiska kontorsmiljön högt och att detta har en påverkan produktivitet. 
Den fysiska miljön innefattar kontorets utformning inklusive utseende och 
design (Becker 2002). Bjerke et al. (2007) påvisar ett samband mellan företags 
estetiska utformning och företagskultur. En god upplevd företagskultur bidrar 
till en starkare arbetstillfredsställelse och det har visat sig påverka motivation 
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och prestation hos anställda (Parker et. al 2003). Även kontorets geografiska 
läge kan vara värdefullt för de anställda och bidra till deras välmående och 
prestation på jobbet. Intryck av byggnaden och förmågan att kunna använda 
utrymmet utanför kontoret som en förlängning av arbetsplatsen har i tidigare 
forskning visat sig vara högt värderat av kontorsanställda (Hills & Levy 2014). 
I begreppet läge ingår även tillgänglighet till kunder, kollektivtrafik, butiker och 
andra väsentliga platser i omgivningen (Hills & Levy 2014). Tidigare studier av 
Remøy (2010) påvisar betydelsen av att byggnader som ligger på ett bra och 
representativt läge är särskilt viktigt för stora organisationer, medan faciliteter i 
byggnader är mer viktiga för kreativa organisationer.  

Utöver kontorets fysiska miljö har termiska faktorer visat sig påverka de 
anställdas produktivitet (Roelofsen 2002). Leaman (1995) uppger att termiskt 
obehag är den största produktivitetshämmaren och att den termiska 
komforten inomhus såsom luftkvalitet och temperatur därmed har en 
betydande effekt på produktiviteten. Detta fastställs även av Roelofsen (2002) 
som vidare poängterar inomhusklimatets vikt för produktivitetsökning och 
även möjliga kostnadsreduceringar från investeringar i detta. Ljuset på ett 
kontor har påvisat effekt på produktivitet i kontor, detta är av särskild 
betydelse om det är ett arbete som är visuellt krävande (Leaman 1995; Tucker 
& Smith 2008). Att tillgång till ett naturellt ljusinsläpp är en faktor som 
påverkar produktiviteten i kunskapsintensiva företag blir påtagligt i en 
fallstudie av Hills & Levis (2014) där respondenterna angav att de ansåg det 
vara mer trivsamt att arbeta på ett kontor där naturligt ljus släpps in. 

En god social interaktion på kontoret kan enligt Oseland (2009) tillfredsställa 
de anställdas psykologiska behov och påverka dess prestationer. Sociala 
relationer på kontoret har visat sig vara värdefullt för produktiviteten (Becker 
2002). Haynes (2008c) fastställer att interaktion har en positiv effekt på 
produktiviteten och är även den enskilda faktor som har störst positiv 
påverkan på produktivitet. Vidare konstaterar Haynes (2008c) att social 
interaktion värderas högt inom samtliga typer av arbetssätt i kunskapsintensiva 
företag, även de som spenderar en övervägande del av sin arbetstid utanför 
kontoret värdesätter den tid de spenderar med sina kollegor högt (Haynes 
2008c). Uppmuntran till social interaktion kan ske genom att tillgodose 
kontoret med utrymmen där de anställda kan socialisera, äta tillsammans eller 
mötas på andra sätt (Oseland 2009). Social interaktion på kontoret kan även 
leda till en utvecklad kunskapsöverföring och ett ökat kunskapsskapande 
(Haynes 2012).  Kunskapsöverföring och kunskapsskapande är även produkter 
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av en god kommunikation på arbetet. Genom kommunikation kan 
kunskapsdelning mellan anställda ta plats vilket eftersträvas allt mer bland 
företag (Heerwagen et al. 2004; Te’eni 2006). Förbättrade 
kommunikationsmöjligheter kan bland annat uppnås med hjälp av en 
kontorslayout som inbjuder till interaktion mellan medarbetarna (Brager et al. 
2000). 

Burt et al. (1980) fastställer det positiva sambandet mellan integritet och 
produktivitet. Vidare konstateras även att arkitektonisk integritet är i 
konsekvent samband med psykisk integritet, innebärande att möjligheter till 
avskildhet på arbetsplatsen kan påverka de anställdas upplevda integritet på 
kontoret som därmed har effekt på produktiviteten (Burt et al. 1980). Hills och 
Levis (2014) noterar att integritet är ett betydande kriterium för anställda i 
kunskapsintensiva företag när de värderar sin arbetsplats för välbefinnande 
och produktivitet. 

Möjligheterna för graden av integritet på kontoret är beroende av kontorets 
planlösning. I öppna planlösningar kan integritet innebära att det finns tillgång 
till tysta rum, mötesrum eller andra ytor som de anställda kan gå till vid privata 
angelägenheter. Vid öppna planlösningar värdesätts även de anställdas 
möjligheter att själva kontrollera distraktioner och avbrott (Hills & Levis 
2014). 

Att ha en egen arbetsplats samt att kunna personifiera denna är faktorer som 
enligt Hills & Levis (2014) är betydande för kontorsanställdas välmående och 
produktivitet. Detta har sina rötter i psykologiskt ägarskap och grundas i 
behovet av kontroll över begränsade ytor så som golv- och arbetsytor (Brown 
et al. 2005). Uttrycket av detta syns på arbetsplatser som gjorts personliga i 
form av exempelvis fotografier (Brown et al. 2005). Hur viktig denna aspekt är 
för människor varierar beroende på personlighet, kön, ålder och kultur 
(Oseland 2009). Tidigare forskning visar att anställda upplever en större 
tillfredsställelse med den fysiska arbetsmiljön, deras arbete och sin upplevda 
produktivitet om de är tillåtna att uttrycka sina känslor och sin personlighet på 
sin arbetsplats (Hills och Levy 2014). 

Den fysiska och psykologiska kontorsmiljön ska enligt teorin ha påverkan på 
de anställdas produktivitet i kunskapsintensiva företag. Faktorer så som 
estetisk utformning, geografiskt läge, termisk komfort och ljusinsläpp inom 
den fysiska kontorsmiljön och social interaktion, kommunikationsmöjligheter, 
att kunna vara privat och ha personlig arbetsplats inom den psykologiska 
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kontorsmiljön har alla belägg inom teorin för att vara av vikt för produktivitet 
i kunskapsintensiva företag. Hur dessa faktorer påverkar anställdas upplevda 
produktivitet är en fråga som ligger i företags intresse att ta reda på, då 
produktiviteten hos dessa kan påverkas av kontorsmiljön deras anställda 
arbetar i (Haynes 2008b; Haynes 2012; Hills & Levy 2014; Oseland 2009).  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Valet av metod har styrts främst utifrån uppsatsens forskningsproblem, något 
som är av vikt för att undersökningens resultatet skall bli så korrekt som 
möjligt (Stukát 2011). Då vi vill undersöka hur olika delar i en kontorsmiljö 
kan påverka dess användares produktivitet anser vi det vara viktigt att 
undersökningen har en viss bredd och når ett stort antal respondenter. När 
syftet är att undersöka en frekvens eller visst förekommande av en företeelse 
bör metoden vara kvantitativ, på så sätt kan vi dra trovärdiga slutsatser om hur 
de olika attributen påverkar produktiviteten samt fastställa mönster och 
samband som kan antas gälla generellt (Christensen et al. 2010; Stukát 2011).  

3.2. Datainsamling 

Undersökningen är gjord med en enkät som kan liknas vid metoden för 
postenkät, postenkäter skickas som namnet antyder vanligtvis ut med post till 
respondenterna. Vi delade ut enkäten under besök hos de utvalda företagen. 
Det förekom ingen personlig kontakt med respondenterna under dessa besök 
och tillvägagångssättet efterliknar därmed metoden för en postenkät snarare än 
en besöksenkät som inkluderar den personliga kontakten med respondenterna 
(Christensen et al. 2010). Fördelar med att genomföra en enkätundersökning 
på detta sätt är bland annat att undersökningen kan göras på ett förhållandevis 
stort urval, det är ett relativt enkelt tillvägagångssätt och vi kan strukturera 
frågorna och svarsalternativen så att de passar vår frågeställning (Ejlertsson 
2005; Christensen et al. 2010). 

Från början valdes en webbaserad enkätundersökning motiverad av dess 
fördelar i form av effektivitet och möjlighet till enkel bearbetning (Christensen 
et al. 2010). Under processen med att genomföra en webbaserad 
enkätundersökning stötte vi dock på problem under utskicket vilket 
resulterade i ett byte av metod. Vi misstänker att de mottagande företagen har 
starka brandväggar som är känsliga mot främmande webblänkar och att det 
innebar att flera av enkäterna som skickades ut inte nådde fram till 
respondenterna. I och med den stora del bortfall som den webbaserade 
enkäten hade inneburit valde vi att istället skriva ut enkäterna och lämna dessa 
till företagen i pappersform, på så sätt kan vi vara säkra på att respondenterna 
har möjlighet att ta del av undersökningen. 
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3.2.1 .  Enkätstruktur  

Vi har skapat ett strukturerat frågeformulär som innehåller frågor med 
fastställda svarsalternativ utifrån teorin på området (se bilaga 1), det gör 
enkäten lätt att administrera och analysera (Stukát 2011).  

Frågornas ordningsföljd har stor inverkan på hur respondenterna tar emot, 
uppfattar och förstår frågorna (Harboe 2013). Enkäten inleds med 
bakgrundsfrågor som introducerar respondenten till ämnet och ger oss en 
något djupare information om vårt urval som används i analysen för att 
urskilja ytterligare mönster och samband (Stukát 2011). I en fråga där vi anser 
att vi inte har möjlighet att lista svarsalternativ som passar alla har vi tillåtit 
svarsalternativet “annat” följt av en textruta där respondenten kan formulera 
sitt egna svarsalternativ. Att ha med kategorin “annat” kan i vissa fall 
komplicera databehandlingen då det måste tas ställning till hur dessa svar ska 
passas in och kvantifieras i analysen (Harboe 2013). Vi ansåg dock att detta 
alternativ var nödvändigt på frågan hur respondentens arbetsplats ser ut då det 
kan ha stor variation och att tvinga respondenten välja ett alternativ som för 
denne inte känns riktigt kan vara negativt (Harboe 2013).  

Enkätens frågor har begränsats till de ämnen som är avgörande för 
undersökningen och har därmed gjorts så kort som möjligt, vilket bedöms 
påverka respondenternas motivation och uppmuntra fler till att delta i 
undersökningen (Denscombe 2009; Stukát 2011). I enkätens huvuddel får 
respondenterna svara på två frågor med fokus på hur deras upplevda 
produktivitet påverkas av vissa attribut på arbetsplatsen samt huruvida dessa 
attribut är tillämpliga på deras arbetsplats idag.  

Frågan om hur ett visst attribut är tillämpligt på deras arbetsplats idag är 
utformat med så kallade graderade svar, där respondenten kan välja mellan att 
svara “stämmer helt, stämmer delvis, stämmer inte” eller “ej tillämpligt” om så 
är fallet för dess arbetsplats. Graderade svar är vanligt förekommande och 
används när respondenten skall ta ställning till ett påstående och på så vis visa 
vilken attityd denne har till detta (Christensen et al. 2010). I frågan där 
respondenten skall svara på hur ett visst attribut påverkar dennes produktivitet 
har svaren utformats efter en femgradig intervallskala där nummer ett innebär 
att det inte påverkar alls och nummer fem att det påverkar mycket. Att 
använda en intervallskala valdes för att vi enkelt skulle kunna sammanställa 
svaren genom att räkna hur många svar vi fått på vartdera numret i skalan och 
därför vi anser det vara en skala som är lätt för respondenten att förstå och 
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som de troligtvis är bekanta med sen tidigare undersökningar eller liknande. Vi 
valde att ha fem intervaller i skalan då vi inte ville att frågan vid en första 
anblick skulle kännas överväldigande för respondenterna och då vi ansåg att 
fem intervall ger oss en tillräcklig spridning av svarsalternativ för 
undersökningen, i synnerhet då det till största del är en positiv skala där 
respondenten svarar på hur mycket en viss faktor påverkar deras produktivitet.   
För att kvalitetssäkra undersökningen har enkäten innan utskick granskats av 
vår handledare och testats av närstående.  

Totalt består frågeformuläret av åtta frågor som sammanlagt tar mindre än 
fem minuter att svara på. Respondenterna är försäkrade om att dess 
medverkan är anonym. En kvantitativ undersökning syftar till att undersöka 
olika förhållanden i en utbredd grupp, vilket gör att de svarande ses som en 
representant för den grupp undersökningen gäller, en svarandes identitet i sig 
är inte intressant (Eliasson 2010). 

3.3. Urval 

Vi har gjort ett subjektivt urval där vi aktivt valt ut respondenterna för 
undersökningen. Fördelen med ett subjektivt urval är främst att vi tillåts göra 
undersökningen på människor som vi kan anta är avgörande för 
undersökningen och som är representativa för populationen som undersöks 
(Denscombe 2009).  

Undersökningar utförda med postenkäter får oftast en sämre svarsfrekvens än 
undersökningar som inkluderar en personlig kontakt med respondenterna 
(Denscombe 2009). Urvalet bör därmed vara förhållandevis stort för att få 
önskad svarsfrekvens i slutändan.  

För att tillmötesgå uppsatsens syfte är samtliga respondenter anställda i 
kunskapsintensiva företag. Undersökningen har branschspecificerats till att 
enbart appliceras på reklambyråer. Reklambyrå är ett typiskt exempel på 
kunskapsintensivt företag enligt teori på området. Reklambyråer arbetar från 
kreativ idé till design och produktion och deras arbete består till stor del av 
tankearbete i processen att skapa och utveckla innovativa idéer, delar som är 
utmärkande för kunskapsintensiva företag. Arbetet kräver rum för kreativitet, 
skapande och samarbete och arbetsplatsens utformning och intryck är därmed 
av betydelse för arbetet. I och med dessa egenskaper som arbetet i 
reklambyråer innebär anser vi att de är lämpliga företag att undersöka för att 
kunna uppfylla uppsatsens syfte. Att arbetet på reklambyråer innebär en hög 
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grad av kreativitet tycker vi gör detta urval än mer intressant än att välja en 
bransch där de anställdas arbetsplats inte har en lika avgörande roll, så som 
hos konsultföretag som arbetar ute hos kund en större del av tiden.  

Respondenterna är utspridda över tre reklambyråer av olika storlek placerade i 
Stockholm. Reklambyråerna är lokaliserade i stadsdelen Södermalm i 
Stockholm och vi har fått kännedom om byråerna genom att söka på internet 
efter reklambyråer i Stockholm och genom tips från bekanta. 

3.4. Databearbetning 

Svaren från undersökningen sammanställdes i programmet Excel där vi delade 
upp var fråga i enkäten och noterade vad de svarat och hur många som svarat 
på de olika alternativen. Det gjorde att vi lätt kunde omvandla våra resultat till 
stapeldiagram och tabeller över respondenternas svar samt få en mer 
överskådlig bild över vilken/vilka grupper våra respondenter utgör utifrån till 
exempel kön, ålder och hur de arbetar idag. I stapeldiagrammen presenteras 
resultatet både i procent och i antal svar, för att kunna göra jämförelser i 
procentandelar men även se skillnader i antal svar. Hur respondenterna 
svarade på hur de upplever att de tillfrågade attributen stämmer in i deras 
arbetsmiljö valde vi att redovisa i procent i löpande text under tillhörande 
stapeldiagram.  

Vi analyserade undersökningens data i våra diagram, tabeller och 
sammanställningar genom att se till synliga mönster eller avvikelser bland 
svaren och även i kontrast till enkätens övriga frågor, så som hur 
respondenterna arbetar idag. Vi har också ställt våra respondenters svar mot 
tidigare teori på området för att urskilja likheter och skiljaktigheter.  

3.5. Genomförande 

Innan vi besökte företagen kontaktade vi en representant per företag via 
telefon. Syftet med telefonsamtalen var att presentera oss och vår 
undersökning och därefter fråga om vi fick möjlighet att komma och dela ut 
våra enkäter på respektive företag. Samtliga kontaktade företag godkände sin 
medverkan. Att ta kontakt med företaget inför undersökningen ska förutom 
att inleda en god kontakt med företaget även syfta till ökad svarsfrekvens 
(Christensen et al. 2010). I detta fall blev de förberedande telefonsamtalen vår 
version av ett följebrev, något som är av vikt för att respondenterna ska få 
information om undersökningen och dess syfte samt motivera dem till att 
medverka och svara så ärligt och exakt som möjligt (Harboe 2013). Totalt 
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delades 106 enkäter ut fördelat på tre företag, enkäterna lämnades och 
hämtades av oss på respektive kontor. Företagen hade enkäterna tillgängliga 
under två till fyra dagar, beroende på besökstider och anpassning från vartdera 
företaget samt vår tidsbegränsning. 

3.6. Metodkritik 

Att använda enkäter i undersökningar motiveras generellt av fördelar som 
enkelhet, effektivitet och möjligheten att nå ett stort urval (Christensen et al 
2010). Det finns dock nackdelar med att genomföra en enkätundersökning. 
Enkätundersökningar ger regelmässigt ett visst eller ibland ett betydande 
bortfall. Enkäten kan i de fall det inte förekommer någon personligt kontakt 
mellan respondenterna och forskarna uppfattas som opersonlig och det kan 
påverka motivationen för att delta (Denscombe 2009). Dessvärre fick vi inte 
möjlighet att personligen dela ut enkäterna till våra respondenter, enkäterna 
lämnades till en kontaktperson på vartdera företaget som vidare delade ut 
enkäten eller uppmanade de anställda att delta i undersökningen. Att ha en 
personlig kontakt med respondenterna kan innebära betydande skillnader för 
svarsfrekvensen och då en sådan kontakt inte förekommit i denna 
undersökning har det förmodligen haft en påverkan på denna (Denscombe 
2009).  

Bytet av metod var tidskrävande då det genomfördes ett första utskick av 
webbenkäten innan vi upptäckte att flertalet enkäter inte nådde 
respondenterna. Det resulterade i att företagen fick en relativt kort svarsperiod 
för att vi skulle kunna hålla våra tidsramar. Även detta har säkerligen påverkat 
undersökningens svarsfrekvens.  

3.6.1 .  Bort fa l l   

Den del av utvalda respondenter som inte svarar på undersökningen benämns 
som bortfall, bortfall kan delas in i externt och internt bortfall (Eliasson 2010; 
Ejlertsson 2005).  

Externt bortfall utgörs av de respondenter som väljer att inte delta i 
undersökningen eller som inte har möjlighet att delta i undersökningen 
(Ejlertsson 2005). För undersökningar utförda med postenkäter är 
svarsfrekvensen ofta lägre än vid undersökningar som inkluderar en personlig 
kontakt med respondenterna. I enkätundersökningar där det inte finns någon 
tidigare relation till mottagarna kan en svarsfrekvens runt 20-30 % anses vara 
godtagbar (Denscombe 2009). Det externa bortfallet skall kunna minskas 
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genom utskick av påminnelser till respondenterna. Två påminnelser betraktas 
som optimalt i undersökningar som genomförs med postenkäter, det kan 
resultera i en ökad svarsfrekvens om ca 20 procentenheter (Eljertsson 2005).   

Dessvärre hade vi, på grund av den tidsbrist som metodbytet innebar, inte 
möjlighet att genomföra ett utskick av påminnelser. Detta kan ha påverkat 
svarsfrekvensen i vår undersökning. Svarsfrekvensen i vår undersökning är  
27 %, denna andel var lägre än önskat men är under omständigheterna 
förståelig och bedöms godtagbar.  

I vissa undersökningar kan ett visst bortfall vara mer godtagbart än i andra, att 
jämföra den grupp som svarat med de som inte svarat kan ge en anvisning till 
hur bortfallet ska hanteras (Harboe 2013). Ett relativt stort bortfall kan tillåtas 
om de två grupperna liknar varandra i väsentliga avseenden (Harboe 2013). I 
undersökningar med resultat där respondenter av olika kön och åldrar, från 
olika sociala förhållanden eller geografiska placeringar eller liknande är viktigt 
är det svårare att rättfärdiga ett större bortfall om bortfallet innebär att en 
särskild grupp inte kan representeras (Denscombe 2009).  

Vi anser att den grupp som svarat på vår undersökning kan jämställas med den 
grupp som inte svarat. Vår undersökning är inte beroende av att personer från 
olika sociala förhållanden, geografiska områden eller liknande deltar utan 
undersökningen är enskilt riktad mot anställda i kunskapsintensiva företag, 
vilka representeras genom den svarande gruppen. Utöver det har de svar som 
kommit in varit från svarande av olika kön inom ett stort åldersspann och med 
olika förutsättningar på sitt kontor vilket gör gruppen svarande än mer 
representativ. 

Internt bortfall är det bortfall som uppstår av att respondenter som utelämnat 
enstaka eller flera av undersökningens frågor men i övrigt besvarat enkäten. 
Det interna bortfallet i denna undersökning var litet och utgörs av en enkät där 
den svarande inte fyllt i frågorna på frågeformulärets baksida. För att reducera 
det interna bortfallet har frågeformuläret utformats med ett enkelt upplägg där 
en majoritet av frågorna är kryssvalsfrågor som gör enkäten snabb att 
genomföra (Christensen 2010). 
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4. Resultat 

Resultaten grundas på svar från 27 deltagare i åldern 20-55 år. Samtliga 
svarande arbetar på kontor med öppen planlösning, sex av de svarande uppger 
att de inte har en bestämd arbetsplats på kontoret medan de övriga svarande 
uppger att de har det.  

De stapeldiagram som presenteras i kapitlet är en sammanställning av 
resultatet från svaren på frågan hur respondenterna anser att gällande attribut 
påverkar deras produktivitet. Till varje stapeldiagram hör även information om 
hur de svarande uppgav att gällande attribut stämmer in på deras arbetsplats, 
detta redovisas nedan var och ett av stapeldiagrammen. 

Nedan redovisas respondenternas svar över hur stor andel av deras arbetstid 
de spenderar på sin huvudsakliga arbetsplats på kontoret (se tabell 1) samt hur 
de upplever deras produktivitetsgrad när de arbetar på den huvudsakliga 
arbetsplatsen (se tabell 2). 

 
Andel	  av	  arbetstid	  spenderad	  på	  huvudsaklig	  arbetsplats	   Antal	  svar	  
0	  -‐	  25	  %	   1	  
25	  -‐	  50	  %	   7	  
50	  -‐	  75	  %	   4	  
75	  -‐	  100	  %	   15	  

Tabell 1. Resultat över hur stor andel tid de svarande spenderar på sin huvudsakliga arbetsplats. 

 

Upplevd	  produktivitet	  på	  huvudsaklig	  arbetsplats	   Antal	  svar	  
Mycket	  bra	   9	  
Bra	   18	  
Mindre	  bra	   0	  
Dålig	   0	  

Tabell 2. Resultat över hur de svarande upplever sin produktivitet på den huvudsakliga arbetsplatsen.  
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4.1. Kontorets fysiska miljö 

4.1.1 .  Kontore ts  geograf i ska placer ing 

Majoriteten av de svarande anser att kontorets geografiska placering är en 
faktor som har någorlunda stor eller stor påverkan på deras upplevda 
produktivitet.  Endast en svarande ansåg att detta inte har någon påverkan alls 
på sin produktivitet.  

 

Av de svarande uppgav 84 % att de anser sig arbeta på kontor med en bra 
geografisk placering. Resterande del uppger att de delvis instämmer med 
påståendet.  

4.1.2 .  Naturl ig t  l jus ins läpp 

Naturligt ljusinsläpp på kontoret anser de svarande ha påverkan på 
produktiviteten. Svaren fördelar sig över skalans övre variabler, med en 
majoritet på svarsalternativet ”påverkar mycket”. 
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Av de svarande uppger 96 % att de anser sig ha bra eller delvis bra ljusinsläpp 
på sin arbetsplats. En person uppger att detta inte stämmer in för dennes 
arbetsplats. 

4.1.3 .  Termisk komfort  

Samtliga svaranden uppger att en god termisk komfort är en påverkande faktor 
för deras produktivitet. Huvudparten av svaren är fördelade över skalans två 
övre variabler. 

 

Av de svarande uppger 23 % att deras kontor har en god termisk komfort, lika 
stor del anger att detta inte stämmer in på deras kontor. Majoriteten av de 
svarande anser att deras kontor delvis har en god termisk komfort. 



25 

4.2. Kontorets psykologiska miljö 

4.2.1 .  Bestämd arbetsplats  

Majoriteten av de svarande har uppgett att en bestämd arbetsplats på kontoret 
påverkar produktiviteten medelmåttigt eller mycket. En person uppger att en 
bestämd arbetsplats inte har någon påverkan på produktiviteten. 

 

Av de svarande har 62 % en bestämd arbetsplats på kontoret. Utöver dessa 
uppger 15 % att de inte har en bestämd arbetsplats och ytterligare 15 % anger 
att de till viss del har en bestämd arbetsplats. Två svarande uppger att denna 
fråga inte är tillämplig på deras arbetsplats. 

4.2.2 .  Möjl ighet  at t  personi f i era s in arbetsplats  

De svarande har angivit att möjligheten att kunna personifiera sin arbetsplats 
på kontoret har en relativt hög påverkan på produktiviteten.  

 



26 

Majoriteten av de svarande, 69 %, uppger att de inte eller enbart delvis har 
möjlighet att kunna personifiera sin arbetsplats på kontoret. Andelen svarande 
som har möjlighet att personifiera sin arbetsplats uppgår till 30 %. En 
svarande har angett att detta inte är tillämpligt på dennes arbetsplats. 

4.2.3 .  Möjl ighet  at t  vara pr ivat  på s in arbetsplats  

Att ha möjlighet att vara privat på arbetsplatsen tycker majoriteten av de 
svarande påverkar deras produktivitet. Av de svarande är det ingen som anser 
att möjligheten att vara privat på arbetsplatsen inte har någon påverkan på 
produktiviteten.  

 

Av de svarande uppger 54 % att de till viss del har möjlighet att vara privat på 
sin arbetsplats. Av resterande del anger 35 % att de inte har möjlighet att vara 
privat på sin arbetsplats och 11 % uppger att de kan vara privata på sin 
arbetsplats. 

4.2.4 .  Att kunna vara soc ia l  med kol l egor  

Att kunna vara social med kollegor på kontoret har enligt de svarande stor 
påverkan på produktiviteten. Svaren är nästintill uteslutande fördelade på 
skalans övre variabler med en majoritet av svar på variabeln ”påverkar 
mycket”. 
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Av de svarande uppger 92 % att de har möjlighet att vara social med kollegor 
på kontoret. Av resterande svarande uppger en person att det delvis stämmer 
in på dennes kontor och en svarande anger att han inte ges möjlighet att vara 
social på kontoret.  

4.2.5 .  Kommunikationsmöj l igheter  

Goda kommunikationsmöjligheter har enligt de svarande stor påverkan på 
produktiviteten. Svaren är uteslutande fördelade på skalans två övre variabler, 
där nära två tredjedelar av de svarande markerat att det påverkar mycket.  

 

Av de svarande uppger samtliga att de helt eller delvis har goda 
kommunikationsmöjligheter.  
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4.2.6 .  Estet i skt t i l l ta lande kontorsmil jö  

Att arbeta i en estetiskt tilltalande miljö är en faktor som samtliga svarande 
uppger påverkar deras produktivitet. En övervägande del av dessa anger att det 
är en faktor som har en stor påverkan på produktiviteten. 

 

Av de svarande uppger 92 % att de helt eller delvis anser sig arbeta på ett 
kontor som är estetiskt tilltalande. Endast två svarande uppger att detta inte 
stämmer in på deras kontor.    

5. Analys 

Undersökningens resultat visar att samtliga ingående testade faktorer påverkar 
produktiviteten inom kreativa kunskapsintensiva företag, och att vissa faktorer 
påverkar mer än andra. Detta var på ett sätt förväntat då undersökningen 
enbart genomförts med faktorer som tidigare konstaterats ha påverkan på 
produktiviteten, men det finns variationer inom våra resultat som till en del 
skiljer sig från resultat i tidigare forskning. 

De fysiska faktorer som ingått i studien, det vill säga kontorets geografiska 
placering, termiska komfort samt ljusinsläpp, har visat sig ha inverkan på 
produktiviteten.  

Kontorets geografiska placering är en faktor som det tidigare inte redovisats 
någon större mängd forskning om. Majoriteten av respondenterna i vår 
undersökning anger att kontorets geografiska placering har en stor påverkan 
på deras produktivitet, att närhet till bland annat kommunikationer och 
stadens centrum är något de värdesätter. Svaren på denna fråga är emellertid 
något utspridda, en fjärdedel av respondenterna uppger att kontorets 
geografiska placering har en något svagare påverkan på produktiviteten. 
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Resultaten kan tänkas ha påverkats av att samtliga av studiens deltagare arbetar 
i innerstadsmiljö. Det är möjligt att resultaten skulle se annorlunda ut om 
undersökningen genomfördes hos byråer med olika geografiska 
förutsättningar, vilket är något som hänsyn tas till i analysen. Att närhet till 
kunder, kollektivtrafik, restauranger och andra väsentliga platser i omgivningen 
är viktigt för anställda i kunskapsintensiva företag har tidigare forskning visat 
(Hills och Levy 2014). Att just denna faktor är viktig för anställda i 
reklambyråer kan bero på att de tillåts bli inspirerade av omgivningen och 
deras kreativitet kan därmed hållas igång när de rör sig utanför kontoret. De 
kan använda omgivningen kring kontoret som en förlängning av arbetsplatsen. 
Den geografiska placeringen har i tidigare forskning påpekats vara av särskild 
vikt främst för stora organisationer (Remøy 2010), resultaten från denna 
undersökning har utvidgat den teorin och gjort den tillämplig även på vad som 
kan anses vara mindre organisationer. Tidigare studier påvisar betydelsen av att 
byggnader som ligger på ett bra och representativt läge är särskilt viktigt för 
stora organisationer, medan faciliteter, särskilt mötesrumsfaciliteter, i 
byggnader är mer viktiga för kreativa organisationer (Remøy 2014). De utvalda 
företagen i vår undersökning tillhör inte gruppen stora organisationer, men är 
mycket kreativa. Respondenterna uppgav att kontorets geografiska placering 
var viktig och att den påverkade deras produktivitet i hög grad. Att en så pass 
yttre omständighet kan ha så stor inverkan på just produktivitet och lönsamhet 
är kanske något som många företag inte tänker på, det är även en faktor som 
är svår att påverka - att ändra på ett kontors läge kräver stora förändringar och 
är kostsamt. Men i och med att det har en så pass hög påverkan på 
produktiviteten är det något som är bra att ha i åtanke när möjlighet ges, till 
exempel när ett företag börjar planera in en flytt eller när nystartade företag 
bestämmer den geografiska placeringen.  

Att arbeta i ett behagligt inomhusklimat har i tidigare forskning konstaterats 
kunna ha en stor inverkan på produktivitet (Leaman 1995; Roelofsen 2002). 
Resultatet från vår undersökning återspeglar denna forsknings slutsatser. 
Samtliga svaranden har angett att den termiska komforten på kontoret har en 
medelmåttig eller stor påverkan på produktiviteten, trots att 77 % av de 
svarande inte eller enbart delvis anser sig ha en god termisk komfort på sin 
arbetsplats idag. I öppna kontorslandskap är det svårt att tillgodose en termisk 
komfort som behagar alla, då termiska behov är individuella. Att samtidigt 
uppfylla allas önskemål är därmed komplicerat (Hills & Levy 2014). 
Svarsresultat inom denna del kan tänkas variera med årstidsväxlingar, 
undersökningen gjordes på våren när vädret, efter en lång period av kyla, 
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precis börjat bli varmare. Det är tänkbart sig att de svarande fortfarande hade 
kvar känslan av kalla dagar på kontoret under vintern eller att svaren speglas av 
klimatet just den veckan. Att klimatet inomhus har en stor inverkan på 
produktivitet är något som kan tänkas vara en av den viktigaste faktorer för 
produktiviteten, ett företags lönsamhet kopplas i många sammanhang ihop 
med de anställdas välmående, i vilket inomhusklimatet spelar en betydande 
roll.   

Den tredje av studiens parametrar var tillgång till dagsljus vid arbetsplatsen. 
Även denna faktor ansågs av de svarande ha stor till medelstor inverkan på 
produktiviteten. Ett bra ljusinsläpp är av särskild vikt för produktiviteten när 
arbetet som utförs är visuellt krävande, något som stämmer på de aktuella 
respondenterna. Att ljusinsläpp är av stor betydelse för produktiviteten har 
även visats i tidigare studier där missnöje med ljusinsläpp tydligt kopplats ihop 
med minskad produktivitet (Leaman 1995; Tucker & Smith 2008). Samtliga 
respondenter uttryckte att ett bra ljusinsläpp är betydande för produktiviteten, 
detta återspeglas tydligt i resultatet. Att ha ett bra ljusinsläpp är inom kontorets 
fysiska miljö den faktor som enligt resultaten från vår undersökning visat sig 
ha störst påverkan på produktiviteten. Att ljusinsläpp är en betydande faktor 
för produktiviteten hos anställda på just reklambyråer kan bero på att det 
främjar kreativitet. Samtliga tillfrågade personer satt i lokaler med mycket 
fönster och därmed generöst med ljusinsläpp och det kan ha påverkat 
respondenternas svar. Frågan som ställdes till respondenterna var om de ansåg 
att ett bra ljusinsläpp kan påverka produktiviteten, den frågan behöver inte 
enbart syfta till att mycket ljus gör gott för produktiviteten utan även att lagom 
eller att möjlighet till reglering av ljusinsläppet är av betydelse. För mycket 
ljusinsläpp konstant eller på fel platser kan ha en negativ påverkan på de 
anställda, om det inte finns möjlighet att själv reglera detta.  

Undersökningens resultat för faktorerna inom den psykologiska kontorsmiljön 
har även de samtliga påvisat en inverkan på den upplevda produktiviteten.  

Att ha en bestämd arbetsplats på kontoret samt möjligheten att kunna 
personifiera denna ska enligt teorin på området påverka produktiviteten hos 
kunskapsintensiva företag. Studier har visat att denna faktor är betydande för 
de anställdas välmående och att detta i sin tur har sina rötter i psykologiskt 
ägarskap (Brown et al. 2005; Hills & Levis 2014). Resultatet från den aktuella 
undersökningen visar att åsikterna om en bestämd arbetsplats på kontoret har 
påverkan på produktiviteten varierar. På denna fråga har en majoritet av de 
svarande uppgett att det endast har en medelmåttig påverkan på 
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produktiviteten, resterande svar har emellertid till största del rört sig mot 
skalans övre variabler. Detta resultat kan påverkas av om respondenterna har 
arbetsuppgifter där olika uppgifter kräver olika förutsättningar, så som 
antingen struktur och ett fast arbetsställe eller variation och möjlighet till 
rörelse mellan olika arbetsplatser. 

Betydelsen av att kunna personifiera sin arbetsplats kan enligt teorin variera 
beroende på personlighet, kön, ålder och kultur (Oseland 2009). En sådan 
variation skildras i vår undersökning där de svarande har uttryckt en mer 
varierad påverkningsgrad än för de övriga faktorerna. I den aktuella 
undersökningen deltog män och kvinnor i åldrarna 20-55 år, den variationen 
speglas i undersökningens svar och Oselands (2009) teori om att betydelsen 
för att kunna personifiera sin arbetsplats varierar efter egenskaper såsom ålder 
och kön stämmer väl in på vår undersöknings resultat. Att personifiera sin 
arbetsplats är enligt vår undersökning den faktor inom kontorets psykologiska 
miljö som har mest vag betydelse för produktiviteten. Betydelsen av denna 
faktor bör höra ihop med om den anställde har en fast plats på kontoret eller 
rör sig mellan olika arbetsplatser. De 30 % som i vår undersökning hade 
möjlighet att personifiera sin arbetsplats svarade att det var en högre 
betydande faktor än vad de utan denna möjlighet svarade. Detta indikerar att 
om en anställd sitter på samma bestämda arbetsplats varje dag och arbetar kan 
denna faktor kanske spela en viktigare roll än för den person som har 
varierade arbetsplatser. 

Att kunna vara privat på sin arbetsplats har i vår undersökning visat sig vara en 
faktor som bedöms ha stor påverkan på produktiviteten. Möjligheterna att 
vara privat på kontor med öppen planlösning är ofta begränsade och kräver att 
det finns avskilda rum eller liknande där de anställda har möjlighet att gå 
undan för att till exempel kunna föra privata samtal (Hills & Levis 2014). Att 
ha en plats att kunna gå undan till för att ta privata samtal, ha mindre möten 
eller kunna fokusera extra en stund är betydelsefullt. Samtliga respondenter 
som deltog i undersökningen hade sin huvudsakliga arbetsplats i ett öppet 
kontorslandskap, det innebär att de troligtvis erfarit vad möjligheten till att 
kunna gå undan eller vad avsaknaden av ett sådan ställe innebär. 

Kontorets roll har utvecklats till en mer social plats snarare än en plats enbart 
för arbete. Ny teknik har gjort det möjligt att i de flesta yrken kunna arbeta 
utanför kontorets väggar och därmed har kontorets innebörd utvecklats 
(Becker 2002). Möjligheten att vara social med kollegor på kontoret har enligt 
vår undersökning stor inverkan på produktiviteten och nästintill alla svarande 
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uppger att deras arbetsplatser tillåter en sådan interaktion. Social interaktion 
skall som enskild faktor ha störst positiv inverkan på produktivitet (Haynes 
2008c), vilket delvis stöds av resultaten från den aktuella studien som visar att 
social interaktion har en betydande inverkan tillsammans med möjlighet till 
kommunikation samt arbete i en estetiskt tilltalande miljö.  

För kunskapsintensiva företag är kreativitet ett viktigt inslag i det dagliga 
arbetet vilken kan gynnas av möjligheten att arbeta i en estetiskt tilltalande 
miljö (Heerwagen et al. 2004; Bjerke et al. 2007). Merparten av respondenterna 
i den aktuella studien delar denna åsikt och flertalet uppger även att en 
estetiskt tilltalande miljö har en betydande inverkan på produktiviteten, då de 
markerat sina svar på skalans medelvärde och högre. Med tanke på att 
undersökningen utfördes på reklambyråer som har kreativitet som största 
fokus är svarsresultaten på denna fråga föga förvånande. Det är intressant att 
denna faktor får ett högt utslag för produktiviteten bland respondenterna när 
en estetiskt tilltalande miljö är något som kan tänkas vara en självklar 
förutsättning på en reklambyrå. Något som möjligen kan vara en produkt av 
att företag genom åren beaktat hur kontorsanställda påverkas av miljön de 
arbetar i allt mer. 

6. Slutsats 

Tidigare teori på området har visat att de undersökta faktorerna har en 
betydelse för produktiviteten i kunskapsintensiva företag, något som denna 
undersökning har bekräftat.  

Underlaget för tidigare slutsatser inom forskningsområdet har baserats främst 
på kvalitativa studier som tillåtit en djupare insyn och förståelse för var och en 
av faktorerna. Denna undersökning har genom en kvantitativ metod syftat till 
att bredda kunskap om hur produktivitet i kunskapsintensiva företag kan 
påverkas genom inslag i kontorets fysiska och psykologiska miljö.  

Undersökningen har visat att produktivitet i kunskapsintensiva företag 
påverkas av faktorer i kontorets fysiska och psykologiska miljö. För vissa av 
faktorerna är de svarande alltigenom överens om stor inverkan på 
produktiviteten medan det råder mer delade uppfattningar om andra faktorers 
inverkan.  

I kontorets fysiska miljö kan konstateras att ett bra ljusinsläpp och en god 
termisk komfort påverkar produktiviteten mycket, oavsett om det är något 
som är möjligt att erhålla eller inte. Att kontoret har en bra geografisk 
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placering är dock en faktor vars påverkan är något vagare. Att vistas i ett 
trivsamt ljus och i en temperatur som är behaglig är något vi skulle kunna 
kategorisera som basala behov för att trivas och därmed kunna prestera väl. 
Kontorets fysiska miljö definieras som de mest grundläggande delarna i 
kontorsmiljön där kontorets ytskikt, inredning och klimat står i fokus. Dessa 
faktorer omfattas av samtliga kontor, då det alltid finns kontorsmöbler, någon 
form av belysning och ett visst inomhusklimat. 

Kontorets psykologiska miljö omfattar faktorer vars betydelse kan ha stora 
individuella variationer. Inom denna studie har dock åsikterna om den 
psykologiska miljöns påverkan varit förhållandevis samstämmiga. Inom den 
psykologiska miljön har kontorets estetik, goda kommunikationsmöjligheter 
samt möjlighet till social interaktion visat sig vara det som påverkar 
produktiviteten mest. Detta pekar återigen på kontorets roll som en social 
mötesplats i det moderna samhället. Att hålla integritet på arbetet i form av 
möjlighet att kunna vara privat på kontoret har också visat sig vara en faktor 
som påverkar produktiviteten. Att kunna personifiera sin arbetsplats med 
fotografier och andra personliga föremål har däremot inte visat en lika klar 
betydelse som övriga faktorer. Utifrån denna studie kan det konstateras att 
kontorets psykologiska miljö som helhet har en betydande roll för 
produktiviteten, och då framför allt de faktorer som bidrar till ett socialt och 
kommunikativt klimat.  

Kontorets fysiska och psykologiska miljö har båda faktorer som är av stor vikt 
för produktiviteten i kunskapsintensiva företag. Vi har genom denna studie 
kunnat applicera och bekräfta dessa teorier och genom en kvantitativ studie 
kunnat undersöka dessa ur ett bredare perspektiv. En god produktivitet är i ett 
företag en viktig nyckel till en god ekonomi. I kunskapsintensiva företag är 
produktiviteten beroende av hur de anställda arbetar och därmed i direkt 
beroende av hur deras arbetssituation ser ut. Att de anställda trivs i 
arbetsplatsens fysiska och psykologiska miljö har visat sig ha påverkan på dess 
produktivitet. Detta förhållande är väsentligt för företagets ekonomiska 
situation och lönsamhet.   

Resultatet av denna undersökning kan antas gälla generellt för 
kunskapsintensiva företag som använder kontor med öppna planlösningar. Att 
ta hänsyn till dessa faktorer och innebörden av dess existens för de anställdas 
produktivitet skulle kunna betyda omfattande förändringar för 
kunskapsintensiva företags produktivitet och lönsamhet. Det är troligen värt 
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att investera i miljön avseende de faktorer som visat sig vara betydelsefulla för 
de anställdas välbefinnande, och därmed deras prestation.  
 

7. Förslag för framtida forskning 

För framtida forskning inom detta område har vi noterat flera delar i vårt 
arbete som skulle vara intressant att utveckla och undersöka vidare.  

Vår undersökning är avgränsad till att gälla kunskapsintensiva företag, här 
reklambyråer, inom ett begränsat geografiskt område och under en kort 
tidsperiod. Att se till hur dessa faktorer är av betydelse dels i olika stadsdelar i 
storstäder och dels i mindre städer i Sverige skulle vara ett intressant sätt 
bredda undersökningen.  

Med hänsyn till vissa faktorer, så som termisk komfort, är ett ytterligare förslag 
att om möjligt genomföra undersökningen under olika årstider då 
respondenternas upplevelse av miljön kan förväntas variera under året.  

Utöver detta skulle det vara av intresse att ha respondenter som har olika 
förutsättningar inom kontoret med olika typer av arbetsplatser för att få en 
ökad förståelse för de olika faktorerna och hur de är relativa till olika 
arbetsformer, denna undersökning har berört anställda i öppna 
kontorslandskap. 
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