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KONTORSLANDSKAP OCH SENSORY-PROCESSING SENSITIVITET – VILKEN 

BETYDELSE HAR DE FÖR VÄLBEFINNANDE, HÄLSA OCH ARBETSVILLKOR HOS 

DESIGNSTUDENTER? 

 

Kontorslandskap är en vanligt förekommande kontorsdesign och fördelar 

och nackdelar med att arbeta i sådan miljö är oklara. Syften med denna 

studie var att a) undersöka hur individer upplever att arbeta i 

kontorslandskap och vad det kan ha för konsekvenser för hälsa och 

arbetsvillkor, och b) undersöka deras grad av känslighet i förhållande till 

kontorslandskap, hälsa och arbetsvillkor. Studenter vid Beckmans 

designhögskola deltog i studien genom att fylla i en enkät. Resultaten 

visade att upplevelse av kontorslandskap var relaterat till anspänning av 

arbete och arbetstillfredsställelse men inte till sensory-processing 

sensitivitet vilket är delvis i linje med tidigare forskning. Att uppleva 

kontorslandskap som positivt kan kopplas till högre arbetstillfredsställelse 

och lägre anspänning av arbetet. Att ha en hög grad av sensitivitet kunde 

även kopplas till sämre mental hälsa och välbefinnande. Slutsatsen som 

drogs var att kontorslandskap tycks gynna individer i vissa typer av 

arbetsprocesser, men att det krävs vidare forskning för vad som ligger 

bakom upplevelsen av kontorslandskap. 

 

Nyckelord: Kontorslandskap, sensory-processing sensitivitet, mental hälsa, välbefinnande, 

arbetsvillkor. 

 

Att arbeta i kontorslandskap kan ses som en möjlighet att arbeta med närhet till kollegor i en 

miljö där processer och informationsutbyten kan ske utan omvägar 

(http://www.kontorslandskap.org). Det förespråkas från många håll eftersom arbete i närhet 

till andra kan öka flexibiliteten och ge en bättre överblick i organisationen. Det finns flera 

fördelar med kontorslandskap men det kan också innebära vissa nackdelar. Arbetsytan kan 

vara mindre och ljudnivån högre i en sådan arbetsmiljö jämfört med i ett eget kontor, vilket 

kan innebära eventuella hälsorisker. Det kan även uppstå fler visuella störningsmoment och 

trängsel med andra människor kan göra det svårt för individer att avgränsa ett eget utrymme. 

 

Forskning kring kontorslandskap har utförts sedan 1970-talet då det började bli en allt 

vanligare kontorsdesign för människor i tjänstemannayrken. Studier har gjorts för att 

undersöka människors attityder till kontorslandskap utifrån antagandet att kontorslandskap 

kan bidra till att individer blir överstimulerade av intryck och störningsmoment (McCarrey, 

Peterson, Edwards & von Kulmitz, 1974). Senare har det även forskats kring hur individers 

tillfredsställelse i arbetet påverkas av närhet till andra människor och kontorets sociala 

densitet (Oldham & Fried, 1987; Zalesny & Farace, 1987). Social densitet beskrivs som den 

mängd utrymme som arbetsmiljön består av och det antalet människor som arbetar på den 

ytan och kan ha negativ påverkan på individers beteende till följd av trängsel (Baum & 

Valins, 1977, refererad i Szilagyi & Holland, 1980). Andra områden som undersökts är 

stressnivåer och hälsotillstånd hos anställda (Evans & Johnson, 2000; Vischer, 2007), samt 

om hur prestation och mental arbetsbelastning kan påverkas av ljudvolymen i 

kontorslandskap (Smith-Jackson & Klein, 2009). 

 

Betydelse av arbetsmiljöns utformning 
Inom många företag anses det att interaktion och kontakt mellan medarbetare är fördelaktig 

för arbetet i allmänhet snarare än för endast vissa processer och uppgifter (Heerwagen, 
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Kampschroer, Powell & Loftness, 2004). Att värdera interaktion som positivt i 

arbetssammanhang kan resultera i att vikten av personligt utrymme betonas mindre och att 

individers arbetsyta blir mindre, mer öppen och flyttbar än tidigare. En metaanalys visade att 

interaktion och kommunikation mellan människor på arbetsplatsen kan störa individer att 

utföra sitt arbete (Heerwagen et al., 2004). För att undvika detta störningsmoment föreslogs 

arbetsrum där individen kan arbeta själv och ostört men i närheten av andra medarbetare. I 

likhet med detta resultat indikerade en senare metaanalys att kontorslandskap kan ha en 

negativ påverkan på människors hälsa och arbetstillfredsställelse då närhet och interaktioner 

med för många människor kan öka den kognitiva arbetsbelastningen (De Croon, Sluiter, 

Kuijer & Frings-Dresen, 2005). Konsekvenserna kan bli att individerna i kontorslandskap 

reagerar negativt på interaktioner med andra människor, får svårt att koncentrera sig och 

känner sig missnöjda med sitt arbete. Dock kan de interpersonella relationerna förbättras i 

kontorslandskap om arbetsstationer placeras längre ifrån varandra och då individer får 

möjlighet att välja sin arbetsyta. 

 

I en longitudinell studie omstrukturerades personalens arbetsmiljö från mestadels privata eller 

delade rum till kontorslandskap på ett företag (Brennan, Chugh & Kline, 2002). Resultaten 

visade att personalen reagerade negativt på förändringen till kontorslandskap. De upplevde 

minskad tillfredsställelse med arbetsmiljön till följd av att avskildheten från andra människor 

minskade, att det uppstod fler antal störningar och distraktioner i arbetet samt att bullernivån 

ökade. Förändringen ledde även till att arbetsprestation minskade. Ett halvår efter 

omstruktureringen till kontorslandskap kvarstod missnöjet och relationerna mellan personalen 

uppfattades vara otillfredsställande. För att förbättra arbetsmiljön i kontorslandskap föreslogs 

att rum för privata samtal och avskildhet ska finnas i närhet till kontorslandskapet för att i viss 

mån kunna anpassa arbetsmiljön efter olika individers behov. 

 

Sju olika typer av arbetsmiljöer jämfördes av Bodin Danielsson och Bodin (2008) för att 

undersöka skillnader i hälsa och välbefinnande. Resultatet visade att kontorstyp hade samband 

med hälsa, välbefinnande och arbetstillfredsställelse. De individer som rapporterade bäst hälsa 

var de som arbetade i eget kontor eller flex-kontor, där arbetsytor är flexibla och det finns 

möjlighet att arbeta avskilt i vissa utrymmen. Individerna i dessa kontorsmiljöer rapporterade 

också högst grad av arbetstillfredsställelse tillsammans med de som delade arbetsrum. De som 

däremot arbetade i medelstort kontorslandskap med 10-24 anställda i samma rum 

rapporterade lägst grad av hälsa och arbetstillfredsställelse. Det kan vara så att i medelstora 

kontorslandskap arbetar för få individer för att det ska kunna bildas subgrupperingar och för 

många individer för att de ska kunna lära känna varandra, vilket kan ses som en förklaring till 

varför det kan uppfattas som otillfredsställande att arbeta i medelstort kontorslandskap. Att 

arbeta i eget kontor, flex-kontor eller delat arbetsrum kan innebära mer självständighet och 

personlig kontroll för individer än att arbeta tillsammans med större antal människor vilket 

kan förklara varför individer i dessa arbetsmiljöer uppgav högst grad av arbetstillfredsställelse 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008). 

 

Betydelse av arbetets karaktäristika 

Typ av arbete och yrkesroll kan i stor grad påverka trivseln att arbeta i kontorslandskap 

(Szilagyi & Holland, 1980). En studie kring hälsa och stress utfördes på drygt 90 högt 

kvalificerade yrkespersoner inom ett petroleumföretag. Dessa individer arbetade i 

kontorslandskap med arbetsuppgifter som till stor del innefattade kommunikation med andra 

människor och informationsutbyten. Resultaten visade att de upplevde högre 

arbetstillfredsställelse och mindre stress i sin arbetsroll då de arbetade i en arbetsmiljö med 

högre social densitet än vad de tidigare gjort. Anledningen kan vara att deras arbeten krävde 
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hög grad av interaktion och informationsflöden och att det därav är gynnsamt för dem att 

arbeta i sådana arbetsmiljöer. I kontrast till detta resultat fann Sundstrom, Burt och Kamp 

(1980) att avskildhet ledde till bättre prestation för både tjänstemän och individer med icke-

akademiska administrativa arbeten. Individer med mer krävande och komplexa 

arbetsuppgifter upplevde mer tillfredsställelse i att arbeta avskilt medan människor med 

rutinmässiga arbetsuppgifter trivdes bäst att arbeta i arbetsmiljöer som inkluderade andra 

människor. De flesta deltagarna föredrog dock möjligheten att kunna arbeta avskilt framför att 

vara tillgänglig för andra människor. Att eget kontor generellt sågs som mest önskvärt att 

arbeta i kan förklaras med att individer med högst status på arbetsplatsen oftast arbetar i 

sådana kontor och att det därmed kan ses som ett tecken på status att arbeta i eget kontor. 

 

Kontorslandskap och individuella skillnader 

Om utfallet av arbete i kontorslandskap blir positivt eller negativt kan skilja sig åt mellan 

individer och deras förmåga att anpassa sig i arbetsmiljön (Oommen, Knowles & Zhao, 

2008). Maher och von Hippel (2005) studerade individuella skillnader i hur människor 

reagerar på och fungerar i kontorslandskap och utgick från Mehrabians (1977, refererad i 

Maher & von Hippel, 2005) hypotes om stimulus screening. Hypotesen handlar om att en del 

individer innehar en inhibitorisk förmåga och därmed kan minska överstimulering genom att 

ge olika prioritet till den information som ges dem. Dessa individer kallas för screeners. 

Motsatsen till screeners kallas nonscreeners vilka däremot har lätt för att bli överstimulerade 

eftersom de ger lika prioritet till den information som ges dem. Stimulus screening visade sig, 

tillsammans med andra variabler, ha en påverkan på tillfredsställelse och prestation i arbetet 

för individer som arbetade i kontorslandskap. Nonscreeners uppgav lägre grad av 

tillfredsställelse och prestation. Att ha förmåga att hämma och i viss mån stänga ute 

distraktioner kan hjälpa individer att undvika överstimulering i kontorslandskap och därmed 

ge en mer positiv inställning till arbetet. 

 

Andra personlighetsdrag kan även spela in i hur individer hanterar att arbeta i 

kontorslandskap. Furnham och Strbac jämförde introversion och extraversion i förhållande till 

arbete i kontorslandskap (2002). Studien genomfördes genom att studenter fick lösa olika 

typer av uppgifter i tystnad eller med musik eller kontorsljud i bakgrunden. Majoriteten av 

deltagarna presterade bäst då det löste uppgifter i tystnad. Individer med hög grad av 

introversion presterade lika bra som de med hög grad av extraversion utom vid uppgifter som 

behandlade läsförståelse och då de utsattes för musik eller ljud i bakgrunden. Furnham och 

Strbac (2002) menar att introverta individer kan störas mer av ljud och musik då de utför 

komplexa uppgifter som kräver mer kognitiv uppmärksamhet än lättare typer av uppgifter. 

Upplevelse av att arbeta i kontorslandskap kan skilja sig i förhållande till ålder (McElroy & 

Morrow, 2010). Studier på anställda inom ett finansföretag visade att individer över 33 år 

rapporterade starkare reaktioner på att arbeta i kontorslandskap då de arbetat i enskilda kontor 

tidigare. Äldre individer tenderade att uppleva kontorslandskap som negativt och att en sådan 

arbetsmiljö innebar minskning av arbetsytan samt en ökning av distraktioner i arbetet. Att 

individer födda 1977-1992 inte upplever kontorslandskap lika negativt menar McElroy och 

Morrow (2010) kunna bero på en förmåga till följd av ålder eller generation att kunna hantera 

många saker samtidigt och stänga ute distraktioner. 

 

Sensory-processing sensitivitet 

Att ha benägenhet till att lätt bli överstimulerad har även visat sig kunna kopplas till sensory-

processing sensitivitet (Aron & Aron, 1997). Sensory-processing sensitivitet är en 

personlighetsaspekt som innebär att ha en hög grad av känslighet och personerna kan 

benämnas som Highly Sensitive Persons (HSP). Sensory-processing sensitivitet har jämförts 
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med flera personlighets- och temperamentsskalor och har tidigare visat på samband med 

depression och ångest då individer med specifikt denna disposition även utsatts för dåligt 

föräldraskap (Liss, Timmel, Baxley & Killingsworth, 2005). 

 

För att mäta sensory-processing sensitivitet används HSP-skalan med tre subskalor: lätt för 

excitation, estetisk känslighet och låg sensorisk tröskel (Smolewska, McCabe & Woody, 

2006). Den första komponenten ”Lätt för excitation” innebär att bli mentalt överväldigad av 

externa och interna krav eller behov. ”Estetisk känslighet” handlar om att vara uppmärksam 

på och lägga fokus vid estetik. ”Låg sensorisk tröskel” handlar om att bli obehagligt uppjagad 

av externa stimuli, till exempel höga ljud eller fysisk smärta. HSP-skalan kan kopplas till Big 

five. Estetisk känslighet korrelerar med öppenhet, vilket innebär att uppskatta nya 

erfarenheter och konstformer. Lätt för excitation samt låg sensorisk tröskel korrelerade med 

neuroticism vilket kan relateras en tendens till att ha lätt för att uppleva negativa känslor. 

Aron och Aron (1997) testade också HSP-skalan mot social introversion och fann att sensory-

processing sensitivitet inte var identiskt som men kunde relateras till social introversion. De 

menar att social introversion kan ses som en strategi för att hantera externa intryck och sociala 

interaktioner med andra människor. Denna koppling betyder dock inte att alla individer med 

hög grad av social introversion har hög grad av sensory-processing sensitivitet och att vara en 

högkänslig person behöver inte vara detsamma som att vara socialt introvert. 

 

     Sensory-processing sensitivitet i förhållande till hälsa och arbete. Benham (2006) 

undersökte studenters grad av sensory-processing sensitivitet och jämförde med grad av stress 

och hälsa. Hög grad av sensory-processing sensitivitet korrelerade med hög grad av stress och 

fysisk ohälsa. En förklaring kan vara att hög grad av känslighet kan ge ökad fysiologisk 

upphetsning och kan i sin tur ge en ihållande stress som kan resultera i kroppsliga symptom. 

Det är också möjligt att mycket känsliga individer är mer känsliga för och uppmärksamma på 

somatiska symptom som andra kanske inte märker. Evers, Rasche och Schabracq (2008) fann 

att individer med hög grad av sensory-processing sensitivitet tenderade att rapportera lägre 

grad av upplevt sammanhang och hanterbarhet i arbetet. Samma individer rapporterade även 

hög grad av alienation, negativ affekt och arbetsstress. Self-efficacy korrelerade negativt med 

lätt för excitation och låg sensorisk tröskel, medan det korrelerade positivt med estetisk 

känslighet. Estetisk känslighet kan ses som en positiv aspekt av sensory-processing 

sensitivitet vilket kan förklara varför resultatet skilde sig mellan subskalorna. Att self-efficacy 

ökade med estetisk känslighet kan innebära att hög grad av estetisk känslighet har samband 

med att individer upplever att de kan påverka och ändra på sin arbetsmiljö och inte bli 

överväldigad av stimuli. Andra positiva aspekter med sensory-processing sensitivitet som 

framkom var att individer med hög grad av sensory-processing sensitivitet upplevde sig vara 

mer nöjda i sitt arbete och hade ett lägre behov av återhämtning än andra (Evers et al., 2008). 

 

Arbetsvillkor 

Autonomi i arbetet, är enligt Hackman & Oldham (1975) i vilken grad arbetet ger betydande 

frihet, självständighet och utrymme för den anställda att planera sitt arbete och bestämma hur 

arbetet ska utföras. Autonomi har betydelse för vilken grad av personligt ansvar individer 

upplever i sitt arbete. Göransson, Näswall och Sverke (2009) studerade medlemmar i ett 

tjänstemannaförbund och fann att autonomi i arbetet hade starkt samband med 

arbetstillfredsställelse. Även om autonomi kan beskrivas som frihet kan hög autonomi i 

arbetet leda till att arbetsuppgifter och förväntningar på de anställda blir mer vaga och 

odefinierade (Hellgren, Sverke & Näswall, 2008). Om de anställda saknar tillräckliga resurser 

för att hantera dessa villkor kan hög autonomi bli problematiskt. 
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När arbetsuppgifter är vaga kan det vara svårt för medarbetare att veta vad som förväntas av 

henne eller honom vilket kan leda till att han eller hon inte uppfattar sig kunna avgöra när en 

uppgift är ordentligt utförd (Hellgren et al., 2008).  Detta problembenämns task completion 

ambiguity. Hellgren et al. (2008) studerade ett teknologiskt företag och fann att flera deltagare 

ansåg att det ibland var oklart vem som hade ansvaret för arbetsuppgifter som de utförde. Ett 

antal deltagare rapporterade även att de upplevde att deras arbete hade kunnat utföras lite 

bättre eller snabbare - särskilt när det handlade om arbete där inga andra personer gav 

synpunkter på huruvida arbetet var tillräckligt klart. Att själv kunna bedöma kvaliteten i 

arbetet och bedöma att det är slutfört kan vara viktiga aspekter för trivsel och psykisk hälsa 

och även för prestationen i arbetet. En annan aspekt av arbetsvillkor som kan ha betydelse för 

hälsa är engagemang i arbetet. Engagemang i arbetet har i tidigare studier visat sig ha 

samband med låg grad av stress när det testats på personal som arbetar inom kriminalvård 

(Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010). Engagemang i arbetet handlar om 

individers relation till sitt nuvarande arbete, avskiljt från engagemang till arbete i generell 

mening eller till en organisation (Kanungo, 1982). 

 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån vetskapen att kontorslandskap kan upplevas olika beroende på individuella skillnader 

avses därför att studera vad individer har för upplevelse av att arbeta i kontorslandskap i 

förhållande till andra variabler. Eftersom estetisk känslighet är en komponent av sensory-

processing sensitivitet skulle sensory-processing sensitivitet kunna vara högt bland individer 

som arbetar kreativt med koppling till konstnärliga arbetsuppgifter. Därmed kan det vara av 

vikt att undersöka om kreativa individers grad av sensory-processing sensitivitet påverkar 

deras arbete. Eftersom introversion tidigare har visat en koppling till sensory-processing 

sensitivitet (Aron & Aron, 1997) kan det vara intressant att undersöka hur individer med hög 

estetisk känslighet trivs att arbeta i kontorslandskap där de utsätts för mycket intryck och 

stimuli. Benham (2006) har testat sensory-processing sensitivitet i förhållande till stress och 

ohälsa men inte på deltagare som arbetar med kreativa uppgifter, därför skulle det vara 

intressant att studera om kreativa individer skiljer sig på något sätt. Sensory-processing 

sensitivitet tycks inte tidigare ha testats med arbetstillfredsställelse, autonomi i arbetet, task 

completion ambiguity eller engagemang i arbetet tidigare. 

 

Syftet med studien är att nå förståelse kring hur människor med kreativa studier och med 

olika grad av känslighet upplever att arbeta i kontorslandskap samt hur känslighet och 

upplevelse av kontorslandskap påverkar deras arbetsvillkor. Frågeställningarna omfattar 

kontorslandskap, mental hälsa och välbefinnande, känslighet och arbetsvillkor och är 

följande: 

 

1. Vad har deltagarna för upplevelse av sin arbetsmiljö i kontorslandskap? 

 

2. a) Har upplevelse av att arbeta i kontorslandskap samband med indikatorer på mental hälsa 

och välbefinnande? 

 

b) Har upplevelse av att arbeta i kontorslandskap samband med arbetsvillkor? 

 

3. a) Har sensory-processing sensitivitet samband med upplevelsen av att arbeta i 

kontorslandskap? 

 

b) Har sensory-processing sensitivitet samband med indikatorer på mental hälsa och 

välbefinnande? 
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c) Har sensory-processing sensitivitet samband med arbetsvillkor? 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av studenter på Beckmans designhögskola i Stockholm. Beckmans 

designhögskola valdes då samtliga studenter arbetar med skolarbete i arbetsmiljöer som kan 

liknas vid kontorslandskap. Skolarbetet som utförs liknar även konstnärligt och 

prestationsinriktat arbete då studenterna ska lösa kreativa uppgifter. Samplet bestod av 55 

personer, varav 43 kvinnor och 12 män. Medelåldern var 25.2 år, och den yngsta deltagaren 

var 20 år och äldsta 35 år. Tjugotre deltagare studerade första terminen, 18 studerade tredje 

terminen och 14 studerade femte terminen. Enkäten delades ut till tre olika program och tre 

årskurser; mode, visuell kommunikation och form, samt första, tredje och femte terminen. De 

flesta deltagarna studerade form eller mode och minst antal studerade visuell kommunikation. 

Alla deltagare hade studerat på gymnasium. Femtioen procent av deltagarna hade gymnasium 

som högsta fullföljda utbildning och 49% hade tidigare studerat vid yrkesskola, högskola eller 

universitet. 

 

Material 
En enkät utformades i två upplagor med samma items fast med items för upplevelse av 

kontorslandskap placerade i början av hälften av enkäterna och i slutet av hälften av enkäten 

för att undvika ordningseffekter. Deltagarna fyllde i demografiska frågor som ålder, kön och 

utbildningserfarenhet. Andra mått behandlade om deras erfarenhet kring att arbeta i 

kontorslandskap och hur de upplevde sin nuvarande arbetsmiljö. 

 

En majoritet (81.8%) av deltagarna uppgav att de har under sina nuvarande studier tillbringat 

hälften eller mer av sitt skolarbete i kontorslandskap. De flesta (85.5%) uppgav att de tidigare 

arbetat eller studerat i kontorslandskap. 

 

Upplevelse av att arbeta i kontorslandskap. För att mäta upplevelse av att arbeta i 

kontorslandskap konstruerades av undertecknad 11 items i en femgradig Likertskala från 

1=”stämmer inte alls”, 2=”stämmer i viss mån”, 3=”stämmer ganska bra”, 4=”stämmer 

mycket bra” 5=”stämmer helt och hållet” (Appendix A). Höga värden indikerade positiv 

upplevelse medan låga värden indikerade negativ upplevelse. En pilotstudie utfördes först för 

att kontrollera att samtliga items testade upplevelse av att arbeta i kontorslandskap. 

Cronbach’s alpha var .74 då två items tagits bort ”Jag störs inte av när andra pratar när jag 

håller på med skolarbete” och ”Jag störs lätt av ljud när jag studerar”. Ett annat item ändrades 

då det mätte upplevelser av ljud. Två items lades till som behandlade upplevd personlig 

effektivitet i kontorslandskap. Exempel på items var ”Jag upplever att min kreativa förmåga 

förstärks av att jobba i kontorslandskap”, ”Jag får mindre gjort när jag jobbar bland andra 

människor” (Reverserad) och ”När jag arbetar enskilt med en uppgift väljer jag helst att sitta i 

kontorslandskap”. Cronbach’s alpha var .84. 

 

Sensory-processing sensitivitet. För att mäta sensitivitet användes Highly Sensitive Person 

Scale (HSP-skalan) utformad av Aron och Aron (1997). I denna studie användes en 

omarbetad version av HSP-skalan av Smolewska et al. (2006). Skalan bestod av 25 items och 

dessa delas in i tre komponenter; Lätt för excitation, Estetisk känslighet och Låg sensorisk 

tröskel. Tidigare studier har uppmätt Cronbach’s alpha .89 (Smolewska et al., 2006). Exempel 

på item för Lätt för excitation var ”Tycker du att det är obehagligt att ha mycket som händer 
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på en gång?”. Cronbach’s alpha var .81. Exempel på item för Estetisk känslighet var ”Har du 

ett rikt, komplext inre liv?” Cronbach’s alpha var .61. Exempel på item för Låg sensorisk 

tröskel var ”Blir du obekväm av höga ljud?” Cronbach’s alpha var .72. Svaren skattades på en 

Likertskala från noll till sju; 0=”stämmer inte alls” till ” 7=”stämmer helt och hållet”. 

Cronbach’s alpha för hela HSP-skalan var .84. 

 

Mental hälsa och välbefinnande. Mental hälsa mättes med General Health Questionnaire 

(GHQ-12, Goldberg, 1972) som bestod av 12 items. Dessa items mätte deltagarnas mentala 

hälsotillstånd under de tre senaste veckorna. Tidigare studier har uppmätt Cronbach’s alpha 

.87 (Baksheev, Robinson, Cosgrave, Baker & Yung, 2010). Exempel på item var ”Har du 

under de senaste tre veckorna känt dig olycklig eller nedstämd?”. Svaren skattades på en 

Likertskala från ett till fyra; 1=”aldrig”, 2=”ibland”, 3=”ganska ofta” och 4=”alltid”. 

Cronbach’s alpha var .80.  

 

För att mäta grad av stress användes Perceived Stress Scale, utformad av Cohen, Kamarck 

och Mermelstein (1983). Skalan bestod av tio items och Cronbach’s alpha har tidigare 

uppmätts till .84 (Cohen et al., 1983). Deltagarna skattade hur ofta de upplevt vissa känslor 

under den senaste månaden. Svaren skattades på en Likertskala från noll till fyra; 0=”aldrig”, 

1=”nästan aldrig” 2=”ibland”, 3=”ganska ofta” och 4=”väldigt ofta”. Exempel på item var 

”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i 

ditt liv?”. Cronbach’s alpha var .85. 

 

Anspänning av arbetet mättes med sju items utformade av House och Rizzo (1972). Dessa sex 

items omformulerades för att handla om studier istället för arbete. Cronbach’s alpha har 

tidigare uppmätts till .82 (Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). Exempel på item i denna 

skala var ”Problem som har med mina studier att göra håller mig vaken om nätterna”. Svaren 

skattades på en Likertskala från ett till fem; 1=”stämmer inte alls” till 5=”stämmer helt och 

hållet”. Cronbach’s alpha var .75. 

 

Arbetstillfredsställelse mättes med tre items utformade av Hellgren, Sjöberg och Sverke, 

(1997). Tidigare studier har visat på Cronbach’s alpha på .89 (Hellgren et al., 2008). Dessa 

items omformulerades för att handla om studier. De items som användes var ”Jag trivs med 

mina studier”, ”Jag känner mig nöjd med de studier jag har” och ”Jag är tillfredsställd med 

mina studier”. Svaren skattades på en femgradig Likertskala från ett till fem; 1=”stämmer inte 

alls” till 5=”stämmer helt och hållet”. Cronbach’s alpha var .91. 

 

     Arbetsvillkor. Autonomi i arbetet mättes med fyra items utformade av Sverke och Sjöberg 

(1994). Tidigare studier har visat på Cronbach’s alpha på .78 (Göransson et al., 2009). 

Exempel på item var ”Jag kan själv bestämma hur jag skall lägga upp mina studier”. Items 

omformulerades för att handla om studier istället för arbete och mättes med en Likertskala 

från ett till fem; 1=”stämmer inte alls” till 5=”stämmer helt och hållet”. Cronbach’s alpha var 

.87. 

 

Task completion ambiguity mättes med fyra items av Hellgren et al. (2008). Tidigare studier 

har visat på Cronbach’s alpha .85 (Hellgren et al., 2008). Dessa items omformulerades för att 

handla om skoluppgifter istället för arbetsuppgifter. Exempel på item var ”Jag kan själv 

avgöra när mina skoluppgifter är klara” (reverserad). Svaren skattades på en Likertskala från 

ett till fem; 1=”stämmer inte alls” till 5=”stämmer helt och hållet”. Cronbach’s alpha var .78. 

 

Engagemang i arbetet testades med sex items utformade av Kanungo (1982). Tidigare studier 



8 

 

har visat på Cronbach’s alpha .87 (Kanungo, 1982). Items skrevs om för att handla om studier 

istället för arbete. Exempel på item var ”De flesta intressen jag har här i livet har med mina 

nuvarande studier att göra”. Svaren skattades på en Likertskala från ett till fem; 1=”stämmer 

inte alls”, 2=”stämmer i viss mån”, 3=”stämmer ganska bra”, 4=”stämmer mycket bra” 

5=”stämmer helt och hållet”. Cronbach’s alpha i denna studie var .86. 

 

Datainsamling 
Undertecknad kontaktade studierektor vid designhögskolan som godkände genomförande av 

studien. Därefter kontaktades utbildningssamordnare för att bestämma tid och plats för 

datainsamling. Datainsamling skedde vid två tillfällen.  Deltagarna rekryterades i samband 

med undervisning genom att kort bli informerade om syftet och sedan bli tillfrågade om att 

fylla i en enkät. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och om möjlighet att 

ta del av resultatet i efterhand. Ifyllandet av enkäten tog cirka 25 minuter. Deltagarna gavs 

även möjlighet att uttrycka åsikter i ett kommentarsfält i slutet av enkäten. 

 

Statistiska beräkningar 

Designen var en korrelationsstudie och därmed kunde endast samband beräknas. Upplevelse 

av kontorslandskap och sensory-processing sensitivitet fastslogs som oberoende variabler och 

variabler som mätte mental hälsa och välbefinnande samt arbetsvillkor fastslogs som 

beroende variabler i det teoretiska resonemanget. För att enkelt kunna jämföra skalan som 

mätte mental hälsa med skalorna som mätte stress och anspänning av arbetet reverserades 

GHQ-12 så att låga värden indikerade god mental hälsa och höga värden indikerade mental 

ohälsa. Ett t-test utfördes för att testa skillnader i upplevelse av kontorslandskap beroende på 

vilken enkät deltagarna fyllde i. t-testet visade att ingen ordningseffekt fanns t=1.09(53) 

p=.05. 

 

Resultat 

 

I fråga om arbetsmiljö svarade hälften (56.4%) av deltagarna att de var nöjda med sin 

arbetsmiljö och en tredjedel (32.8%) svarade att de inte var nöjda. Hälften av deltagarna 

(54.5%) uppgav att de ville arbeta i kontorslandskap efter sin utbildning och en tredjedel 

(34.5%) uppgav att de inte ville det. Ett fåtal deltagare (11%) svarade inte alls eller uppgav att 

de ville arbeta både i och kontorslandskap och i eget rum. 

 

I Tabell 1 presenteras medelvärden och standardavvikelser för samtliga variabler. Från Tabell 

2 utläses att flertalet signifikanta samband fanns mellan indikatorer på arbetsmiljö, mental 

hälsa och välbefinnande. Positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap korrelerade 

negativt med anspänning av arbetet (r =-.42, p<.01), vilket innebar att ju mindre positiv 

upplevelse deltagarna hade av att arbeta i kontorslandskap desto mer ökade graden av 

anspänning av arbetet. Positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap korrelerade 

signifikant positivt med arbetstillfredsställelse (r =.36, p<.01). De deltagare som trivdes att 

arbeta i kontorslandskap upplevde sig alltså mer tillfredställda i sina studier än de som inte 

trivdes i kontorslandskap. Upplevelse av att arbeta i kontorslandskap hade inget signifikant 

samband med stress eller mental ohälsa. 
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser för samtliga variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående arbetsvillkor hade alla variabler samband med upplevelse av kontorslandskap. 

Positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap korrelerade signifikant positivt med 

engagemang i arbetet (r =.26, p<.05) och autonomi i arbetet (r =.30, p<.05). Ju högre grad av 

positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap, desto högre grad av engagemang i arbetet 

och autonomi i arbetet. Task completion ambiguity hade en signifikant negativ korrelation 

med positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap (r=-.27, p<.05). Ju mer positiv 

upplevelse desto lägre grad av task completion ambiguity. 

 

Sensory-processing sensitivitet korrelerade inte med upplevelse av att arbeta i 

kontorslandskap men sensory-processing sensitivitet hade samband med variabler som mätte 

mental hälsa och välbefinnande (Tabell 2). Sensory-processing sensitivitet hade signifikant 

positiv korrelation med stress (r =.52, p<.01), mental ohälsa (r =.30, p<.05) och anspänning 

av arbetet (r =.44, p<.01), men inte med arbetstillfredsställelse. Lätt för excitation är den 

komponent av sensory-processing sensitivitet som korrelerar starkast med stress (r =.62, 

p<.01), mental ohälsa (r =.42, p<.01) och anspänning av arbetet (r =.50, p<.01). Detta innebär 

att stress, mental ohälsa och anspänning av arbetet stärktes vid hög grad av sensory-

processing sensitivitet och särskilt då deltagarna hade lätt för excitation. Låg sensorisk tröskel 

korrelerade positivt med stress (r =.29, p<.05) och anspänning av arbetet (r =.30, p<.05), 

medan estetisk känslighet inte hade något samband med mental hälsa och välbefinnande. 

Sensory-processing sensitivitet indikerade inget samband med arbetsvillkor. 

 

 

 

 M SD 

Upplevelse av att arbeta i kontorslandskap    2.81      .68 

Sensory-processing sensitivitet    4.32      .95 

Lätt för excitation    4.37    1.14 

Estetisk känslighet    5.00      .92 

Låg sensorisk tröskel    3.44    1.52 

Stress    1.83      .61 

Mental ohälsa    2.05      .43 

Anspänning av arbetet    3.53      .74 

Arbetstillfredsställelse    4.21      .73 

Autonomi i arbetet    3.76      .83 

Task completion ambiguity    2.83      .86 

Engagemang i arbetet    3.97      .70 
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Tabell 3. Korrelationer mellan samtliga variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera. *=p<.05 **=p<.01, two-tailed. N=55.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Upplevelse av att arbeta i 

kontorslandskap 

1            

2 Sensory-processing sensitivitet -.16 1           

3 Lätt för excitation -.11 .92** 1          

4 Estetisk känslighet -.14 .55** .28* 1         

5 Låg sensorisk tröskel -.16 .85** .68** .29* 1        

6 Stress -.11 .52** .62** .19 .29* 1       

7 Mental ohälsa -.26 .30* .42** .00 .14 .74** 1      

8 Anspänning av arbetet -.42** .44** .50** .16 .30* .52** .58** 1     

9 Arbetstillfredsställelse  .36** -.09 -.05 -.02 -.14 -.29* -.40** -.30* 1    

10 Autonomi i arbetet .30* -.16 -.13 -.11 -.14 -.26 -.24 -.17 .44** 1   

11 Task completion ambiguity -.27* .16 .14 .18 .09 .31* .32* .16 -.04 -.37** 1  

12 Engagemang i arbetet  .27* .16 .17 .09 .09 -.01 -.13 .02 .62** .29* -.14 1 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer på en kreativ utbildning upplever sin 

arbetssituation i termer av hälsa och arbetsvillkor utifrån deras grad av känslighet och vad de har 

för upplevelse av kontorslandskap. 

 

Studien visade att de som med en mer positiv upplevelse av kontorslandskap rapporterade lägre 

anspänning av arbetet. Resultatet skilde sig från tidigare studier (se De Croon et al., 2005; Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008)då upplevelse av kontorslandskap inte visade samband med stress 

eller mental ohälsa. De olika resultaten kan bero på olika studiedesign och även i vilken 

arbetssituation studien genomfördes, exempelvis Brennan et al. (2002) genomförde sin studie vid 

en organisationsförändring. Brennan et al. (2002) menade att missnöje med kontorslandskap kan 

vara ihållande under en längre period efter att individer har skiftat från en mer sluten 

kontorsdesign till att arbeta kontorslandskap. Det är dock oklart om positiv respektive negativ 

upplevelse av kontorslandskap är beständigt eller ej. 

 

Studien visade att de som hade en positiv upplevelse av att arbeta i kontorslandskap även 

upplevde högre grad av generell arbetstillfredsställelse. Resultatet liknar fynd från studier av De 

Croon et al. (2005) och Bodin Danielsson och Bodin (2008) som menar att arbeta 

kontorslandskap kan ha en negativ påverkan på arbetstillfredsställelse. Eftersom det i den 

aktuella studien framkom att de som är positiva till kontorslandskap även har hög 

arbetstillfredsställelse skiljer sig resultatet från De Croon et al. (2005) som menar att 

kontorslandskap i generell mening ger lägre arbetstillfredsställelse. De Croon et al. (2005) menar 

att den sociala interaktionen med andra människor kan belasta den kognitiva arbetsförmågan. En 

sådan slutsats kan i vidare mening ifrågasättas, eftersom olika typer av arbetsuppgifter kan kräva 

olika grad av kognitivt arbete, samt att interaktion kan te sig olika och ha varierande betydelse 

inom olika yrken. En förklaring till att resultaten skiljer sig åt kan vara att i den aktuella studien 

arbetade studenterna med uppgifter som krävde både koncentration och kreativitet. Studenterna 

hade möjlighet att komplettera enkäten med öppna svar och flera studenter uppgav i övriga 

kommentarer att de både trivdes att arbeta i kontorslandskap och för sig själva beroende på typ 

av uppgift som skulle utföras, vilket går i linje med studien av Szilagyi och Holland (1980) där 

typen av arbetsuppgifter och yrkesroll hade betydelse för upplevelsen av att arbeta i 

kontorslandskap. 

 

Sensory-processing sensitivitet hade samband med stress, mental ohälsa, och anspänning av 

arbetet. Lätt för excitation var den komponent av sensory-processing sensitivitet som korrelerade 

starkast med dessa variabler. I likhet med en studie av Benham (2006) om att fysisk ohälsa 

relaterades till sensory-processing sensitivitet framkom samband med mental ohälsa, stress och 

anspänning av arbetet iden föreliggande studien. Däremot hade inte sensory-processing 

sensitivitet samband med arbetstillfredsställelse, vilket går emot tidigare forskning av Maher och 

von Hippel (2005) som menade att individer som lätt blir överstimulerade upplever lägre grad av 

arbetstillfredsställelse. Resultaten i denna studie indikerade alltså att den typ av överstimulering 

som kan hänvisas till sensory-processing sensitivitet inte påverkar arbetstillfredsställelse.  

 

Studenterna rapporterade förhöjda nivåer av estetisk känslighet vilket i sig, separerat från de 

andra subskalorna av sensory-processing sensitivitet, inte korrelerade med stress eller mental 
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ohälsa. Resultatet går delvis i linje med studien av Evers et al. (2008) då de fann att estetisk 

känslighet urskilde sig från lätt för excitation och låg sensorisk tröskel då det korrelerade positivt 

med self-efficacy. Estetisk känslighet kunde därmed ses som en styrka i arbetet. Utifrån det 

perspektivet kan arbetsmiljön ha mindre betydelse för hur individer mår och presterar då de har 

hög grad av estetisk känslighet. Att deltagarna i den aktuella studien var högpresterande och 

kreativa individer kan spela in i att deras estetiska känslighet inte påverkade deras hälsa och 

välbefinnande.  

 

Både sensory-processing sensitivitet och upplevelse av kontorslandskap hade samband med 

anspänning av arbetet men sensitivitet och upplevelse av kontorslandskap hade inte något 

samband med varandra. Resultaten är intressanta eftersom båda variablerna kan påverka 

anspänning av arbetet men därmed går att hålla isär. Det verkar inte som att sensitiviteten avgör 

om upplevelse av kontorslandskap, men att inte trivas i kontorslandskap kan ge liknande 

konsekvenser som att ha en hög grad av sensitivitet. Dessa resultat skulle kunna betyda att 

människor kan bli mer känsliga i vissa sammanhang men att det inte går att koppla till 

personlighet på samma sätt som sensory-processing sensitivitet gör. 

 

Tidigare studier har visat att individer som utför komplexa kognitiva arbetsuppgifter föredrar att 

arbeta avskilt (Sundstrom et al., 1980). Att deltagarna i denna studie främst arbetade med 

kreativa uppgifter för sina studier kan ha betydelse för hur de upplever sin arbetsmiljö. Det kan 

vara gynnsamt för individer som arbetar kreativt att studera bland andra kollegor eller 

studiekamrater för att få intryck och stimulans. I denna studie mättes upplevelse av 

kontorslandskap för arbete i generell mening men denna upplevelse skulle kunna skilja sig vid 

olika typer av uppgifter. Ett flertal studenter kommenterade att arbetsuppgiftens natur kan spela 

roll för vilken miljö de vill arbeta i, beroende på om uppgiften krävde koncentration eller 

kreativitet. De menade att det kan vara svårt att koncentrera sig på sina uppgifter i ett 

kontorslandskap, samtidigt som det kan gagna dem att arbeta i närhet till andra för att få intryck 

och idéer. En student liknade således kontorslandskap vid ett dubbeleggat svärd. 

 

Denna studie tycks vara den första som undersöker kreativa individers förhållande till 

kontorslandskap och hur deras känslighet påverkar andra aspekter av deras arbetssituation. 

Studien kan därmed behöva replikeras och även genomföras med ett större sample. Validerade 

instrument användes för individuella skillnader, hälsa och arbetsvillkor och samtliga instrument 

hade god intern reliabilitet. Samplet kan anses vara representativt för kreativa, konstnärligt 

verksamma personer eftersom Beckmans Designhögskola har höga antagningskrav och är en 

mycket attraktiv utbildning i Sverige. 

 

Resultaten indikerar att det finns individuella skillnader i hur människor upplever att arbeta i 

kontorslandskap, vilket i sin tur kan påverka deras hälsa, men den negativa upplevelsen är inte 

kopplad till grad av känslighet. 

 

Till studiens begränsningar hör att samplet hade ojämn könsfördelning och behöver replikeras 

med fler män i samplet. I studien framkom även ett antal oklarheter kring HSP-skalan. Många 

påståenden ur denna skala behandlar sensory-processing sensitivitet ur en negativ synvinkel 

medan subskalan estetisk känslighet beskrivs ur en mer positiv synvinkel. Estetisk känslighet 

tycks även skilja sig från de andra komponenterna av sensory-processing sensitivitet i fråga om 
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samband med andra variabler, exempelvis hälsa och välbefinnande. Det finns en möjlighet att 

estetisk känslighet kan vara karaktäristika för konstnärliga individer och det bör därför 

undersökas om estetisk känslighet kan ses som ett eget konstrukt eller går att kopplas till något 

liknande. HSP-skalan har även en annan nackdel då den avser att mäta personlighetsaspekter 

som är stabila över tid (Aron & Aron, 1997). En möjlighet finns att stress, mental ohälsa och 

anspänning av arbetet kan leda till en högre känslighet hos individer. Det kan därför vara av 

värde att studera sensory-processing sensitivitet hos individer under en längre period, samt i 

olika sammanhang för att kunna dra slutsatsen att sensory-processing sensitivitet är en bestående 

personlighetsaspekt.  

 

Vidare forskning skulle kunna koncentreras på vad som ligger bakom en positiv respektive 

negativ upplevelse av kontorslandskap. Andra variabler i kontorslandskap kan undersökas, 

förslagsvis betydelse av ljud, sociala interaktioner eller typ av arbetsuppgifter. Kärnan till vad 

som framkallar en positiv eller negativ upplevelse skulle kunna nås genom exempelvis 

kvalitativa intervjuer. I forskning kring kontorslandskap tycks det även vara av vikt att nyansera 

synen på kontorslandskap, eftersom det tycks vara gynnsamt för vissa typer av arbetsuppgifter. 

Det kan vara viktigt att skilja på de arbetsuppgifter som kräver koncentration och de som kräver 

kreativitet eller samarbete. För att komplettera och hitta jämförelser med denna studie skulle det 

även vara intressant att studera individer som arbetar kreativt i andra typer av kontorsdesigner. 
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Appendix A. Upplevelse av att arbeta i kontorslandskap 

 

1. När jag arbetar enskilt med en uppgift väljer jag helst att sitta i kontorslandskap 

2. Jag får mindre gjort när jag jobbar bland andra människor (r) 

3. Min kreativa förmåga förstärks av att jobba i kontorslandskap 

4. Jag störs av att arbeta i kontorslandskap (r) 

5. Jag trivs att skapa när det är liv och rörelse runt omkring mig 

6. Att vara omringad av andra människor är viktigt för mig i min arbetsprocess 

7. Det är viktigt för mig att vara själv när jag arbetar (r) 

8. Jag jobbar mer effektivt i kontorslandskap 

9. När jag ska lösa en gruppuppgift skulle jag helst välja att sitta i kontorslandskap 

10. Jag har svårt att koncentrera mig på mitt arbete när andra jobbar runt omkring mig (r) 

11. Jag behöver en fridfull miljö för att kunna skapa (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


