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Män och kvinnors upplevelser av arbete i kontorslandskap samt 

könsskillnader i sjukfrånvaro 
 

 

Elin Pettersson och Sofie Svensson  

 
Forskare är överens om en medföljande problematik angående anställda i 

kontorslandskap, då i synnerhet bland kvinnor. Föreliggande studie väljer att 

göra en ansats att undersöka ifall det förekommer diskrepans i upplevelser 

av denna kontorsdesign med avseende på kön samt undersöka 

könsskillnader i sjukfrånvaro. Upplevelser analyserades utifrån psykosocial 

arbetsmiljö främst i termer av arbetsuppgifter men även med avseende på 

samarbete, avskildhet och stress. Tre större organisationer deltog, varav två 

teknikföretag och ett bankkontor. Enkäter besvarades av 73 män och 62 

kvinnor. Sex hypoteser prövades med hjälp av chi
2
-analys, t-test samt 

tvåvägs ANOVA. Individernas inflytande över de egna arbetsuppgifterna, 

visar att kvinnor har lägre inflytande. Kvinnor upplever mer socialt stöd, 

men uppvisar en högre korttidssjukfrånvaro än män.  Skillnaderna mellan 

män och kvinnor visade sig vara relativt liten, vilket kan tyda på en 

överdriven tro på könsskillnader. 

 

Keywords: open-plan office, experience, gender, work task, sick leave  

 

 

Inledning 
 

Avsikten med kontorslandskap är att skapa ett flexibelt utrymme, öka mottagligheten för 

organisationsförändringar samt underlätta kommunikation mellan anställda. Något som kan 

ha en positiv inverkan på interpersonella relationer samt på det sociala klimatet på 

arbetsplatser (Yildirim, Akalin-Baskaya & Celebi, 2007). Van Der Voordt (refererad i Passero 

& Zannin, 2012) menar att avsikten var att öka produktivitet till lägre kostnader utan att 

påverka de anställdas tillfredställelse i en negativ riktning. Dock betonar Schlittmeijer och 

Hellbruck (2009) att kontorslandskapet tenderar att ha en relativt negativ inverkan på de 

anställdas inställning och beteenden. Främjandet av interpersonella relationer som 

kontorslandskapet således bidrar till präglas dock av en baksida, och då framförallt 

problematik som ljudnivå, avsaknad av avskildhet och annan medföljande distraktion (Evans 

& Johnson, 2000; Maher & von Hippel, 2005).  

 

 

Kontorsdesign  

 

Ett kontorslandskap är en kontorsdesign som kan kännetecknas av fria anordningar med 

öppen planlösning (Passero & Zannin, 2012), öppen genom avsaknad av inre rumsväggar 

(Kim & de Dear, 2013). Det enda som avskärmar arbetarna från varandra i det annars 

gemensamma utrymmet är de formbara båsen och flyttbara delarna (Yildirim, Akalin-Baskaya 

& Celebi, 2007). I syfte att försöka skapa en illusion av en privat arbetsplats är bokhyllor och 

paneler välplacerade i lokalen (Smith-Jackson & Klein, 2009). Ett kontorslandskap kan 
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definieras som att minst tre individer delar ett gemensamt kontor (Bodin Danielson, Singh 

Chungkhama, Wulff, & Westerlund, 2014), denna definition används i föreliggande studie.  

 

 

Stress i termer av krav, kontroll och socialt stöd 

  
Forskning ger empiriskt stöd åt att den kognitiva stressen är högre bland individer som arbetar 

i kontorslandskap än bland individer som arbetar i andra typer av kontor (Seddigh, Berntson, 

Bodin Danielson & Westerlund, 2014). Yildirim m.fl. (2012) drar slutsatsen att kön kan ha 

relevans för individers positiva respektive negativa perceptioner av miljöförhållanden. Sepplä 

(2001) ger empiriskt stöd åt att kvinnor i kontorslandskap rapporterar stressymtom i högre 

utsträckning än män, och han påvisar även ett signifikant samband mellan stress och 

datoranvändning hos kvinnor.  

 Det förekommer evidens för att män och kvinnor hanterar stress på olika sätt. I stressade 

arbetssituationer söker kvinnor i högre grad än män socialt stöd ifrån sina medarbetare (Olson 

& Schultz, 1994). Män söker stöd i form av informativ eller materiell karaktär. Kvinnor söker 

mer frekvent stöd av emotionell karaktär (Olson & Schultz, 1994). Kvinnor upplever i 

genomsnitt högre socialt stöd, frihet och kontroll från sina medarbetare på 

kvinnodominerande arbetsplatser. Män upplever en högre grad av stöttning, frihet och 

kontroll på mansdominerade arbetsplatser. En annan stressaspekt, är att fler män än kvinnor 

på kvinnodominerande arbetsplatser utsätts för höga krav från sina medarbetare. En 

omständighet som beskrivs vara lägre på mansdominerade arbetsplatser (Karlqvist & Gard, 

2012).   

 

 Krav-, kontroll-, stödmodellen. Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell mäter 

stress på arbetsplatser i termer av fysiska och psykosociala besvär, då i synnerhet utbrändhet, 

ångest och depression. (Karasek & Theorell, 1990). Modellen är uppdelad i fyra block, låga 

och höga krav respektive mycket och lite kontroll. Denna åskådliggör psykisk belastning 

vilket avgör om arbetet kan definieras som aktivt eller passivt. Högbelastande arbeten kan 

kännetecknas med hög stressfaktor där kraven på individerna är höga och handlingsutrymmet 

är litet. Högbelastande arbete leder till psykisk ohälsa. Lågbelastande arbeten innebär låg 

stressfaktor och mindre risk för sjukdom då arbetet blir avslappnat. De låga kraven och 

friheten över bemötandet av kraven resulterar i hälsosamma och optimistiska individer. 

Aktiva arbeten representerar höga krav och avsaknad av psykisk belastning, det är arbeten där 

individen är starkt engagerad i sitt arbete och har hög kontroll. Inom passiva arbeten upplever 

individen låg kontroll och låga krav, något som leder till ett apatiskt beteende. Modellen har 

vidarutvecklats till en tredimensionell version där socialt stöd fått en betydande roll. Ett bra 

socialt stöd innebär att social interaktion gynnas genom både medarbetare och högre chefer. 

Komplexa arbetsuppgifter kan underlättas vid ett bra socialt stöd. Individers upplevda krav 

beror på den grad av kontroll och stöd individer har att tillgå inom organisationen. En individ 

har goda förutsättningar att bemästra höga krav ifall möjligheten att fatta nödvändiga beslut, 

samt bra stöttning från organisationen finns inom räckhåll. Omvänt gäller att lägre och 

okontrollerbara krav på individen som löper parallellt med avsaknad av stöd kan leda till 

upplevd stress. Kontroll kan vara relaterad till storleken av handlingsutrymmet i det dagliga 

arbetet, samt utformning och disposition gällande arbetsuppgifterna. 
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Bristande avskildhet leder till koncentrationsbesvär   
 

Yildirim m.fl. (2012) drar slutsatsen att det skulle kunna finnas biologiska skillnader i 

uppfattning av kontorslandskap med avseende på avskildhet. Vidare hänvisar Yildirim m.fl. 

(2012) till att män i allmänhet har en mer positiv inställning till utrymmen avsedda för 

passager, medan kvinnor upplever dessa vara ett distraherande moment. Yildirim m.fl.  (2012) 

drar även en slutsats att kvinnor i allmänhet har en mer negativ inställning till 

kontorslandskap när det kommer till avskildhet i form av planlösning.  

 

Skärmarnas betydelse för avskildhet. Trivsel kan tänkas vara nära besläktad med den 

möjlighet till avskildhet som finns att tillgå inom en enhet. Flera studier är överens om att 

framförallt låg grad av avskildhet är relaterad till denna omdebatterade kontorsdesign (Smith-

Jackson & Klein, 2009). Tidigare forskning ger stöd åt att omgivande ljud har relevans för 

anställdas uppfattning av kontorslandskapet (Smith-Jackson & Klein, 2009). Banbury och 

Berry (2005) hänvisar till att dessa ljud är den största bidragande stressfaktorn i öppna 

kontorslandskap. Det finns empiriskt stöd för att kontorslandskap kräver högre grad av 

koncentration hos de anställda än andra kontorstyper på grund av distraktion i form av 

exempelvis ljud (Seddigh m.fl., 2014). Cangelosi och Lemoine (1988) understryker dock att 

skärmavdelning kan ge anställda i kontorslandskap den avskildhet som är önskvärd för en 

ökad trivsel. Detta genom att avskärma anställda från ljud utan att de isoleras på ett 

emotionellt plan.  

 

 

Arbetsdelning på könssegregerade arbetsplatser 
 

Även arbetsuppgifter kan vara avgörande för ifall de anställda upplever distraktioner i 

arbetsmiljön. Block och Stokes (refererad i Maher & Hippel, 2005) kom fram till att både 

rutinarbete och arbete av mer komplex karaktär innebar att de anställda var mottagliga för 

distraktion vilket kunde påverka de anställdas uppfattning i en negativ riktning. Bailey, 

Dollard, och Richards (2014) understryker det motsatta, att arbetsuppgifter som kräver 

ingående koncentration är gynnsam för utvecklandet av positiv inställning till arbetsmiljön. 

Vidare menar Bailey, Dollard, och Richards (2014) att rutinarbete även ger uttryck i passivt 

arbete och att mer komplexa arbetsuppgifter upplevs leda till aktivt arbete vilket är 

eftersträvansvärt.  

 Arbetsuppgifter är i sig en avgörande faktor för individers upplevelser av stress i arbeten 

med datorer (Sepplä, 2001). Vidare upptäckte Sepplä (2001) att det fanns en statistisk 

signifikant skillnad gällande variabeln kön i förhållande till arbetsuppgifter. Att kvinnor i 

större utsträckning än män tenderar att utföra arbetsuppgifter som innebär högre risk för att 

drabbas av sjukdom. Karlqvist och Gard (2012) har satt kön och yrke i relation till vilka 

arbetsuppgifter som utförs av personalen med betoning på att dessa kan skilja sig åt på 

arbetsplatser med ojämn könsfördelning. De menar att män och kvinnor inom samma 

organisation med liknande titlar, inte nödvändigtvis behöver utföra överensstämmande 

arbetsuppgifter. Enligt tidigare forskning tenderar män i högre utsträckning än kvinnor att ha 

mer varierande arbetsuppgifter (Seppälä, 2001).  

 

Könsfördelning inom kontor. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (2012) är kvinnor 

den grupp som är överrepresenterad inom kategorin övrig kontorspersonal, med en 

procentsats på närmare 80 %. Ur samma källa påvisas att kvinnor dominerar yrken som 

administrativa assistenter och administratörer inom offentlig förvaltning. Männen tenderar att 
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dominera könsfördelningen när det gäller tekniska yrken i termer av datatekniker, 

företagssäljare, maskiningenjörer och maskintekniker.  

 

 

Trivselns inverkan på samarbete i kontorslandskap 
 

Rüstemli (2001) menar att en arbetsplats könsfördelning påverkar kvinnors trivsel på arbetet. 

Kvinnor rapporterar lägre trivsel vid arbete omkring män än omkring andra kvinnor. 

Samtidigt rapporterar män en oförändrad trivsel vid arbete omkring andra män som omkring 

kvinnor (Rüstemli, 2001). Irwin m.fl. (2015)  ger underlag för att män och kvinnor reagerar 

olika när det kommer till samarbete, och att tillit måste begrundas i situationer då kvinnor 

ingår samarbete. Enligt Sepplä (2001) prioriterar kvinnor i allmänhet det sociala klimatet på 

arbetsplatser högre än vad män gör, men samarbete är en form av socialt dilemma som 

kvinnor har större svårigheter att hantera på grund av rädsla för att bli utnyttjad (Irwin, m.fl., 

2015).  

 

 

Sjukfrånvaro och könsskillnader 
 

Korttids- och långtidssjukfrånvaro. I föreliggande studie definieras korttidssjukfrånvaro 

som sjukfrånvaro under en till fem dagar. Långtidssjukfrånvaro innebär sjukfrånvaro som 

varar under sex arbetsdagar eller mer och därmed kräver läkarintyg. Det finns enligt tidigare 

forskning evidens för att korttidssjukfrånvaro och olika varianter av öppet kontorslandskap är 

relaterade till varandra. Den högsta signifikanta risken för korttidssjukfrånvaro visade sig vara 

större vid stora och små kontorslandskap än i medelstora. Slutsatsen kunde inte påvisas på 

arbetsplatser där arbetstagarna hade egna kontor. Långtidssjukfrånvaron kunde inte sättas i 

relation till kontorslandskapet i sig, däremot kunde könsskillnader påvisas. Det förekom en 

allmänt högre sjukfrånvaro inom framförallt större kontorslandskap, där kvinnor var den 

grupp som tenderar ha den högsta frekvensen gällande både kort- och långtidssjukfrånvaro. 

Män uppvisade en högre frekvens av totala sjukdagar, då framförallt gällande 

korttidssjukfrånvaro inom kontorstyper med avsaknad av ett eget fast skrivbord (Bodin 

Danielsson m.fl., 2014). 

 

 

Syfte och hypoteser 
 

En överblick av tidigare forskning antyder att kontorslandskapet främjar organisationer inom 

flera områden än vad de gynnar de anställda (Schlittmeijer & Hellbruck, 2009). Därav kan det 

vara av vikt att undersöka hur de anställda upplever arbete i kontorslandskap. Den 

problematik som medföljer vid denna kontorsdesign tenderar i första hand att beröra kvinnor, 

vilket indikerar att kvinnor skulle kunna ha sämre erfarenheter av arbete i kontorslandskap.  

Detta resonemang kan tyda på att färre kvinnor än män arbetar i kontorslandskap. Dock 

kvarstår frågetecken kring att fler kvinnor än män rapporterar sjukfrånvaro i kontorslandskap. 

Det finns en möjlighet att detta är en fråga som berör de anställdas upplevelser med avseende 

på fördelningen av arbetsuppgifter inom organisationer. Något som kan vara av vikt vid 

utvärdering av sjukfrånvaro i kontorslandskap hos framförallt kvinnor. 

Föreliggande studie har utgångspunkt i ett könsperspektiv och undersöker ifall kön kan ha 

relevans för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i kontorslandskap. En jämförelse 

mellan män och kvinnors upplevelser undersöks med hjälp av fem centrala prediktorer. 

Hypoteserna behandlar arbetsuppgifter, avskildhet, samarbete, stress och självrapporterad 
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sjukfrånvaro. Förhoppningen med att kartlägga män och kvinnors upplevelser av arbete i 

kontorslandskap är att på sikt öka trivseln bland samtliga anställda och på så sätt minimera 

sjukskrivning. Detta kan vara av vikt för jämställdhet och könsfördelning, till följd av vilka 

individer eller grupper som är benägna att söka sig till kontorstjänster.  

Föreliggande studie har tre syften. Den syftar till att ta reda på ifall det föreligger skillnader 

i hur män respektive kvinnor upplever arbete i kontorslandskap, detta för att ta reda på ifall 

något av könen är mer kvalificerad än det andra vid ett arbete i kontorslandskap. Det andra 

syftet är att undersöka ifall skillnader i arbetsuppgifter mellan män och kvinnor förekommer, 

samt ifall detta påverkar upplevelsen av arbete i kontorslandskap. Arbetsuppgifter skapar här 

en relativt ny variabel, då det enligt författarnas vetskap ännu inte förekommer beaktning 

kring relationen mellan arbetsuppgifter och upplevelser av arbete i kontorslandskap. En tanke 

är att arbetsuppgifter skiljer sig nämnbart åt mellan kvinnor och män inom samma enhet. Till 

sist syftar studien även till att undersöka ifall könskillnader förekommer vad gäller korttids- 

och långtidssjukfrånvaro. Följande hypoteser ställs. 

 

Hypotes 1: Män är mer positivt inställda till sina arbetsuppgifter (koncentration, inflytande, 

likartade arbetsuppgifter) i kontorslandskap än vad kvinnor är. 

 

Hypotes 2: Män är mer positivt inställda till främjandet (inställning till samarbete) av 

samarbete i kontorslandskap än vad kvinnor är. 

 

Hypotes 3: Män är mer accepterande gällande stressen (krav, kontroll, stöd) i kontorslandskap 

än vad kvinnor är. 

 

Hypotes 4: Män är mer accepterande till avsaknaden av avskildhet (inställning till avskildhet, 

ljud) i kontorslandskap än vad kvinnor är.  

 

Hypotes 5: De individer som har en positiv upplevelse av psykosocial arbetsmiljö 

(arbetsuppgifter, krav, kontroll, stöd, avskildhet) i kontorslandskap har lägre självrapporterad 

sjukfrånvaro än de individer som har en mindre positiv attityd till kontorslandskap.  

 

Hypotes 6: Män har lägre sjukfrånvaro (självrapporterad korttids- respektive 

långtidssjukfrånvaro) än kvinnor i kontorslandskap. 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Förfrågan angående deltagande skickades ut till 15 företag i Mellansverige, varav tre tackade 

ja till att medverka. Av dessa var samtliga stora företag, varav två teknikföretag och ett 

bankkontor. Urvalet gjordes genom ett tillgänglighetsurval, där de företag och avdelningar 

som var villiga att medverka deltog. Även de personer som medverkade valdes ut genom ett 

tillgänglighetsurval, då enkäten delades ut till de som fanns på plats under de dagar studien 

genomfördes. Kravet var att samtliga respondenter arbetade i kontorslandskap. Ett 

kontorslandskap där 3 till 10 personer delade rum representerade här det mindre landskapet. 

Det medelstora landskapet innebar att ett rum delades av mer än 10 personer men mindre än 

24 och det stora kontorslandskapet kännetecknades av att fler än 24 individer arbetade i 

samma rum.  
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Av de 217 personer som enkäten delats ut till valde 139 personer att medverka i studien, 

vilket gav en svarsfrekvensen på 64,1%. Studiens totala bortfall var 36,6%, varav 35,9% var 

externt bortfall, detta avsåg de deltagare som av någon anledning inte besvarat enkäten trots 

att tillfälle getts. En enkät var blank vilket gav ett internt bortfall på och 0,7%. Ingen 

ersättning utgick för deltagandet i studien. 

 

I Tabell 1 redovisas studiens deltagare, med avseende på fördelningen av kön, ålder och 

utbildning. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik över studiens deltagare med avseende på kön, ålder och utbildning 

 n % 

Kön   

    Kvinna 62 44.6 

    Man 73 52.5 

    Vill ej uppge 3 2.2 

Ålder   

    29 eller yngre 9 6.5 

    30-44 39 28.1 

    45-59 79 65.8 

    60+ 11 7.9 

Utbildning   

    Grundskola eller gymnasium 29 20.9 

    Eftergymnasial utbildning (ej högskoleexamen) 21 15.1 

    Högskole-/universitetsexamen 87 62.6 

    Övrigt 1 0.7 

 

Tabell 2 visar hur deltagarna redovisade egenskaper i de kontorslandskap de arbetade i med 

avseende på storlek på kontorslandskapet, eget skrivbord, skärmar, möjlighet till avskärmning 

och anpassning av arbetsplatsen efter egna behov. Tabellen redovisar även deskriptiv statistik 

över möjligheten till enskilda rum avsedda för samtal och arbete på egen hand.  

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik gällande egenskaper i kontorslandskapetmed avseende på antal individer i 

kontorslandskapet, eget skrivbord, skärmar, avskärmning, tillgång till rum avsedda för att 

sitta ensam eller i samtal samt möjlighet till anpassning av arbetsplatsen efter behov. 

 n % 

Antal personer i kontorslandskapet    

    3-10 3 2.2 

    11-24 17 12.2 

    25 eller fler 118 84.9 

Jag har ett eget skrivbord   

    Ja 128 92.1 

    Nej 9 6.5 

Jag har skärmar runt mitt skrivbord   

    Ja 111 79.9 

    Nej 24 17.3 

Möjlighet att påverka avskärmningen   

    Ja 40 28.8 
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    Nej 94 67.6 

Tillgång till separata rum där man kan sitta ensam   

    Ja 108 77.7 

    Nej 28 20.1 

Tillgång till separata rum där man kan sitta i samtal   

    Ja 130 93.5 

    Nej 4 2.9 

Möjlighet att anpassa arbetsplatsen efter egna behov   

    Ja 12 8.6 

    Nej 17 12.2 

    En del, men inte allt 109 78.4 

 
 

Material  
 

Enkäten bestod av 22 påståenden och var uppdelad i fem områden, bakgrund, egenskaper i 

kontorslandskapet, sjukfrånvaro, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. De tre sistnämnda bestod av 

färdiga svarsalternativ. Dessa besvarades genom att kryssa i en ruta. Enkäten delades in i fem 

index, krav, kontroll, stöd, arbetsuppgifter och avskildhet. Samtliga svarsalternativ i indexen 

utgjordes av likertskalor. Påståendena besvarades på en femgradig skala från 1 (håller inte 

alls med) till 5 (håller helt med). Svaren gavs genom att ringa in det svarsalternativ som 

respondenten ansåg stämde bäst in på den egna arbetssituationen. 

Enkätens första område behandlade demografiska variabler så som kön, ålder och 

utbildning. Det tredje alternativet ”vill ej uppge kön” behandlades inte vid könsanalyser 

baserat på undersökningens huvudsakliga syfte, att utföra könsanalyser. Område två bestod av 

åtta frågor angående egenskaper i kontorslandskapet. Exempelvis ”jag arbetar i 

kontorslandskap”, en fråga som togs med för att kontrollera att respondenten uppfyllde kravet 

för ett deltagande. Område tre behandlade arbetsuppgifter och representerade även ett index. 

Det fjärde området bestod av åtta påståenden med avseende på arbetsmiljö, där stress och 

inställning till avskildhet mättes. Sjukfrånvaro representerade det femte området som bestod 

av två frågor för att kartlägga om sjukintyg krävdes eller ej.  

 

 Sjukfrånvaro och sjukfrånvaro differentierad. Vid en mätning av sjukfrånvaron i 

kontorslandskap undersöktes två olika sjukfrånvaroprediktorer, sjukfrånvaro respektive 

sjukfrånvaro differentierad. 

  För att kunna uttala sig om sjukfrånvaron skapades variabeln Sjukfrånvaro som delades 

in i sjukskriven minst en vecka eller mer respektive övriga (de som varit sjukskriva mindre 

än en vecka samt de som svarat svarsalternativ tre). En andra variabel, Sjukfrånvaro 

differentierad, bildades där enkätens ursprungliga uppdelning av svarsalternativen 

användes. Det antogs då att svaralternativ tre innebar att respondenten inte varit 

sjukskriven alls. Analyserna jämfördes med sjukfrånvaro differentierad för att kontrollera 

resultaten angående sjukfrånvaro, eftersom det fanns risk för misstolkning av 

svarsalternativ tre på de båda påståendena.  

 

 Krav. Påstående 19 och 20 mätte krav, exempelvis ”det händer att tidspress gör att jag 

utför mitt arbete sämre än vad jag annars skulle göra”. Båda påståendena var hämtade från 

frågeformuläret ASK2.0, vars syfte är att mäta stress och kompetens på arbetsplatser 

(Hovmark & Thomsson, 1995). Värderna på dessa påståenden var omvända så att 1 (Håller 

inte alls med) innebar ett positivt värde och 5 (Håller helt med) innebar ett negativt värde. 
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Kravindexet representerades av ett tämligen tillförlitligt mätinstrument genom ett Cronbach's 

alpha värde på (.55).  

 

Kontroll. Tre påståenden ringade in området kontroll, påstående 17 och 18 var hämtade 

från ASK2.0. Exempel på påståenden som behandlades i enkäten var ” jag har möjlighet att 

påverka mina arbetsuppgifter”. Cronbach´s alpha värdet hos indexet kontroll uppvisade (.81). 

Stöd. Tre påståenden mätte stöd, exempelvis ”jag anser att kontorslandskapet underlättar 

samarbete med kollegor”. Påstående 14 till 16 har hämtat inspiration från Karasek och 

Theorells krav-, kontroll och stödmodell (Karasek & Theorell, 1990). Cronbach´s alpha 

uppvisade (.64).  

 

Avskildhet. Indexet som mätte avskildhet bestod av två påståenden. Exempel på ett 

påstående som berörde avskildhet var ”jag upplever ljud i kontorslandskapet som störande 

(prat, telefoner mm.)”. Beaktningsvärt var att detta påstående var omvänt, då 1 (håller inte alls 

med) innebar ett positivt värde och 5 (Håller helt med) innebar ett negativt värde. 

Mätinstrumentet uppmätte en låg Cronbach´s alpha (.30).  

 

Arbetsuppgifter. Detta index behandlade tre påståenden. Två påståenden skulle mäta om 

respondentens arbetsuppgifter var rutinmässiga eller ej, dessa var ”mina arbetsuppgifter 

kräver koncentration” eller ”mina arbetsuppgifter innebär många likartade uppgifter”. 

Påståendet ”jag har lite inflytande över mina arbetsuppgifter” och påståendet ”jag har 

möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter” var omvända då de båda mätte upplevelsen av 

inflytande över arbetsuppgifterna. Cronbach´s alpha för arbetsuppgifterindexet var (.46). 

Beaktansvärt är att låga värden i indexet representerar ett positivt resultat, då 1 (håller inte alls 

med) innebär ett positivt värde och 5 (håller helt med) innebär ett negativt värde.  

 

 

Procedur  
 

Intresseanmälan och missivbrev skickades ut till företag som uppfyllde kraven för att 

klassificeras som kontorslandskap. Missivbrevet innehöll information om vetenskapsrådets 

etiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Där beskrevs studiens syfte, samt frivillighet och 

anonymitet vid ett deltagande. Det framkom även att materialet enbart skulle användas i 

forskningssyfte. För att säkerställa att respondenten tagit del av vetenskapsrådets etiska 

principer bifogades ett missivbrev till respondenterna i enkäten. Genom missivbrevet 

inhämtades ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2010) då respondenterna själva tog 

beslut om ett eventuellt deltagande. En pilotstudie genomfördes där tre utomstående personer 

med erfarenhet av arbete i kontorslandskap kontrollerade att frågorna var formulerade på ett 

begripligt sätt. Utifrån pilotpersonernas synpunkter gjordes sedan en del ändringar i enkäten.  

 

Enkät. Enkäter delades ut till 217 respondenter på tre olika företag. På önskemål av de 

olika avdelningarnas chefer delades enkäten ut till de anställda av cheferna själva och 

besvarades på arbetsplatsen. Enkäten delades ut i pappersform och tog cirka fem minuter att 

besvara. Personalen hade drygt en vecka till förfogande. På två av arbetsplatserna skedde 

datainsamlingen i enskilda kuvert, medan de på en tredje arbetsplats samlades in i ett 

gemensamt kuvert. Enkäten översattes även till engelska. Endast ett av företagen visade sig ha 

behov av den engelska versionen. 
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Databearbetning 

 
Enkätens index imputerades genom att ersätta saknade medelvärden med ett genomsnitt av 

övriga medelvärden för att underlätta medelvärdesberäkningar. Detta gjordes genom att skriva 

mean.1 vid skapandet av indexen.  

 Totalt åtta separata t-test genomfördes för hypotes 1, 2, 3 och 4. Tre t-test användes för att 

sätta kön i relation till arbetsuppgifter, där likartade arbetsuppgifter, koncentration och lite 

inflytande undersöktes. För att undersöka om kön hade betydelse för stress gjordes ytterligare 

tre t-test, då mättes indexen krav, kontroll och stöd. Samarbetet analyserades genom att 

undersöka kön och påståendet om kontorslandskapet främjar samarbete med kollegor genom 

ett individuellt t-test. Ett t-test genomfördes även för att undersöka ifall optimism till befintlig 

möjlighet till avskildhet i kontorslandskap kan baseras på skillnader i upplevelser mellan 

könen. Två tvåvägsanovor genomfördes för att pröva hypotes 5. Sjukfrånvaro och 

sjukfrånvaro differentierad prövades mot indexen arbetsuppgifter, krav, kontroll, stöd och 

avskildhet. Andra påståenden som prövades var ljud som störande och positiv attityd till 

avskildhet. Ett chi
2
 test genomfördes för att kontrollera hypotes 6, det vill säga kön och dess 

relevans till sjukfrånvaro i kontorslandskap. Samtliga analyser prövades på 5% 

signifikansnivå. 

 

 

Resultat 
 

Hypotesprövning 
 

Hypotes 1. T-test visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen 

angående inflytandet över de egna arbetsuppgifterna. Männen uppvisade högre grad av 

inflytande till sina arbetsuppgifter i kontorslandskap (M = 2.64, SD = .98) än kvinnorna (M = 

3.02, SD = 1.16 ), t(129) = 1.997, p<.05, ŋ
2
 = 0.14. Detta ger en indikation på att män tenderar 

att vara mer positivt inställda till sina arbetsuppgifter i kontorslandskap än kvinnor. Gällande 

frågorna med avseende på koncentration och likartade arbetsuppgifter fanns inga statistisk 

signifikanta skillnader mellan könen.   

 

Hypotes 2. T-testet för hypotes 2 uppvisade ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

könen gällande uppfattningen av kontorslandskapet som främjande för samarbetet. 

 

Hypotes 3. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan könen vad gäller 

acceptans för stress i kontorslandskap enligt de tre t-test som genomfördes för krav, kontroll 

och stöd.  

  

Hypotes 4. Vid hypotes 4 gjordes ett t-test som visade att ingen statistiskt signifikant 

skillnad kunde påvisas mellan könen vad gäller acceptans till avsaknaden av avskildhet.  

 

Hypotes 5. Ett statistiskt signifikant samband mellan sjukfrånvaro differentierad och 

upplevt stöd inom både små, medelstora och stora kontorslandskap påvisades genom en 

tvåvägsanova (M = 2.21), F(1) = 4.786, p<.05, ŋ= .03, se figur 1. De individer som upplever 

mindre stöd rapporterar högre långtidssjukfrånvaro. Tendens till statistiskt signifikant 

samband mellan sjukfrånvaro differentierad och omgivande ljud inom samtliga 

kontorslandskap kunde påvisas (M = 2.78), F(2) = 2.358, p = .099. Ju mer omgivande ljud, 

desto högre grad av självrapporterad sjukfrånvaro. Störst samband fanns bland dem som 

arbetade i små och medelstora kontorslandskap. De personer som rapporterat 
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långtidssjukfrånvaro upplever omgivande ljud som mer störande än vad de som har 

rapporterat korttidssjukfrånvaro gör. 

Vid en tvåvägsanova där istället variabeln sjukfrånvaro användes upptäcktes däremot 

endast en tendens till ett statistisk signifikant samband gällande sjukfrånvaro och upplevt stöd 

inom samtliga kontorslandskap (M = 1.30), F(2) = 2.781, p = .066, se figur 2. Inga 

interaktionseffekter visade på statistisk signifikans.  

 

 
 

Figur 1. Relationen mellan sjukfrånvaro differentierad och antal personer i kontorslandskapet 

med avseende på stöd 

 

 

 
Figur 2. Relationen mellan sjukfrånvaro och antal personer i kontorslandskapet med avseende 

på stöd 
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Hypotes 6. I tabell 3 redovisas hypotes 6. Chi
2
-test visade en statistisk signifikant skillnad 

mellan könen endast vad gäller korttidssjukfrånvaro, där variabeln sjukfrånvaro differentierad 

användes. Kvinnor uppvisar en högre korttidssjukfrånvaro än förväntat, samtidigt som män 

uppvisar lägre korttidssjukfrånvaro än förväntat, chi
2
(2) = 7,553 p = 0,023. 

 

Tabell 3 

Observerat respektive (förväntat) värde på sjukfrånvaro 

 

 

Diskussion  
Resultatet för hypotes 1 visar att män har större inflytande över sina arbetsuppgifter än vad 

kvinnor har. Ingen statistisk signifikans påvisades gällande hypotes 2, 3 och 4. Hypotes 5 

visade att individer som rapporterar långtidssjukfrånvaro upplever mindre socialt stöd inom 

både små, medelstora och stora kontorslandskap samt att sjukfrånvaron ökar om det 

förekommer omgivande ljud. Enligt hypotes 6 rapporterar fler kvinnor än män i 

kontorslandskap högre korttidssjukfrånvaro.  

 Hypotes 1 om att män skulle vara mer positiva till sina arbetsuppgifter i kontorslandskap 

fick till viss del empiriskt stöd, då endast inflytande över de egna arbetsuppgifterna visade på 

statistisk signifikans. Dock finns det en möjlighet att individer upplever det vara positivt att 

inte behöva ta egna initiativ i arbetet. Då inte hela hypotesen var statistisk signifikant, kan 

föreliggande studie inte uttala sig om att kvinnor och män skulle ha skilda arbetsuppgifter i 

kontorslandskap vilket Karlqvist och Gard (2012) argumenterar för. 

  Gällande hypotes 2 att män och kvinnor regarera olika på samarbete (Irwin m.fl., 2015), 

fick inte statistisk signifikans i föreliggande studie. Hypotes 3 vad gäller att män skulle vara 

mer accepterande gällande stressen i kontorlsandskap kunde inte heller påvisas. Även om inga 

könskillnader i upplevelsen av stress i kontorslandskap kunde påvisas i föreliggande studie, 

menar Seddigh m.fl. (2014) att den kognitiva stressen är hög bland individer i 

kontorslandskap. Yildirim m.fl.  (2012) menar att kvinnor är mer negativa till kontorslandskap 

när det gäller befintlig avskildhet. Ett resutat som föreliggande studie inte kunde ge empiriskt 

stöd till, då hypotes 4 inte kunde påvisa statistisk signifikans.  

 Vid hypotes 5, angående sjukfrånvaro och dess relevans för positiva upplevelser prövades 

både sjukfrånvarovariabeln och variabeln sjukfrånvaro differentierad. Vid analys med 

sjukfrånvarovariabeln påvisades statistiskt signifikans vid stöd, medan en tendens till 

signifikans påvisades vid sjukfrånvaro differentierad. Sannolikheten för att stöd är relaterad 

till sjukfrånvaro är relativt hög vid en jämförelse av båda prediktorena, vilket indikerar att 

resultatet om att individer som erhåller starkt stöd på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro i 

kontorslandskap är relativt tillförlitligt. Enligt Bodin Danielsson m.fl. (2014) förekommer det 

en högre sjukfrånvaro inom främst större kontorslandskap, medan föreliggande studie visade 

att risken var störst för att bli sjuk i mindre och medelstora kontorslandskap när individer 

utsätts för omgivande ljud. 

 I hypotes 6 gällande att män har lägre sjukfrånvaro i kontorslandskap än kvinnor, påvisas 

skilda resultat vid studerandet av två olika sjukfrånvaroindex. Ett statistiskt signifikant 

resultat påvisas endast där ingen hänsyn tagits till osäkerhet kring svarsalternativ tre, ett 

faktum som tyder på att eventuella missförstånd kan ha skett angående det tredje 

 Kvinna Man 

Sjukfrånvaro en vecka eller 

mindre 

36 (28.5) 26 (33.5) 

Sjukfrånvaro en vecka eller 

mer 

8 (8.3) 10 (9.7) 

Har ej varit sjukskriven 18 (25.3) 37 (29.7) 
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svarsalternativet. I motsvarighet med Bodin Danielsson m.fl. (2014) påvisades även i 

föreliggande studie att kvinnor har högre korttidssjukfrånvaro än förväntat, och att män har 

lägre korttidssjukfrånvaro än förväntat. Ett resultat där ett resonemang om att kvinnor i 

allmänhet kan ha lättare att rapportera psykisk ohälsa än vad män har kan diskuteras.  

 

 

Begränsningar och styrkor  

 

Författarnas önskan var att få presentera studien för respondenterna på plats för att på så sätt 

öka svarsfrekvensen. På önskemål av de olika avdelningarnas chefer delades enkäten dock ut 

till de anställda av cheferna själva och besvarades sedan på arbetsplatsen. På ett av företagen 

samlades enkäterna in i ett gemensamt kuvert. På de övriga två företagen skedde 

datainsamlingen i enskilda slutna kuvert, något som kan ha medfört att de anställda upplevde 

högre anonymitet. Fördelaktigt var att en enkät översatt till engelska erbjöds för att nå ut till 

så många respondenter som möjligt inom företagen. Tidsbrist kan vara en avgörande faktor 

till att inte möjlighet fanns för författarna själva till en mer ingående presentation av studien 

för de anställda. Anledningen till att endast tre företag av 15 tillfrågade valde att delta kan 

bero på en rädsla hos företagens sida om att en enkätundersökning kunde inge falska 

förväntningar om att ett förändringsarbete skulle vara påbörjat inom företaget. Detta kan även 

vara en av orsakerna utöver tidsbristen till att företagen själva önskade dela ut enkäterna till 

sina anställda, för att minimera detta intryck.  

 

Krav, kontroll- och stödmodellen. Kontrollindexet påvisade ingen statistisk signifikans vad 

gäller skillnader  i upplevelser mellan könen. En överblick av hypotes 1, gällande 

arbetsuppgifter berör dock delvis kontroll i termer av inflytande, trots att den är placerad 

under arbetsuppgiftsindexet. Män i kontorslandskap upplever högre kontroll med avseende på 

arbetsuppgifter, vilket leder till lägre upplevd stress. Kvinnor upplever lägre kontroll men 

upplever istället högre grad av socialt stöd i kontorslandskap, vilket resulterar i lägre upplevd 

stress. Graden av upplevda krav kan inte fastställas i denna studie, på grund av att kravindexet 

inte uppvisade statistisk signifikans. Därav är det inte möjligt att definiera den här typen av 

arbeten som hög eller låg belastande respektive passiva eller aktiva arbeten. Med stöd från 

Karasek och Theroell (1990) kan en definiering av detta slag ha relevans vid en undersökning 

av individers inställning med avseende på specifikt psykisk hälsa.  

 

 Reliabilitet, validitet och generalisering. Det bör understrykas att framförallt indexen som 

representerade krav och avskildhet uppvisade låg reliabilitet, något som kan vara en följd av 

att indexen endast innehöll två påståenden eller bero på stickprovets storlek, det vill säga att 

deltagarantalet var relativt lågt. Cronbach´s alpha värdet på båda indexen hade ökat ifall ett av 

påståendena togs bort, men på grund att en exkludering av ett påstående skulle innebära att 

indexen endast bestod av ett påstående behölls båda indexen. En annan möjlig förklaring till 

den låga reliabiliteten i indexet för avskildhet kan vara att det visade sig att påståendet ”jag är 

positiv till den möjlighet som finns till avskildhet i kontorslandskap” upplevdes som 

svårtolkad.  

Efter att pilotstudien genomförts omformulerades påstående 6b, då det visade sig att detta 

påstående kunde misstolkas. Påståendet ”Jag har höj- och sänkbara skärmar runt mitt 

skrivbord” skapade viss förvirring då en av testpersonerna hade skärmar som var fastsatta i 

skrivbordet, som kunde regleras men med hjälp av skrivbordet. Vid påstående åtta, ” Jag har 

möjlighet att anpassa min arbetsplats efter mina behov (värme, luft, höjd, avstånd till 

bildskärm osv.)”, förekom endast svarsalternativen ja och nej. Två av pilotpersonerna 

upplevde svårigheter med att besvara detta påstående, då möjlighet fanns att påverka flertalet 
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av behoven, men inte alla. Detta ledde till att svarsalternativet ”Jag har möjlighet att anpassa 

en del saker, men inte allt” lades till. Pilotstudien bidrog även till att ge undersökningen högre 

validitet, i och med att frågorna prövades på individer med erfarenheter av arbete i 

kontorslandskap.  

Resultaten är möjliga att generalisera på grund av att respondenterna består av ett 

jämbördigt antal män och kvinnor, vilket resulterade i bra underlag vid en könsanalys. 

Fördelaktigt var att enkäterna samlades in från företag som representerade olika 

arbetsområden. En begränsning av en vidare generalisering av resultatet var dock stickprovets 

storlek. En begränsning när det gäller generalisering av resultatet angående sjukfrånvaro i 

kontorslandskap, var att enkäten inte innehöll ytterliggare en fråga i enkäten som 

kontrollerade vilka individer som inte har varit sjukskrivna alls det senaste året för att undvika 

tvetydighet.  

 

 

Slutsats 

 
Föreliggande studie syftade till att undersöka ifall kön kan ha relevans vid upplevelser av 

arbete i kontorslandskap, med avseende på främst arbetsuppgifter och sjukfrånvaro. Av de 

resultat som visade på statistisk signifikans, berördes endast hypoteser med avseende på 

specifikt sjukfrånvaro och arbetsuppgifter utifrån kön. Könsskillnaderna i upplevelser av 

kontorslandskap är dock relativt små, något som framtida forskare bör ta i beaktning. Det 

förekommer en skillnad i hur män och kvinnor upplever inflytandet över sina arbetsuppgifter, 

ett resultat som bör tas i beaktning vid frågor rörande jämställdhet i kontorslandskap. Ett 

framtida forskningsområde kan vara en mer djupgående analys över hur arbetsuppgifter 

fördelas mellan könen, där stickprovet är betydligt större än i föreliggande studie. Upplevelser 

är i första hand individuella. Det förekommer en överdriven tro på skillnader i hur män och 

kvinnor upplever sin psykosociala arbetsmiljö i kontorslandskap. Författarnas tolkning är att 

inget av könen är mer kvalificerad till ett arbete i kontorslandskap än det andra.   
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