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Abstract 

The office layout is likely to have a central role for health and performance. The aim of 

this study was to investigate how perception of stress, need for recovery and cognitive 

performance differ between different office types. Four offices from a government 

agency performed a change from cell offices to activity based offices, which represents 

the intervention group (n=203). One office, where no change was conducted, represents 

the control group (n=100).  

A questionnaire were used to investigate perceived stress and need for recovery and a 

memory task was used to measure cognitive performance in different work 

environments. Data from both groups was collected one time before the intervention 

group changed the office type, and one time after the change of office type. The results 

indicated that perceived stress and need for recovery increased marginally in the 

intervention group after the change to the activity based offices. The results also 

indicated differences in cognitive performance between different office types. The 

effects of the results were so weak that more research is needed before any conclusion 

can be drawn. Further research should focus on further tests on which work 

environments are best suited for different types of tasks. 
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Sammanfattning 

Kontorets utformning kan antas ha en central roll för hälsa och prestation på 

arbetsplatsen. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur upplevelsen av 

stress, behovet av återhämtning och hur kognitiv prestation skiljer sig åt mellan olika 

kontorstyper. Fyra kontor från en statlig myndighet genomförde ett byte från cellkontor 

till aktivitetsbaserade kontor, vilka utgör studiens interventionsgrupp (n=203). Ett 

kontor, där inget byte genomfördes, utgör studiens kontrollgrupp (n=100).  

För att undersöka upplevelsen av stress och behovet av återhämtning besvarade 

deltagare från interventionsgruppen och kontrollgruppen en enkät. Ett urval av 

deltagarna från interventionsgruppen och kontrollgruppen som besvarat enkäten 

genomförde även en minnesuppgift för att undersöka kognitiv prestation i olika 

arbetsmiljöer. Data från både enkäten och minnesuppgiften samlades in från båda 

grupperna en gång innan interventionsgruppens byte av kontor och en gång efter att 

bytet skett. Resultaten visade att upplevelsen av stress och behovet av återhämtning 

ökade marginellt inom interventionsgruppen efter bytet till de aktivitetsbaserade 

kontoren. Dock var effekterna så svaga att mer forskning behövs innan några säkra 

slutsatser kan dras. Resultaten indikerade även att kognitiv prestation skiljer sig åt 

mellan olika arbetsmiljöer. Resultaten visade till exempel att kognitiv prestation 

förbättrades för deltagarna i interventionsgruppen men inte för deltagarna i 

kontrollgruppen då interventionsgruppen genomförde minnesuppgiften i arbetsmiljön 

webbmötesrum. Däremot krävs det mer studier för att bland annat undersöka om 

skillnaderna av kognitiv prestation mellan olika arbetsmiljöer beror på själva bytet av 

kontor, typen av arbetsuppgift eller arbetsmiljöernas utformning. 
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Bakgrund 

Enligt Försäkringskassan (2015) är stressrelaterad ohälsa i dag en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivning. Upplevelsen av stress kan bero på många olika faktorer och 

reaktionerna kan vara varierande, både över tid och mellan olika individer (Åsberg 

m.fl., 2010). Återhämtning är avgörande för utfallet av stress, och stress i kombination 

med bristande återhämtning kan ha en negativ effekt på kognitiv prestation (Åsberg, 

Wahlberg, Wikander, & Nygren, 2011). 

Eftersom att hälsa på arbetsplatsen är relevant inom området för arbetshälsovetenskap 

och på grund av att stress i kombination med bristande återhämtning kan påverka 

kognitiv prestation negativt kommer den här studien jämföra stress, återhämtning och 

kognitiv prestation i olika typer av kontor.   

 

Arbetsplatsens utformning  

Det finns mycket forskning och kunskap om hur arbetet och arbetsplatsen kan och bör 

utformas ur hälsosynpunkt och det finns flera arbetsmiljöfaktorer som kan påverka de 

anställdas hälsa (Arbetsmiljöverket 2015). Förutsättningarna för att reducera stress och 

möjliggöra återhämtning kan variera beroende på arbetsplatsens utformning (Toivanen, 

2015), som därför kan antas ha en central roll för hälsa och prestation på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2015; Danielsson, 2016). Det finns olika typer av kontor och 

vanligt förekommande kontorstyper är cellkontor, öppna kontorslandskap, flexkontor 

och aktivitetsbaserade kontor (Prevent, 2017c).  

Olika kontorstyper 

Cellkontor består av fasta arbetsplatser i enskilda rum. De enskilda rummen ligger 

vanligtvis vägg i vägg och det är möjligt att stänga en dörr till varje rum (Prevent, 

2017b).  

I öppna kontorslandskap har de anställda en egen fast arbetsplats i en öppen yta. De 

öppna kontorslandskapen kan delas upp i små, medelstora och stora kontorslandskap. 

De små kontorslandskapen rymmer cirka fyra till nio anställda, de medelstora 
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kontorslandskapen rymmer cirka tio till tjugofyra anställda och de stora 

kontorslandskapen rymmer tjugofem upp till flera hundra anställda (Danielsson, 2010).  

Flexkontor är en form av öppet kontorslandskap men utan fasta arbetsplatser och kan 

antingen bestå av mindre rumstyper som delas av två till tre personer eller av större 

rumstyper som delas av fler än tre personer. Flexkontor kan definieras som en 

föregångare till aktivitetsbaserade kontor, som består av flera olika arbetsmiljöer 

(Prevent, 2017c). Arbetsmiljöerna i de aktivitetsbaserade kontoren är tänkta att vara 

anpassade till olika typer av arbetsaktiviteter, bland annat kan det förekomma 

arbetsmiljöer som är anpassade för tyst och koncentrationskrävande arbete och även 

arbetsmiljöer som är anpassade till gruppdiskussioner eller webbmöten. Utformningen 

av de aktivitetsbaserade kontoren kan se väldigt olika ut från kontor till kontor (Prevent, 

2017a) och de olika arbetsmiljöerna skulle kunna tänkas generera olika upplevelser av 

stress och behov av återhämtning. 

 

Stressrelaterad ohälsa 

De allra flesta drabbas någon gång av stress och reaktionerna kan vara varierande 

(Åsberg m.fl., 2010). Stress är en biologisk och psykologisk reaktion på olika yttre hot 

och påfrestningar och kan leda till både fysisk och psykisk sjukdom (Ljung & Friberg, 

2004; Åsberg m.fl., 2010). Viss stress är nödvändig för ökad motivation och utveckling 

men långvarig stress, i kombination med bristande återhämning, kan drabba kognitiv 

prestation negativt (Åsberg m.fl., 2011). Stress i kombination med bristande 

återhämtning bidar dessutom starkt till den ökande psykiska ohälsan i dagens samhälle 

(Hultberg, 2007; Tangen & Conrad, 2009, s. 21; Åsberg m.fl., 2010). Det är således 

viktigt att kontoret utformas på ett sätt som reducerar stress och ökar möjligheterna för 

återhämtning.  

Återhämtning  

Sömn är en central återhämtningsprocess där många av kroppens funktioner får 

möjlighet att återställas. Sömnbrist kan påverka kognitiv prestation, så som 

koncentration, och endast en måttligt störd sömn behövs för en ökad upplevelse av 

trötthet (Tangen & Conrad, 2009; Åkerstedt, 2004).  
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Återhämtning kan även ske under vaken tid, bland annat genom att komma bort från de 

vardagliga kraven och de distraktioner som finns i omgivningen (Tangen & Conrad, 

2009, s. 27). Forskning har visat att miljöer som innehåller konstnärliga och jordnära 

verk såsom exempelvis tavlor, akvarium, växter och musik möjliggör avslappning och 

leder till positiv distraktion. Genom att vistas i avslappnande och positivt distraherande 

miljöer kan kognitiv prestation främjas direkt på arbetsplatsen (Katinka H. Evensen, 

Raanaas, Hagerhall, Johansson, & Patil, 2015; Tangen & Conrad, 2009). Även mindre 

pauser, såsom kafferaster, är viktiga för återhämtning direkt på arbetsplatsen (Tangen & 

Conrad, 2009, s. 27). Det finns även forskning som har visat på att regelbunden 

avslappning och meditation har positivt återhämtande effekter (Angelöw, 2002). Vilka 

möjligheter som finns för återhämtning under arbetsdagen kan således ha betydelse för 

hur de anställda presterar.  

Kognitiv prestation  

Det finns flera studier som visar på att kognitiv prestation främst påverkas av olika ljud 

som kan förekomma på arbetsplatsen (Banbury & Berry, 2005; Hongisto, Varjo, 

Leppamaki, Oliva, & Hyona, 2016; Jahncke, Bjorkeholm, Marsh, Odelius, & Sorqvist, 

2016; Schlittmeier, Feil, Liebl, & Hellbrueck, 2015; van de Poll m.fl., 2015). På grund 

av individuella skillnader kan individers kognitiva prestation påverkas olika av de 

distraherande ljuden (K. I. Fostervold & Nersveen, 2008; Knut Inge Fostervold, 2012). 

Det finns dessutom studier som visar att vissa arbetsuppgifter kräver mer tystnad och 

avskildhet än andra arbetsuppgifter för att kunna utföras. Exempelvis har en studie av 

Kaarlela-Tuomaala, Helenius, Keskinen och Hongisto (2009) visat att kognitivt 

krävande uppgifter kräver mer tystnad för att utföras än andra uppgifter. Enligt Jahncke, 

Hongisto och Virjonen (2013) är språkrelaterade uppgifter känsligare för samtal i 

bakgrunden än till exempel matematiska uppgifter.   

En studie av Liebl, Assfalg och Schlittmeier (2016) visar på att samtal är det ljud som 

främst upplevs som distraherande. Även flertalet andra studier visar på att samtal, 

såsom telefonsamtal, bakgrundssamtal och konversationer upplevs som distraherande 

men att även ringande telefoner, olika datorljud eller folk som rör sig i lokalen är 

distraherande ljud (Banbury & Berry, 2005; Brocolini, Parizet, & Chevret, 2016; Haka 

m.fl., 2009; Schlittmeier & Liebl, 2015). Även ljud från trafik som når in till 
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arbetsplatsen (Schlittmeier m.fl., 2015) och speciellt höga och varierande ljudkällor 

påverkar kognitiv prestation negativt (Ebissou, Parizet, & Chevret, 2015). 

Forskning har även visat på signifikanta samband mellan olika ljud och graden av 

självskattad återhämtning (Jahncke, Eriksson, & Naula, 2015). Till exempel kan 

maskeringsljud eller bakgrundsmusik minska den upplevda och faktiska distraktionen 

från övriga ljud (Liebl m.fl., 2016; Schlittmeier & Hellbrück, 2009). Bland annat har 

forskning visat på att naturljud och tysta miljöer stödjer återhämtning och kognitiv 

prestation medan vanliga kontorsljud inte gör det (Jahncke m.fl., 2016; Jahncke, Hygge, 

Halin, Green, & Dimberg, 2011; Jahncke & Halin, 2012; van de Poll m.fl., 2015). 

Förutom distraherande ljud finns det flera studier som visar på att kognitiv prestation 

även påverkas av ljus, temperatur, ventilation och luftkonditionering (Hongisto, 

Haapakangas, Varjo, Helenius, & Koskela, 2016; Young S. Lee & Guerin, 2010). Enligt 

Maula m.fl. (2016) behöver inte de enskilda faktorerna ha en direkt påverkan på 

kognitiv prestation, men en kombination av de olika faktorerna kan indirekt ge en ökad 

upplevelse av bristande komfort, vilket kan påverka kognitiv prestation negativt. Till 

exempel finns det studier som visar på att bristande komfort, i form av estetiska brister, 

kan drabba kognitiv prestation negativt och kan till och med vara ett större problem än 

ergonomiska brister (Schell, Theorell, & Saraste, 2011, 2012). Kognitiv prestation kan 

även, precis som K. I. Fostervold och Nersveen (2008) påtalar, påverkas av Hawthorn-

effekten. Med Hawthorn-effekten menas att deltagares prestation kan påverkas av 

vetskapen om att de studeras. Därför kan inga säkra slutsatser dras om till exempel 

huruvida belysningen på en arbetsplats faktiskt påverkar prestationen bland anställda 

som informerats om att belysningen bytts ut (K. I. Fostervold & Nersveen, 2008). 

 

Trots att flertalet arbetsmiljöfaktorer kan påverka kognitiv prestation negativt 

framkommer ljud som den främsta distraherande faktorn i tidigare forskning som rör 

olika kontorstyper. Tidigare forskning visar även på att ljud påverkar möjligheten till 

återhämtning och det är därför intressant att ta hänsyn till ljudmiljön i samband med 

stressrelaterad ohälsa. Eftersom att förutsättningarna för stress och möjligheterna till 

återhämtning varierar beroende på arbetsplatsens utformning (Toivanen, 2015) är det 

särskilt intressant att undersöka stressrelaterad ohälsa i relation till olika kontorstyper.  
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Stressrelaterad ohälsa i olika kontorstyper 

Det finns få studier som enbart undersökt förhållanden i cellkontor, däremot finns flera 

studier som jämfört cellkontor med öppna kontorslandskap. På grund av att de olika 

kontorstyperna ofta behandlats i relation till varandra i tidigare forskning kommer de 

även behandlas i relation till varandra i kommande avsnitt.  

Aktivitetsbaserade kontor är ett relativt nytt fenomen och därför finns det ännu inte 

många studier om den här kontorstypen. På grund av att flexkontor kan ses som en 

föregångare till det aktivitetsbaserade kontoret kommer även dessa två kontorstyper 

behandlas i relation till varandra i kommande avsnitt. 

Cellkontor och öppet kontorslandskap 

Flera studier som jämfört cellkontor och öppna kontorslandskap visar på att ett byte 

(eller ett stimulerat byte) från cellkontor till ett öppet kontorslandskap innebär ökad 

självskattad stress, försämrad arbetsprestation, försämrade sociala relationer och 

minskad tillfredsställelse med den fysiska arbetsmiljön (Brennan, Chugh, & Kline, 

2002; Jahncke m.fl., 2011). Det finns även studier som visar på att ett byte från 

cellkontor till öppna kontorslandskap innebär försämrad återhämtning och försämrad 

arbetslust (Kaarlela-Tuomaala m.fl., 2009a). Dessutom finns det studier som visar på att 

cellkontor, i förhållande till delade rum eller öppna kontorslandskap har lägre andel 

rapporterade förkylningar, lägre andel rapporterad sjukfrånvaro och bättre självskattad 

hälsa och arbetstillfredsställelse (Seddigh, Berntson, Platts, & Westerlund, 2016a). Det 

finns även studier som visar på att de som arbetar i cellkontor har en jämnare hjärtrytm 

och kolesterolhalt än de som arbetar i öppna kontorslandskap (Thayer m.fl., 2010).  

Trots att de flesta studier visar på fler fördelar med cellkontor jämfört med öppna 

kontorslandskap, är öppna kontorslandskap trots detta en vanligt förekommande 

kontorstyp (S. Y. Lee & Brand, 2010). Enligt Kaarlela-Tuomaala m.fl. (2009) finns det 

en föreställning om att öppna kontorslandskap ska leda till bättre samarbeten och 

informationsflöden, vilket skulle kunna vara en anledning till varför kontorstypen är 

vanligt förekommande. Däremot menar Kaarlela-Tuomaala m.fl. (2009) att det inte 
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finns många studier som stärker att öppna kontorslandskap faktiskt leder till bättre 

samarbeten eller informationsflöden.   

Enligt Young S. Lee och Guerin (2010) finns ett fåtal studier som har påvisat en del 

positiva effekter av att arbeta i öppna kontorslandskap. Till exempel visar en studie av 

Banbury och Berry (2005) att rymligheten i öppna kontorslandskap uppskattas, och att 

kontorstypen i viss mån underlättar för konversationer och sociala relationer. Vidare 

menar Banbury och Berry (2005) att även olika avskärmningar som absorberar ljud eller 

tysta platser och rum uppskattas i det öppna kontorslandskapet. Däremot bör dessa 

resultat inte tolkas som en fördel jämfört med cellkontor, utan bör snarare ses som att 

den avskildhet som är möjlig i öppna kontorslandskap uppskattas.  

Trots de eventuella fördelarna som finns med öppna kontorslandskap visar forskningen 

främst att den här kontorstypen innefattar betydande distraktionsmoment (S. Y. Lee & 

Brand, 2010). Det är dock viktigt att beakta storleken på öppna kontorslandskap då 

större kontor påverkar kognitiv prestation mer negativt än vad mindre kontor gör 

(Bridger & Brasher, 2011; S. Y. Lee & Brand, 2010; Seddigh m.fl., 2015a). Till 

exempel menar Bridger och Brasher (2011) att de som arbetar i mindre kontorstyper 

upplever avskildhet i högre utsträckning än de som arbetar i större kontorstyper. Liksom 

flera andra studier menar även Bridger och Brasher (2011) att upplevd avskildhet har ett 

samband till kognitiv prestation, och även till mental hälsa. Förvisso finns det studier 

som visar på att det finns en ökad risk för korttidssjukfrånvaro i både små, medel och 

stora öppna kontorslandskap, men risken för långtidssjukfrånvaro är högst i de större 

öppna kontorslandskapen (Danielsson, 2016; Danielsson, Chungkham, Wulff, & 

Westerlund, 2014). 

Att tidigare forskning visar på fler fördelar med cellkontor jämfört med öppna 

kontorslandskap skulle kunna påverkas av den upplevda avskildheten. Cellkontor 

innefattar en större upplevelse av avskildhet än öppna kontorslandskap (Laurence, 

Fried, & Slowik, 2013; Seddigh, Berntson, Platts, & Westerlund, 2016) och enligt 

Young S. Lee (2010) innefattar avskildhet en upplevelse av mindre distraherande ljud 

som påverkar kognitiv prestation negativt. Flertalet studier om olika ljud i öppna 

kontorslandskap har visat på att det förekommer frekventa bakgrundsljud som har hög 

intensitet och att de varierar över tid, vilket påverkar upplevelsen av stress, 

koncentration, prestation (Haapakangas, Hongisto, Hyona, Kokko, & Keranen, 2014) 
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motivation, trötthet (Jahncke m.fl., 2011) och arbetstillfredsställelse (Haka m.fl., 2009). 

Enligt en studie av Laurence m.fl. (2013) påverkas hälsa på arbetsplatsen både av den 

avskildhet som skapas genom väggar eller dörrar men även av graden av arbetsplatsens 

personlighet. Om arbetsplatsen är inredd med den anställdes personliga ägodelar har 

inte avskildhet något samband till emotionell utmattning. Arbetsplatsens personlighet 

behöver inte nödvändigtvis vara av större betydelse än avskildhet för hälsa, men skulle 

exempelvis kunna kompensera för bristen av avskildhet i öppna kontorslandskap 

(Laurence m.fl., 2013). 

Det finns stora skillnader mellan och inom olika kontorstyper och det kan därför, precis 

som Hongisto, Haapakangas, m.fl. (2016) menar, uppstå svårigheter med att jämföra 

olika kontorstyper gällande de anställdas hälsa. Trots dessa svårigheter finns det många 

studier som talar för fler fördelar med cellkontor än öppna kontorslandskap gällande 

hälsa och kognitiv prestation på arbetsplatsen.  

Flexkontor och aktivitetsbaserade kontor 

Både flexkontor och aktivitetsbaserade kontor är relativt nya företeelser, främst 

aktivitetsbaserade kontor. Båda kontorstyperna kräver utvecklade IT-lösningar, vilket 

bland annat leder till förbättrade möjligheter till kommunikation men även till att de 

anställdas inflytande över det egna arbetet ökar. Exempelvis leder flexkontor och 

aktivitetsbaserade kontor till en ökad möjlighet för de anställda att styra över när, var 

och hur arbetet utförs (Prevent, 2017a). Enligt Grönlund (2007) och S. Y. Lee och 

Brand (2010) kan inflytandet över det egna arbetet öka de anställdas möjligheter till 

återhämtning, vilket reducerar stress och gynnar kognitiv prestation. Däremot kan ökat 

inflytande över det egna arbetet även leda till en försämrad produktivitet och 

självskattad hälsa (Danielsson, 2016), vilket enligt Lundberg (2003) kan bero på att allt 

högre krav ställs på ständigt högt tempo, effektivitet och konkurrens i dagens samhälle.   

 

På grund av att flexkontor och aktivitetsbaserade kontor är relativt nya företeelser finns 

ännu inte många studier om kontorstyperna, främst aktivitetsbaserade kontor. På grund 

av att få studier genomförts är kunskapen om hur stressrelaterad ohälsa och kognitiv 

prestation påverkas av arbete i kontorstyperna bristande. Det är därför även svårt att 

påvisa tillförlitligheten i resultaten från de studier som genomförts inom området. 
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Sammanfattning och problemformulering 

Det finns forskning som ger stöd för att stress och bristande återhämtning påverkar 

kognitiv prestation negativt och leder till ökad ohälsa.  

På grund av att aktivitetsbaserade kontor är en relativ ny företeelse är kunskapen om 

den här kontorstypen bristande. Eftersom att aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare 

är det viktigt att öka kunskapen om hur hälsa och kognitiv prestation påverkas i den här 

typen av kontor.  

Eftersom att cellkontor framstår som den mest fördelaktiga kontorstypen för att främja 

hälsa och kognitiv prestation i tidigare studier är det intressant att kontrastera cellkontor 

med det aktivitetsbaserade kontoret. 

En inledande litteratursökning genomfördes för att undersöka vilka studier som 

undersökt stress, återhämtning och kognitiv prestation i olika kontorstyper med särskilt 

fokus på aktivitetsbaserade kontor och cellkontor. Litteratursökningen resulterade inte i 

någon artikel rörande aktivitetsbaserade kontor. Hur aktivitetsbaserade kontor påverkar 

de anställda avseende upplevd stress, återhämtningsbehov i form av bristande energi 

samt kognitiv prestation är därför särskilt intressant att undersöka närmare i det här 

uppsatsarbetet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor, jämfört med en kontrollgrupp som inte byter kontorstyp, 

påverkar: 

A) upplevd stress vid arbetsdagens slut 

B) behovet av återhämtning (upplevd energi) vid arbetsdagens slut 

C) kognitiv prestation under arbetsdagen 
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Metod 

Design 

För att undersöka effekten av ett byte från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor har en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp från en statlig myndighet inkluderats i studien. 

Studien består av en kvantitativ, kvasiexperimentell design där en jämförelse av de två 

grupperna genomförts (Bryman & Nilsson, 2008). I interventionsgruppen har ett byte 

skett från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor, bestående av sju olika arbetsmiljöer; 

enskilt rum, kontorslandskap, lounge, projektrum, projektyta, tyst storrum och 

webbmötesrum. Interventionsgruppens byte av kontor jämförs med kontrollgruppen där 

inget byte skett. För att jämföra interventionsgruppen och kontrollgruppen har två 

mätningar genomförts; en mätning genomfördes innan interventionsgruppens byte från 

cellkontor till det aktivitetsbaserade kontoret (baslinjemätning) och en mätning 

genomfördes efter att bytet ägt rum (uppföljningsmätning).  

Eftersom att baslinjemätningen i interventionsgruppen och kontrollgruppen 

genomfördes under maj månad år 2015 och uppföljningsmätningen genomfördes under 

perioden november 2015 till april 2016 är studien longitudinell (Bryman & Nilsson, 

2008).  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval har tillämpats i studien eftersom den statliga myndigheten hade 

beslutat att vissa kontor i landet skulle byta från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor 

och de var därför lämpliga att använda som målgrupp för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Ett bekvämlighetsurval kan anses vara acceptabelt att använda när det 

exempelvis är svårt att få tag på företag som är på väg att genomgå den här typen av 

förändringar och det inte är möjligt att göra ett slumpmässigt urval. Däremot kan ett 

bekvämlighetsurval medföra svårigheter med att generalisera resultaten till andra 

populationer. Trots detta fyller den här studien ändå en viktig funktion då den kan 

komplettera den befintliga forskningen inom området (Bryman & Nilsson, 2008).   

Studiens urval består av fem kontor från den statliga myndigheten där fyra av kontoren 

genomförde ett byte från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor och utgör därför 
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interventionsgruppen. Även om de aktivitetsbaserade kontoren innefattar samma typ av 

arbetsmiljöer (7 stycken) kan det förekomma skillnader i utformningen av respektive 

arbetsmiljö mellan de fyra kontoren. Ett av studiens urvalskontor, där inget byte av 

kontor skett, utgör kontrollgruppen. 

 

För att besvara studiens frågeställning ”vilken effekt har ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor, jämfört med en grupp som inte byter kontorstyp på a) upplevd 

stress vid arbetsdagens slut, och b) behovet av återhämtning (upplevd energi) vid 

arbetsdagens slut, samlades datamaterial in via en enkät. För att besvara studiens 

frågeställning ”vilken effekt har ett byte från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor, 

jämfört med en grupp som inte byter kontorstyp på c) kognitiv prestation under 

arbetsdagen, genomfördes en kognitiv minnesuppgift.  

Alla anställda på de fem kontoren fick möjlighet att besvara enkäten och själva anmäla 

intresse till att genomföra den kognitiva minnesuppgiften. Ur interventionsgruppen 

(n=203) besvarade 166 deltagare enkäten och av dessa genomförde även 37 deltagare 

minnesuppgiften vid både baslinjemätningen och uppföljningsmätningen. Ur 

kontrollgruppen (n=100) besvarade 84 deltagare enkäten och av dessa genomförde även 

16 deltagare minnesuppgiften vid både baslinjemätningen och uppföljningsmätningen. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Normal syn, eventuellt korrigerat med glasögon eller linser, samt normal hörsel var ett 

krav för att genomföra den kognitiva minnesuppgiften.  

 

Litteratursökning 

Studiens frågeställning togs fram med utgångspunkt i PICO-modellen, som är en 

förkortning av Population, Intervention, jämförelse (Comparison) och utfall (Outcome). 

PICO-modellen utifrån studiens frågeställning formuleras enligt följande: 
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P I C O 

Anställda Arbetsplatsens eller 

kontorets 

utformning 

Cellkontor jämfört 

med 

aktivitetsbaserat 

kontor 

Stress, 

återhämtning och 

kognitiv prestation 

  

För att undersöka vilken relevant litteratur som finns om stress, återhämtning (upplevd 

energi) och kognitiv prestation i olika kontorstyper genomfördes en inledande 

litteratursökning 17/1-2017, bestående av följande sökord;  

 

P I C O 

Inga sökord 

användes eftersom 

de övriga sökorden 

förväntas resultera i 

artiklar rörande 

anställda, i och med 

att de anger att det 

handlar om kontor. 

- ”Office design” 

- ”Office type” 

- ”Office layout” 

- ”Flexible 

office*” 

- ”Activity based 

office”  

- ”Activity based 

workplace” 

- ”Combi* 

office*”  

- ”Cell office*”  

- ”Open plan 

office*” 

- “Work stress” 

- “Work related 

stress” 

- Recovery 

- ”Cognitive 

performance” 

- ”Job 

performance” 

 

Sökorden kombinerades i databaserna Scopus och ISI Web Of Science, där endast 

artiklar på engelska och där sökorden återfanns i titel, abstract, nyckelord (Scopus) eller 

som ämne (ISI Web Of Science) inkluderades i studien. Litteratursökningen i Scopus 
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resulterade i 24 artiklar och litteratursökningen i ISI Web Of Science resulterade i 

33artiklar. Sökstrategi presenteras i bilaga 1. 

En första bedömning av artiklarnas relevans genomfördes med utgångspunkt i titel och 

abstract. Vidare uteslöts dubbletter (16 stycken) och slutligen genomfördes en 

kvalitetsgranskning av de bestående artiklarna. För att bedöma artiklarnas kvalitet och 

relevans användes granskningsmallen ”Mall för bedömning av relevans”, som hämtades 

från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och återfinns i 

bilaga 2. Litteratursökningen resulterade i att 41 relevanta artiklar inkluderades i den här 

studien, vilka presenteras i en artikelmatris (se bilaga 3).   

 

Material 

För att besvara studiens frågeställningar består datainsamlingsmaterialet av en enkät och 

en kognitiv minnesuppgift. Genom enkäten mäts upplevelsen av stress och behovet av 

återhämtning vid arbetsdagens slut. Behovet av återhämtning mäts genom att undersöka 

den upplevda energin vid arbetsdagens slut. Kognitiv prestation mäts genom den 

kognitiva minnesuppgiften.   

Enkät 

För att undersöka den upplevda stressen och behovet av återhämtning (upplevd energi) 

vid arbetsdagens slut har en webbaserad, standardiserad enkät skickats ut till alla 

anställda på de fem kontoren som ingår i studiens urval. Enkäten skickades ut i samband 

med ett större projekt och består därför av frågor från flera olika delområden. Eftersom 

den här studien är avskild från projektet kommer endast de enkätfrågor som är relevant 

för den här studien att redovisas (se bilaga 4). De relevanta enkätfrågorna för den här 

studien är hämtade från Stress-energiformuläret, vilket är utvecklat och validerat för att 

användas i arbetsmiljöundersökningar (Kjellberg & Wadman, 2002). Enkätfrågorna 

består av två delskalor som mäter upplevd stress respektive energi och besvaras genom 

”Hur brukar du känna dig mot slutet av en arbetsdag?”. För att undersöka den upplevda 

stressen vid arbetsdagens slut används orden ”spänd” och ”stressad” som står för hög 

stress, och orden ”avslappnad” och ”avspänd” som står för låg stress. För att undersöka 

behovet av återhämtning vid arbetsdagens slut mäts deltagarnas upplevelse av energi 
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genom orden ”energisk” och ”aktiv” som står för hög energi, och orden ”ineffektiv” och 

”slapp” som står för låg energi. Deltagarna besvarade enkätens frågor på en skala från 

”1= inte alls” till ”6= i mycket hög grad” (Kjellberg & Wadman, 2002).   

Kognitiv minnesuppgift 

För att undersöka den kognitiva prestationen under arbetsdagen genomförde deltagarna 

en beprövad kognitiv minnesuppgift, en så kallad serial-recall uppgift (Jones & Morris, 

1992). Minnesuppgiften går ut på att deltagarna ska återge den korrekta följden av åtta 

siffror som dyker upp på en datorskärm, i tolv omgångar. Siffrorna visas 0,35 sekunder 

och följs av en paus på 0,40 sekunder innan nästa siffra visas. Även om inte den 

korrekta följden av alla åtta siffror återgavs, bedömdes de siffor som återgavs på korrekt 

position som rätt (Jahncke m.fl., 2011). I den här studien summerades sedan antalet rätt 

från de tolv omgångarna och användes som utfallsmått för respektive arbetsyta där 

uppgiften genomfördes.  

Samtidigt som deltagarna genomförde minnesuppgiften spelades ett irrelevant ljud upp i 

hörlurar som deltagarna hade på sig. Ljudet är inspelat vid olika typer av arbetsmiljöer 

eller rum på kontoren och återges utifrån den arbetsyta som deltagarna utförde 

minnesuppgiften på. 

Direkt efter minnesuppgiften besvarade deltagarna några kontrollfrågor, bland annat för 

att fånga upp om de hörde några övriga ljud från omgivningen (utöver ljudet som 

spelades upp i hörlurarna), om de blev avbrutna av exempelvis telefon eller av kollegor 

och hur många personer som det uppskattningsvis fanns i rummet när de utförde den 

kognitiva minnesuppgiften.  

 

Procedur 

Enkäten skickades ut som en länk via mail till alla anställda på de fem urvalskontoren, 

och tog cirka 40 minuter att besvara. Tre påminnelser skickades ut till de som inte 

besvarat enkäten, förutom till de anställda som själva anmält sig till studien och även 

genomfört minnesuppgiften. Till dessa personer skickades ytterligare påminnelser ut.  

De som anmält intresse till att delta i den kognitiva minnesuppgiften kontaktades via 

mail inför både baslinjemätningen och uppföljningsmätningen. Deltagarna informerades 
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skriftligt om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet 

att avbryta sitt deltagande. Vid baslinjemätningen fick deltagarna även skriva under på 

att de frivilligt samtyckte till att delta i studien. Därefter informerades deltagarna 

muntligt om hur mätningarna skulle gå till. Vid baslinjemätningen gjordes deltagarna 

införstådda med att den kognitiva minnesuppgiften skulle genomföras på en bärbar 

dator som deltagarna fick låna med sig till sin ordinarie arbetsplats, att de skulle ha 

hörlurarna på sig under hela minnesuppgiften och att de skulle ignorera eventuella 

övriga ljud från omgivningen. Vid baslinjemätningen genomförde deltagarna från både 

kontrollgruppen och interventionsgruppen minnesuppgiften i cellkontor. 

Vid uppföljningsmätningen genomfördes samma procedur som i baslinjemätningen för 

deltagarna i kontrollgruppen. För deltagarna i interventionsgruppen genomfördes 

minnesuppgiften i det aktivitetsbaserade kontoret, bestående av (samma) sju 

arbetsmiljöer; enskilt rum, kontorslandskap, lounge, projektrum, projektyta, tyst storrum 

och webbmötesrum. Deltagarna fick alternera mellan de sju arbetsmiljöerna för att 

genomföra minnesuppgiften och det inspelade ljudet stämde överens med varje 

arbetsmiljö. Deltagarna fick instruktioner både muntligt och via det förprogrammerade 

programmet på datorn om var de skulle genomföra respektive omgång av 

minnesuppgiften. Deltagarna informerades även den här gången om att de skulle ha 

hörlurarna på sig under hela tiden då de utförde minnesuppgiften.  

Etiska överväganden 

I linje med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har studiens deltagare skyddats mot skada 

och inte utsatts för oacceptabla risker. Deltagarna har även informerats och samtyckt till 

forskningen och därigenom har hänsyn visats till deltagarnas autonomi och personliga 

integritet (Helgesson, 2015, s. 91). Genom informerat samtycke informerades 

deltagarna om studiens syfte och upplägg, att medverkan i studien var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Helgesson, 2015, s. 99–100). 

Deltagarna informerades även om att behöriga personer som medverkat i studien skrivit 

under ett sekretessavtal för att skydda deltagarnas personliga integritet och att ingen 

information sprids vidare. Deltagarna tilldelades ett löpnummer som användes för all 

data som samlades in. Endast behöriga kommer åt en kodnyckel och resultaten 
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presenteras enbart på gruppnivå. De åtgärder som vidtagits bidrar till att ingen obehörig 

ska kunna identifiera deltagarna i studien.    

Författaren är anställd av den statliga myndigheten och fick på så sätt reda på den 

förändring som vissa kontor skulle genomgå. Författaren ansåg att det var både 

intressant och lämpligt att genomföra en studie i samband med förändringen. Eftersom 

att författaren inte besitter någon beroendeposition genom anställningen på den statliga 

myndigheten anses inte anställningen påverka den här studien. 

 

Databearbetning och analys 

Upplevd stress, behov av återhämtning (upplevd energi) och kognitiv prestation är 

beroende variabler och kontorstyp är den oberoende variabeln.  

Enkätens utfallsmått är ordinala variabler eftersom de kan rangordnas samtidigt som det 

är skillnad på avståndet mellan svarsalternativen, exempelvis ”1= inte alls” och ”6= i 

mycket hög grad”. Den kognitiva minnesuppgiften är en kvotvariabel på grund av att 

det är lika stort avstånd mellan värdena och att det dessutom finns en absolut nollpunkt. 

(Bryman & Nilsson, 2008, s. 320–321; Kjellberg & Wadman, 2002).  

 

För att besvara studiens frågeställningar har flera variansanalyser för upprepad mätning 

(RM-ANOVA) genomförts i dataprogrammet IBM SPSS Statistics 22.0.  

För att besvara frågeställningen ”vilken effekt har ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor, jämfört med en grupp som inte byter kontorstyp på a) upplevd 

stress vid arbetsdagens slut, och b) behovet av återhämtning vid arbetsdagens slut, har 

en variansanalys genomförts för stress och en variansanalys har genomförts för energi. I 

båda variansanalyserna utgör tid (baslinjemätning, uppföljningsmätning) en inom-

person variabel och grupp (kontrollgrupp, interventionsgrupp) utgör en mellan-person 

variabel.    

 

För att besvara studiens frågeställning ”vilken effekt har ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor, jämfört med en kontrollgrupp som inte byter kontorstyp, på c) 
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kognitiv prestation under arbetsdagen, har sju variansanalyser för upprepad mätning 

genomförts. I varje variansanalys jämförs kontrollgruppen och interventionsgruppen i 

både baslinjemätningen och uppföljningsmätningen. I baslinjemätningen genomförde 

båda grupperna den kognitiva minnesuppgiften i cellkontor och i 

uppföljningsmätningen jämförs kontrollgruppen, som genomförde minnesuppgiften i 

cellkontor, med respektive arbetsmiljö från det aktivitetsbaserade kontoret där 

interventionsgruppen genomförde minnesuppgiften. 

I varje variansanalys utgör tid (baslinjemätning, uppföljningsmätning) en inom-person 

variabel och grupp (kontrollgrupp, interventionsgrupp) utgör en mellan-personvariabel.  

 

På grund av att den kvasiexperimentella designen medför att interventionsgruppen och 

kontrollgruppen inte fördelats slumpmässigt utgör ålder och kön förväxlingsvariabler i 

alla variansanalyser. Förväxlingsvariabler används för att justera resultaten för 

eventuella effekter som kan uppstå från skillnader av kön eller ålder. Kön är en 

kategorisk variabel och läggs därför in som en mellan-personvariabel i analyserna. 

Ålder är en kontinuerlig variabel och läggs därför in som en kovariat i analyserna. 

Omkodning och vändning av variabler för stress och energi 

Variablerna från enkäten består av en skala från ”1= inte alls” till ”6= i mycket hög 

grad”. För att öka variablernas användarvänlighet i variansanalyserna har variablerna 

kodats om från 1-6 till 0-5. Eftersom att orden i enkäten står för antingen hög eller låg 

stress respektive hög eller låg energi har skalorna för de ord som representerar låg stress 

(avspänd och avslappnad) och energi (ineffektiv och slapp) vänts innan medelvärdet 

beräknas. Innan medelvärdet beräknas undersöks variablernas interna konsistens.  

Intern konsistens mellan variablerna för stress respektive energi 

Den interna konsistensen mellan variablerna för stress respektive energi är nödvändig 

att undersöka för att veta vilka variabler som mäter samma sak och kan slås ihop eller 

om någon variabel bör uteslutas från analysen. Den interna konsistensen bestäms utifrån 

en acceptabel nivå av Cronbach´s alpha, vilket överstiger 0,6. Värdet för Cronbach´s 

alpha överstiger den acceptabla nivån för analysen av variablerna för stress i både 

baslinjemätningen och uppföljningsmätningen. Värdet för Cronbach´s alpha överstiger 
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den acceptabla nivån för analysen av variablerna för energi i baslinjemätningen, men 

inte för variabeln ”slapp” i uppföljningsmätningen. Variabeln ”slapp” utesluts därför 

helt från analysen.    

Gruppering och index av variabler för stress respektive energi 

När den interna konsistensen mellan de olika variablerna är fastställda grupperas de 

variabler som mäter stress respektive energi. Genom grupperingen har två index för 

stress skapats där ett index innefattar de variabler som mäter stress i baslinjemätningen 

(spänd, stressad, avslappnad och avspänd) och ett index innefattar de variabler som 

mäter stress i uppföljningsmätningen (spänd, stressad, avslappnad och avspänd). Genom 

grupperingen har även två index för energi skapats där ett index innefattar de variabler 

som mäter energi i baslinjemätningen (energisk, aktiv och ineffektiv) och ett index 

innefattar de variabler som mäter energi i uppföljningsmätningen (energisk, aktiv och 

ineffektiv).  

Medelvärdet för varje index beräknas innan variablernas normalfördelning och 

eventuella outliers undersöks.  

Normalfördelning och outliers av variabler för stress, energi och kognitiv prestation 

Om fördelningen av datamaterialet tydligt avviker från en normalfördelning kommer 

tillförlitligheten av analysens resultat påverkas negativt och kan bli missvisande. Det är 

därför viktigt att undersöka om variablerna är normalfördelade innan analysen 

genomförs (Undheim, 1988). Det är även viktigt att undersöka om det finns värden som 

tydligt skiljer sig från det normativa värdet i en variabel, så kallade outliers. Outliers 

påverkar både normalfördelningen och medelvärdet och i vissa fall kan eventuella 

åtgärder behöva tilltas innan analysen genomförs (Undheim, 1988).  

En analys genomfördes för att undersöka normalfördelningen och outliers av 

variablerna för stress, energi och kognitiv prestation. Analysen visade på att alla 

variablerna var normalfördelade men att vissa outliers förekom i variabeln för 

baslinjemätningens energiindex och även i variablerna för kognitiv prestation i 

uppföljningsmätningen; projektyta, tyst storrum, webbmötesrum, enskilt rum och 

projektrum. För att undersöka huruvida de outliers som identifierats påverkar resultatet 

genomfördes ytterligare en analys där alla identifierade outliers exkluderades. Analysen 
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visar på att resultaten inte påverkas markant om de identifierade outliers exkluderas 

eller inte från analysen. Därför vidtogs inga övriga åtgärder och de identifierade outliers 

inkluderades i analyserna. 

 

Resultat 

Upplevelse av stress och behov av återhämtning 

Medelvärdena av upplevd stress indikerade att deltagarna i interventionsgruppen 

upplevde marginellt mer stress i baslinjemätningen än deltagarna i kontrollgruppen (se 

figur 1). Det här mönstret får även stöd av variansanalyserna som visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt av grupp (kontrollgrupp, interventionsgrupp), dock med en svag 

effekt på upplevd stress (F(1,246) = 8.7; p < 0.05; ŋ2=0.03).  

Medelvärdena av upplevd energi indikerade att deltagarna i interventionsgruppen 

upplevde marginellt större behov av återhämtning i baslinjemätningen än deltagarna i 

kontrollgruppen (se figur 2). Det här mönstret får även stöd av variansanalyserna som 

visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av grupp (kontrollgrupp, 

interventionsgrupp), dock med en svag effekt på upplevd energi (F(1,246) = 8.3; p < 

0.05; ŋ2= 0.03). 

Vidare fanns ingen signifikant huvudeffekt av tid som visar på att upplevelsen av stress 

respektive energi förändras mellan baslinjemätningen och uppföljningsmätningen 

(p>0.05). Däremot indikerade medelvärdena att deltagarna i interventionsgruppen 

upplevde mer stress i uppföljningsmätningen än i baslinjemätningen (se figur 1). Det 

här mönstret får stöd av variansanalyserna som visade att det fanns en signifikant 

interaktionseffekt mellan grupp och tid, dock med en svag effekt, vilket innebär att 

upplevelsen av stress ökar från baslinjemätningen till uppföljningsmätningen för 

interventionsgruppen men inte för kontrollgruppen (F(1,246) = 15.8; p< 0.05; ŋ2=0.06). 

Medelvärdena indikerade även att deltagarna i interventionsgruppen upplevde ett större 

behov av återhämtning i uppföljningsmätningen än i baslinjemätningen (se figur 2). Det 

här mönstret får stöd av variansanalyserna som visade att det fanns en signifikant 

interaktionseffekt mellan grupp och tid, dock med en svag effekt, vilket innebär att 
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upplevelsen av energi minskar från baslinjemätningen till uppföljningsmätningen för 

interventionsgruppen men inte för kontrollgruppen (F(1,246) = 10.3; p< 0.05; ŋ2=0.04). 

Vidare fanns det inga signifikanta effekter av förväxlingsvariablerna kön eller ålder på 

vare sig upplevd stress (alla F < 5.168) eller energi (alla F < 1.405). 

 

Figur 1. Medelvärden och standardavvikelser av upplevd stress för kontrollgruppen och 

interventionsgruppen vid baslinjemätning och uppföljningsmätning. 

 

 

Figur 2. Medelvärden och standardavvikelser av upplevd energi för kontrollgruppen 

och interventionsgruppen vid baslinjemätning och uppföljningsmätning. 
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Kognitiv prestation 

Medelvärdet av antal rätt indikerade att deltagarna i interventionsgruppen presterade 

sämre i den kognitiva minnesuppgiften vid baslinjemätningen jämfört med deltagarna i 

kontrollgruppen (se figur 3). Medelvärdet av antal rätt indikerade även att kognitiv 

prestation försämrades marginellt från baslinjemätningen till uppföljningsmätningen för 

deltagarna i kontrollgruppen (se figur 3).  

Vidare indikerade medelvärdena att kognitiv prestation försämrades för deltagarna i 

interventionsgruppen vid uppföljningsmätningen då den kognitiva minnesuppgiften 

genomfördes i arbetsmiljöerna kontorslandskap, lounge, projektyta och tyst storrum i 

det aktivitetsbaserade kontoret (se figur 3).  

Medelvärdena indikerade även att kognitiv prestation förbättrades för deltagarna i 

interventionsgruppen vid uppföljningsmätningen då den kognitiva minnesuppgiften 

genomfördes i arbetsmiljöerna enskilt rum, projektrum och webbmötesrum i det 

aktivitetsbaserade kontoret (se figur 3). 

Analyserna visade att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt av tid vilket visar på 

att kognitiv prestation inte förändrades från baslinjemätningen till 

uppföljningsmätningen (p>0.05). Däremot fanns en signifikant huvudeffekt av grupp 

(kontrollgrupp, interventionsgrupp) på kognitiv prestation då deltagarna i 

interventionsgruppen arbetade i arbetsmiljöerna kontorslandskap (F(1,42)= 7.2; p < 

0.05; ŋ2=0.15) och projektyta (F(1,35)= 4.2; p < 0.05; ŋ2= 0.10) i det aktivitetsbaserade 

kontoret. Skillnaderna i kognitiv prestation mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen var dock redan påtagliga vid baslinjemätningen i cellkontoret. 

Dessutom fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan grupp och tid som visar att 

kognitiv prestation förbättras för deltagarna i interventionsgruppen men inte för 

deltagarna i kontrollgruppen då interventionsgruppens deltagare genomförde 

minnesuppgiften i arbetsmiljön webbmötesrum (F(1,35) = 6.5; p < 0.05; ŋ2= 0.15) i det 

aktivitetsbaserade kontoret. 

Spridningen kring medelvärdena, standardavvikelsen, för kognitiv prestation i 

respektive arbetsmiljö, presenteras i tabell 1. 

 



 

21 

 

Analyserna visade även att det fanns en signifikant mellanpersoneffekt av 

förväxlingsvariabeln kön på kognitiv prestation i alla arbetsmiljöerna; enskilt rum (I) 

(F(1,39) = 6.8; p < 0.05; ŋ2= 0.15), kontorslandskap (I) (F(1,42) = 7.4; p < 0.05; ŋ2= 

0.15), lounge (I) (F(1,35) = 9.2; p < 0.05; ŋ2= 0.20), projektrum (I) (F(1,35) = 11.3; p < 

0.05; ŋ2= 0.24), projektyta (I) (F(1,35) = 4.2; p < 0.05; ŋ2= 0.11), tyst storrum (I) 

(F(1,35) = 7.7; p < 0.05; ŋ2= 0.18) och webbmötesrum (I) (F(1,35) = 8.2; p < 0.05; ŋ2= 

0.19). Vidare visade analyserna att kvinnorna presterade bättre än männen i alla 

arbetsmiljöer, mätt i medelvärde av antal rätt i den kognitiva minnesuppgiften.   

Däremot finns inga signifikanta effekter av förväxlingsvariabeln ålder på kognitiv 

prestation i någon av arbetsytorna (alla F < 1.45).  

 

 

Figur 3. Medelvärden (M) av antal rätt i den kognitiva minnesuppgiften för 

kontrollgruppen (K) och interventionsgruppen (I) vid baslinjemätning och 

uppföljningsmätning. 
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Kognitiv prestation (Sd) 

Kontorstyp Baslinjemätning Uppföljningsmätning 

Cellkontor (K) 14,8 13,8 

Enskilt rum (I) 17,8 13,8 

Kontorslandskap (I) 17,8 10,8 

Lounge (I) 17,8 14,7 

Projektrum (I) 17,8 16,7 

Projektyta (I) 17,8 16,7 

Tyst storrum (I) 17,8 17,9 

Webbmötesrum (I) 17,8 16,2 

Tabell 1. Standardavvikelse (Sd) av antal rätt i den kognitiva minnesuppgiften för 

kontrollgruppen (K) och interventionsgruppen (I) vid baslinjemätning och 

uppföljningsmätning. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten ger en svag indikation om att byte från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor 

kan leda till en ökad upplevelse av stress och behov av återhämtning (upplevelse av 

lägre energi). På grund av att effektstorleken är liten kan dock inga säkra slutsatser dras 

om huruvida ett byte från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor faktiskt påverkar dessa 

upplevelser. 

Även om inga säkra slutsatser kan dras ger studiens resultat en viss indikation på en 

ökad upplevelse av stress och behov av återhämtning i det aktivitetsbaserade kontoret, 

vilket är i enlighet med flera andra studier som främst undersökt byten mellan 

cellkontor och kontorslandskap (till exempel; Brennan m.fl., 2002; Kaarlela-Tuomaala, 

Helenius, Keskinen, & Hongisto, 2009). I de aktivitetsbaserade kontoren i den här 

studien fanns arbetsmiljöer som påminner om kontorslandskap, det är dock oklart om 

det är just arbetet i kontorslandskap eller om det till exempel är ett förändrat arbetssätt 
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som kan krävas vid bytet av kontor som upplevs stressande och energikrävande. 

Framtida studier bör undersöka om effekterna uppkommer även när andra företag byter 

kontor och vilka specifika faktorer i utformningen och övergången som styr graden av 

upplevd stress och behov av återhämtning.   

 

Resultaten från den här studien visar även att ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor leder till en signifikant förbättring av kognitiv prestation i 

webbmötesrummet efter bytet av kontor när interventionsgruppen jämförs med 

kontrollgruppen. Vidare indikerar medelvärdena av antal rätt i den kognitiva 

minnesuppgiften att prestationen förbättrades efter ett byte från cellkontor till 

aktivitetsbaserat kontor då deltagarna i interventionsgruppen genomförde 

minnesuppgiften i arbetsmiljöerna enskilt rum, projektrum och webbmötesrum. 

Medelvärdena indikerar även att prestationen försämrades efter ett byte från cellkontor 

till aktivitetsbaserat kontor då deltagarna i interventionsgruppen genomförde 

minnesuppgiften i arbetsmiljöerna kontorslandskap, lounge, projektyta och tyst storrum. 

Analyserna visade dock inga signifikanta interventionseffekter på prestationen i de här 

arbetsmiljöerna.  

Resultaten visade även att kvinnor presterade bättre än män i alla arbetsmiljöerna. Det 

skulle därför vara intressant att vidare undersöka om typen av arbetsuppgift skiljer sig åt 

mellan kvinnor och män. Inga andra teorier om varför kvinnor presterar bättre än män i 

den kognitiva minnesuppgiften har dragits på grund av att det ligger utanför ramen för 

det här uppsatsarbetet.  

Att webbmötesrum framstår som den mest fördelaktiga arbetsmiljön för att utföra den 

kognitiva minnesuppgiften i, samtidigt som det även finns indikationer av medelvärdena 

på att även vissa andra arbetsmiljöer är mer fördelaktiga än andra, kan ha att göra med 

graden av avskildhet och hur ljudmiljön inom respektive arbetsmiljö är utformad. Trots 

att deltagarna lyssnade på ett inspelat ljud i hörlurar under tiden de genomförde 

minnesuppgiften finns det ändå en risk att de exponerades för övriga ljud eller andra 

visuella distraktioner från omgivningen. Graden av avskildhet kan påverka upplevelsen 

av ljudmiljön och till exempel kan deltagarna ha suttit helt själva i webbmötesrummet 

medan det rört sig mer folk i det tysta storrummet.  
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Tidigare forskning har också visat starka effekter av olika bakgrundsljud på 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter, vilket påverkas av graden av avskildhet (till 

exempel; Banbury & Berry, 2005; Jahncke, 2013; Schlittmeier & Liebl, 2015). 

Cellkontor innefattar en hög grad av avskildhet och därav även få distraktioner i 

ljudmiljön och har därför i tidigare forskning framställts som den mest fördelaktiga 

kontorstypen avseende de anställdas hälsa och prestation (Brennan m.fl., 2002b; 

Danielsson, 2016; Kaarlela-Tuomaala m.fl., 2009b). I den här studien skulle det kunna 

förklara varför medelvärdena indikerar att just de avskilda rummen: enskilt rum, 

projektrum och webbmötesrum framstår som mer gynnsamma för kognitiv prestation än 

arbetsmiljöerna kontorslandskap, lounge och projektyta. Uppföljande analyser skulle 

dock behöva göras (som går utanför den här uppsatsens syfte att studera effekterna av 

kontorsbytet) för att testa om det finns signifikanta skillnader i prestation mellan de 

olika arbetsmiljöerna inom det aktivitetsbaserade kontoret.  

När inspelningarna av ljud för den här studien gjordes i de avskilda rummen var det 

också tyst förutom rummets ventilationsljud och eventuella ljud från personer som gick 

förbi och pratade alldeles utanför. Ljudnivån har också mätts i de olika rummen men på 

grund av tidsramarna för det här uppsatsarbetet kunde de akustiska förutsättningarna 

inte tas med i beaktande i den här studiens analyser. Det här är dock ett sätt att fortsätta 

undersöka varför prestationen i den kognitiva minnesuppgiften tenderar att vara olika 

mellan olika typer av kontor och kanske även mellan olika arbetsmiljöer inom det 

aktivitetsbaserade kontoret. Utöver ljudnivån kan det vara viktigt att beakta graden av 

avskildhet. Även om en dörr kan stängas och ljudmiljön ska vara låg exempelvis i det 

tysta storrummet kan graden av avskildhet ändå vara låg om flera personer befinner sig i 

rummet samtidigt. Graden av avskildhet skulle därför också kunna vara en viktig faktor 

som i så fall skulle kunna visa på varför det eventuellt finns skillnader mellan ett tyst 

storrum jämfört med ett tyst cellkontor. 

Vidare skulle även skillnaderna i kognitiv prestation vid arbete i olika kontorstyper 

kunna bero på flera andra faktorer. Till exempel visar tidigare forskning att även ljus, 

temperatur, ventilation, luftkonditionering och inredning påverkar hälsa och kognitiv 

prestation på arbetsplatsen (Katinka H. Evensen m.fl., 2015; Hongisto, Varjo, 

Leppamaki, m.fl., 2016; Young S. Lee & Guerin, 2010a; Maula m.fl., 2016; Schell 

m.fl., 2011, 2012; Tangen & Conrad, 2009). 
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Resultaten från den här studien visade även att interventionsgruppen och 

kontrollgruppen skiljer sig åt redan vi baslinjemätningen då interventionsgruppen 

upplever en högre grad av stress, ett större behov av återhämtning (lägre energi) samt 

presterar sämre vid baslinjemätningen än kontrollgruppen. Den här skillnaden skulle 

kunna förklaras genom att interventionsgruppen kände till, samt veckorna direkt efter 

stod inför omfattande förändringar i och med bytet av kontor, vilket skulle kunna 

påverka deras upplevelser redan vid baslinjemätningen.  

Det är även viktigt att påtala att det kan förekomma stora skillnader mellan och inom 

olika kontorstyper, till exempel kan ett aktivitetsbaserat kontor vara utformat på många 

olika sätt. Det kan därför uppstå svårigheter med att jämföra olika kontor gällande bland 

annat hälsa och prestation (Hongisto, Haapakangas, m.fl., 2016). Även om de fyra 

kontoren som genomförde bytet från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor tillhör 

samma myndighet kan kontoren ändå vara utformade på olika sätt. Bland annat gällande 

variationen och tillgången av rum, yta per person, zonindelning och förhållningsregler. 

Även om det är svårt att generalisera resultaten till andra kontor ger den här studien 

viktig information eftersom den undersöker samma individer över tid när de genomför 

ett byte av kontor, vilket kan visa på olika mönster och faktorer som är viktiga vid 

kontorsutformning. 

Relevans och tillämpning  

Vilka effekter olika kontorstyper har på upplevelsen av stress, energi och kognitiv 

prestation är kunskap som är relevant inom området för arbetshälsovetenskap, bland 

annat för att kunna främja hälsa på arbetsplatsen redan när kontoret utformas. Den här 

studiens resultat ska dock tolkas med försiktighet eftersom effekterna är små och därför 

inte heller bör tillämpas praktiskt innan fler studier genomförts. Exempelvis kan inte 

någon specifik kontorstyp rekommenderas för att reducera stress eller öka möjligheterna 

för återhämtning. Däremot finns indikationer om att avskilda arbetsmiljöer så som 

webbmötesrum verkar vara fördelaktiga för att främja kognitiv prestation på 

arbetsplatsen, mätt i koncentrationskrävande arbete som ställer krav på att minnas 

information. Dock ska även det här resultatet tolkas med försiktighet eftersom att 

urvalet inte valts ut slumpmässigt och det dessutom är få studier som undersökt och kan 

ge stöd för att prestationen särskilt förbättrades i webbmötesrum.  
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Ytterligare uppföljningsstudier på de fem kontoren som ingår i den här studien är på väg 

att genomföras, vilket skulle kunna stärka tolkningarna beroende på om effekterna blir 

tydligare eller försvinner helt. Den här studiens resultat kan så länge ses som ett 

komplement till den befintliga forskningen och kan som en av få fältstudier på området 

förhoppningsvis inspirera till fortsatta studier.  

 

Metoddiskussion 

Det finns flera metodologiska överväganden och begränsningar i den här studien som är 

viktiga för tolkningen av resultaten. För att inte få missvisande resultat är det viktigt att 

välja rätt analys utifrån datamaterialets egenskaper. Variablerna i den här studien är 

ordinala och det finns olika uppfattningar om huruvida det är lämpligt att använda 

ordinala variabler i parametriska test såsom ANOVA eller inte. Enligt bland annat 

Jamieson (2004) riskerar resultaten att bli missvisande om ordinala variabler används i 

ett parametriskt test. Däremot finns andra, till exempel Norman (2010), som menar att 

ordinala variabler kan användas i parametriska test utan att resultatet blir missvisande. 

Enligt Norman (2010) består cirka 75 % av den befintliga forskningen av parametriska 

test med ordinala variabler. Norman (2010) anser att det är viktigt att ta i beaktande hur 

stor risken faktiskt är för missvisande resultat. Enligt Norman (2010) är parametriska 

test, såsom ANOVA, mångsidiga, kraftfulla och omfattande och risken är liten för 

missvisande resultat. Eftersom enkätens utfallsmått kan rangordnas (det är till exempel 

möjligt att anta att det är lika stort avstånd mellan de olika svarsalternativen) och antalet 

rätt i den kognitiva minnesuppgiften innebär lika stort avstånd mellan värdena (antal 

rätt), har således parametriska test tillämpats i den här studien efter att variablernas 

normalfördelning undersökts. 

Ett annat metodologiskt övervägande är valet av förväxlingsvariabler. I den här studien 

användes kön och ålder som förväxlingsvariabler i analyserna, men det finns även fler 

tänkbara variabler som skulle kunna påverka resultatet (Petrie & Sabin, 2009). Andra 

förväxlingsvariabler som skulle kunna påverka den här studiens resultat är 

anställningstid, utbildning och arbetsuppgifter. Till exempel kan vissa arbetsuppgifter 

tänkas vara lättare att anpassa från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor.  
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Det är också viktigt att ta hänsyn till att det endast är en typ av minnesuppgift som 

använts för att mäta kognitiv prestation i den här studien. Andra kognitiva uppgifter, till 

exempel att läsa, räkna eller att skriva skulle kanske innebära att andra arbetsytor visar 

sig vara bättre lämpade. Dessutom har inga andra arbetsuppgifter som också kan ingå i 

arbetet på ett kontor undersökts, så som mer kommunikativa arbetsuppgifter i grupp.  

 

Ett annat metodologiskt övervägande är studiens urval och bortfall. Bortfallet från 

enkäten var 21,9 %, vilket skulle kunna påverka resultatets generaliserbarhet. Däremot 

är det inte sannolikt att bortfallet påverkar resultatens generaliserbarhet när bortfallet 

ligger inom en acceptabel nivå och enligt Bryman och Nilsson (2008) är bortfall 

under50 % acceptabelt. Det är däremot viktigt att göra en bortfallsanalys för att ta reda 

på om det är en särskild grupp som fallit bort. En bortfallsanalys kommer att 

genomföras inom det större forskningsprojektet men kunde på grund av tidsramarna för 

det här uppsatsarbetet inte redovisas.  

Till den kognitiva minnesuppgiften skedde ett intresseurval då deltagarna själva fick 

anmäla sig till att delta i studien. Eftersom det inte var möjligt att mäta fler personer är 

det inte säkert att urvalet är representativt. Det här gör det således svårt att generalisera 

resultatet från den kognitiva minnesuppgiften till andra populationer (Bryman & 

Nilsson, 2008).  

Validitet och reliabilitet 

Trots att enkäten och den kognitiva minnesuppgiften kan leda till vissa begränsningar är 

både frågorna från enkäten och den kognitiva minnesuppgiften som användes i den här 

studien beprövade och validerade datainsamlingsmetoder (för minnesuppgiften se till 

exempel; Jones & Morris, 1992; för Stress-energiformuläret se till exempel; Kjellberg 

& Wadman, 2002).  

I den här studien validitetstestades även frågorna innan de togs med i analyserna. 

Eftersom variabeln ”slapp” inte korrelerade med de övriga variablerna som mätte energi 

exkluderades variabeln ”slapp” från analysen helt. En svag korrelation indikerar att 

variablerna inte mäter samma sak och påverkar därför validiteten. Genom att exkludera 

de variabler som inte mäter samma sak som de övriga variablerna stärks validiteten.     
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Dessutom genomfördes en pilotstudie på två personer, från ett helt annat kontor som 

rekryterades endast för att testa de valda datainsamlingsmetoderna innan de användes i 

skarpt läge. Enkäten skickades ut till testpersonerna via Webropol och upplevdes som 

svår att besvara eftersom den inte var utformad för testpersonernas kontorstyp. För 

övrigt upplevde testpersonerna att frågorna i sig var lätta att förstå, vilket styrker 

frågornas validitet.  

Testpersonerna genomförde även den kognitiva minnesuppgiften en gång i operativ 

miljö (liknande kontorslandskap) och en gång i enskilt rum medan de exponerades för 

inspelat ljud från olika kontor i hörlurar. Testpersonerna upplevde den kognitiva 

minnesuppgiften som svår, speciellt att använda en dator de inte var vana vid. De 

upplevde även att det inspelade ljudet var distraherande eftersom det var nya och ovana 

ljud. Utifrån pilotstudien utvecklades en träningsfas där deltagarna i studien fick prova 

på den kognitiva minnesuppgiften och bekanta sig med datorn innan det riktiga testet 

började. Träningsfasen kan vara ett sätt att minska eventuella träningseffekter, till 

exempel om deltagarna tränar sig och blir bättre med tiden på att hantera datorn och 

utföra minnesuppgiften kan den effekten påverka resultatet mer än den faktiska 

interventionseffekten (hur den kognitiva prestationen skiljer sig åt mellan olika typer av 

kontor). Studiens reliabilitet skulle då kunna ifrågasättas.  

I den här studien har hänsyn tagits till hur ljudmiljön i olika kontorstyper påverkar 

kognitiv prestation. Genom att använda inspelat ljud från respektive arbetsyta ökade den 

ekologiska validiteten under den kognitiva minnesuppgiften, samtidigt som det var 

möjligt att kontrollera vilka ljud deltagarna exponerades för. Däremot har inte 

ljudnivåerna tagits i beaktande i de här analyserna på grund av tidsbegränsningen för det 

här uppsatsarbetet.  

 

Vidare kan studiens interna validitet ifrågasättas på grund av den kvasiexperimentella 

designen, som medför att deltagarna i interventionsgruppen och kontrollgruppen inte 

kunde fördelas slumpmässigt (Bryman & Nilsson, 2008, s. 60). Samtidigt är det här 

omständigheter som är svåra att ändra på om man vill kunna genomföra studier ute i fält 

och de här begränsningarna får därför tas i beaktande vid tolkningen av resultaten.  

 



 

29 

 

Slutsats 

Den här studien gav små indikationer på att de anställda upplevde mer stress och ett 

större behov av återhämtning efter bytet från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor, 

dock var effekterna små och därför kan inga säkra slutsatser dras. Vidare fanns det 

mönster av att kognitiv prestation främjas efter bytet från cellkontor till det 

aktivitetsbaserade kontoret då en minnesuppgift genomfördes i arbetsmiljöerna enskilt 

rum, projektrum och webbmötesrum. Det fanns även mönster av att kognitiv prestation 

försämrades efter bytet från cellkontor till det aktivitetsbaserade kontoret då en 

minnesuppgift genomfördes i arbetsmiljöerna kontorslandskap, lounge, projektyta och 

tyst storrum. Däremot var endast det positiva mönstret för webbmötesrummet 

signifikant. Kommande studier bör fokusera på att undersöka om effekterna uppkommer 

även när andra företag byter till aktivitetsbaserade kontor och vilka specifika faktorer i 

utformningen och övergången som styr upplevelsen av stress, behovet av återhämtning 

och kognitiv prestation. Till exempel kan graden av avskildhet och ljudmiljön vid de 

olika arbetsytorna i det aktivitetsbaserade kontoret vara viktiga faktorer att undersöka 

närmare ute i fält, särskilt för att öka förståelsen för vilka arbetsmiljöer som lämpar sig 

bäst för olika typer av uppgifter. 
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Bilaga 1: Sökstrategi 

Nr Söksträng Träffar i 

Scopus 

Träffar i 

Web Of 

Science 

 I   

#1 ”Office design” OR ”Office type” OR ”office layout” 471 187 

 C   

#2 ”Flexible office” OR ”activity based office” OR ”activity 

based workplace” OR ”combi* office*” OR ”cell office” OR 

”open plan office” 

307 254 

 O   

#3 Recovery OR ”cognitive performance” OR ”job performance” 

OR Efficienty OR vigour OR Fortitude 

635,271 479,924 

 I OR C   

#4 #1 OR #2 734 407 

 (I OR C) AND O   

#5 #4 AND #3 30 36 

Relevanta efter artikel och abstract 24 33 

Antal dubbletter  16 

Totalt antal artiklar 41 

 

 



 

40 

 

Bilaga 2: Granskningsmall för bedömning av relevans 

 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Studiepopulation Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Är den population som deltagarna togs från tydligt 

beskriven och relevant? 

    

Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?     

Är studiens inklusionskriterier adekvata?     

Är studiens exklusionskriterier adekvata?     

Undersökt intervention Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Är den undersökta interventionen relevant?     

Är den undersökta interventionen administrerad/utförd 

på ett korrekt sätt? 

    

Är den undersökta interventionen administrerad/utförd 

på ett reproducerbart sätt? 

    

Jämförelseintervention Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Är jämförelseinterventionen relevant?     

Kan man utesluta att val av jämförelseinterventionen, 

dos eller administrationssätt/utförande medfört ett 

systematiskt fel till förmån för endera interventionen? 
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Effektmått Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Har undersökta effektmått klinisk relevans?     

Studielängd Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Är studiens längd adekvat?     

Är uppföljningstiden adekvat?     

Total bedömning av relevans 

Relevant ☐ Inte relevant ☐ 
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Bilaga 3: Artikelmatris 

Artikelmatris- Scopus 

Författare, år, 

land 

Design Deltagare och 

bortfall 

Intervention Utfallsmått Resultat  Kvalitet 

Banbury & 

Berry, (2005), 

UK 

Fältstudie 88 anställda, 

arbetandes i 

öppna 

kontorslandskap

, inom två 

privata företag. 

Mått av olika ljud på 

kontoret och de anställdas 

upplevelse av ljudet.  

  

Hur olika ljud på 

kontoret påverkar de 

anställda.  

99 % av deltagarna uppgav att koncentrationen 

påverkades av olika ljud, speciellt telefoner vid 

obemannade platser och samtal i bakgrunden.  

Hög 

Jahncke, (2013) 

Sverige 

Experimentell 42 

universitetsstude

nter. 

Studenterna fick utföra 

olika slags uppgifter i ett 

stimulerat öppet 

kontorslandskap samtidigt 

som de blev utsatta för 

olika ljudmiljöer. 

Hur olika ljud påverkar 

den kognitiva 

prestationen vid olika 

slags uppgifter. 

Den kognitiva prestationen påverkas olika mycket 

beroende på vilken slags uppgift som utförs. 

Generellt påverkar en högre ljudnivå den kognitiva 

prestation mer än en lägre ljudnivå.  

Låg 

(Kaarlela-

Tuomaala m.fl., 

2009a), Finland 

Experimentell 69 personer, 

bortfall 45 %= 

31 personer som 

besvarade en 

enkät både 

innan och efter 

flytten. Urvalet 

Deltagarna utsattes för ett 

byte från cellkontor till 

öppet kontorslandskap. 

En enkät besvarades 

innan och efter flytten. 

Hur den upplevda 

arbetsmiljön (speciellt 

den akustiska) och dess 

effekter skiljer sig åt i 

cellkontor och öppna 

kontorslandskap. 

En signifikant skillnad återfanns mellan 

kontorstyperna. Bytet av kontorstyp resulterade i 

ökade negativa effekter genom ökad distraktion, 

minskad enskildhet, ökade 

koncentrationssvårigheter och ökade svårigheter att 

hantera stress (coping strategies).  

Låg 
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består av 70 % 

män.  

S. Y. Lee & 

Brand, (2010), 

USA 

Fältstudie 409 enkäter 

samlades in, 

efter 

bortfall/exklusio

n; 384 deltagare 

från tre 

organisationer. 

Deltagarna fick besvara 

en enkät om den upplevda 

personliga kontrollen över 

den fysiska arbetsmiljön.  

Huruvida upplevelsen 

av kontroll över olika 

aspekter i den fysiska 

miljön kan minska 

negativa effekterna av 

distraktion.  

En ökad kontroll över olika fysiska aspekter i 

arbetsmiljön minskar upplevelsen av distraktion och 

upplevd arbetsprestation.  

Hög 

Schlittmeier & 

Liebl, (2015), 

Tyskland 

Överblick över 

fyra empiriska 

studier 

659 deltagare 

från en 

surveystudie, 

20+30+24 

deltagare från 

tre 

experimentella 

studier. 

Surveystudien undersökte 

den upplevda relevansen 

för akustik på kontoret.  

De tre experimentella 

studierna utvärderade 

vilken effekt en reducerad 

nivå av bakgrundsamtal, 

uppspelning av 

maskeringsljud och 

reducerat begriplighet av 

samtal har på den 

kognitiva prestationen och 

subjektiva resultat. 

Hur bakgrundssamtal 

påverkar den kognitiva 

prestationen och den 

upplevda distraktionen. 

Samtal i bakgrunden upplevs som ett allvarligt 

problem och olika ljud påverkar den objektiva 

prestationen och subjektiva resultaten olika 

Hög 

Wineman, 

(1982) USA  

Överblick över 

tidigare studier 

Oklart De tidigare studierna 

delas in i följande 

områden:  

I vilken grad olika 

arbetsmiljöfaktorer 

påverkar 

Flertalet fysiska faktorer påverkar, exempelvis: 

1. Värme, ventilation, luftkonditionering, 
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1. Fysisk komfort och 

uppgiftsinstrumentalit

et  

2. Privata och sociala 

interaktioner 

3. Symboliska 

identifieringar 

 

arbetstillfredsställelsen 

och prestationen. 

möbler, inredning och ljus. 

2. Kommunikation, avskildhet, kontroll över 

sig själv eller sitt arbete. 

3. Personer med utbildning eller social klass 

som är högre än vad som förväntas för 

tjänsten har sämre hälsa och välmående.  

Y. S. Lee & 

Guerin, (2009), 

USA 

Fältstudie 15 byggnader, 

totalt 35,000 

deltagare. 

Sekundärdata (enkät från 

2001) hämtades från en 

enkätdatabas och 

användes för studien.  

Vilken påverkan 

kontorets utformning, 

möblering, klimat, luft, 

ljus, akustik och 

renlighet har på 

upplevelsen av den 

generella 

arbetssituationen och 

arbetsprestationen. 

Kontorets möbler (kvalitet) visade ett samband till 

tillfredsställelse och prestation. Luftkvaliteten 

påverkade endast prestationen.   

Medel 

Young S. Lee 

& Guerin, 

(2010), USA 

Fältstudie 3533 deltagare. Sekundärdata hämtades 

från en enkätdatabas från 

5 olika kontor (cellkontor, 

delat cellkontor, mindre 

och större öppet 

kontorslandskap och 

öppet kontorslandskap 

utan avskärmningar). 

Kontorets utformning i 

relation till 

tillfredställelsen av 

arbetsmiljön och 

arbetsprestationen. 

Termostatisk kvalitet och ljuskvaliteten påverkar 

tillfredsställelsen av arbetsmiljön och 

arbetsprestationen, men individer i olika 

kontorstyper påverkas olika. Anställda i större 

öppna kontorslandskapen är känsligast för brister i 

den termostatiska kvaliteten och ljuskvaliteten. 
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Artikelmatris- dubbletter 

Brennan m.fl., 

(2002), USA 

Longitudinell 21 anställda 

svarade på en 

enkät, 1 gång 

innan och två 

gånger efter ett 

byte av 

kontorstyp. 

Deltagarna utsattes för ett 

byte från cellkontor till 

öppet kontorslandskap. 

Hur kontorets 

utformning påverkar 

tillfredsställelsen av 

arbetsmiljön, den 

psykiska stressen, 

samarbeten, upplevd 

arbetsprestation och 

användningen av 

protokoll för öppet 

kontorslandskaps. 

Bytet från cellkontor till öppet kontorslandskap 

resulterade i en minskad tillfredsställelse av den 

fysiska miljön, relationer, prestationer och 

resulterade även till en ökad upplevelse av stress.  

Hög 

Brocolini m.fl., 

(2016), 

Frankrike 

Experimentell Experiment 1= 

35 deltagare.  

Experiment 2= 

55 deltagare. 

Experiment 1= deltagarna 

genomförde en 

minnesuppgift i fyra olika 

ljudmiljöer.  

Experiment 2= relevansen 

för ett nytt förståelseindex 

utvärderades i samband 

med en minnesuppgift.  

Hur olika ljud påverkar 

prestationen och den 

kognitiva belastningen. 

Resultaten är motsägelsefulla, studien visade både 

på att ett samband finns samtidigt som studien visar 

på att det inte finns något samband mellan olika 

ljud och den kognitiva prestationen i olika miljöer 

med maskeringsljud. De personer som presterade 

bäst är de som verkar påverkas minst av olika 

omgivningsljud. Personliga skillnader skulle därför 

kunna vara en avgörande faktor.   

Hög 

Evensen, 

Raanaas, 

Hagerhall, 

Johansson, & 

Patil, (2015) 

Experimentell 85 studenter. Deltagarna genomförde 

upprepade uppgifter i sex 

olika arbetsmiljöer. 

Arbetsmiljöerna hade 

inslag av antingen växter, 

Om inredningen har 

inslag av växter vid 

arbetsplatser, med eller 

utan fönsterutsikt, har 

återhämtande effekter. 

Ingen av de undersökta miljöerna påvisade 

återhämtande effekter. Däremot påvisar miljöerna 

återhämtande potential, mer forskning behövs. 
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Norge/Sverige livlösa ting eller ingen 

inredning alls. Ett rum av 

varje typ av inredning 

hade fönsterutsikt och ett 

rum av varje typ av 

inredning var fönsterlöst.  

Haapakangas 

m.fl., (2014), 

Finland 

Experimentell  98 

universitetsstude

nter. 

Genom Speech 

Transmission Index (STI) 

uppmättes i vilken mån 

samtal uppfattas i tre olika 

(öppna kontorslandskap) 

akustiska utformningar 

med bakgrundsljud. 

Resultaten jämfördes till 

en kontrollgrupp utan 

bakgrundsljud.  

Om de skadliga 

effekterna av 

bakgrundssamtal 

påverkas av den 

akustiska utformningen. 

Bakgrundssamtal påverkar den subjektiva 

upplevelsen av ljudeffekter och den kognitiva 

prestationen.  

En minskning av STI är fördelsfullt för den 

kognitiva prestationen och akustiska 

tillfredsställelsen, speciellt samtal som är avlägsna 

arbetsplatsen. Däremot är inte den akustiska 

utformningen tillräcklig för att minska distraktionen 

från samtal som är nära arbetsplatsen.  

Hög 

Haka m.fl., 

(2009), Finland 

Experimentell 37 studenter. Deltagarna genomförde 

fem uppgifter i tre olika 

språkmiljöer. Ljud 

uppmättes genom STI 

(Speech Transmission 

Index) och deltagarna 

besvarade en enkät för att 

fånga upp subjektiva 

upplevelser av 

språkmiljöerna.  

Hur uppfattningen av 

irrelevanta samtal 

påverkar den kognitiva 

prestationen. 

Hög uppfattning av irrelevanta samtal försämrar 

den kognitiva prestationen och ökar även en 

störande subjektiv upplevelse. 

Hög 
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Jahncke m.fl., 

(2013), Sverige 

Fältstudie 47 deltagare, 5 

exkluderades= 

42 deltagare 

(varav 18 

kvinnor).  

STI (Speech Transmission 

Index) användes för att 

upptäcka hur ljud 

påverkar den kognitiva 

prestationen i fyra olika 

slags uppgifter (två 

ordrelaterade uppgifter, 

en uppgift om att söka 

information och en 

matematisk uppgift). 

Hur ljud påverkar den 

kognitiva prestationen 

vid olika slags uppgifter. 

Ljud påverkar den kognitiva prestationen beroende 

på vilken uppgift som utförs. Minnesuppgifter är 

mer känsliga för ljud än en matematisk uppgift.  

Hög 

Jahncke, 

Hygge, Halin, 

Green, & 

Dimberg, 

(2011), Sverige 

Experimentell  47 studenter. Deltagarna genomförde 

flera uppgifter i en miljö 

där en hög ljudnivå 

spelades upp och i en 

miljö där en låg ljudnivå 

spelades upp för att mäta 

fysiska mått av stress. 

Deltagarna fick även 

besvara en 

självskattningsenkät om 

humör och trötthet.  

Kognitiv, emotionell 

och psykologisk effekt 

av olika ljudmiljöer. 

Studien visar på att deltagarna upplevde sig tröttare 

och mindre motiverade i den miljö där en hög 

ljudnivå spelades upp.  

Hög 

Kristiansen 

m.fl., (2009) 

Danmark 

Experimentell 10 kvinnor. Urvalspersonerna utsattes 

för ljudet som återfinns i 

öppet kontorslandskap 

under 35 minuter.  

Hur ljudet som 

förekommer i en öppen 

kontorsmiljö påverkar 

flertalet psykofysiska 

De psykofysiologiska mätningarna visade på att den 

mentala påfrestningen ökade av kognitiva uppgifter. 

Kortsiktig exponering för ljudet i det öppna 

kontorslandskapet visade på ökade upplevelser av 

ansträngning i huvudet, däremot visades inga övriga 
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Under exponeringen 

genomförde deltagarna 

olika uppgifter och 

samtidigt mättes 

uppgiftsprestation, 

självskattad stress och 

energi, affektivt tillstånd, 

upplevd ansträngning i 

huvudet och axlar, EMG i 

höger och vänster 

trapezius, blodtryck, 

hjärtklappning, HRV, 

systoliskt blodtryck och 

EMG. 

faktorer. fysiologiska reaktioner.  

Maula m.fl., 

(2016) Finland 

Experimentell 33 studenter. Urvalspersonerna 

genomförde sex olika 

uppgifter i två olika 

miljöer med olika 

temperatur. 

Om prestationen 

påverkas av en 

inomhustemperatur på 

29 grader, jämfört med 

en inomhustemperatur 

på 23 grader.  

Temperaturen visade sig endast påverka en av de 

sex uppgifterna. Den uppgiften som påverkades av 

temperaturen är högt belastande för arbetsminnet. 

Temperaturen påverkar främst den upplevda 

komforten, vilket indirekt kan påverka den faktiska 

prestationen.   

Hög 

S. Y. Lee & 

Brand, (2005), 

USA 

Fältstudie 376 deltagare, 

varav 228 

deltagare 

inkluderades i 

studien. Urvalet 

består av 

Deltagarna besvarade en 

enkät för att undersöka 

upplevelsen av olika 

distraktionsmoment på 

arbetsplatsen.  

Vilken effekt olika ljud, 

brist på avskildhet och 

samarbeten med 

kollegor har i öppet 

kontorslandskap.  

Hög personlig kontroll över den fysiska arbetsytan 

och tillgänglighet till mötesplatser leder till hög 

upplevelse av gruppsammanhållning och 

arbetstillfredsställelse. 
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deltagarna från 

5 olika 

organisationer. 

Alla deltagare 

arbetar i öppna 

kontorslandskap

.  

Schlittmeier & 

Hellbrück, 

(2009), 

Tyskland 

Experimentell  50 deltagare. Deltagarna genomförde 

en verbal minnesuppgift 

(serial recall) för att mäta 

den faktiska 

koncentrationen.  

Om bakgrundsmusik 

kan minska den 

upplevda och faktiska 

distraktionen från övriga 

ljud. 

De flesta deltagare föredrog att bakgrundsmusik 

spelades kontinuerligt i arbetsmiljön för att minska 

den upplevda och faktiska distraktionen från övriga 

ljud.   

Hög 

(Seddigh m.fl., 

2015b), Sverige 

Fältstudie 2110 deltagare 

från fyra olika 

kontor bjöds in, 

833 deltog. 

Deltagarna genomförde 

en minnesuppgift 

(immediate free recall) för 

att mäta prestationen.  

Sambandet mellan 

minnesprestation och 

olika grad av irrelevant 

stimuli i olika 

kontorstyper.  

Minnesprestationen beror på graden av irrelevant 

stimuli, vilket är större i större öppna 

kontorslandskap än i de mindre kontorslandskapen. 

Cellkontor har negativa effekter på prestationen 

jämfört med större öppna kontorslandskap och 

därför är mindre öppna landskap att föredra för att 

gynna minnesprestationen.   

Låg 

Seddigh m.fl., 

(2016), Sverige 

Fältstudie 1205 deltagare 

från 5 olika 

organisationer. 

Big 5 användes för att 

undersöka deltagarnas 

självskattade distraktion, 

arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation.  

En regressionsanalys 

De gemensamma 

effekterna av olika 

kontorstyper och 

personlighet.  

Emotionellt stabila personer rapporterade lägre 

distraktion, speciellt de som arbetar i flexkontor. 

Deltagare med högre värde av ”agreeableness” och 

”openness to experience” associeras till högre 

nivåer av distraktion bland de som jobbar i öppna 

kontorslandskap jämfört med de som arbetar i 
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genomfördes mellan 

personlighet och 

kontorstyp. 

cellkontor.   

Thayer m.fl., 

(2010) USA 

Experimentell 60 anställda, 

varav 40 

arbetandes i 

traditionella 

kontor liknande 

cellkontor och 

20 arbetandes i 

moderna kontor 

liknande öppet 

kontorslandskap 

47 av deltagarna 

deltog även i en 

uppföljningsmät

ning. 

Hjärtrytmen mättes under 

24 timmar och 

kortisolnivån mättes på 

morgonen.   

Effekten av den fysiska 

arbetsmiljön på två 

fysiologiska mått av 

stress, hjärtrytm och 

kortisolnivå. 

Fysiska faktorer i arbetsmiljön kan påverka fysiska 

stressreaktioner. De anställda i cellkontor hade 

jämnare hjärtrytm och en högre kortisolnivå vid 

uppvaknandet jämfört med anställa i öppet 

kontorslandskap.    

Hög 

Varjo m.fl., 

(2015), Finland 

Experimentell 65 studenter. Deltagarna jämfördes 

mellan förhållande A och 

B. 

Förhållande A= neutral 

temperatur, hög 

absorption av ljud och låg 

maskeringsnivå av ljud 

samt hög grad av frisk 

Hur den kognitiva 

prestationen och 

tillfredsställelsen av 

arbetsmiljön påverkas 

av irrelevanta samtal, 

temperatur och 

ventilation. 

Den mentala arbetsbelastningen, den kognitiva 

tröttheten och andra symptom var högre i 

förhållande B, och även tillfredsställelsen av 

arbetsmiljön var lägre i förhållande B.  
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luft. 

Förhållande B= hög 

temperatur, låg absorption 

av ljud och hög 

maskeringsnivå av ljud 

samt låg grad av frisk luft.   

Young S. Lee, 

(2010), USA 

Fältstudie 3533 deltagare. Studien består av 

sekundärdata där resultat 

från en tidigare 

enkätstudie hämtats från 

en databas. 

Tillfredsställelse och 

upplevd arbetsprestation 

(avskildhet, interaktion 

och akustisk kvalitet) 

jämfördes mellan olika 

kontorstyper. 

Deltagare som arbetar i större öppna 

kontorslandskap uppger lägre tillfredsställelse och 

upplevd arbetsprestation än de som arbetar i privata 

eller mindre delade kontor.  

Deltagare som arbetar i större öppna 

kontorslandskap rapporterar även lägre 

tillfredsställelse av ljudnivån, ljudintegriteten och 

tillfredsställelsen av den akustiska kvaliteten än de 

deltagare som arbetar i privat, mindre delat eller i 

öppet kontorslandskap utan skiljevägar.  

Medel 

Artikelmatris- ISI Web Of Science 

Författare, år, 

land 

Design Deltagare och 

bortfall 

Intervention Utfallsmått Resultat Kvalitet 

Bridger & 

Brasher, 

(2011), UK 

Fältstudie 196 deltagare 

från två olika 

kontorstyper. 

Deltagarna besvarade en 

elektronisk 

självskattningsenkät för 

att undersöka upplevelsen 

av kognitiva krav i olika 

Upplevelsen av 

kognitiva krav och krav 

på egenkontroll i olika 

kontorstyper. 

Kognitiva krav i uppgifter och krav av egenkontroll 

i arbetsrollen har samband till mental hälsa, men 

inte till fysisk hälsa. Sambandet är starkast för dem 

som arbetar i större öppna kontorslandskap.  
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uppgifter och kraven av 

egenkontroll i 

arbetsrollen.  

Danielsson 

m.fl., (2014), 

Sverige 

Fältstudie 1852 deltagare 

från olika 

kontorstyper. 

Sjukfrånvaron studerades 

prospektivt och deltagarna 

besvarade en 

självskattningsenkät om 

sjukfrånvaron, som 

sträckte sig två år bakåt.  

Kontorets utformning i 

jämförelse med 

sjukfrånvaro. 

En signifikant risk för korttidssjukfrånvaro märktes 

i små, medel och stora öppna kontorslandskap. 

Resultaten gäller främst kvinnor då män har en 

signifikant ökad risk för korttidssjukfrånvaro 

flexkontor.  

Även för långtidssjukfrånvaro visade kvinnorna en 

högre risk i stora öppna kontorslandskap och män i 

flexkontor.   

Hög 

Danielsson, 

(2016), Sverige 

Fältstudie Studie av 

upplevelsen av 

ledarskapet: 

5358 deltagare.  

Studie av 

sjukfrånvaro: 

1852 deltagare. 

Studie av 

arbetstillfredsstä

llelse: 4284 

deltagare. 

Jämförelse av tre 

enkätstudier; (1) 

upplevelse av ledarskapet, 

(2) sjukfrånvaro och (3) 

arbetstillfredsställelse. 

Kontorets utformning 

och de anställdas 

välfärd. 

Delat kontor, traditionella öppna kontorslandskap 

och flexkontor sticker ut negativt för de anställdas 

välfärd jämfört till cellkontor.   

Hög 

Ebissou m.fl., 

(2015), 

Experimentell 57 deltagare. Deltagarna genomförde 

en minnesuppgift i fyra 

Olägenhetspotentialen 

av ljudmiljöer i ett öppet 

Vid högre och störande ljudmiljöer påverkades 

prestationen och den kognitiva belastningen 
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Frankrike olika ljudmiljöer. 

Deltagarna fick även 

besvara en enkät om den 

kognitiva belastningen i 

ljudmiljöerna. 

kontorslandskap. negativt.   

Hongisto, 

Haapakangas, 

m.fl., (2016), 

Finland 

Experimentell 135 deltagare. Kontoret möblerades om 

och deltagarna besvarade 

en enkät en gång innan 

och en gång efter 

ommöbleringen. Även 

fysiska mått skedde innan 

och efter ommöbleringen.  

Kvaliteten av den 

fysiska miljön och 

tillfredsställelse.  

Kvalificerade förändringar, involverade anställda 

och noga designade möbleringar bidrar tillsammans 

till förbättring av arbetstillfredsställelsen.   

Medel 

Hongisto, 

Varjo, 

Leppämäki, 

Oliva, & 

Hyönä, (2016) 

Finland 

Experimentell 32 studenter. Deltagarna fick utföra tre 

kognitiva uppgifter och 

besvara ett frågeformulär 

i fyra olika ljudmiljöer:  

A. Den vanligaste 

ljudmiljön, låg nivå 

av maskeringsljud. 

B. Mer ljudisolering men 

lika låg nivå av 

maskeringsljud som i 

ljudmiljö A.  

C. En ökning av 

bakgrundsljud men 

Om nuvarande riktlinje 

för ljudisolering 

tillgodoser optimal 

kognitiv prestation och 

akustisk 

tillfredsställelse.  

Den ljudmiljö som visade på sämst resultat var 

ljudmiljö A. Bättre ljudisolering och ökad nivå av 

maskeringsljud krävs för optimala förhållanden för 

den kognitiva prestationen och den akustiska 

tillfredsställelsen.  
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samma nivå av 

maskeringsljud som 

ljudmiljö A. 

D. Både ljudisoleringen 

är förstärkt och nivån 

av maskeringsljud än 

i ljudmiljö A.   

Jahncke & 

Halin, (2012), 

Sverige 

Experimentell 20 deltagare 

med försämrad 

hörsel. 

18 deltagare 

med normal 

hörsel. 

Deltagarna fick 

genomföra en minnes- 

och 

uppmärksamhetsuppgifter 

i tre sessioner. Deltagarna 

fick även besvara en 

självskattningsenkät för 

att mäta psykisk stress 

(humör och upplevd 

trötthet). 

Deltagarna med nedsatt 

hörsel jämfördes med 

deltagarna med normal 

hörsel. 

Prestation, upplevd 

trötthet och psykisk 

stress i samband till 

öppet kontorslandskap. 

Deltagarna med nedsatt hörsel var känsligare för 

högre ljudnivåer då de presterade sämre, uppgav 

ökad trötthet och hade en förhöjd nivå av 

stresshormoner. Deltagare med normal hörsel fick 

återhämtning via en film som ökade prestationen 

och motivationen.  

Hög 

Jahncke m.fl., 

(2015), Sverige 

Experimentell. 40 deltagare.  Deltagarna fick se olika 

bilder i kombination med 

att olika ljud spelades 

upp. Deltagarna bedömde 

Omgivningsljud och 

återhämtning. 

Naturljud och tysta avdelningar stödjer 

återhämtningen medan kontorsljud och liknande 

ljud inte gör det. Omgivningsljudet har ett 

signifikant samband till den upplevda 
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varje kombination av bild 

och ljud utifrån 

återhämtningskvalitet, 

trolighet och attityd om 

återhämtningen. 

återhämtningen. 

Jahncke, 

Bjorkeholm, 

Marsh, Odelius, 

& Sorqvist, 

(2016) Sverige 

Experimentell. 30 studenter. Deltagarna fick bära 

hörlurar med  

- Inget ljud. 

- Maskeringsljud av 

naturljud. 

- Maskeringsljud av 

andra röster.  

Om störande 

bakgrundsljud kan 

undvikas genom att bära 

hörlurar, med olika 

maskeringsljud eller 

utan ljud. 

Att bära hörlurar där naturljud som maskeringsljud 

spelas upp är det enda av de tre olika ljudmiljöerna 

som fungerar som skydd av prestationen mot 

störande bakgrundsljud.   

Hög 

K. I. Fostervold 

& Nersveen, 

(2008) Norge 

Experimentell 35 deltagare. Operation-Word span task 

(OSPAN) användes för att 

mäta arbetsminnet. ”D2 

test” användes för att 

mäta uppmärksamheten.  

Arbetsrelaterad stress, 

delaktighet, 

engagemang och 

behovet av 

återhämtning.  

Ingen samverkan mellan variablerna kunde 

upptäckas. Studiens resultat visar på deltagare som 

är bra på stimulerat sökande upplever mindre behov 

av återhämtning. Att vara bra på stimulerat sökande 

kan innefatta förmågan att ignorera irrelevanta 

stimuli.   

Medel 

Knut Inge 

Fostervold, 

(2012), Norge 

Experimentell  35 anställda från 

fyra olika 

organisationer. 

Deltagarna fick besvara 

ett frågeformulär och 

genomföra två kognitiva 

uppgifter. 

Om stimulerat sökande, 

arbetsminne och 

uppmärksamhet 

samverkar och påverkar 

psykosociala faktorer i 

öppna kontorslandskap.  

Ingen samverkan mellan variablerna kunde 

upptäckas. Studien stödjer inte heller att variablerna 

påverkar olika psykosociala faktorer. Däremot 

behöver personer som är bra på stimulerat sökande 

mindre återhämtning. Att vara bra på stimulerat 

sökande kan innefatta förmågan att ignorera 
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irrelevanta stimuli.   

Laurence m.fl., 

(2013), USA 

Fältstudie 87 deltagare. Deltagarna besvarade en 

enkät om enskildhet och 

emotionell utmattning. 

Sambandet mellan 

enskildhet och 

emotionell utmattning 

till ålder, kön och 

organisatorisk 

befattning. 

Högre personifiering reducerar den ogynnsamma 

effekten av låg enskildhet på emotionell utmattning. 

  

Hög 

Liebl, Assfalg, 

& Schlittmeier, 

(2016) 

Tyskland 

Experimentell 24 studenter. Deltagarna genomförde 

en minnesövning och fick 

sedan skatta hur mycket 

åtta olika ljudmiljöer 

påverkade 

koncentrationen.  

Vilken grad olika 

ljudmiljöer påverkar den 

kognitiva prestationen. 

Samtal är den ljudmiljö som främst påverkar den 

kognitiva prestationen. Samtalsliknande ljudmiljöer 

påverkar den kognitiva prestationen mer än 

kontinuerlig samtalsmiljö. Maskeringsljud med 

kontinuerlig samtalsljudmiljö minskar störningarna 

från bakrundssamtal.    

Hög 

Schell m.fl., 

(2011), Sverige 

Fältstudie 1961 deltagare 

av 2641 som 

tillfrågades. 

Datamaterialet består av 

ett demografiskt 

frågeformulär.  

Självskattade 

hälsofaktorer i relation 

till självskattade behov 

av yttre förbättringar 

och ergonomiska behov 

av arbetsmiljön.  

De yttre förbättringarna var oftare rapporterade än 

de ergonomiska. De högre värderingarna till en 

förbättring av den yttre miljön visade ett samband 

till psykiska krav, ökad stress, sömnproblem, 

arbetsrelaterade problem, muskelotal smärta och 

lägre ålder.  

Medel 

Schell m.fl., 

(2012), Sverige 

Fältstudie 1961 deltagare 

av 2641 som 

tillfrågades. 

Datamaterialet består av 

ett demografiskt 

frågeformulär.  

Självskattade 

hälsofaktorer i relation 

till självskattade behov 

av yttre förbättringar 

och ergonomiska behov 

De yttre förbättringarna var oftare rapporterade än 

de ergonomiska. De högre värderingarna till en 

förbättring av den yttre miljön visade ett samband 

till psykiska krav, stress, smärta och ålder. 

Kontorets yttre och ergonomiska miljö har ett 
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av arbetsmiljön. samband till hälsa. 

Schlittmeier, 

Feil, Liebl, & 

Hellbrueck, 

(2015) 

Tyskland 

Experimentell Uppgift 1= 24. 

Uppgift 2=18. 

Uppgift 3=18. 

Tre olika uppgifter 

genomfördes; 

Uppgift 1: fokus på 

uppmärksamhet. 

Uppgift 2: 

flerstegshuvudräkning. 

Uppgift 3: Verbal 

minnesuppgift.      

Vilken grad ljudet från 

vägtrafiken påverkar 

den kognitiva 

prestationen. 

Desto högre bakgrundsljud från vägtrafiken som 

hörs på arbetsplatsen, desto mer påverkas den 

kognitiva prestationen.  

Medel 

Van de Poll 

m.fl., (2015) 

Sverige 

Experimentell 20 deltagare. Två experiment 

genomfördes.  

I Experiment 1 fick 

deltagarna genomföra en 

minnesuppgift samtidigt 

som bredbandsljud, ljud 

av flera röster eller ljud av 

vågor spelades upp. 

I experiment 2 fick 

deltagarna genomföra en 

skriftlig uppgift samtidigt 

som ett maskeringsljud 

spelades upp av en, tre, 

fem eller sju röster.     

Hur olika bakgrundsljud 

påverkar den kognitiva 

prestationen. 

Experiment 1 visade på att den kognitiva 

prestationen främst gynnas av tystnad, men kan 

även gynnas av ljudmiljön bestående av flera röster. 

Den kognitiva prestationen påverkas mest negativt 

av ljudmiljön som består av endas en röst. 

Ljudmiljön som består av ljud av vågor fungerar 

som ett bra maskeringsljud.  

Experiment 2 består av en låg ekologisk validiteten, 

och om ljudnivån är huvudfaktorn är den kognitiva 

prestationen lägst i ljudmiljön med sju röster och 

som bäst i ljudmiljön med en röst.   
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Bilaga 4: Enkätfrågor 

 

”Hur brukar du känna dig mot slutet av en arbetsdag?” 

 Inte alls Knappt 

alls 

Något Ganska Mycket I mycket 

hög grad 

Avslappnad o  o  o  o  o  o  

Aktiv o  o  o  o  o  o  

Spänd o  o  o  o  o  o  

Slapp o  o  o  o  o  o  

Stressad o  o  o  o  o  o  

Energisk o  o  o  o  o  o  

Ineffektiv o  o  o  o  o  o  

Avspänd o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


