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Svenska kontorsanställda vill ha dagsljus
och havsutsikt
Kontorsanställda som arbetar i miljöer med naturinslag och dagsljus uppger att de mår bättre. Högst i kurs på
svenska kontor står naturligt ljus och havsutsikt.

Ny forskning om kontorsutrymmen visar att
arbetsplatser som saknar naturliga element
som grönska och dagsljus, har en negativ
påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande,
något som inte bara leder till ökade nivåer av
stress utan även begränsar vår produktivitet.
Kontor med naturinslag ökar produktiviteten
med åtta procent.

• Levande växter inomhus 18 %
Det är hälsoanalysföretaget Robertson Cooper
som har genomfört en omfattande studie av
den fysiska kontorsmiljön för medarbetarnas
välbefinnande. På uppdrag av Interface sam
lade forskningsteamet 3 600 svar från kontors
anställda i åtta länder.

86 procent arbetar i stadsmiljö

Människor dras till
naturliga element

Rapporten Human Spaces Report visar att
interaktionen med naturen blir alltmer be
gränsad eftersom 82 procent av alla kontor
sanställda arbetar i stadsmiljö. Detta gäller
i ännu högre grad i Sverige där 86 procent
arbetar i ett kontor i stadsmiljö.
Dessa fem saker vill kontorsanställda i
Sverige ha på sina kontor:
• Naturligt ljus 39 %
• Havsutsikt 33 %
• Privat kontor 26 %
• Ljusa färger 22 %

Trots att många idag lever i städer så fann
studien att människor har en inneboende
dragning till element som speglar naturen.
Så för organisationer som vill skapa goda
förutsättningar för sina anställda, att både
må bättre och prestera mer, kan det vara en
god idé att föra in design inspirerad av na
turen i arbetsmiljön.
När det gällde att välja olika funktioner
för sina idealkontor, kom naturligt ljus högt
upp på listan för 42 procent av de kontors
anställda. Sverige ligger på snittet när det

gäller tillgång till fönster, men i länder som
England och Dubai saknade hela 15 procent
av de kontorsarbetande fönster på arbets
platsen.

Befordrar välbefinnande,
produktivitet och kreativitet
– Kontakt med naturen har visat sig påverka
hälsa, prestation och koncentration positivt
och minska ångest och stress. När det gäller
att skapa kontorsutrymmen som uppnår
detta, handlar det om att använda nyanserna
i naturen, till exempel färger och texturer,
och tolka dem. Att förbättra välbefinnande,
produktivitet och kreativitet hos de anställda
är nyckeln till framgång för företag idag,
säger Ann Charlott Lade, nordisk marknads
chef på Interface.
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