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Abstract
Previous research and numerous examples of successful companies indicate
that the office environment has a relationship to the brand identity. Despite the
hints saying that these areas are linked to each other, theories about the
connection seems insufficient. The aim of this study was therefore to identify
possible connections between the office environment and brand identity from
the employees' perspective. To investigate this, a survey was designed, which
was based on three hypotheses, which were as follows: Perceived interior is
positively related to perceived values, perceived communicative office
environment is positively related to corporate culture, Perceived ergonomics
are positively related to the perceived purpose. All of the hypotheses
highlighted employees' perception of the office environment and brand
identity. To further separate the concepts into measurable variables, an
operationalization were conducted. These variables were then analyzed
together, to see whether there was a relationship between office environment
as the independent variable and brand identity as the dependent variable. The
results showed that all hypotheses had a statistical significance and could
therefore be accepted. Furthermore specific control variables were applied
during the analysis; age, gender, period of employment and lastly, hours per
week which also showed a statistical significance.

Keywords: Office environment, Brand Identity, Interior, Communication,
Ergonomics, Values, Culture, Purpose

Sammanfattning
Tidigare forskning och ett flertal exempel på framgångsrika företag indikerar
på att kontorsmiljö har en relation till varumärkesidentitet. Trots en antydan på
att områdena har en koppling till varandra är teorier om dess samband
bristfällig. Denna forskningsstudie syftade därför till att kartlägga eventuella
samband

mellan

kontorsmiljö

och

varumärkesidentitet

ur

anställdas

perspektiv. För att undersöka detta utformades en enkätundersökning som
utgick från tre hypoteser, vilket var följande: Upplevd interiör är positivt
relaterad till upplevda värden, Upplevd kommunikativ kontorsmiljö är positivt
relaterad till företagskultur, Upplevd ergonomi är positivt relaterad till
upplevd syfte.

Samtliga hypoteser belyste anställdas upplevelse av

kontorsmiljön samt varumärkesidentiteten. Genom en operationalisering bröts
begreppen ned till mätbara variabler. Fortsättningsvis ställdes dessa variabler
mot varandra för att kunna urskilja samband, med kontorsmiljö som
oberoende variabel och varumärkesidentitet som beroende variabel. Resultaten
visade att samtliga hypoteser hade en statistisk signifikans och kunde därmed
accepteras. Vid analysen tillämpades även kontrollvariablerna; ålder, kön
anställningsperiod och timmar per vecka varav den sistnämnda även påvisade
statistisk signifikans.
Nyckelord: Kontorsmiljö, Varumärkesidentitet, Interiör, Kommunikation,
Ergonomi, Värden, Kultur, Syfte

Förord
Som de första kandidatstudenterna vid Programmet för Inrednings- och
Butikskommunikation på Linnéuniversitetet kan vi stolt presentera vårt
examensarbete som det sista momentet av vår studietid. Det har varit åtta
utmanande och intensiva veckor som slutligen nått sitt mål. Att få möjligheten
att fördjupa sig inom ett förhållandevis outforskat område som kopplar
samman kontorsmiljö med varumärkesidentitet har varit upplysande. Med
vetskap om områdets betydelse har vi förhoppningar om att det inom en snar
framtid kommer att uppmärksammas mer – där vårt examensarbete kan
användas som grund till fortsatta studier.

Vi vill rikta ett tack till samtliga personer som bidragit till utformningen och
utfallet av vårt examensarbete; examinator Bertil Hultén, handledare Joachim
Timlon och framför allt alla respondenter som tagit sig tid att svara på vår
enkätundersökning.

Examensarbete är ett avslut, men samtidigt en början.

“There are things known, and things unknown, and in between are the doors.”
-

Jim Morrison, 1967
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1. Inledning
1.2 Bakgrund
I takt med att arbetsmarknaden ständigt påverkas av den utvecklade teknologin
har allt fler arbetsplatser övergått till kontorsmiljö. Ett exempel är att den
rådande arbetskraften bland fabriker och mindre avancerade kontorsarbeten
minskat bland u-länder, medan kunskapsbaserade arbeten som utförs av högre
utbildade ökat arbetskraften i kontorsbaserade miljöer (Seddigh 2015). Statistik
visar att mellan 50-80 % av människor i västvärlden arbetar på kontor och
procentsatsen fortsätter att stiga (Danielsson 2014).
En studie som lyfter fram den fysiska arbetsmiljöns betydelse är American
Society of Interior som redan 2003 presenterade att 41 % av respondenterna
ansåg att den fysiska arbetsmiljön var avgörande om de skulle acceptera ett
jobb. Samtidigt svarade 51 % att samma faktor påverkade beslutet huruvida de
skulle lämna jobbet. Med 22 % hamnade den fysiska arbetsmiljön på en
andraplats av prioriteringarna och samma faktor hamnade i topp-tre av de
faktorer som bidrog till arbetstillfredsställelse (Heather 2003). Statistiken
påvisar att den fysiska arbetsmiljön har en betydande roll hur ett företag
uppfattas av sina anställda. När ett företag vill förstärka sitt varumärke internt
handlar det därmed om att arbeta med de egna värdena (Danielsson 2014). Då
varumärkesidentiteten till stor del bygger på företagets värden är det av stor vikt
att de förmedlas (Harris & de Chernatony 2001). Danielsson (2014) poängterar
betydelsen av ett internt varumärkesbyggande och hur den ökat snabbare den
senaste tiden, då gränsen mellan det externa och interna uppbyggandet suddas ut
i större grad.
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Flertal framgångsrika företag utvecklar stimulerande, dynamiska och kreativa
arbetsmiljöer för att på så vis kunna uttrycka varumärkesidentiteten på ett
tilltalande sätt. Vidare ämnar det här tillvägagångsättet att skapa en positiv bild
av företaget, vilket motiverar de anställda (Heather 2003). Detta ger utrymme
för innovation och skapar en mer interaktiv och attraktiv arbetsplats för
anställda (Kanter & Goldberg 2000).
Ett intressant och aktuellt exempel på hur den fysiska arbetsmiljön i form av
kontorsmiljö påverkar ett företags varumärkesidentitet är Googles sätt att arbeta.
Företaget lägger ned lika mycket tid på personalen och deras trivsel som de gör
på produkterna i sig. Googles arbetsmiljö ämnar skapa rum för nytänkande och
innovation, där idéer testas och antingen accepteras eller förkastas (Danielsson
2014). Företaget påstår att om de anställda har högt i tak och har möjlighet att
genomföra sina idéer, ökar chansen att hitta lönsamma och långsiktigt hållbara
lösningar (Blackstone 2013).
Enligt Rosenbaum-Elliot och Pervan (2011) handlar uppbyggnad och utveckling
av varumärkesidentitet om att skapa associationer mellan varumärket och
individer - oavsett om det gäller anställda eller konsumenter. Då ett företags
varumärkesidentitet bland annat bygger på gemensamt delade värderingar blir
det viktig att förmedla och implementera dessa (ibid.). Många organisationer har
kommit till insikt med att de egna anställda är viktiga förmedlarna av företagets
identitet och värden (Danielsson 2014).
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1.2 Problemdiskussion
De anställdas uppfattning av varumärkesidentiteten skapas och påverkas bland
annat utifrån visuella artefakter i den fysiska arbetsmiljön, så som kontorsmiljö
(de Chernatony 2010). För många är arbetsplatsen den miljö som de spenderar
majoriteten av sin tid i, vilket utmanar företag till att skapa en stimulerande
arbetsmiljö. Om anställda upplever att de arbetar i en oinspirerande arbetsmiljö
förstärks den anställdes redan negativa association av arbetsmiljön. För
majoriteten

av

företag

är

det

extra

viktigt

att

inprägla

företagets

varumärkesidentitet i den fysiska arbetsmiljön (Heather 2003).
Ett företag som inte lyckas med att kommunicera sin varumärkesidentitet till
sina anställda kan vidare riskera ett inkonsekvent beteende hos dem. En splittrad
bild av varumärkesidentiteten kan leda till en negativ bild av varumärket (de
Chernatony 1999; Harris & de Chernatony 2001).
Att analysera hur ett företags värden uttrycks i kontorsmiljö är komplicerat, då
människor kan tolka dessa olika (de Chernatony 2010). Heather (2003) påstår
att relationen mellan inredning, layout, arkitektur samt den sociala strukturen
mellan de anställda är komplex. Att få varumärkesidentiteten att genomsyra
dessa delar är en utmaning. Redan 1991 tar Ahlin och Westlanders upp
problematiken kring området, ”Det framstår säkert uppenbart för de flesta att
den byggda miljön inverkar på mänskligt beteende även om miljöns inverkan
inte alltid låter sig fångas på ett enkelt mätbart sätt” (1991, s. 4).
För att kunna förstå innebörden av detta, kan det anses centralt för företag att
vara medvetna om vad det finns för samband mellan anställdas uppfattning av
kontorsmiljö och varumärkesidentiteten.
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1.3 Problemformulering
Tidigare argumentation tyder på att det finns en koppling mellan kontorsmiljö
och varumärkesidentitet, men forskning inom detta är begränsat. Däremot finns
etablerad och publicerad forskning inom respektive område vilket öppnar upp
möjligheter till att undersöka eventuella samband mellan dem. För att undersöka
detta kommer studien utgå från följande forskningsfråga:
Vilka eventuella samband finns det mellan kontorsmiljö och varumärkesidentitet
ur anställdas perspektiv?

1.4 Syfte
Syftet med denna forskningsstudie är att kartlägga eventuella samband mellan
kontorsmiljö och varumärkesidentitet ur anställdas perspektiv.
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2. Teori
2.1 Varumärkesidentitet
Det finns ett flertal definitioner och modeller för begreppet varumärkesidentitet.
Det kan definieras som sambandet mellan varumärket, organisationen samt
konsumenten. Dessa samband kan vidare skapa ett värde som hjälper företag
och organisationer till att upprätthålla konkurrenskraften (Urde 2003). Wheeler
(2012) påstår att varumärkesidentitet bygger på att olikartade element förenas i
ett koncept. På så vis kan företag skapa igenkänning, förstärka sin differentiering
samt göra idéer och meningar mer lättförståeliga. Vidare beskriver Kapferer
(2012) varumärkesidentiteten i termer av en externa och en interna dimensionen
av ett varumärke. Varumärkesidentiteten delas här in i två delar; externt och
internt. Då denna studie ämnar undersöka anställdas perspektiv av
varumärkesidentiteten ligger fokus på den interna delen.

Kapferer (2012) påstår att den interna delen omfattar aspekter inom
organisationen, till stor del från de anställdas perspektiv. Gemensamt för de
olika sätten att beskriva varumärkesidentiteten från ett internt perspektiv är
begreppet kultur (Kapferer 2012; Hatch & Schultz 2008; de Chernatony 1999).
Vidare bygger varumärkesidentitet till stor del på de anställdas antaganden om
kärnideologin som besvarar frågor som ”vilka är vi?” eller ”vad känner vi att vi
är?” (Hatch & Schultz 2008; Balmer & Greyser 2006; Collins & Porras 1998).
Collin och Porras (1998) definierar kärnideologin som de bestående
egenskaperna hos en organisation. Det benämns som företagets självbild och
beskriver snarare ”vem” företaget är än vad det gör.

Vidare utgörs

kärnideologin i sin tur av företagets värden och syfte. För att identifiera
kärnideologin är det viktigt att inte fråga sig vilka syften och värden som borde
finnas hos företaget utan vilka som faktiskt existerar inom organisationen.
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2.1.1 Syfte
Kärnsyftet beskrivs som det grundläggande skälet till företagets existens. Det
håller ihop företaget oavsett vad som händer och fungerar som en källa till
vägledning

och

inspiration.

Skillnaden

mellan

syfte

och

mål

bör

uppmärksammas. Medan mål är något som kan uppnås och förändras så är
syftet något som alltid ska fullföljas men aldrig kan åstadkommas. Att definiera
syftet kan vara komplext, då det handlar om att fastställa den ”verkliga”
anledningen till varför företaget finns till, dess själ - snarare än dess resultat.
Många företag gör misstaget att jämföra syftet med dess produktlinjer och
kundsegment. Istället för att uttrycka företagets syfte i form av något som görs
för kunden, bör syftet uttryckas i form av något som ständigt eftersträvas inom
organisationen (Collin & Porras 1998).

Syftet speglar den betydelse som människor kopplar till företagets arbete (Collin
& Porras 1998). König och Martin (2015) hävdar att “ett grundläggande behov
hos oss människor är att känna att det man gör har ett högre syfte, att det känns
meningsfullt” (2015, s. 64). Något som vidare kan styrka ett företags syfte lyfter
Furnham och Eracleous (2009) upp som motivationsfaktorer. Dessa kommer
från aspekter som utveckling, ansvar, prestation och erkännande som inbringar
en inre tillfredsställelse och därmed ökar den anställdas inre motivation till att
prestera.

2.1.2 Värden
Företagets värden kan delas upp i två kategorier; kärnvärden respektive
ytvärden. Kärnvärdena beskrivs som ”tidslösa definitioner av företagets tro”
medan ytvärden syftar på de som anpassas med tiden (de Chernatony 1999; de
Chernatony 2010). Kärnvärden är en organisations grundläggande och
bestående värden som inte kräver något externt berättigande för sin existens.
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Dessa värden anpassas alltså inte efter marknadens efterfrågan. Oavsett om de
skapar konkurrensfördel eller inte så besitter de ett inre värde för människorna
inom organisationen. Exempel på detta är fantasi som är ett av Disneys
kärnvärden och Nordstroms som sedan 1901 har präglats av kundservice, ett
värde som då inte ansågs trendigt inom företag. Vidare innebär det att företag
inte bör sträva efter ”rätt” kärnvärden, utan att ha de ska ha kärnvärden, som
kvarstår med tiden (Collins & Porras 1998).

Ju fler av värden hos anställda som stämmer överens med de uttalade värdena
av företaget, desto större chans har varumärket att lyckas. Hur individen tolkar
sin omgivning utgår från dess grundantaganden och avgör därmed vilka värden
som uppfattas. Delvis för att olika artefakter har olika betydelse för olika
människor. Ett öppet kontorslandskap kan exempelvis antyda på tillgänglighet
av information samtidigt som det för någon annan kan ge en bild av att företaget
försöker dra ned på kostnaderna (de Chernatony 2010).

I en studie av Sengupta et al. (2015) har den interna varumärkesidentiteten
undersökts. De har kartlagt sex områden som definierar de anställdas uppfattade
värden av företaget. Dessa delas upp i följande kategorier; Karriärpotential,
Rättvisa, Engagemang bland anställda, “Feel-good”, bekvämlighet och
känslovärden. Kärriärspotentialsvärden står för det som får de anställda att
känna potentiell utveckling och bidra med sina färdigheter. Rättvisevärden
definierar rättvisa och moral som skapar harmoniska relationer. Engagemang
speglar värden som främjar anställdas kontakt till organisationen och leder till
engagemang. “Feel-good”-värden bidrar till tillit, säkerhet och balans som leder
till lycka. Slutligen står känslovärden för de värden som bidrar till status och
identitet i samhället (Figur 2.1).
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Figur 2.1: Intern Varumärkesidentiet (cf. Sengupta et al. 2015, s. 315).

2.1.3 Kultur
Kultur är ett begrepp med ett flertal åtskilliga definitioner, men som enligt
Deshpande & Webster benämns som ”…en uppsättning av delade antaganden
och förståelser om organisatorisk funktion.” (1989, s. 5). Organisatorisk kultur
beskrivs vidare av Jelinek et al. som “...underliggande struktur av mening, som
kvarstår över tid, avgränsar människors perception, tolkning och beteende.”
(1983, s. 337). I boken “sex steg till en lönsam företagskultur” beskriver König
och Martin (2015) att beteende avser individens handlingar, uppförande eller
reaktioner samt hur de förhåller sig till sin omgivning (König & Martin 2015).
Inom företag kan kulturen fungera som en vägledning av ett konsekvent
beteende hos anställda vilket i sin tur bidrar till en konsekvent
varumärketidentitet (de Chernatony 2010). Detta uppstår bland annat genom att
få anställda att känna gemenskap och samtidigt en känsla av ansvar inom en
vägledande ram. Vidare är enlighet bland värderingar och syften av gemensam
karaktär hos starka företagskulturer (König & Martin 2015).
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2.2 Kontorsmiljö
Enligt nationalencyklopedin (2016) definieras kontor som en “arbetsplats för
tjänstemän som arbetar med administration el. annat skrivbordsarbete; vid
företag el. offentlig förvaltning”. Vidare benämns miljö som “omgivande
förhållanden” och “...används särskilt när det är fråga om samspelet mellan
omgivningen och däri.” (ibid.). Genom ny teknik inom konstruktion och interiör
har idéer så som öppna kontorsytor och innovativ informationsteknologi
exempelvis telekommunikation, datorer, lagring och mjukvaror utvecklats
(Seddigh 2015). Med den nya tekniken växer behovet av speciella
kontorsmiljöer, vilket har ökat intresset för hur kontorets rumslighet bör
organiseras (Ahlin & Westlander 1991). Generellt är arbetsplatsen den miljö där
anställda spenderar majoriteten av sin tid (Heather 2003) och deras uppfattning
av varumärkesidentiteten uppstår bland annat i den fysiska arbetsmiljön (de
Chernatony 2010).

2.2.1 Interiör
New York School of Interior Design (2016) beskriver interiör som en rumslig
upplevelse som på ett effektfullt sätt påverkar människors tillvaro - hur de lever,
mår och interagerar. Begreppet interiör har en bred innebörd och berör
rumslighet på allmänna platser, i hemmet och på jobbet.

Det handlar om att identifiera företaget genom att skapa associationer med vissa
aspekter. Företags visuella språk uttrycker sig till stor del i interiörens layout.
Där igenom kan de manifestera sina värden, identiteter och budskap. Företag
kan uttrycka sin identitet mer påtaglig genom att förstärka det visuella språket
exempelvis i lobbyn (Danielsson 2014). Enligt Hultén et al. (2009) är interiörens
huvudsakliga funktion att länka samman varumärkeskonceptet, och därmed
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identiteten i sig, till en helhet. För att detta ska gå att genomföra krävs det att
företag har en tydlig bild av sin identitet. Förmedlas identiteten rätt förstärks det
visuella uttrycket. För att skapa en attraktiv miljö kan aspekter så som
planlösning, möblemang, dekoration, färg, form och ljus utformas efter
varumärkesidentiteten. Just dekoration i form av inredningsdetaljer är det
fysiska element som främst signalerar ut företagets identitet. Det kan inge
intryck av att företaget exempelvis är exklusivt eller billigt, traditionellt eller
futuristiskt samt emotionellt eller funktionellt.

Genom synen upplever människan design. Design har en betydande roll för hur
människor betraktar sin omgivning. Av alla de intryck som människan tar in står
synsinnet för runt två tredjedelar av alla dem, vilket innebär att synen, generellt
sett, är det viktigaste sinnet. Det är genom det som flest intryck tolkas och beslut
tas. Färg, ljus och tema är betydande aspekter inom grafiskt, exteriör och
interiör. Varumärken kan identifieras genom färg. Exempelvis kan en viss färg
på

en

logotyp

ha

avgörande

betydelse

gällande

grad

av

igenkänningsfaktor. Med rätt val av färg eller färger kan företag skapa
kulturella och sociala associationer kring företagsvärden och identiteten i sig.
Färg bidrar till hur känslor samt tankar uttrycker sig. När färger överensstämmer
med individers känsloläge skapas oftast en positiv bild av varumärket. Vidare
innebär det att färger har olika typer av signifikanta psykologiska effekter på
människor - de kan aktivera och stimulera minnen, erfarenheter och tankar. På
så vis styrks den betydelse färg kan ha för varumärkesidentitet (Hultén et al.
2009; Hultén 2014).

Genom att vara medveten om hur olika färger påverkar individer kan olika typer
av budskap och känslor signaleras ut (Hultén 2014). Stone (2003) diskuterar
huruvida varma färger, exempelvis rött, kan hjälpa individen med att fokusera
utåt, samt stärka uppmärksamheten och medvetandet gentemot omgivningen.
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Vidare menar Hultén (2014) att varma färger lämpar sig bättre i sociala
kontexter, vilket är mer passande vid uttryck av ett varumärkes värde. På så vis
kan budskap och objekt gestaltas på olika sätt med hjälp av varma respektive
kalla färger. Att tillägga är att kulören och ljusstyrkan i sig har betydelse vid
intryck och tolkning.

Kommunikation av varumärkesidentiteten kan tydliggöras genom så kallade
visuella artefakter och nyttjas i kontorsmiljön. Det kan till exempel vara logotyp,
arkitektur, kontorsytor, klädsel, språk och teknologi. De olika faktorerna kan
spegla varumärkesidentiteten (de Chernatony 2010). Det är därmed av stor vikt
att låta företagets visuella artefakter kommuniceras ut i företagets alla
aktiviteter. Arbetsmiljön är en bidragande faktor till att skapa en enlighet med
värden. Genom färger, detaljer och möblering kan varumärkesidentiteten
konkretiseras (König & Martin 2015).

2.2.2 Kommunikation
Begreppet kommunikation beskrivs som all kontakt mellan människor och att
information, budskap och kunskap delas mellan människor (Dahlqwist 2012;
Rosengren 2006). Det kan vara allt mellan individer, grupper, organisationer och
länder (Rosengren 2006). Vidare menar Dahlqwist (2012) att kommunikation
hjälper människor att förstå varandra och uppfatta vad som är rätt och fel i
omgivningen. Ett exempel på detta är hur personal kommunicerar med varandra
på arbetsplatsen (ibid.). En tydlig och transparent kommunikation kan bidra till
en stark företagskultur (König & Martin 2015).

I en arbetsprocess kan det förekomma att anställda till en början arbetar
ensamma för att sedan ansluta sig till en grupp för att processera information,
utveckla idéer och nå resultat. En svår uppgift med fler inblandade kräver oftast
mer koncentration hos individen, som vid olika tillfällen i processen kan behöva
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privat tid över till att tänka och fokusera (Congdon, et al. 2014). En studie utförd
av Seddigh (2015), belyser huruvida olika variationer på kontor – genom den
upplevda rumsligheten, antal anställda, personliga eller icke-personliga
arbetsytor - kan associeras med deras funktion och prestation i sina
arbetsuppgifter. Han förklarar dessa olika utformningar av kontor och sätt att
jobba genom två termer, interaktion och självständighet. Kombinationen av
interaktion och självständighet är vad som skapar kontorets särdrag, som
tillsammans med den rumsliga layouten definierar ett kontor.

Betydelsen av interaktion kan förklaras som den personliga kontakten som är
nödvändig för att vissa arbetsuppgifter ska kunna genomföras. Självständigheten
uttrycker den grad av individuell kontroll och ansvar vid hantering av känslig
material och information i en arbetsprocess (Seddigh 2015). Kontor med en mer
privat kontorsmiljö som förslagsvis använder sig utav avskiljande väggar för att
skärma av överflödig stimuli, kan passa bättre för anställda med individuella
arbetsuppgifter som kräver mer koncentration (Fried et al. 2001). I jämförelse
med privata kontor finns kontor med öppna landskap, som har en tydlig uppsikt
till sina kollegor. Denna typ av kontor anses vara mer lämplig för anställda vars
arbetsuppgifter kräver en öppen kommunikation och interaktion med
information som fritt kan delas runt sinsemellan (Fried et al. 2001; Jakobsson
2015; Smith-Jackson & Klein 2008).

Ett exempel på detta är Telenor som 2001 etablerade ett papperslöst, flexibelt,
modernt, transparent och öppet kontor i Oslo för 5000 anställda. Högre uppsatta
chefer intervjuades och påstod att de nya öppna och flexibla lösningarna på
kontoren varit anledningen till deras framgång och tillväxt. Det nya konceptet
påstås ha blivit symboliskt för Telenors organisatoriska kultur och sätt att leda
sina anställda. Detta ansågs skapa en viktig konkurrensfördel internationellt (de
Paoli, et al. 2013).
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Inom kontorsbranschen finns det idéer om trender där kontoret fungerar som en
mötesplats och det finns starka övertygelser om att möten och interaktion är vad
framtidens kontor kommer att tillägna sig. Dessa visioner grundar sig främst på
insikten av att nya idéer och tankar oftast uppstår i möten med andra människor.
Möten där kreativiteten får utrymme till att fritt flöda genom tankar och visioner,
som i sin tur kan leda till nya associationer och perspektiv på redan existerande
idéer och koncept. För att dessa kreativa och oplanerade möten ska uppstå krävs
det att fysiska förutsättningar är medvetet planerade, så som möblemang,
planlösning etcetera (Danielsson 2014).

Vidare påvisar interna studier hos Google att god kommunikation inom
kontorsmiljön ökar nyanställdas prestationer med 15 procent under nio månader
(Blackstone 2013). Ett ökat informationsutbyte genom mer interaktion mellan
anställda i en kontorsmiljö kan höja kreativitet och därmed effektiviteten inom
företag, på kort och lång sikt (Bodin et al. 2008). Företaget tror på de informella
och vardagliga mötena – de spontana (Blackstone 2013; Danielsson 2014).

2.2.3 Ergonomi
En viktig byggsten för att skapa fysiska förutsättningar inom kontorsmiljöer är
ergonomi som innefattar kunskap för fysiska aspekter av arbetsmiljön för den
mänskliga anatomin. Olika förutsättningar för olika individer bör beaktas vid
utformningen av lämplig design och funktion. Det har visat sig att anställda på
en arbetsplats som inte lägger någon större vikt på ergonomiska förutsättningar
för sina anställda, löper större risk att få sämre fysisk och psykisk hälsa. Dessa
kan utvecklas till hälsoproblem som vidare kan resultera i minskad
arbetstillfredsställelse, något som kan komma att påverka organisationen på ett
negativt och ogynnsamt sätt (Zafir Mohd 2013). ”Välbefinnande, hälsa och
prestationer främjas av möjligheter att behärska arbetet (handlingsfrihet,
egenkontroll) och att få använda sina resurser i allt mer kvalificerade uppgifter
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(lärande, kompetensutveckling)” (NE 2016). Zafir Mohd (2013) lyfter fram
vikten av en ergonomisk arbetsplats som är utformad med syftet att skapa
förutsättningar och uppmuntra de anställda att efter sin egen förmåga kunna
prestera så bra som möjligt.

2.3 Syntes
För att urskilja essentiell data har studiens teori brutits ner till tre stycken
teman för att vidare kunna formuleras till hypoteser.

2.3.1 Interiör & Värden (H1)
Företags visuella språk uttrycker sig till stor del i interiörens layout och kan
därigenom manifestera sina värden, identiteter och budskap (Danielsson 2014).
Den interna varumärkesidentiteten bygger till stor del på värden som uppfattas
hos de anställda (Sengupta et al. 2015). Interiörens huvudsakliga funktion är att
länka samman varumärkeskonceptet, och därmed identiteten i sig, till en helhet
(Hultén et al. 2009). Genom att skapa associationer med vissa aspekter kan
varumärket identifieras (Danielsson 2014). Hur individen tolkar sin omgivning
utgår från dess grundantaganden och avgör därmed vilka värden som
uppfattas. Ju fler av värden hos anställda som stämmer överens med de uttalade
värdena av företaget, desto starkare varumärkesidentitet (de Chernatony 2010).
Arbetsmiljön är en bidragande faktor till att skapa en enlighet med värden.
Genom färger, detaljer och möblering kan varumärkesidentiteten konkretiseras
(König & Martin 2015).


Hypotes 1: Upplevd interiör är positivt relaterad till upplevda värden.

15

2.3.2 Kommunikation & Kultur (H2)
Kultur beskrivs bland annat som ”…en uppsättning av delade antaganden och
förståelse om organisatorisk funktion.” (Deshpande & Webster 1989, s. 5).
Genom kommunikation kan kunskap, information och budskap delas mellan
människor (Dahlqwist 2012; Rosengren 2006). Inom företag fungerar kultur
som en vägledning av beteendet hos de anställda vilket bidrar till en konsekvent
varumärkesidentitet (de Chernatony 2010). Med hjälp av kommunikation kan
människor förstå varandra och uppfatta vad som är rätt och fel i omgivningen
(Dahlqwist 2012).

En konsekvent bild av varumärkesidentiteten uppstår bland annat genom att få
alla att känna gemenskap (König & Martin 2015). I en kommunikativ
kontormiljö skapas rum för möten och möjligheter till personlig kontakt och
kommunikation (Danielsson 2014; Seddigh 2015). Vidare är en tydlig och
transparent kommunikation och enlighet bland värderingar och syften av
gemensam karaktär hos starka företagskulturer (König & Martin 2015).


Hypotes 2: Upplevd kommunikativ kontorsmiljö är positivt relaterad till
företagskultur.

16

2.3.3 Ergonomi & Syfte (H3)
Syftet kan uttryckas i form av något som ständigt eftersträvas inom
organisationen. Det speglar den betydelse som människor kopplar till företagets
arbete (Collin & Porras 1998). König och Martin (2015) hävdar att “ett
grundläggande behov hos oss människor är att känna att det man gör har ett
högre syfte, att det känns meningsfullt” (2015, s. 64). Något som kan stärka
arbetets syfte är motivationsfaktorer. Genom utveckling, ansvar, prestation och
erkännande höjs den inre tillfredsställelsen och ökar den anställdas inre
motivation till att prestera (Furnham & Eracleous 2009).
En ergonomisk arbetsplats har syftet att skapa förutsättningar och uppmuntra de
anställda att efter sin egen förmåga kunna prestera så bra som möjligt. Det har
visat sig arbetsplatser som inte lägger någon större vikt på ergonomiska
förutsättningar för sina anställda, löper större risk att få sämre fysisk och psykisk
hälsa. Dessa kan utvecklas till hälsoproblem som vidare kan resultera i minskad
arbetstillfredställelse (Zafir Mohd 2013). Möjligheter att behärska arbetet och att
få använda sina resurser i allt mer kvalificerade uppgifter främjar välbefinnande,
hälsa och prestationer (NE 2016).


Hypotes 3: Upplevd ergonomi är positivt relaterad till upplevt syfte.

2.4 Hypoteser
Hypotes 1:
Upplevd interiör är positivt relaterad till upplevda värden.
Hypotes 2:
Upplevd kommunikativ kontorsmiljö är positivt relaterad till företagskultur.
Hypotes 3:
Upplevd ergonomi är positivt relaterad till upplevd syfte.
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3. Metod
3.1 Deduktion
Enligt Bryman & Bell (2011) finns det ursprungligen två stycken
förhållningssätt att utgå efter, vilka är deduktion och induktion. En deduktiv
forskningsansats undersöker relationen mellan teori och praktik och är oftast
linjär, medan den induktiva ansatsen framförallt används i syfte att generera nya
teorier utifrån empirisk grund. Deduktion utgår från teori, baserat på tidigare
forskning, för att komma fram till resultat, till skillnad från induktion som kan
beskrivas som det motsatta; resultat leder till teori. Genom att tillämpa
respektive,

skapas

olika

ingångar

till

det

teoretiska

och

empiriska

förhållningssättet av data och utformar forskningsansatsen därefter. Då det
redan vid start av denna studie fanns forskning kring kontorsmiljö och
varumärkesidentitet kunde ett deduktiv forskningsansats tillämpas (ibid.).
Vidare är deduktion ofta kopplat till kvantitativ metodik och induktion till
kvalitativ metod (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). Med
studiens forskningsfråga styrks även valet av forskningsansats. Nedan (Figur
3.1) presenteras en modell som överskådligt beskriver studiens arbetsprocess.

18

Figur 3.1: Deduktiv analys (cf. Bryman & Cramer 2011, s. 4).

3.2 Kvantitativ
Vilken metod som är mest lämpad for forskningen beror på studiens
forskningsfråga (Bryman & Bell 2011). Fokus inom kvantitativ metod ligger på
att testa och verifiera olika variabler för att på så vis mäta samband (Ghauri &
Grønhaug

2005).

Med

studiens

forskningsfråga

och

den

deduktiva
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forskningsansatsen som grund, applicerades en kvantitativ forskningsstrategi.
En kvantitativ forskningsstrategi bygger på att teori och forskning är deduktivt
lagd och mäter insamlad kvantitativ data samt relationen mellan dem. Detta
synsätt förespråkar en naturvetenskaplig och objektiv syn på verkligheten
(Bryman & Bell 2011). Vidare innebär det att en objektiv strävan präglade
studiens arbetsprocess och att all data tolkades objektivt.

3.3 Undersökningsmodell
Då studien baserades på en kvantitativ forskningsansats och ämnade kartlägga
eventuella samband mellan kontorsmiljö och varumärkesidentitet applicerades
en undersökningsmodell (Figur 3.2) som illustrerade vad som mätte vad.
Kontorsmiljön

motsvarade

den

oberoende

variabeln

medan

varumärkesidentiteten motsvarande den beroende variabeln.

Figur 3.2: Undersökningsmodell

3.4 Undersökningsdesign
Oavsett om en kvantitativ eller kvalitativ metod tillämpas är det viktigt att
implementera en undersökningsdesign som skapar vägledning och struktur. Vid
forskning

är

det

betydande

med

en

välutformad

och

genomtänkt

undersökningsdesign. Designen lägger vikt vid bland annat bedömning av olika
sociala företeelser och samband dem emellan (Bryman & Bell 2011), vilket var
föredömligt

för

studiens

forskningsfråga.

Genom

att

använda

en
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undersökningsdesign erhölls en överskådlig plan för att koppla samman studiens
forskningsfråga med empirisk data.

Vidare utgör undersökningsdesign ett ramverk för datainsamling och analys
samtidigt som den speglar de ställningstaganden som studien bygger på
(Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). I designen framgår det vilken
typ av undersökning samt vilket intresse och prioriteringar som studien har . Vid
val av undersökningsdesign är det viktigt att kontinuerligt vara konsekvent och
vara medveten om vad varje val innebär (Bryman & Bell 2011). Vidare innebar
detta att studiens metod i form av begrepp, termer och teorier noggrant valdes ut
utefter den kvantitativa forskningsansatsen, undersökningsdesignens struktur
och studiens forskningsfråga.

3.4.1 Tvärsnittsdesign
I denna studie tillämpades en tvärsnittsdesign som är en typ av
undersökningsdesign. Den är utformad för att samla in data från flera fall under
en viss tidperiod för att vidare generera en uppsättning av kvantitativ data. Ett
fall kan vara allt ifrån ett företag till en person. Det finns ingen absolut
definition av designen, men den kan beskrivas genom Marsh’s (1982) teori som
Bryman & Bell (2011) hänvisar till, där oberoende respektive beroende
variabler ställs mot varandra under samma tidpunkt (Bryman & Bell 2011;
Ghauri & Grønhaug 2005). På så vis kan forskaren urskilja olika mönster och
samband mellan fall och variabel, vilket är det huvudsakliga intresset inom
företagsekonomi (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005) och även för
denna studie.

Bryman och Bell (2011) menar att om en studie inte förhåller sig till en viss
tidsperiod riskerar undersökningen att påverkas av yttre och inre faktorer. Under
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insamlingen av empirin sattes en begränsad tidsperiod på fem dagar, då en
längre period, baserat på tvärsnittsdesignens grundprinciper samt vetskapen om
bortfall, ökade risken av fler irrelevanta svar samt större bortfall. Vidare kunde
en kvantifiering av data genomföras, vilket enligt Bryman och Bell (2011)
genererar en konkret riktlinje och norm att utgå ifrån. Detta är en förutsättning
för att systematiskt och standardiserat kunna urskilja och analysera samband
mellan variablerna.

Det kunde vidare diskuteras om andra undersökningsdesigner var applicerbara
och lämpliga, men då studien enbart åsyftade till att ta reda på huruvida det
fanns samband mellan kontorsmiljö och varumärkesidentitet föll den valda
designen väl in i ramen för den metodansatsen.

3.5 Undersökningsmetod
3.5.1 Surveyundersökning
För att samla in empirisk data tillämpades en surveyundersökning, något som är
en vedertagen undersökningsmetod vid tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2011;
Ghauri

&

Grønhaug

2005).

En

surveyundersökning

bygger

på

enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer grundade utefter fler än ett
fall och variabler under en viss tidpunkt - precis som tvärsnittsdesign. Vidare
klaragör en surveyundersökning en uppsättning av kvantitativ data om huruvida
det finns ett eller fler samband mellan variablerna (Bryman & Bell 2011). Med
tanke på surveyundersökningens möjlighet att klargöra samband ansågs denna
undersökningsmetod vara lämplig för studien och genomfördes i form av en
enkätundersökning.

En enkät är ett effektivt verktyg för att erhålla data om attityder, åsikter och
beskrivningar (Ghauri & Grønhaug 2005) och utgörs av ett frågeformulär med
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ett antal svarsalternativ som respondenten självständigt fyller i (Ejlertsson
2014). Enkäten är ett relativt billigt insamlingsverktyg för data till skillnad från
andra undersökningsmetoder samtidigt som den även är ett snabbt
distributionsalternativ, då ett flertal formulär kan skickas ut till ett stort antal
respondenter under samma tidpunkt. Det blir också smidigare för respondenten
som kan svara när han eller hon har möjlighet (Bryman & Bell 2011). I
jämförelse med strukturerade intervjuer minimeras risken att subjektiva
influenser av den som intervjuar vid en enkätundersökning påverkar svaren
(Bryman & Bell 2011), vilket stärkte studiens objektivitet.

3.4 Datainsamlingsinstrument

3.4.1 Operationalisering
För att kunna mäta ett visst begrepp, kan en så kallad operationalisering
genomföras (Bryman & Bell 2011). Operationaliseringen bryter ned
forskningsämnets begrepp till mätbara variabler för att på så vis lyfta fram vad
som ska mätas och hur (Ejlertsson 2014). I studiens operationalisering (Figur
3.3) bröts de två begreppen kontorsmiljö och varumärkesidentitet ned till tre
variabler vardera. Kontorsmiljön som var den oberoende variabeln bröts ned till
interiör, kommunikation och ergonomi. Medan varumärkesidentiteten som var
den beroende variabeln bröts ned till värden, kultur och syfte. Det viktiga vid en
operationalisering är att den helt och hållet utgår från den teoretiska
referensramen. Denna procedur fortgår tills dess att variablerna kan formuleras
till en fråga eller ett påstående. Utifrån den teoretiska referensramen urskiljdes
sedan mätbara påståenden för respektive variabel. Dessa påståenden användes
sedan som frågor i enkätundersökningen. Hur många påståenden som tas fram
varierar beroende på området och dess innehåll (cf. Ejlertsson 2014).
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Figur 3.3: Operationalisering
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3.5 Datainsamling
3.5.1 Primärdata
Då studiens problematik grundade sig i det informationsgap som fanns kring
forskningsområdet blev det nödvändigt att samla in så kallad primärdata.
Primärdata är data som samlats in med ett primärt syfte - att bilda
analysunderlag för den tilltänkta studien (Befring 1992). En fördel med
primärdata är att den data som samlas in är specifik för den aktuella studien, den
är konsekvent och koncentrerad just för ett specifikt ändamål - studiens
forskningsfråga (Ghauri & Grønhaug 2005; Dahmström 2011). En förutsättning
för att primärdata ska vara relevant är att den teoretiska referensramen är
välgrundad för på så vis kunna besvara på studiens forskningsfråga. Genom att
ställa specifika frågor (påståenden) med utgångspunkt i teorin kunde data om
individers ställningstaganden inom det aktuella ämnet samlas in (cf. Ghauri &
Grønhaug 2005).

3.5.2 Utformning av enkätundersökning
Efter att operationaliseringen färdigställts kunde enkätens utformning påbörjas,
men det fanns vissa saker att ha i åtanke under denna process. Enkäter är ett
snabbt och smidigt verktyg men att tillägga är att denna smidighet kan bli
problematisk då det kan ta lång tid innan respondenten väljer att svara eller att
inte svara alls (Ejlertsson 2014). För att åtgärda detta formulerades ett
pedagogiskt följebrev för att på så vis motivera respondenten och ge klarhet i
vad enkätundersökningen gick ut på. I följebrevet presenterades en beskrivning
av ämnet, syftet för studien, hantering av respondenternas svar samt villkor för
deltagande (se bilaga 1).
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En sak som varsamt behandlades var objektiviteten i den information som
presenterades i samband med enkätundersökningen. Ghauri och Grønhaug
(2005) menar att om den eller de som utformat enkäten trycker för mycket på
undersökningens betydelse i förhand riskeras respondentens svar att påverkas.
Detta kan ske i person eller genom undersökningens följebrev. I vissa fall kan
respondenten belönas med någon typ av stimuli, vilket kan vara något monetärt
eller icke-monetärt. Även då detta kan motivera respondenten att svara, kan det
även leda till hur den svarar. I studiens fall erbjöds tillgång till den färdigställda
studien till samtliga respondenter.

Utformningen av enkäten har stor betydelse för hur respondenten svarar. Det
kan vara allt från layout, färg och längd. En ogenomtänkt layout, fel färgval
eller för lång enkät ökar risken att respondenten väljer att inte fullfölja hela
enkäten eller att den inte svarar ärligt (Ghauri & Grønhaug 2005). Layouten
utformades efter olika teman för att på så vis göra den mer tilltalande och
pedagogisk.

Vidare diskuterar Bryman och Bell (2011) vikten av att enkätens längd. Det
finns en risk att respondenter inte fullföljer enkäten om den upplevs för lång.
För att motverka en sådan effekt delades enkäten upp i lättöverskådliga avsnitt baserade på operationaliseringens variabler. Enkäten bestod av 26 stycken
påståenden

och

fem

stycken

kontrollfrågor

(kön,

ålder

etcetera.).

Kontrollfrågorna användes i syfte att kontrollera andra faktorers effekt i
resultatet. På så vis kunde det klargöras att exempelvis kontrollvariabel “timmar
per vecka” i mätning med interiör och ergonomi hade en viss effekt.

När frågorna är många och svarsalternativen av samma karaktär, som
exempelvis vid användning av en Likertskala, föreslår Bryman och Bell (2011)
att en horisontell utformning av svarsalternativen är fördelaktig för att enkäten
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ska bli mer lättförståelig. En vertikal utformning tenderar, trots sin tydliga
uppställning, till att ta mycket plats i frågeformuläret, vilken ökar risken för att
respondenten uppfattar enkäten som för lång. Även då en horisontell
uppställning sparar plats är det viktigt att skalans olika graderingar beskrivs med
någon typ av förklaring av svaren i följebrevet. Det är även av stor vikt att
respondenten tydligt informeras om hur svarandet ska gå till. Det kan vara
detaljer så som huruvida de ska klicka, ringa in eller stryka svarsalternativen. I
detta fall motsvarade Likertskalans svarsalternativ 1 “Instämmer inte alls” och
svarsalternativ 7 motsvarade “Instämmer fullständigt”.

Den horisontella

utformningen ansågs passande för de sju svarsalternativ som gavs för
enkätundersökningens samtliga frågor, förutom just kontrollfrågorna som
formulerades utifrån en vertikal uppställning. Anledningen till det var att dessa
frågor hade färre svarsalternativ och gjorde sig mer fördelaktiga i just en
vertikal uppställning.

Studiens enkätfrågor formulerades som slutna frågor för att minimera risken av
personliga tolkningar. Fördelen med slutna frågor är att de kan föreberedas för
kodning, vilket underlättar analyseringen av data. Detta förutsätter att
planeringen och strukturen inför och av enkätundersökningen är väl genomtänkt
(Bryman & Bell 2011). Genom att ha använt slutna frågor och Likertskalan
kunde likheter och skillnader urskiljas mellan olika respondenters svar, vilket
även innebar att avvikande svar tydligt exponerades.

3.5.3 Pilostudie
För att säkerställa att enkätfrågorna och att undersökningen i sig är rätt utformad
är det fördelaktigt att genomföra en pilotstudie - innan den huvudsakliga
enkätundersökningen genomförs. Att genomföra en pilotstudie är extra viktigt
vid just enkätundersökningar då det är svårt, till skillnad från intervjuer, att
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fastställa och kontrollera respondenters reaktioner och tycke gällande frågorna
(Bryman & Bell 2011).

Efter att enkäten skapades skickades den ut till tolv stycken personer som senare
inte skulle delta i den slutliga enkätundersökningen. Utefter deras feedback
korrigerades enkäten till den slutliga versionen som återfinns som bilaga (se
bilaga 1). En detalj att bejaka vid utformning av enkäter är att frågor och svar
bör vara lättförståeliga. Detta då att det inte finns någon intervjuare som kan
förklara frågorna (Bryman & Bell 2011). Med hjälp av pilotstudien kunde det
urskiljas vilka frågor som framstod som otydliga, förvirrande eller irrelevanta
för undersökningen. Dessa kunde då till viss grad formuleras om eller tas bort
medan nya potentiella frågor dök upp som var värda att diskutera. Den första
versionen av enkäten innehöll 36 frågor, men efter vidare granskning och
feedback från pilotstudien kunde slutligen tio stycken frågor tas bort. Samtidigt
medförde pilotstudien större insikt i vad som skulle förstärkas i följebrevet. Det
handlade till stor del om att förtydliga Likertskalans innebörd samt betoningen
på konfidentialitet. På så vis kunde risken för bortfall minimeras.

3.5 Urval
Urval innefattar den del av en population som valts ut till en studie. Ett
tillvägagångssätt vid datainsamling kan rent teoretiskt innebära samling av
information från varje individ i en population, dock är detta tillvägagångssätt
både kostsamt och tidskrävande. Populationen innebär inte bara personer, men
kan även inkludera företag, produkter, nationer, bostadsområden etcetera
(Ghauri & Grønhaug 2005; Ejlertsson 2014).
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3.5.1 Bekvämlighetsurval
En utav nackdelarna med insamling av primärdata är den långa processen som
kan vara tidskrävande. Det är en utmaning att hitta tillgängliga och relevanta
individer, företag och andra grupper som kan ställa upp med att delta i
undersökningen (Ghauri & Grønhaug 2005). För denna studie valdes
respondenterna ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket är en form utav ett ickesannolikhetsurval. Denna typ av urvalsmetod bygger på att datainsamlingen
utgår från fall - företag och personer - som finns nära tillhands (Bryman & Bell
2011). Valet grundade sig på möjligheterna av access till vissa företag och
personer relevanta för studien. Genom att kontakta dessa fanns det höga
förhoppningar och stor chans till hög svarsfrekvens, vilket Bryman och Bell
(2011) menar är den största fördelen med bekvämlighetsurval.

3.5.2 Urvalsram
Urvalsramen behandlar den ram av kriterier som måste uppfyllas och följas vid
valet av populationen till studien (Ghauri & Grønhaug 2005). Vid insamlingen
av data för denna studie har en urvalsram av den studerande populationen
utformats utefter forskningsfrågan. De kriterier som krävdes av respondenterna
var: anställd på en arbetsplats med arbetsuppgifter inom en kontorsmiljö.
Vidare grundade sig urvalet på 13 stycken företag som vid presentation av
denna studie visat intresse för utveckling av sina kontorsmiljöer.

3.5.3 Urvalets storlek
Det finns flera olika teorier om hur stort ett urval ska vara. Urvalets storlek
avgörs av tid och kostnader, därför brukar alltid urvalsstorleken utgöras efter en
kompromiss mellan tid, pengar och den önskade precisionen (Bryman & Bell
2011). I studiens fall var pengar inte det avgörande då utformningen av enkäten
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var gratis. För att empirisk data ska ses som valid måste ett visst antal
respondenter svara på enkätundersökningen (Green, 1991; Ghauri & Grönhaug
2005; Hair et al. 2010; Malhotra & Birks, 2010). Vidare hävdar Green (1991)
och Pallant (2011) att antalet oberoende variabler kan användas för att beräkna
den minsta storleken av urvalet. Grunden för urvalet utgår från 50 respondenter
som senare adderas med siffran åtta multiplicerat med antal oberoende
variabler: 50 + 8 x oberoende variabler. För denna studie gällde följande
uträkning: 50 + 8 x 3 = 74. Detta innebar att minsta antal respondenter var 74,
då kontorsmiljön utgick från tre stycken oberoende variabler; interiör,
kommunikation och ergonomi. Enkäten bevarades av 92 stycken respondenter.

3.5.4 Bortfall
För att öka chansen för fler relevanta svar och på så vis försöka undvika
felkällor vid surveyundersökningen, vidtogs vissa åtgärder (cf. Ejlertsson 2014).
Vid insamling av data kunde felkällan datainsamlingsfel uppstå, vilket kunde
förebyggas genom att utforma enkäten så noggrant som möjligt för att på så sätt
öka chansen att erhålla fler “rätta” svar. En stor fallgrop vid detta stadie är
felaktig och otydligt formulering av frågor i enkäten (cf. Bryman & Bell 2011).
För att eliminera risken för bortfall av svar ställdes frågorna in som
obligatoriska. Ejlertsson (2014) upplyser vidare om vidtagande åtgärder som
bör följas för att således kunna påverka respondenters deltagande på ett positivt
sätt. En utav dessa åtgärder är att skapa tillit, genom att försöka motivera den
utvalda populationen till att svara på frågor. Motivationen kan som tidigare
nämnt skapas genom välformulerade frågor och beskrivningar i ett sammanhang
som presenteras på ett tilltalande och meningsfullt sätt.

Efter att insamlingen av empiri avslutades kunde kodning av resultatet påbörjas
och även enkätundersökningens bortfall klargöras. Enkäten skickades ut till
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totalt 158 respondenter, med ett bortfall på 66 respondenter motsvarande cirka
42 procent. Som det redogjordes i urvalets storlek behövdes minst 74
respondenters svar för att resultatet skulle ses som befogat att fortskrida med.
Med 92 svar innebar detta att enkätundersökningen, trots bortfallet, erhöll
marginal i antal svar.

3.6 Kvalitetsmått
För att säkerhetsställa att forskningsstudiens resultat var godtagbart tillämpades
följande kvantitativa kvalitetsmått.

3.6.1 Reliabilitet
Reliabilitet

kan

beskrivas

som

tillförlitlighet,

följdriktningen

och

överensstämmelse hos de mått på det som ska studeras (Bryman & Bell 2011;
Ghauri & Grønhaug 2005). Det handlar om huruvida undersökningens resultat
blir detsamma om samma studie genomförs ytterligare gånger eller om den
påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. På så vis går det att
avgöra huruvida en undersöknings resultat är tillförlitligt eller inte (Bryman &
Bell 2011). Raubenheimer (2004) menar att en studies reliabilitet kan styrkas
utefter antal frågor som utformas efter en variabel. Teorin påstår att reliabilitet
kan styrkas om varje variabel består av minst tre frågor. Detta kopplades till
studiens operationalisering som styrkte reliabiliteten, då fem av sex variabler
innehöll mer än tre frågor (påståenden), varav den sjätte variabeln enbart
innehöll två stycken.
För att mäta reliabiliteten i en kvantitativ studie kan analysmodellen Cronbach’s
alpha användas. Den är vedertaget använd för att mäta den interna reliabiliteten
(Bryman & Bell 2011). Modellen tar hänsyn till antal mätpunkter
(frågor/påståenden) för respektive variabel samt dess konsistens i svaren. Detta
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refererar till vilken grad variablerna “hänger ihop” och om de mäter samma
underliggande begrepp (Pallant 2011). Den huvudsakliga funktionen med
modellen

är

att

mäta

genomsnittet

av

alla

potentiella

reliabilitetskoefficienter (Bryman & Bell 2011). Koefficienten bör överstiga
värdet 7, men den ska fördelaktigt ska uppnå värdet 8 för att styrka
reliabiliteten. Reliabiliteten kan variera och det är därmed av vikt att mäta varje
begrepps reliabilitet (Pallant 2011). Trots att en utav variablerna endast innehöll
två frågor, kunde reliabiliteten styrkas då samtliga variabler översteg ett värde
av 7.

3.6.2 Replikation
Replikation påminner om reliabilitet, men åsyftar istället till att andra forskare
ska kunna genomföra samma studie igen - replikera studien. Anledning till att
en studie ska kunna replikeras är för att ifrågasätta grundstudiens resultat och på
så vis testa reliabiliteten Det finns flertal skiftande anledningar till varför en
replikation genomförs. Det kan vara en känsla av att de första resultaten inte helt
stämmer överens med andra relevanta teorier. För att replikera en studie krävs
det att grundarna till den ursprungliga studien utförligt beskriver metod och
tillvägagångssätt. På så vis går det även att avgöra huruvida studien är reliabel
eller inte (Bryman & Bell 2011). Förutsättningarna för att replikera studien kan
anses goda, då enkätundersökningen finns bifogad i sitt original och metoden är
utförlig. På så sätt finns det möjlighet att replikera studien för att ytterligare
kunna stärka studiens resultat.
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3.6.3 Validitet
Validitet fungerar som ett bedömningsverktyg av studiens resultat. Genom att
mäta en studies validitet går det att fastställa om resultaten står för vad som
faktiskt ska ha undersökts (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). På
så vis går det att avgöra om studiens resultat hänger ihop eller inte - huruvida
studien i slutändan verkligen stämmer överens med vad den från början åsyftade
till. Validitet kan ses som ett ideal, där fler validiteter är fördelaktigt (Ghauri &
Grønhaug 2005). Inom validitet finns det olika kategorier som är viktiga vid
tillämpning av begreppet (Bryman & Bell 2011). De mest traditionella
kategorierna inom företagsekonomi är följande (Ghauri & Grønhaug 2005) .

Begreppsvaliditet, en så kallad teoretisk validitet används ofta inom kvantitativ
forskning. Begreppet handlar huvudsakligen om huruvida ett mått för ett
begrepp faktiskt representerar det som begreppet anses beteckna (Bryman &
Bell 2011; Ghauri & Gronhaug 2005). Att tydligt definiera och medvetet
tillämpa valda begrepp är viktigt för att studiens resultat ska anses vara
godtagbart. Om inte, kommer resultatet ifrågasättas (Bryman & Bell 2011).

För att säkerställa begreppens validitet genomfördes pilotstudien innan
enkätundersökningen genomfördes. Med respons från tolv stycken personer
kunde begreppen (frågorna/påståendena) korrigeras och otydlighet undvikas.
Vidare bör det tas hänsyn till risken för personliga tolkningarna av resultaten
kan förekomma. Men genom en grundlig operationalisering kan de personliga
tolkningarna uteslutas vid slutsatserna (Gray 2009). Vid studien tillämpades en
operationalisering med utgångspunkt i den samlade teorin. Genom denna kunde
mätbara teoretiska påståenden sammanställas utan att påverkas av egna
preferenser och därmed bidra till begreppsvaliditeten.

33

Vidare är begreppsvaliditeten relaterad till reliabiliteten, på så vis att om ett
begrepps mått är instabilt skadas reliabiliteten. Det innebär att det ej finns
tillräckligt hög validitet i begreppet i sig. Således är bedömningen av
begreppsvaliditeten en förutsättning för att måttet är reliabelt (Bryman & Bell
2011).

Intern validitet handlar om säkerheten i sambandet mellan variablerna. Även
fast det går att fastslå att den oberoende variabeln som kan kallas för “X” har ett
samband med den beroende variabeln som kan kallas för “Y”, så det går det ej
att uttala huruvida X är den enda faktorn som orsakar variation i Y. Vidare
innebär det att den interna validiteten lyfter fram frågan om huruvida
övertygande det är att variabel X till fullo eller delvis påverkar variabel Y:s
variation (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). För att ta hänsyn till
andra oberoende variablers förklaring av variansen i den beroende variabeln
togs kontrollvariablerna fram. Dessa utgick från tidigare forskning för att skapa
relevans för studien. På så sätt kunde samband och signifikans utläsas för de
enskilda kontrollvariablerna och sedan jämföras med de specifika oberoende
variablerna för hypoteserna. Därmed kunde den interna validiteten stärkas i de
kartlagda sambanden.

Extern validitet handlar om huruvida resultatet kan generaliseras utanför studien
i sig - i andra undersökningskontexter, som personer, omgivningar och tid
(Ghauri & Grønhaug 2005). En avgörande faktor för att skapa extern validitet är
det urval som används i studien; hur forskarna väljer ut respondenter på individ, grupp- och organisationsnivå (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug
2005). Eftersom ett bekvämlighetsurval tillämpades kan det därmed antas att
den externa validiteten var låg för studien, det en generalisering av resultatet är
ifrågasatt från början. En förutsättning för att erhålla en god extern och intern
validitet är att begreppsvaliditeten är välutformad och grundad (Ghauri &

34

Grønhaug 2005). Därför var studien baserad på noggrant utvald teori och
operationaliseringen noggrant utformad för ökad validitet.

Vid enkätundersökning kan begreppsvaliditeten samt både den interna och
externa validiteten vara hög, men om undersökningen genomförs i en onaturlig
miljö riskerar den ekologiska validiteten att begränsas. Om en naturlig miljö
eller situation på något sätt påverkas, omedvetet eller medvetet, vid
undersökning tenderar resultatet att tappa ekologisk validitet (Bryman & Bell
2011). Med valet av den webbaserade enkäten minimerades risken för att
undersökningen skulle utföras i onaturlig miljö. Respondenterna kunde därmed
självständigt välja tillfälle och plats att utföra den när de själva behagade.

3.7 Analys av data
För att analysera empirisk data användes mjukvaran SPSS (Bryman & Bell
2011). SPSS är ett dataprogram som förser med en omfattande uppsättning av
flexibla verktyg, ett program som används för att kalkylera en mängd
dataanalytiska uppgifter för att bedriva forskning. Fördelen med att använda sig
utav SPSS är programmets förmåga till att kunna utföra komplicerade statistiska
uträkningar från stora datamängder (Einspruch 2005). Vid detta moment i
arbetsprocessen var det av stor vikt att överväga och förstå hur eventuella
felsteg - felhantering av data och kodning av den - kunde leda till felkällan
bearbetningen av data (Bryman & Bell 2011).

Innan olika analytiska uträkningar kan ske, krävs det att olika variabler först
definieras (Griffith 2007), vilket för denna studie var interiör, kommunikation
och ergonomi som oberoende samt värden, kultur och syfte som beroende. Den
data som sedan samlades in för dessa variabler erhölls genom svaren från
studiens enkät. Respondenternas svar utgjordes av den sjugradiga Likertskalan
som genom kodning fördes in i SPSS. I denna studie kodades svaren från
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Likertskalan som intervallvariabler vilket innebär att avståndet mellan varje
variabel är lika stor. Kontrollvariablerna, det vill säga; företag, ålder,
anställningsperiod samt arbetstimmar per vecka kodades till ordinalvariabler
vilket betyder att svarsalternativen är kategoriserade (Bryman & Bell 2011).
Vidare kodades kontrollvariabeln kön som dikotom variabel då de endast bestod
av två svarsalternativ (cf. Bryman & Bell 2011). Dessa variabler användes för
att kontrollera om de beroende variablerna var beroende av ytterligare
oberoende variabler än de uttalade hypoteserna (kontorsmiljöns oberoende
variabler). För att analysera resultaten tillämpades en univariat analys och en
multivariat analys. Vidare användes analysmodellen Cronbach’s alpha för
mätning av reliabiliteten.

3.7.1 Univariat analys
Vid analys av kontrollvariablerna användes en univariat analys. En sådan analys
syftar till att analysera en separat variabel. Detta kan illustrerats i en så kallad
frekvenstabell, som redogör den procentuella andelen respondenter som tillhör
de kategorier som finns för den aktuella variabeln (Bryman & Bell 2011).
Genom denna analys kunde statistik erhållas angående fördelningen av företag,
ålder, kön, anställningsperiod samt arbetstimmar per vecka.

3.7.2 Multivariat analys
För att kunna analysera samband mellan variabler finns det olika typer av
analyser att tillgå; bivariat samt multivariat analys. En bivariat analys kan endast
användas för att analysera relationen mellan två variabler. I en multivariat
analys analyseras det hurvida tre eller fler variabler är relaterade till varandra
(Bryman & Bell 2011). För att undersöka hypoteserna tillämpades en hierarktisk
regressionsanalys som är en typ av multipel regressionsanalys (cf. Ghauri &
Grønhaug 2005).
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3.7.3 Regressionsanalys
Med den så kallade multipla regressionsanalysen kan fler än två variabler
undersökas samtidigt. Detta kan bland annat användas för att kontrollera andra
oberoende variabler vid utvärdering av en specifik variabel eller grupp variabler
(Malhotra & Birks 2003). Syftet är att göra analysen mer realistisk och förklara
variansen i den beroende variabeln (Ghauri & Grønhaug 2005). Denna analys
valdes för att kunna säkerställa att variationen i sambanden inte var beroende av
kontrollvariablerna. Vidare är regressionsanalys väl lämpad vid mätning av
variabler (Ghauri & Grønhaug 2005), då den mäter huruvida sambandet mellan
den oberoende variabeln och den beroende variabeln är signifikant eller inte,
styrkan i sambandet samt att den kan förutse värden hos den beroende variabeln
(Malhotra & Birks 2003). Den statistiska signifikansen i denna studie var
relevant vid värden under 0,05, stark vid värden under 0,01 och mycket stark
vid värden under 0,001.

Specifikt för den hierarkiska regressionsanalysen är att varje oberoende variabel
appliceras i ordningen som baserats på den teoretiska grunden. Därmed gick det
att undersöka hur mycket varje oberoende variabel relaterade till den beroende
variabeln efter det att föregående variabler kontrollerades. Detta gjorde det
möjligt att genom utvalda kontrollvariabler, undersöka huruvida dessa hade en
inverkan på sambandet, samt det separata värdet för varje variabel (cf. Pallant
2011). Analysen delades upp i två modeller. I Modell 1 inkluderades endast
kontrollvariablerna och i Modell 2 applicerades även den specifika oberoende
variabeln för respektive hypotes. I regressionsmodellen genomfördes därefter
följande analyser:
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3.7.3.1 Multikollinearitet

Ett multikollinearitet-test genomfördes för att kontrollera den delade variansen
mellan de oberoende variablerna. Om värdet i denna är för högt innebär det
problem då det inte går att kontrollera vilken av variablerna som ger effekt på
den beroende variabeln. Ett lågt värde indikerar däremot på att variablerna inte
mäter samma sak. Genom att ta reda på toleransnivån och VIF-värdet (variance
inflation factor) kunde multikollinearitet definieras. Toleransvärdet bör inte
understiga 0,10 och VIF-värdet bör inte överstiga 10 (Hair et al. 2010).

3.7.3.2 ANOVA

För att analysera variansen i variablerna tillämpandes ANOVA (Analysis Of
Variance) som är bland de mest vedertagna modellerna inom kvantitativ
forskning. Modellen mäter, på ett simultant sätt, variansen mellan variablerna
och får på så vis fram genomsnittliga differenser. Vidare skapas underlag för att
urskilja huruvida det finns en varians mellan variablerna beroende på andra
variabler som de ställs mot eller om de är statistiskt signifikanta (Tarlow 2016).
I ANOVA-tabellen kunde det utläsas om respektive modell som helhet var
statistiskt signifikant, vilket innebar att en fortskridning av analysen kunde
genomföras.

3.7.3.3 Model summary

I Model summary visas värdet av R som beskriver hur mycket av den beroende
2

variabeln som förklaras totalt av alla oberoende variabler. Adjusted R är det
2

justerade värdet av R och är mer trovärdigt när ett litet urval är involverat,
2

eftersom R tenderar att övervärdera det faktiska värdet. Procentantalet anger i
2

vilken utsträckning variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av
den oberoende variabeln. Här kan även måttet R change utläsas som visar
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skillnaden i sambandet när den utavalda oberoende variablen har adderats i
Modell 2 (Pallant 2011).

3.7.3.4 Koefficientstabellen

Koefficientstabellen visar vilka av de oberoende variablerna som är signifikanta.
Vidare undersöks Beta-värdena för de signifikanta oberoende variablerna.
Betavärdet anger de specifika oberoende variablernas effekt när andra
oberoende variabler exkluderats, med andra ord hur den separata oberoende
variabeln bidrar till sambandet. Om dessa är väldigt små är relationen inte
särskilt stark, trots att variablerna har visat sig vara signifikanta (Pallant 2011;
Ghauri & Grønhaug 2005). Signifikansnivån i denna tabell påvisar sambandets
styrka vilket avgör om hypotesen förkastas eller accepteras och utgår från
följande riktlinjer: <0.05(signifikans) <0.01(stark signifikans) <0.001 (mycket
stark signifikans).

3.7.3.5 Cronbach’s alpha

Vid mätning av reliabilitet användens analysmodellen Cronbach’s alpha. Som
tidigare nämnt bör koefficienten överstiga värdet 7, men bör fördelaktigt uppnå
värdet 8 för att styrka reliabiliteten (Pallant 2011). I studiens fall visade utfallet
att samtliga variabler översteg värdet 7.

3.8 Etiska överväganden
Under insamling av primärdata är det vanligt att en viss känslighet vid
utlämning av information uppstår. Vidare innebar detta att elementära etiska
frågor som rör integritet, konfidentialitet, deltagande och anonymitet beaktades.
Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att förhålla sig till de uttalande
etiska

reglerna,

vilka

är

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis så handlar de
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om att respondenten ska informeras om undersökningens syfte, att deras
deltagande är frivilligt, att de har egen rätt att medverka samt avbryta
deltagandet, att allt innehåll är anonymt och konfidentiellt samt att
informationen används i forskningsändamål. Ignorans av dessa kan medföra en
svag reliabilitet och validitet vid själva genomförandet av studien och leda till
vissa felkällor (Bryman & Bell 2011). För att vidhålla dessa aspekter uttrycktes
dessa skriftligt för respondenten i följebrevet och även i enstaka frågor där
feedback från pilotstudien påpekade att en viss förvirring eller känslighet
upplevdes. Exempelvis vid det moment när respondenten fick klicka i vilket
företag de var anställd hos. Följebrevet understrykte att deltagandet var
frivilligt, att informationen från varje respondent och om deras arbetsgivare
hanterades konfidentiellt.

40

4. Resultat
4.1 Univariat analys

Antal

Procent

Kön

Man
Kvinna

37
55

40.2
59.8

Ålder

18-30
31-45
46-60
60+

49
23
16
4

53,3
25,0
17,4
4,3

Anställningsperiod

0-2 år
3-5 år
6-10 år
11-15 år
16+ år

38
19
12
8
15

41,3
20,7
13,0
8,7
16,3

Timmar per vecka

Mindre än 40 timmar
40 timmar i veckan
Mer än 40 timmar

28
44
20

30,4
47.8
21,7

Tabell 4.1 Demografiska variabler
Tabell 4.1 visar att antal respondenter i undersökningen var 92 varav 40,2 % var
män och 59,8 % var kvinnor. Majoriteten av respondenterna var i åldern 18-30
53,3 % och den minsta andelen var i ålderskategorin 60+ med 4,3 %. Med 41,3
% utgjordes anställningsperioden framförallt av 0-2 år. Antal timmar per vecka
hamnade på en fördelning av 30,4 % som arbetar mindre än 40 timmar per
veckan, 47,8 % med 40 timmar per vecka följt av 21,7% med mer än 40 timmar
per vecka. Överlag är fördelningen av de demografiska kontrollvariablerna jämt
fördelade.
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I Figur 4.1 presenteras de 13 företag som deltog i undersökningen. Den högsta
responsen bestod av 29,3 % (företag 3) i kontrast till de sex lägsta med 1,1 %
vardera. På grund av en ojämn fördelning inom denna kategori har de valts att
exkluderas vid analys av kontrollvariablerna.

Figur 4.1: Deltagande företag.

4.3 Multivariat analys
I följande kapitel presenteras en sammanställning av resultaten från
regressionsanalysens model summery, ANOVA-tabell och koefficientstabell.
(Ghauri & Grønhaug 2005, s. 189) De värden som har kontrollerats är R2, R2
change, Adjusted R2, std. error. I modell 1 presenteras alla kontrollvariabler och
i modell 2 har den utvalda variabeln för hypotesen lagts till. Signifikanta värden
har markerats med *p<0.05(signifikant) ** p<0.01(stark signifikans) ***
p<0.001(mycket stark signifikans)
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Model summary, Coeffiencetabell och ANOVA
Variabler

Modell 1

Modell 2

Beta (Std. Error)

Beta (Std. Error)

Kön

.154 (.160)

.127 (.156)

Ålder

.167 (.145)

.157 (.141)

Anställningsperiod

.274 (-.086)

-.224 (.084)

Timmar per vecka

-.229 (.114)

.256 (.111)*

Kontrollvariabler

Oberoende variabel
Interiör (TKI)
2

R

2

Adjusted R
2

R Change

.290 (.048)**
.071

.150

.028

.101

.071

.080

.169

.014

ANOVA
Statistisk signifikans
Beroende variabel: Värde
*p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

Tabell 4.2 (H1 – Interiör och Värde)

Toleransvärdet för samtliga oberoende variabler i modell 1 och 2 överstiger värdet
0,10 och VIF-värdet är under 10 (se bilaga 2), vilket ligger inom ramen för de
accepterade värden. ANOVA-tabellen visar en signifikansnivå på .169 för modell 1
och en signifikansnivå på .014 för modell 2. Med 0.05 som gräns för signifikans,
visar modell 1 ingen signifikans och modell 2 visar en stark signifikans.
R2 beskriver hur mycket av den totala modellen som förklarar variansen i den
beroende variabeln. Modell 1 visar ett värde av .071 (7,1 %) och modell 2 visar ett
värde av .150 (15 %). R2 change presenterar en ökning på .080 (8 %) då den
oberoende variabeln interiör har applicerats. Eftersom modell 2 är signifikant har
dess signifikanta oberoende variabler markerats (*). Kontrollvariabeln timmar per
vecka visar en signifikans och ett betavärde på .256. Den oberoende variabeln
interiör visar en stark signifikans med ett värde lägre än 0,01. Betavärdet .290 tyder
på en styrka av 29 % i sambanden mellan oberoende variabeln interiör och
beroende variabeln värde. Därmed kan hypotes 1 accepteras och har en relation på
29 %.
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Model summary, Coeffiencetabell och ANOVA
Variabler

Modell 1

Modell 2

Beta (Std. Error)

Beta (Std. Error)

Kön

.154 (.192)

.110 (.164)

Ålder

.151 (.174)

.307 (.150)

Anställningsperiod

-.300 (.103)

-.262 (.088)

Timmar per vecka

.022 (.137)

.002 (.116)

Kontrollvariabler

Oberoende variabel
Kommunikation (TKK)
2

R

2

Adjusted R
2

R Change

.557 (.056)***
.056

.330

.013

.291

.056

.274

.281

.000***

ANOVA
Statistisk signifikans
Beroende variabel: Kultur
*p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

Tabell 4.3 (H2- Kommunikation och Kultur)

Toleransvärdet för samtliga oberoende variabler i Modell 1 och 2 översteg värdet
0,10 och VIF-värdet var under 10 (se bilaga 2), vilket innebar att de låg inom ramen
för de accepterade värdena. ANOVA-tabellen påvisade hur Modell 1 och 2 som
helhet kunde uppnå en statistisk signifikans eller ej. Modell 1 visade ett värde på
.281, vilket inte resulterade i någon signifikans. Däremot visade Modell 2 ett värde
på .000***, vilket innebar att det fanns en mycket stark signifikans.
Adjusted R2 beskrev hur mycket av den totala modellen som förklarade variansen i
den beroende variblen. Modell 1 visade ett värde av .013 (1,3%) och Modell 2
visade ett värde av .291 (29,1 %). R2 change presenterade en ökning på .274 (27,4
%) då den oberoende variabeln kommunikation applicerades i Modell 2. Eftersom
Modell 2 var signifikant markerades dess signifikanta oberoende variabler (*). Den
oberoende variabeln kommunikation visade en mycket stark signifikans med ett
värde lägre än 0,001. Betavärde på .557 visade en styrka på 55,7 % i sambanden
mellan oberoende variabeln kommunikation och beroende variabeln kultur. Därmed
kunde Hypotes 2 accepteras och med en relation på 55,7 %.
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Model summary, Coeffiencetabell och ANOVA
Variabler

Modell 1

Modell 2

Beta (Std. Error)

Beta (Std. Error)

Kön

.048 (.172)

.052 (.155)

Ålder

-.163 (.156)

-.144 (.141)

Anställningsperiod

-.084 (.092)

-.134 (.084)

Timmar per vecka

.220 (.122)

.216 (.110)*

Kontrollvariabler

Oberoende variabel
Kommunikation (TKK)

.429(.055)***

2

R

2

Adjusted R
2

R Change

.070

.253

.028

.210

.070

.183

.170

.000***

ANOVA
Statistisk signifikans
Beroende variabel: Syfte

Tabell
4.4 (H3- Ergonomi och Syfte)
*p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

Toleransvärdet för samtliga oberoende variabler i Modell 1 och 2 översteg värdet
0,10 och VIF-värdet låg under 10 (se bilaga 2), vilket innebar att de låg inom ramen
för de accepterade värdena.

ANOVA-tabellen visar här huruvida Modell 1

respektive Modell 2 som helhet hade en statistisk signifikans eller ej. Modell 1
visade ett värde på 170, vilket innebar att det inte fanns någon signifikans. Däremot
hade Modell 2 ett värde på .000***, vilket innebar att det fanns en mycket stark
signifikans.
Adjusted R2 beskrev hur mycket av den totala modellen som förklarade variansen i
den beroende varibeln. Modell 1 visade ett värde av .028 (2,8 %) och Modell 2
visade ett värde av .210 (21 %). R2 change presenterade en ökning på .183 (18,3 %)
då den oberoende variabeln ergonomi applicerades i Modell 2. Eftersom Modell 2
visade sig signifikant markerades dess signifikanta oberoende variabler med (*).
Kontrollvariabeln timmar per vecka visade en signifikans och ett betavärde på .216.
Den oberoende variabeln ergonomi hade en mycket stark signifikans med ett värde
lägre än 0,001. Hypotesens betavärde på .429 visar en styrka på 42,9% i sambanden
mellan oberoende variabeln ergonomi och beroende variabeln syfte. Därmed kunde
hypotes 3 accepteras med en relation på 42,9%.
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5. Diskussion
5.1 Hypotes 1
Tidigare studier visar på att interiören kan länka samman varumärkeskonceptet
och därmed identiteten i sig, dels genom att skapa associationer som varumärket
kan identifieras med (Hultén et al. 2009; Danielsson 2014). Enligt de
Chernatony (2010) tolkar individen sin omgivning efter sina grundantaganden,
vilket i sin tur påverkar vilka värden som uppfattas.
I undersökningen mättes det hur anställda upplevde kontorsmiljöns interiör samt
vilka värden som uppfattades. Genom regressionsanalysen kunde sambandet
mellan dessa definieras. För att utesluta andra variablers effekt på sambandet
analyserades kontrollvariablerna separat. I ANOVA-tabellen visade det sig att
kontrollvariablerna ålder, kön, anställningsperiod, timmar per vecka tillsammans
inte hade någon signifikans och kunde därmed uteslutas i att förklara någon
variation i hur anställda uppfattade företagets värden. När interiör applicerades
som oberoende variabel kunde en ökning på 8 % urskiljas i R2 change. Vidare
visade sig denna variabel ha en stark signifikans, vilket kan styrka de tidigare
nämnda teorierna och samtidigt acceptera Hypotes 1; Upplevd interiör är
positivt relaterad till upplevda värden. Hypotesen bekräftar König & Martins
(2015) teori om hur arbetsmiljön är en bidragande faktor till enlighet bland
värden.

De

menar

att

genom

färger,

detaljer

och

möblering

kan

varumärkesidentiteten konkretiseras.
Betavärdet .290 kan förklara att interör har ett samband med värden på 29 %.
Detta kunde förtydligas då resultatet av påståendet för interiör “Jag upplever att
kontorsmiljöns interiör speglar företaget.” (Figur 5.2) var förhållandevis spritt
och fördelat på samtliga svarsalternativ. Medan svarsalternativen för värden
visade ett mer konstant mönster med fler svar mellan svarsalternativ 5 och 7.
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Exempelvis angav nästan hälften av respondenterna att de instämde fullständigt
angående påståendet: “Jag delar företagets värden.” (Figur 5.1).

Figur 5.1: “Jag delar företagets värden”.

Figur 5.2: “Jag upplever att kontorsmiljöns interiör speglar företaget.”

Trots en signifikans kan styrkan på sambandet diskuteras som indikerar på att
andra variabler kan tänkas påverka variansen i den beroende variabeln. Enligt
Wheeler (2012) bygger varumärkesidentitet på olikartade element som förenas i
ett koncept. Denna teori framhäver att konceptet innefattar olika beståndsdelar. I
framtida studier skulle ytterligare faktorer eventuellt kunna kartläggas som
bidrar till värdet, utöver interiörens 29 %
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5.2 Hypotes 2
Begreppet företagskultur beskrivs bland annat som ”…en uppsättning av delade
antaganden och förståelser om organisatorisk funktion.” (Deshpande & Webster
1989, s. 5). I en kommunikativ kontorsmiljö skapas rum för möten och
möjligheter till personlig kontakt (Danielsson 2014; Seddigh 2015). För att en
stark företagskultur ska kunna etableras menar König & Martin (2015) att
kommunikation är av stor vikt. Teorierna tyder på att upplevd kommunikativ
kontorsmiljö är positivt relaterad till företagskultur.
Genom regressionsanalysen kunde denna relation styrkas. Bland annat tyder
värdet av R2 change i Modell 2 på en markant ökning med 27,4 % då
kommunikation tillämpades som oberoende variabel. Detta värde kan tänkas
väsentligt då det indikerar på hur mycket av sambandet som kan förklaras efter
det att andra oberoende variabler har kontrollerats. Med ett signifikansvärde
lägre än 0,001 hade denna variabel också en mycket stark signifikans vilket
gjorde att hypotesen kunde accepteras. Hypotesen acceptans kan vidare bekräfta
exemplet på Telenor där det transparanta, öppna kontoret bidrog till den
organisatoriska kulturen (de Paoli, et al. 2013). Likaså kan det verifieras att en
tydlig och transparent kommunikation kan bidra till en stark företagskultur, som
König & Martin (2015) förklarar i sin bok “sex steg till en lönsam
företagskultur”.

Betavärdet på .557 beskrev fortsättningsvis 55,7 % styrka i den relation som
kunde observeras mellan kommunikation och kultur. Jämfört med Hypotes 1 så
visade sig Hypotes 2 ha en starkare effekt. En koppling till detta konstaterande
är de tydliga exemplen på hur företagskultur har stärkts genom kommunikation
medan interiör och värden inte har bevisats relatera till varandra i samma
utsträckning. Kommunikation kan därmed anses vara viktigare för kulturen än
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vad interiören är för de upplevda värdena, trots det eventuella samband som
studien påvisar.

5.3 Hypotes 3
Den tredje och sista hypotesen mätte anställdas upplevelse av ergonomi i
kontorsmiljön respektive dess upplevda syften. Genom regressionsanalysen
kunde ett samband mellan variablerna fastställas. Även här visade det sig att
kontrollvariablerna i modell 1 inte hade någon statistisk signifikans och kunde
därmed uteslutas från analysen. När den oberoende variabeln ergonomi tillades,
noterades sambandet däremot öka med 18,3% i R2 change. Variabeln visade
samtidigt ett mycket starkt signifikansvärde, vilket kunde acceptera Hypotes 3;
Upplevd ergonomi är positivt relaterad till upplevt syfte.
Zafir Mohd (2013) menar att arbetsplatser som tillämpar ergonomi, uppmuntrar
och skapar förutsättningar för anställda till att kunna prestera bättre. Vidare
påpekar Furnham & Eracleous (2009) hur motivationsfaktorer såsom prestation
kan bidra till syftet. Dessa konstateranden kunde utvecklas genom att förklara
resultatet av betavärdet .429 hos den oberoende variabeln ergonomi. Värdet
presenterade att upplevd ergonomi relaterar till upplevt syfte med 42.9%.
Ett tydligt exempel på relationen mellan variablerna uttrycks i tabellerna nedan.
Den liknande procentuella fördelningen mellan svarsalternativen i de separata
påståendena ”Jag upplever mitt arbete som meningsfullt.” (Figur 5.3) och ”Jag
upplever min arbetsplats som ergonomisk.” (Figur 5.4) kan klargöra resultatet
av sambandet. Avslutningsvis stödjer detta Heathers (2003) påstående att en
stimulerande arbetsmiljö kan påverka arbetstillfredsställelsen hos de anställda
(Heather 2003).
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Figur 5.3: “Jag upplever mitt arbete som meningsfullt.”

Figur 5.4:”Jag upplever min arbetsplats som ergonomisk.”
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5.4 Ytterligare forskningsresultat
Utöver hypotesernas oberoende variabler kunde även signifikans i vissa fall
observeras i kontrollvariabeln timmar per vecka. Detta gällde endast i Modell 2,
alltså i den kontext där även hypotesernas variabler hade applicerats (Hypotes 1
& 3). Som tidigare nämnt är arbetsplatsen generellt den miljö där anställda
spenderar majoriteten av sin tid (Heather 2003) och deras uppfattning av
varumärkesidentiteten uppstår bland annat i den fysiska arbetsmiljön (de
Chernatony 2010). Denna teori kan vara en tänkbar förklaring till signifikansen i
kontrollvariabeln timmar per vecka. Eftersom betavärdet tydde på en positiv
relation, innebar det att ju fler timmar i veckan desto starkare värde och syfte
uppfattades. En underliggande förklaring skulle kunna vara att om en anställd
spenderar färre timmar på sin arbetsplats så blir miljön eventuellt inte lika
påtaglig som när en anställd som spenderar fler timmar på arbetsplatsen. Om
miljön inte upplevs i samma intensitet så blir bidrar det inte heller lika starkt till
värden och syften. Med 25,6 % relation i Hypotes 1, respektive 21,6 % relation
i Hypotes 3 finns ett relativt starkt samband och kan därför tänkas vara en
ytterligare faktor som har effekt på uppfattningen av värden och syfte.
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6. Avslutning
6.1 Slutsats
Syftet med denna forskningsstudie var att kartlägga eventuella samband mellan
kontorsmiljö och varumärkesidentitet ur anställdas perspektiv. Utifrån syftet
formulerades forskningsfrågan; Vilka eventuella samband finns det mellan
kontorsmiljö och varumärkesidentitet ur anställdas perspektiv? För att ta reda på
detta utformades följande tre hypoteser grundat på tidigare teori inom
områdena.
Hypotes 1: Upplevd interiör är positivt relaterad till upplevda värden.
-AccepteradHypotes 2: Upplevd kommunikativ kontorsmiljö är positivt relaterad till
företagskultur.
-Accepterad-

Hypotes 3: Upplevd ergonomi är positivt relaterad till upplevt syfte.
-AccepteradResultaten, utvunna från den webbaserade enkätundersökning, visade att
samtliga hypoteser hade en statistisk signifikans med ett värde under 0.05 och
kunde därmed accepteras. Således kan det konstateras att det finns samband
mellan kontorsmiljö och varumärkesidentitet ur anställdas perspektiv. De
kartlagda sambanden utgjorde en relation på 29 % för Hypotes 1, 55,7 % för
Hypotes 2 och 42,9 % för Hypotes 3. Vid analysen tillämpades även
kontrollvariablerna; ålder, kön, anställningsperiod och timmar per vecka. Dessa
hade självständigt ingen statistisk signifikans. Däremot uppvisade ”timmar per
vecka” statistisk signifikans i kombination med två av hypoteserna. Sambandet
uppgick till 25,6 % vid Hypotes 1 och 21,6 % i Hypotes 3.
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6.2 Förslag till fortsatt forskning
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att samband existerar och det högsta
procentuella sambandet som fastställdes var 55,7 %. Siffrorna indikerar dock på
att ytterligare oberoende variabler kan vara av relevans och fortsatt forskning
inom området kan därmed tänkas intressant. Att tillägga byggde studien på ett
bekvämlighetsurval och därmed kan dess generaliserbarhet diskuteras.
Anledningen till att denna argumentation lyfts fram är för att förtydliga att
studiens resultat kan ses som en grund för framtida forskning och eventuellt
kunna anknytas till redan existerande resultat. Trots en fördelning mellan 13
olika företag och ett urval som översteg den rekommenderade mängden
respondenter, var de inte slumpmässigt utvalda. Det kan därav antas finnas en
viss risk att svaren varierar vid upprepande studier där andra företag undersöks.

Avslutande

användes

kontorsmiljön

som

oberoende

variabel

och

varumärkesidentiteten som beroende variabel i denna studie. Även detta skulle
kunna diskuteras som en möjlighet att undersöka i fortsatt forskning. Trots att
de

flesta

teorier

varumärkesidentiteten,

bekräftar
kan

att
det

kontorsmiljön
ifrågasättas

har
om

en
den

effekt

på

uppfattade

varumärkesidentiteten inom ett företag också skulle kunna bidra till
kontorsmiljön.
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