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Abstract 

The essay discusses the effects that changes to the office plan have on 

organizational culture. Information about actual change as well as expected change in 

organizational culture was gathered before the empirical research was initiated. The 

empirical research was carried out at the Customer Logistics department at Ericsson 

through: an interview with a manager in charge of the relocation and design of the 

office, a manager for the specified department and also five employees of this 

department. 

The empirical studies show that there was a significant change in organizational 

culture and that results were not always as expected. There was a loss in symbolic 

actions, which needed to be compensated for, a perceived reduction in spontaneous 

communication, and a mixed response of perceived change in social interaction. The 

plan Ericsson used for designing the open office was well developed and worked 

thoroughly with trying to involve the employees to gain their acceptance to the change. 

One could argue that the execution could be improved by a more consistent process 

through which employees would feel more empowered and have a more positive 

approach to the change in working environment.  

We found that the change in organizational culture demands a management that 

facilitates the change and adapts to changes in in the culture.   



 

 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar hur en förändring av kontorsmiljö, från cellkontor till öppet 

kontor, kan påverka ett företags organisationskultur. Information samlades om 

förväntade förändringar i organisationskulturen innan den empiriska undersökningen 

inleddes. Empirin utfördes på avdelningen Customer Logistics på Ericsson i Kista. Där 

genomfördes intervjuer med en som ansvarar över det öppna kontorets design och 

planering, en avdelningschef på den avdelning undersökningen ämnar, samt fem 

anställda på avdelningen för att införskaffa information om den faktiska förändringen. 

Det empiriska resultatet visar på en märkbar förändring i organisationskulturen, 

som inte alltid överensstämde med den förväntade. De anställda upplevde att de 

behövde ersätta förlorade symboliska handlingar och en minskning i spontan 

kommunikation. Det rådde även olika uppfattningar om hur den sociala interaktionen 

hade förändrats, där en del ansåg att gruppen kommit närmare varandra medan andra 

menade det motsatta. Ericssons plan för en flytt från cellkontor till öppet 

kontorslandskap är väl utarbetad och jobbar grundligt med att involvera de anställda för 

att skapa en mer positiv inställning till flytten. Det kan dock argumenteras att utförandet 

kan förbättras genom en mer konsekvent process, vilket bidrar till att de anställda 

känner sig mer involverade och därmed tar en mer positiv ställning till det nya kontoret.  

Vi fann att en förändring i organisationskultur kräver en ledning som underlättar 

och anpassar sig till förändringar i kulturen.  

  



 

 

 

Förord 

Uppsatsen utgör ett kandidatexamensarbete omfattande 15 högskolepoäng och 

genomfördes under vårterminen 2012 av två studenter vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, Design och Produktframtagning. Utgångspunkten till rapporten var 

Corporate Social Responsibility och inriktades därefter mot hur förändring av 

kontorsmiljö kan påverka organisationskulturen på en avdelning inom ett företag. 

 

Ett stort tack till vår handledare Monica Lindgren, professor vid Industriell Ekonomi 

och Organisation, för mycket givande handledning och stort engagemang. Vi vill även 

tacka de anställda på Ericsson som bidragit till vårt empiriska material i form av 

intervjuer. 
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1. Inledning 

Att kunna stänga dörren om sig på jobbet är en självklarhet som gått ur tiden då de 

traditionella cellkontoren allt oftare byts ut mot kontorslandskap. Öppna kontor är inte 

en ny företeelse utan började utformas på 1950-talet, men dess popularitet har ökat 

väsentligt under det senaste decenniet (Karlsson, Mansour, 2007). Idag finns två 

bennämningar för denna typ av kontor: kontorslandskap, ett populärt uttryck från 70-

talet, och öppet kontor, som är ett populärt uttryck idag (Björk Bovin, Ståhl, 2009). 

Kontorets utformning är en bland flera faktorer som påverkar organisationskulturen. 

Då organisationskultur är ett abstrakt uttryck, har forskarna svårt att enas om en 

gemensam definition. De flesta är dock överens om att det handlar om kognitiva idéer, 

vilket innebär ett system med gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar och 

betydelser (Bang, Organisationskultur). För att få en fungerande organisation är det 

viktigt att medarbetarnas tolkning av organisationskulturen överensstämmer dem 

emellan (Thompson, 2011).   

Syftet med rapporten är att undersöka skiftet från cellkontor till öppet 

kontorslandskap och hur det påverkar arbetsmiljön och organisationskulturen. Studien 

koncentrerar sig på avdelningen Customer Logistics på Ericsson i Kista, med fokus på 

vilken effekt skiftet haft på avdelningens organisationskultur och hur den har förändrats. 

Undersökningen inkluderar även hur förändringen överensstämmer med de antaganden 

och teorier som existerar och påverkar beslut om kontorsutformning. Det leder fram till 

rapportens frågeställning: 

Hur kan förändring av den fysiska arbetsmiljön påverka 

organisationskulturen?  

2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Definition av organisationskultur 

Organisationskultur definieras som ”ett mönster av grundläggande antaganden – 

uppfunnet eller utvecklat av en viss grupp då den lärt sig hantera sina externa 

anpassningsproblem och interna integrationsproblem – som har fungerat tillräckligt bra 

för att betraktas som giltiga och som därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta 

sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem” (Schein, 2010). Genom 

att jämföra en sociologisk, en psykologisk och en antropologisk definition har en ny 

definition utvecklats (Bang, 1994): 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden.” 

Det är den senare definitionen som används i denna studie. 
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2.2. Organisationskulturens olika nivåer 

Organisationskulturen kan delas in i tre nivåer (Schein, 2010), vilka metaforiskt kan 

liknas med ett isberg (Egros tolkning av Selfridge och Sokolik, 1975, och French och 

Bell, 1979), se figur 1. På ytan finner vi artefakter, vilket innefattar allt vi kan se, höra 

och ta på. Strax under ytan finns värderingar och normer, vilka tydliggör vad 

organisationen anser är viktigt och vad som värderas som rätt och fel (Schein, 2010). 

Dessa är väl medvetna av individen (Hatch, 2002). Långt under ytan finner vi 

grundläggande uppfattningar och antaganden, som utgör organisationskulturens kärna. 

Dessa diskuteras eller konfronteras sällan, vilket vidare leder till att de är svåra att 

förändra (Schein, 2010). 

 

 

2.3. Faktorer som påverkar organisationskulturen 

Det finns tre kategorier av faktorer som påverkar organisationskulturens innehåll. 

Den första är människorna i organisationen, som med hjälp av olika bakgrund, 

erfarenheter, värderingar och målsättningar tillsammans bygger upp innehållet i 

kulturen. Den andra är omgivningsbestämda faktorer, vilka innefattar både den 

nationella och lokala kulturen organisationen befinner sig i. Vidare befinner sig 

organisationen i en bransch och en marknad, vilka präglar organisationens 

verklighetsuppfattning. Organisationen måste även anpassas till de regler och lagar som 

råder, samt till den tillgängliga tekniken företaget använder sig av. Den tredje faktorn är 

kulturutvecklingsprocessen som innefattar samspelet mellan människorna i 

organisationen, omgivande faktorer samt händelser organisationen utsätts för, 

exempelvis kriser eller segrar. (Bang, 1994)  

Figur 1. Illustration över organisationskulturens olika nivåer.  
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2.4. Definition av olika kontorstyper  

Cellkontor är kontor avskilda från varandra genom dörrar och väggar, som går från 

golv till tak (O’Neil, 2008). En av fördelarna med kontorstypen är de goda 

koncentrationsmöjligheterna som erhålls då konversationer runt arbetsplatsen 

minimeras (Annerlöv, Bengtsson, 2007). 

Öppna kontor kan anta flera olika former: små, mellanstora och stora. De definieras 

som små om de innehåller mellan 4 och 9 personer, mellanstora om de innehåller 10-24 

och stora om de är större än 25 personer. Det kontor som studeras i aktuell 

undersökning definieras därmed som stort. Det finns olika utformningar av öppna 

kontorslandskap, där de alternativa öppna kontorslandskapen så som flexkontor ökar i 

popularitet. Vanligaste i Sverige är dock att alla medarbetare har egna platser, vilket 

också stämmer för den avdelning som behandlas i denna studie. (Björk Bovin, Ståhl, 

2009) 

2.5. Vad händer när man flyttar? 

Det finns externa faktorer som påverkar en grupps organisationskultur. Även om de 

är sekundära till ledarnas påverkan på kulturen kan de både främja och hämma den 

önskade kulturen. De externa faktorerna som påverkar kulturen inkluderar: 

organisationens design och struktur, organisationens system och procedurer, ritualer, 

samt designen av det fysiska rummet, fasaden och byggnaderna (Schein, 2010). 

Samtliga faktorer påverkas av skiftet från cellkontor till öppet kontorslandskap. Det 

finns därmed anledning att anta att skiftet kommer att förändra organisationskulturen 

och det är troligtvis också det som är målet med proceduren.      

Vid en flytt påverkas organisationskulturens helhet, men likaså individerna som 

bygger upp kulturen. En större förändring i organisationen påverkar individernas 

förutsättningar att känna sig uppskattade och effektiva, men också deras förmåga att 

kontrolera situationen (Boleman, Deal, 2005). Företaget bör alltså tillta åtgärder på 

individnivå för att säkerställa att skiftet uppnår önskat resultat. Även denna teori stöttas 

av Boleman och Deal, som menar att utan stöd, utbildning och möjligheter att delta i 

processen blir de anställda lätt bromsklossar, som i sin tur nästan omöjliggör framsteg i 

processen.  ”Förändring rubbar [även] de rådande roll- och relationsmönstren på ett sätt 

som skapar förvirring och osäkerhet” (Boleman, Deal, 2005).  

Den mest utbredda teorin kring förändringar i organisationskulturen med koppling 

till öppna kontor berör medarbetarnas sammarbete och kommunikation. Flera forskare 

stöttar teorier om att öppna kontorslandskap ger medarbetarna mer utrymme för 

sammarbete och kommunikation (Eurenius, 2011; Karlsson, Monsour, 2007; O’Neill, 

2008). Förutom bättre kommunikation är ett skifte till ett öppet kontorslandskap ofta 

förknippat med mindre lokalhyror, eftersom fler människor får plats på en mindre yta 

(Björk Bovin, Ståhl, 2009). Den negativa aspekt som oftast tas upp då man talar om 

öppna kontor är en mindre personlig sfär, samt buller kring arbetsplatsen (Karlsson, 

Monsour, 2007; O’Neill, 2008).  



4 

 

 

Figur 2. En teoretisk tankemodell. 

2.6. Varför väljer företag att flytta till öppet kontor? 

Företag motiverar flytten till öppna kontorslandskap på flera olika sätt. Vanliga 

givna anledningar till en flytt till ett öppet kontorslandskap inkluderar bättre 

kommunikation, ekonomiska fördelar, samt snabbare inlärning (Björk Bovin, Ståhl, 

2009). 

2.7. Hur motiveras de anställda till skiftet? 

Motivation och produktivitet uppnås genom delaktighet och medinflytande. Det 

finns tre teorier som är vitala för motivering av anställda vid en större förändring: 

1. Individer måste uppleva att de utför ett meningsfullt arbete som leder fram till en 

användbar helhet. 

2. De behöver få personligt ansvar för resultatet, genom att använda egna 

erfarenheter under uppgiftens genomförande. 

3. Deras prestationer måste återkopplas för att utveckals. 

(Bolman, Deal, 2005) 

2.8. En teoretisk tankemodell 

En teoretisk tankemodell har framtagits för att koppla samman och skapa en 

helhetsbild över de olika teorierna, se figur 2. I modellen visas även koppling till 

undersökningens empiriska del. De dubbelriktade pilarna visualiserar att alla faktorer 

både påverkar och influeras av organisationskulturen. 
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3. Genomförande 

3.1. Val av forskningsmetod 

Utifrån råd från handledaren Monica Lindgren beslutades det att studien skulle 

begränsas till kvalitativa undersökningar, där personliga intervjuer valdes som 

forskningsmetod. Intervjuunderlaget hittas i bilaga 1-3. Syftet var att genom intervjuer 

få mer djupgående personliga svar och på så sätt erhålla en ingående förståelse över hur 

organisationskulturen ser ut på en specifik avdelning. I samråd med handledare och 

kursansvarig avslogs den kvantitativa undersökningen, där en enkät hade varit ett 

alternativ. Anledningen var att enkäter med låsta svarsalternativ inte fångar upp 

nyanserade svar, är svåra att följa upp om missförstånd uppstår och sällan når 

djupgående ärliga svar. Enkätsvar skrapar endast på ytan och stämmer sällan överens 

med verkligheten (Bang, 1994). 

Undersökningen började med en teoretisk informationshämtning för att införskaffa 

grundläggande kunskap att utgå ifrån, samt för att få en förståelse över vad tidigare 

teorier fatställt. Därefter började den empiriska undersökningen, vilken baseras på den 

insamlade kunskapen. Intervjuunderlag framtogs med öppna svarsalternativ, som är att 

föredra då en kultur ska fastställas (Bang tolkar Stelltiz, 1994). 

3.2. Vald organisation: Customer Logistics, Ericsson 

Undersökningen utfördes på Ericsson i Kista, på avdelningen Customer Logistics. 

Sedan början av 2000-talet har Ericsson succesivt flyttat sin verksamhet från cellkontor 

till öppna kontorslandskap. Alla nya kontor är numera öppna landskap om det inte finns 

speciella behov, såsom sekretess. Ericsson är långt från ensamma i denna förändring, 

antalet företag och organisationer som väljer öppna kontorslösningar framför klassiska 

cellkontor har ökat under de senaste decennierna (Björk Bovin, Ståhl, 2009). 

Anledningen till att Customer Logistics valdes som studieobjekt var att en av 

författarna till rapporten tidigare arbetat på avdelningen och därför visste att de nyligen 

genomfört en flytt från cellkontor till öppet kontor. Att från början vara bekant med 

organisationen kan ha både positiva och negativa effekter. Det är lätt att skapa kontakt 

och förtroende med företagen, men dock råder svårigheten att bibehålla en neutral roll i 

arbetet.  

I avdelningens öppna kontorslandskap jobbar ungefär 40 medarbetare. Avdelningen 

flyttade till det öppna kontoret 13 månader innan vår studie inleddes, men information 

om att flytten skulle ske gick ut flera år före flytten faktiskt ägde rum. De flyttade från 

ett annat område i Kista beläget närmare gallerian till ett kontor närmare huvudkontoret. 

Det tidigare kontoret bestod av cellkontor där 1-3 medarbetare arbetade i varje rum med 

ett gemensamt fika- och lunchrum för den specifika avdelningen.  

Nu sitter alla medarbetare i samma rum, med ledningsgruppen lite avskärmat i ena 

delen av rummet. Flytten skedde under en längre tid och innefattade en 

flyttningsprocess där flera parter var involverade. Genom ökad involvering ville 

Ericsson minska motståndet till flytten. 
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3.3. Val av intervjuobjekt 

För att få en förståelse över vilka motiv som låg bakom skiftet från cellkontor till 

öppet kontor och samtidigt förstå hur organisationskulturen blivit påverkad av flytten 

krävdes det informatörer från olika delar av Ericsson. Till första intervjun valdes en 

person på Ericsson som är insatt i utformningen av deras öppna kontor. Personen i fråga 

var också inblandad i beslutet varför avdelningen Customer Logistics skulle genomföra 

flytten. Därutöver, till den andra intervjun, utsågs en av avdelningscheferna på 

Customer Logistics för att få en övergripande förståelse över organisationskulturen på 

avdelningen, samt hur den uppfattas av ledningen. Vidare kontaktades fem, 

slumpmässigt utvalda, anställda på avdelningen i syfte att ge den verkliga uppfattningen 

om hur organisationskulturen ser ut. Fem personer utgör cirka 12 % av de personer som 

studien berör, vilket, enligt handledaren Lindgren, är ett relevant antal för denna typ av 

studie. 

4. Analys och resultat 

Samtliga intervjuer spelades in. Därefter avlyssnades de, samt transkriberades av 

båda rapportförfattarna för att få en så rättvis tolkning som möjligt av intervjumaterialet. 

Intervjuunderlaget jämfördes sedan med befintligt teori, vilket resulterade i rapportens 

analysavsnitt. 

4.1. Förändring av symboliska handlingar 

Organisationskulturen uttrycks bland annat genom olika symboliska handlingar, 

vilka formas och tolkas av medlemmarna i organisationen (Bang, 1994). Symbolerna 

bör tolkas på samma sätt av alla i gruppen för att få en fungerande organisation 

(Thompson, 2011). En symbolisk handling som medarbetarna på avdelningen känner att 

de förlorat i flytten till öppet kontor är hur de visar att de är upptagna och vill arbeta 

ostört. Tidigare, när varje anställd hade sitt egna kontor, visades det enkelt med stängda 

dörrar. I det öppna kontoret är den generella uppfattningen att det inte finns en lika 

tydlig markering. För att lösa problemet skapade de som planerade kontorslandskapet 

”mini meeting rooms” samt telefonbås, vilka är placerade i direkt anslutning till det 

öppna kontoret. I rummen finns möjligheten att stänga en dörr om sig för den som vill 

arbeta i enrum eller prata i telefon.  Syftet med de avskilda rummen löser i teorin det 

diskuterade problemet, men de anställda utnyttjar inte faciliteterna som planerat. Det 

anses för omständigt att koppla ur datorn och förflytta sig till ett annat rum. Istället har 

medarbetarna utvecklat ett nytt symboliskt uttryck. Den som vill arbeta ostört tar på sig 

hörlurar. Det fungerar mot småprat, men de anställda är överens om att det inte fungerar 

optimalt. Det är svårt att avgöra om personen i fråga pratar i telefon, vill arbeta ostört 

eller endast lyssnar på musik.   

Individerna framför i intervjuerna att störningsmoment är ett problem och att det 

påverkar effektiviteten. De har utvecklat en kultur som uppmuntrar till frågor, men som 

kräver att kollegorna läser av varandra och gör en egen bedömning av situationen om 

det lämpar sig att störa eller inte. Det tar cirka 20 minuter att komma tillbaka till 

koncentrationen efter att ha blivit avbruten (Vene, 2011). Då det tar så pass lång tid att 

återgå till koncentration, anser de ansällda att störningsmoment är ett problem.  
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Då organisationskulturen påverkats av skiftet har också uppfattningar och betydelser 

av symboliska handlingar förändrats. Organisationskulturen baseras på kollektiva 

tolkningar (Bang, 1994), vilka i denna studie uppenbart divergerar. Individerna i 

kontorslandskapet bör enas om hur problemet ska lösas. Ett förslag att införa ett 

flaggsystem har diskuterats på avdelningen, där en röd flagga betyder upptagen och en 

grön flagga innebär tillgänglig. Det finns dock problem med detta system då det kräver 

att alla använder systemet felfritt för att inte skapa irritation och ineffektivitet.  

4.2. Ökade det öppna kontroslandskapet kommunikationen mellan 
de anställda i kontoret? 

Antagandet att öppet kontorslandskap ökar kommunikationen är vanligt bland 

företag som väljer att flytta sin verksamhet till en sådan kontorsform (Björk Bovin, 

Ståhl, 2009). Senare forskning har dock visat att ett öppet kontorslandskap i många fall 

inte främjar kommunikationen utan snarare hämmar den (Brennan, Chugh och Kline 

2002). Då vi diskuterade varför flytten till öppet landskap genomfördes med en person 

som var involverad i beslutet, var en av anledningarna att ”om någon kör fast, ställs 

frågan direkt till gruppen istället för att man sitter och klurar själv.”. Det hävdades även 

att en nyanställd får snabbare inlärning genom att lättare kunna fråga om hjälp. 

De anställda på Customer Logistics har dock utvecklat en kultur som i många fall 

verkar hämma den upplevda kommunikationen mellan medarbetare. De har utvecklat en 

kultur där en av de centrala normerna är att individer inte stör varandra. Om behovet 

ändå finns att prata högt och därmed störa medarbetarna i det allmänna rummet måste 

problemet eller frågan bedömmas som viktig. 

Utformningen av organisationskulturen kan bero på flera faktorer, bland annat lokal 

kultur, nationell kultur och andra faktorer som kulturen måste anpassa sig till. En faktor 

som kan anpassas för att förända kulturen i önskad riktning är ledningens betydelse för 

kulturens innehåll. Det finns fem sätt som ledaren kan påverka kulturen på, där tre är 

relevanta för denna studie: 

1. Det ledningen riktar uppmärksamheten mot, mäter och kontrollerar i 

organisationen. 

2. Ledarnas reaktioner på kritiska händelser och kriser i organisationen. 

3. Medveten rollförebild, vägledning och träning. 

(Bang, 1994) 

Centralt för alla metoderna som ledaren/ledningen kan använda för att påverka 

kulturen är att det ledaren lägger focus på kan förändra kulturen. En teori varför 

kommunikationen har minskat är att ledarna riktade sin uppmärksamhet för mycket mot 

att visa hänsyn och för lite mot att utnyttja de nya kommunikationsmöjligheterna ett 

öppet kontor erbjuder. Om medarbetarna på avdelningen hade fått veta att 

kommunikation i kontoret värderades högt av ledningen finns anledning att tro att den 

värderingen skulle införlivas i avdelningens organisationskultur. Kulturer förändras, 

men bara då nya värderingar når in i kulturen utifrån, till exempel genom 

organisationsledningens beslut eller genom att man följer chefernas exempel. Det måste 

dock understryckas att nya värderingar kommer att integreras med de grundläggande 

antagandena först då de visat sig duga i termer av önskade resultat för organisationens 
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del (Hatch tolkar Shein, 2002). Då vi intervjuade medarbetare på avdelningen var det få 

som viste syftet med flytten till öppet kontorslandskap och därmed viste de inte att 

ledningens beslut kan ha grundat sig i en förhoppning till mer spontan kommunikation. 

4.3. De anställdas sociala interaktion i det öppna kontoret 

Det råder delade meningar hos de anställda om hur den sociala interaktionen har 

förändrats efter skiftet. En del tycker att gemenskapen förbättrats och kommunikationen 

ökat, medan andra påstår det motsatta. Huruvida de privata samtalen ökat eller minskat 

tolkas också olika beroende på individen. 

De som anser att kommunikationen ökat upplever också att de lärt känna varandra 

mer djupgående. Förklaringen är att de öppna kontoret gynnar fenomenet överhörning, 

vilket innebär att de anställda omedvetet hör konversationer i deras omgivning även då 

de inte aktivt deltar. Det leder till en bättre förståelse och mer insyn i kollegors 

arbetsuppgifter samt privatliv, vilket resulterar i ökad gemenskap. De bedömer även att 

aktiviteter utanför kontoret har ökat, vilket ökar privatare relationer. Frågan är om det 

beror på det öppna landskapet eller på att gruppen haft mer tid på sig att lära känna 

varandra (Thompson, 2011). På avdelningen råder även en uppfattning om att de 

personer som är tillbakadragna kommit närmare gruppen och interagerer i större 

utsträckning, vilket kan ha starka kopplingar till kontorslandskapets layout (Hatch, 

2002). 

Andra menar att samtalen minskat, vilket bidragit till en sämre 

gruppsamanhållning. Av de som är emot öppna kontorslandskap används ofta 

argumentet att en förändring mot öppna kontorslandskap kan påverka moralen (Ivory 

och Alderman 2009) och därmed gruppsammanhållningen negativt.  Rädslan av att störa 

sina medarbetare visar sig vara den största bidragande faktorn. Tidigare var det lättare 

att prata två till tre stycken i enrum, medan dagens situation gör att upp till femton 

personer hör samtalet. Det leder även till en större medvetenhet om vad personen i fråga 

uttrycker och alltför privata samtalsämnen undviks. Att den öppna kontorsmiljön leder 

till minskad kommunikation överensstämmer med en studie gjord av Oldham och Brass 

(1997). 

De anställda är eniga om att antalet konfliker på avdelningen är få, men att de 

konflikter som uppstår har bytt karaktär. Tidigare var otillräcklig 

informationsspridiningen ett problem, medan dagens situation istället leder till fler 

konflikter beträffande störande beteenden. Medarbetarna anser att de utan svårighet kan 

ta upp en diskussion då ett problem uppstår med individer, men att de öppna landskapet 

ändå hämmar samtalet eftersom det gör det mer offentligt. Ett litet problem kan 

uppfattas mycket större då dagens förhållanden nödvändiggör förflyttning till ett annat 

rum för den typen av samtal. 

De flesta anser att deras relation till chefen inte har förändrats på grund av skiftet, 

utan snarare att deras sätt att interagera har förändrats. Några upplever det som svårare 

att ta kontakt då förflyttning till ett annat rum bör ske, medan andra känner att chefen är 

mer lättillgänglig. Det är dock mest positiva reaktioner kring chefens närvaro. 

Anledningen kan vara att chefen får mer insyn i arbetet och därmed underlättas 

möjligheten till spontan feedback, vilket disskuteras närmare i ansnittet 4.6. Motivering 

genom involvering. 



9 

 

 

Figur 3. Vanliga reaktioner i samband med förändringar (Björk Bovin, Ståhl, 2009). 

4.4. Informationsflödet under flyttningsprocessen 

De flesta parter klargör att informationsflödet mellan beslutstagarna över 

kontorsdesignen och medarbetarna varit bra under processen av skiftet. Tidigt valdes 

representanter från avdelningen, vilka fick möjligheten att under en workshop uttrycka 

sin avdelnings åsikter och behov. Utifrån ett antal grundklossar, vilka utgjorde basen för 

hur det öppna kontoret kunde byggas, framtogs olika förslag på layouter som 

avdelningen fick välja bland. Den valda utformningen skulle sedan följas upp för att 

säkerställa att alla behov tillgodosågs. 

Modellen för hur de gick tillväga i flyttningsprocessen är bra och stämmer överens 

med aktuella teorier, vilka framhåller att det är viktigt att chefspositioner eller individer 

som sitter på information involverar sina medarbetare (Björk Bovin, Ståhl, 2009). Det 

förhindrar att rykten och spekulationer börjar spridas. Vidare upplevde medarbetarna att 

de blev väl uppdaterade under processen. Enligt de som bestämde att flytten skulle ske 

fick medarbetarna prova kontoret under en viss tid och därefter komma med feedback 

och chansen att korrigera det som inte fungerade. Det är en viktig del då det kommer till 

uppföljningsfasen av projektet. Studier visar att en av de viktigaste gemensamma 

faktorerna för företag som genomgått framgångsrika omstruktureringar är 

experimentering med den nya strukturen (Bolman, Deal, 2005). Det för att alla 

avdelningar och individer är olika och gemensamma lösningar inte bör antas fungera för 

alla. Tyvärr känner inte medarbetarna att en sådan uppföljning har skett. 

De som bestämde över utformningen av det öppna kontorslandskapet arbetade med 

en klassisk kurva om hur individer oftast reagerar i samband med förändringar, se figur 

3. De som utsätts för förändringen genomgår faserna förnekelse, rädsla, vrede, sorg, 

acceptans, intresse, lättnad, gillande och glädje (Björk Bovin, Ståhl, 2009). Ericsson 

försöker alltså sprida information till individer för att få dem att acceptera förändringen 

och trivas i det nya kontoret så snabbt som möjligt. Det märktes också på de anställda 

som berättade att de hade fått ta del av mycket information och anpassat sig till kontoret 

relativt snabbt. Omstrukturering leder alltid till motstånd och förvirring (Bolman, Deal, 

2005), däremot har Ericsson, med hjälp av ett bra informationsflöde, lyckats minska 

förvirringen och motståndet.  
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4.5. Varför byttes kontorstypen? 

En av anledningarna till flytten var att cellkontor inte ansågs fungera för den 

verksamhet som avdelningen bedriver. Ledningen antog att avdelningen primärt 

arbetade i team och att ett skifte från cellkontor till ett öppet kontorslandskap skulle öka 

funktionaliteten.  Det antagande att alla medarbetare i en organisation arbetar på ett 

homogent arbetssätt är vanligt och leder ofta till en falsk bild av hur ett öppet 

kontorslandskap kommer att påverka avdelningen (Ivory, Alderman, 2009). Att 

organisationen har verksamhetens behov i åtanke under ett skifte är vitalt enligt Björk 

Bovin och Ståhl (2009). Ericsson har tagit hänsyn till de positiva generella aspekterna 

med ett öppet kontorslandskap, men då de är ett stort företag bestående av många 

avdelningar med olika behov krävs det även att beaktning tas till avdelningarnas 

individuella behov. Flera medarbetare på Customer Logistics anser att 

kontorskiftesprocessen inte har tagit hänsyn till deras verksamhets specifika behov. 

Många känner att de har blivit flyttade på grund av en standard inom Ericsson 

koncernen, istället för ett befintligt behov hos deras avdelning.  

Det leder till frågan om medarbetarnas arbetssätt har förändrats på grund av skiftet 

eller om skiftet var en följd av ett förändrat arbetssätt. Inställningen till det öppna 

kontoret var både positiv och negativ på avdelningen Customer Logistics. Majoriteten 

av de intervjuade ansåg att de inte arbetade teambaserat i den grad att de märkte av 

fördelarna med ett öppet kontorslandskap på det sätt som Ericsson förutspådde. De 

flesta arbetar mestadels individuellt och även om de får en bättre inblick i 

medarbetarnas arbetsuppgifter anser de inte att det öppna kontoret gynnar dem i deras 

eget arbete.  Merparten ansåg att den största anledningen till flytten inte var att gynna 

deras specifika avdelnings arbete, utan istället att Ericsson i stort avsåg standardisera 

kontorstyperna. För att optimera en avdelnings arbete både ur ett effektivitetsperspektiv 

och medarbetarnöjdhetsperspektiv måste arbetet från den avsedda avdelningen tas i 

beaktning (Zalesny, Farace, 1987). Det är dock tydligt att Ericsson inte tagit hänsyn till 

den specifika avdelningens behov, vilket resulterat i att sammarbetet är en effekt av 

skiftet till öppet kontor istället för en drivande anledning till att genomföra skiftet. 

 

4.6. Motivation genom involvering 

Ett effektivt sätt att motivera sina medarbetare på är att involvera dem i beslut som 

tas i organisationen (Thompson, 2011) och det är en metod Ericsson medvetet planerade 

att använda. Medarbetarna fick möjligheten att framföra sina åsikter kring hur de 

arbetade och vilka behov som fanns i verksamheten. Därefter framtogs ett antal förslag 

på layouter över kontorslandskapet, av vilka avdelningen vidare fick komma överens 

om vilken de ansåg var lämpligast för deras sätt att arbeta. Enligt medarbetarna gav den 

valda layouten en mer avskärmad arbetsplats, vilket prioriterades högt. Dock visade det 

sig att medarbetarnas val inte var genomförbart då det inte fanns tillräckligt med 

utrymme i lokalen. När beskedet nådde de anställda på Customer Logistics uppstod 

besvikelse och irritation, vilket kan ha bidragit till en mer negativ inställning till skiftet. 

En del av medarbetarna påstod i intervjun att det vore bättre om de endast blev 

tilldelade en layout. Vi anser dock att tanken med att engagera de anställda i beslutet är 

god, men en grundligare undersökning kring vilken layout som passade rummet och 
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antalet arbetsplatser bör ha genomförts av de som i slutändan beslutar. På så sätt hade en 

ärligare involvering kunnat genomföras och konsekvensen hade förmodligen varit 

nöjdare medarbetare. Att få ta ansvar i beslut och därefter få bekräftelse är viktiga 

motivationsfaktorer (Herzberg, 1987). Vi anser att Ericsson inte levt upp till den grad av 

bekräftelse som krävs för tillräcklig motivation. Hade Ericsson låtit de anställda välja 

mellan tre genomförbara layouter hade medarbetarnas val kunnat uppmuntras och 

realiserats.  

Ett annat tillfälle då besvikelse uppkom på avdelningen var när de anställda 

upplevde att den feedback de fått möjlighet att ge till de som utformat det öppna 

kontoret inte tagits tillvara. Som tidigare nämnt finns tre teorier för vad som är vitalt vid 

motivering av anställda: 

1. Individer måste uppleva att de utför ett meningsfullt arbete som leder fram till en 

användbar helhet. 

2. De behöver få personligt ansvar för resultatet, genom att använda egna 

erfarenheter under uppgiftens genomförande. 

3. Deras prestationer måste återkopplas för att utveckals. 

(Bolman, Deal, 2005) 

Både den första och den andra punken lyckas Ericsson bra med. Dock genomförs inte 

den tredje punkten, vilket resulterar i frustrerade och mindre motiverade medarbetare.    

De anställda på Costumer Logistics var även delaktiga i utformningen av de 

förhållningsregler som finns på avdelningen. De uttrycker att det fanns vissa direktiv 

om vad reglerna skulle innehålla, men här anser vi dock att Ericsson lyckats bra med att 

involvera sina anställda då majoriteten av de intervjuade hade uppfattningen om att de 

bidrog till utformningen av reglerna. Att reglerna inte följs upp kontinuerligt är 

ingenting som bekymrar de anställda. I och med en organisationskultur som förespråkar 

öppenhet, tas endast reglerna upp vid behov. En sådan typ av uppföljning anses 

tillräcklig i det fallet.  

5. Slutsats 

Efter genomförandet och sammanställningen av våra intervjuer fick vi en inblick i 

hur organisationskulturen på avdelningen påverkats av skiftet mellan cellkontor och 

öppet kontor. Det mest oväntade var att kommunikationen inte påverkats i den riktning 

som väntats. Istället för en markant ökning i kommunikation upplevdes bland 

medarbetarna en oförändrad eller i vissa fall en försämrad kommunikation på grund av 

en hämmande norm, som byggde på viljan att inte störa andra. Avdelningen är också i 

behov av att hitta nya symboler, vilka gick förlorade under skiftet, till exempel 

symboler för när man inte vill bli störd. De har spontant börjat uppstå sådana 

symboliska handlingar, men då dessa inte är entydiga och ofta misstolkas behöver de 

tydliggöras.  Även om det fanns skillnader i organisationskulturen efter skiftet fanns det 

mycket som inte förändrats. Deras rutiner och ritualer har till exempel inte påverkats 

märkvärt.  

Det man kunde vänta av skiftet var att helhetsbilden av respektives arbetsuppgifter 

skulle bli bättre bland de anställda. Det var också det som blev verklighet. Även om inte 

alla medarbetare såg fördelar med att höra vad deras kollegor runt omkring arbetade 
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med var majoriteten överens om att mängden överhörning har ökat. Det har i sin tur 

ökat förståelsen över vad var och en arbetar med.  

Ledningen har försökt involvera de anställda på många sätt. De har värnat om att 

deras arbetskultur skall bevaras och att de skall vara nöjda över skiftet till öppna kontor. 

Ledningen har dock endast haft en generell bild över hur arbetet går till och till vilken 

grad medarbetarna samarbetar med varandra. Enligt ledningen beslutades det att flytten 

till öppet kontor var nödvändig för att arbetet krävde det. Det är något som 

medarbetarna inte håller med om. Vi anser därmed att ledningen borde genomfört en 

grundligare behovsanalys för att få en specifik bild över avdelningens arbetssätt. 

Vi anser att öppet kontor fungerar för Customer Logistics, men att det finns en del 

processer med förbättringspotential. Vi menar att anledningen till flytten inte varit 

tillräckligt tydlig för alla medarbetare, vilket skapade olika antaganden och därmed 

förvirring.  Om medarbetarna tydligare hade fått veta varför skiftet ägde rum hade 

troligtvis fler fått en bättre förståelse om varför skiftet ägde rum och fler skulle 

acceptera skiftet. Avdelningen måste även arbeta mer med de delar av 

organisationskulturen som förändrats. Det är viktigt att alla har samma förståelse för 

symbolik och normer, vilket inkluderar bland annat samtalston och samtalsämnen. 

Vi tycker att flyttningsprocessen som implementerats av ledningen var 

välstrukturerad. Den inkluderade berörda parter och fokuserade på att tillfredsställa 

maximalt antal berörda. Bland annat genom att motivera till implementering av egna 

regler. Det förenklar att reglerna blir en del av organisationskulturens normer, vilket 

anpassar kulturen till det nya kontoret. Vidare anser vi att flyttningsprocessen är väl 

utarbetad, men implementeringen var inte perfekt då det brast i kommunikationen. När 

de blev erbjudna en layout som inte var genomförbar underminerades syftet och 

effekten blev motsatt det eftertraktade. Medarbetarna kände att de inte kunde påverka 

någonting. 

Vi har också funnit ett behov av bättre uppföljning. Enligt ledningen skedde det en 

uppföljning två månader efter flytten, men de som jobbar på avdelningen har dock inte 

märkt av tvåmånadersuppföljningen och känner inte att de har fått påverka sitt kontor i 

efterhand. Vi håller med om att en viktig del vid förändringar är experimentering med 

den nya strukturen vid förändringar (Boleman, Deal, 2005).  
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BILAGA 1. Intervjuunderlag 1 

Intervju 1 

Syfte: Att ta reda på förväntningarna och motiveringen till skiftet från cellkontor till 

kontorslandskap. 

 Hur motiverades skiftet från cellkontor till kontorslandskap? 

 Varför och vad drev på? 

 Vilka faktorer prioriterades högst vid planering av skiftet? Exempelvis: 

o Lönsamhet p.g.a. minskad lokalkostnad 

o Trivsel hos de anställda 

o Flexibilitet hos de anställda 

o Effektivitet i arbetet 

 På vilket sätt realiserades de faktorerna? Användes en beprövad metod eller har 

Ericsson utvecklat en egen? 

 Hur lång tid tog processen från idè till färdig flytt? 

 Hur genomfördes flytten? 

o Hur lång tid tog det? 

o Vad hände med de anställda? Gällde samma förhållanden för chefer som 

för resterande anställda? 

 Var det några anställda som motsatte sig skiftet? 

o Om ja, hur behandlades dessa? 

o Finns möjligheten att ta hänsyn till individen? 

o Vem anser ni får anpassa sig, den anställde eller Ericsson? 

o Om nej, tolkades det som att alla var nöjda med förändringen? 

 Vilka var med och planerade samt bestämde utformningen på det nya 

kontorslandskapet? 

o Vilka blev exkluderade? 

o Fanns det flera olika förslag på utformningar 

 Vilka fördelar ser du att de anställda kan dra av flytten? 

o På vilket sätt? 

o På grund av vad? 

 Vilka nackdelar ser du de anställda kan dra av flytten? 

o På vilket sätt? 

o På grund av vad? 

 När i hierarkin slutar en anställd sitta i kontorslandskap? 

o Vad beror det på? 
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BILAGA 2. Intervjuunderlag 2 

Intervju 2. 

 

Syftet: Hur upplevde avdelning Customer Logistics på Ericsson skiftet generellt? 

 

Allmänt 

 Hur många är det som delar det öppna kontoret? 

 Hur många på din avdelning har tidigare suttit i cellkontor? 

 

Social interaktion 

 Upplever du att det är någon skillnad på hur medarbetarna interagerar med 

varandra efter organisationsförändringen jämfört med innan? 

o Hur samarbetar de när ett problem uppstår? Är det någon skillnad mellan 

cellkontor och öppet kontor? 

o Hur upplever du att de anställda tar stöd och hjälp av dig som chef nu när 

ni arbetar i kontorslandskap jämfört med när ni hade egna rum?  

o Har konflikterna mellan de anställda förändrats? På vilket sätt? 

 Upplever du att din interaktion med dina anställda har förändrats efter skiftet 

jämfört med innan? 

o Hur upplever du att avståndet mellan dig som chef och dina anställda har 

förändrats?  

o Är det lättare/svårare att ge personlig feedback/grupp feedback? 

 

Organisationskultur 

 Hur skulle du beskriva organisationskulturen på din avdelning? 

 Har organisationskulturen på avdelningen förändrats? Exempelvis:  

o Traditioner t ex. kaffepauser 

o Beteenden tex. kommunikation, samtalsämnen 

o Trivsel 

o Gruppkänslan 

 På vilket symboliskt sätt visar man hur man vill bli bemött? T ex. när man inte 

vill bli störd. 

 Hur tror du att din medarbetare upplever att du som chef sitter bland dem? 

o Positivt/negativt? 

o Övervakande/stödjande 

 Kan du förklara hur du upplever att organisationskulturen är på er avdelning? 

o Konkurrensmässig 

o Misstroget/misstänksamt?  

o Avslappnat/trivsamt?  

o Uppmuntrande/stödjande? 

 Kan du berätta om organisationens belöningssystem? 

o Informella/formella 

o Har de förändrats? 

o Har de förenklats/försvårats? 

 Vilka värderingar anser du att ledningen lägger störst vikt på? 
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o Har dessa förändrats? 

 Vilka värderingar anser dina medarbetare är viktigast? 

o Har dessa förändrats? 

 Kan du beskriva stämningen på avdelningen 

o Före flytten? 

o Under? 

o Efter flytten? 

 

Arbetssätt 

 Hur upplever du att din arbetsuppgift som chef har förändrats? 

o Positivt/negativt? 

 Har ert arbetssätt förändrats efter skiftet? 

o Mer/mindre standardiserat? 

o Har kontorslandskapet lett till bättre förståelse över vad var och en 

ansvarar för? 

o Har arbetsfördelningen blivit jämnare? 

 Har din insyn i dina anställdas arbetssätt förändrats? 

 Har ledningen fått mer insyn/kontroll över arbetet? 

 Har fler/färre börjat jobba hemifrån? 

 

Övrigt 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med att sitta i öppet kontor? 

 Har du fått påverka placeringen av personalen samt din placering? 

o Känner du att du ville vara mer/mindre inblandad? 

 Vad anser du var syftet med att byta till öppet kontor? 

 Känner du att ni ficka chansen att prova/förändra det öppna kontoret? 

 

Innan flytten 

 Hur meddelades personalen på din avdelning att flytten skulle ske? 

 Hur reagerade de anställda? 

 Vilket stöd fick ni från Ericsson? 

 Vilken roll hade du och dina medarbetare i flytten? 

o Hade ni någon representant från er avdelning? 

o Kände ni er delaktiga i processen? 

o Fick ni chansen att påverka er placering i det öppna kontoret?  

 Känner du att ni fick chansen att skapa egna förhållningsregler? 

o Kan du försöka specificera några strategier eller taktiker man måste lära 

sig för att kunna arbeta och trivas i detta kontorslandskap? 

o Finns det en trygghet hos de anställda att följa dessa regler/ta upp en 

diskussion om de inte följs? 

o Är dessa regler någonting som följs upp kontinuerligt? 

 Blev ni informerade i tillräckligt god tid anser du? 

o Fick ni svar på syftet med flytten? Vad Ericsson ville uppnå?
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BILAGA 3. Intervjuunderlag 3 

Intervju 3. 

Syfte: Att ta reda på hur de anställda på avdelningen Customer Logistics på Ericsson 

upplevde skiftet. 

Inledning 

 Syftet med Intervjun:  

o Vårt kandidatarbete vars syfte är att ta reda på hur Ericsson motiverar 

skiftet från cellkontor till kontorslandskap, samt hur skiftet påverkade 

organisationskulturen på arbetsplatsen. 

 Vilka är vi? 

 Materialet kommer användas till vår kandidatrapport och du kommer vara 

anonym. 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? Detta kommer endast användas av oss, 

samt möjligen vår handledare. 

Innan flytten 

 Hur meddelades du att flytten skulle ske? 

 Vilken var din reaktion? 

o Vilket stöd fick du från Ericsson? 

 Vilken roll hade du i flytten? 

o Kände du dig delaktiga i processen? 

o Känner du att du ville vara mer/mindre inblandad? 

o Fick du chansen att påverka din placering i det öppna kontoret?  

o Känner du att du som individ har blivit prioriterad? 

 Har ni några förhållningsregler? 

o Känner du att ni fick chansen att skapa egna förhållningsregler? 

o Beskriv hur idealet skulle bete sig i ert kontorslandskap? 

 Hur stämmer det överens med verkligheten? 

o Känner du dig trygg i att följa dessa regler/ta upp en diskussion om de 

inte följs? 

o Är dessa regler någonting som ni pratar om idag? 

o Finns det oskrivna regler (Exempelvis, Du bör… & Du bör inte…) 

 Blev du informerade i tillräckligt god tid anser du? 

o Hur informerades du? 

o Fick du chansen att ställa frågor? 

o Vad anser du var syftet med att byta till öppet kontor? 

o Fick ni veta vad Ericsson ville uppnå? 

 Skapades utrymme för att vädra åsikter? 

 Hur gick samtalen på avdelningen? 

 Hur kändes stämningen på avdelningen? Före/efter? 

 Pratade ni om förväntningar/farhågor? 
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o Uppfylldes dina förväntningar? 

Social interaktion 

 Upplever du att det är någon skillnad på hur du och dina medarbetare interagerar 

med varandra efter organisationsförändringen jämfört med innan? 

o Hur samarbetar ni när ett problem uppstår? Är det någon skillnad mellan 

cellkontor och öppet kontor? 

o Har antalet konflikterna mellan er på avdelningen/andra avdelningar 

förändrats? På vilket sätt? 

o Har din relation till din chef/medarbetare påverkas av skiftet? 

 Lättare/svårare att ta kontakt? 

o Är det lättare/svårare att ge personlig feedback till dina medarbetare? 

 

Organisationskultur 

 Hur skulle du beskriva organisationskulturen på din avdelning? 

o Konkurrensmässig 

o Misstroget/misstänksamt?  

o Avslappnat/trivsamt?  

o Uppmuntrande/stödjande? 

 Har organisationskulturen på avdelningen förändrats? 

o Traditioner, t ex. kaffepauser, mötesfrekvens, tid man börjar/slutar 

o Beteenden, t ex. kommunikation, samtalsämnen 

o Trivsel, t ex. finns en jargong eller är det fokus arbete. 

o Gruppkänslan 

 På vilket symboliskt sätt visar man hur man vill bli bemött? Exempelvis när du 

inte vill bli störd. 

 Hur klär man sig på er avdelning? Vad utstrålar det? 

 Kan du beskriva vad ert öppna kontor utstrålar? Känslor 

 Hur upplever du att din chef sitter bland er? 

o Positivt/negativt? 

o Övervakande/stödjande 

 Vilka värderingar anser du att ledningen lägger störst vikt på? 

o Har dessa förändrats? 

 Vilka värderingar anser du är viktigast? 

o Har dessa förändrats? 

 

Arbetssätt 

 Har ditt arbetssätt förändrats efter skiftet? 

o Mer/mindre standardiserat? 

o Har kontorslandskapet lett till bättre förståelse över vad var och en 

ansvarar för? 

o Anser du att du jobbar teambaserat eller individuellt? 

o Hur upplever du arbetsfördelningen? Jämnare/ojämnare? 

 Har ledningen fått mer insyn/kontroll över ditt arbete? 

 Händer det att du arbetar hemifrån? 

o Varför väljer du att göra det? 
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o Oftare/mer sällan nu? 

 

Övrigt 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med att sitta i öppet kontor? 

 Vilka begränsningar/möjligheter finns med kontorslandskap anser du? 

 Känner du att ni ficka chansen att prova/förändra det öppna kontoret? 

 Upplever du att dina arbetsuppgifter lämpar sig för öppet kontor? 

 Pratar ni om arbetsmiljön? Exemplevis: 

o Störande ljud? 

 Känner du dig uppmuntrad för ditt arbete?  

o På vilket sätt uttrycker det sig?  

 

 

 


