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Sammanfattning 
 
Uppsatsens 
titel:                   Den initiala fasens betydelse vid organisatoriska 
                           förändringsprocesser 
 
Ämne/Kurs:      Magisteruppsats i Organisation, 10 poäng 
 
Författare:      Dragisa Jovanikic, Daniel Nordström  
  
Handledare:      Christine Blomqvist 
 

Problem:           Vilken betydelse har initialfasen för en organisatorisk    

                           förändringsprocess? 

                     Finns det några faktorer i initialfasen som är avgörande för 

                     förändringsprocessens utfall och i så fall vilka är dessa faktorer? 
 

Syfte:               Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera initialfasens 

     betydelse i en förändringsprocess i ett serviceföretag, med   

     fallföretaget Serviceshop som exempel. Vår ambition är att nå 

     ökad förståelse för faktorer som är avgörande för en lyckad 

     initialfas i en förändringsprocess.  
 

 
Metod:              Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är 
                          abduktiv. Material samlades främst in genom intervjuer. 

 
Slutsatser:         Uppsatsen visar att initial fasen är avgörande för en framgångsrik 
                           förändringsprocess. Vidare åskådliggjorde vi ett antal faktorer  
                           som är viktiga för en lyckad initial fas och hela  
                           förändringsprocessen.  Vår forskning visar att fallföretaget,  
                           Serviceshop,  inte beaktat dessa faktorer i sin planerade  
                           förändring.   
 
Nyckelord:       förändring, personal, serviceföretag, callcenter,  
                           företagsledning, kundtjänst 
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Abstract 
 
Title:     Organizational changes: The significance of the initial phase 
 
Course:     Organization, Business Administration, Master(D)level, 10 credits 
 
Authors:     Dragisa Jovanikic, Daniel Nordström  
 
Mentor:     Christine Blomqvist 
 

Problem:     In an organizational change process, which significance has the     

                          initial phase? For the result of an organizational change process,    

                          are there any decisive factors and if so which are they?   
 
Purpose:     The purpose of the study is to investigate and analyse the    
                          significance of the initial phase in an organizational change  
                          process, in this case the company “Serviceshop”. Our ambition is  
                          to increase the understanding of significant successful factors that  
                          can be useful in an organizational change process. 
 
Method:     This is a qualitative case study. The data is mainly gathered   
                          through interviews. 
 
Conclusions:   This study shows that the initial phase has a decisive importance             
                         whether an organization change process will be successful or not.   
                         It shows a number of factors that are important to succeed the  
                         initial phase and all through the change process. Our research  
                         results also show that the case company yet has not taken into  
                         consideration these factors in their change process plan.     
 
Key words:      change, employees, service company, call centre, company        
                          management, customer service 
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Förord 
 
 
 
Inledningsvis vill vi lyfta fram det faktum att vi under uppsatsens arbete upplevt 
en mycket intressant och lärorik period. Annorlunda synpunkter från olika 
grupper inom företaget har utökat våra kunskaper om förändringar och dess 
svårigheter. 
 
Vi vill gärna tacka alla som har hjälp oss med uppsatsen. Stort tack till vårt 
fallföretag Serviceshop som har ställt upp med personal resurser trots att de under 
denna period var överbelastade. Speciellt tack till Göran Birkenstråle, Regionchef 
Nordstad som gav oss möjligheten att skriva denna uppsats.  
 
En särskilt tack vill vi framföra till vår handledare Christine Blomqvist vid 
Företagsekonomiska institutionen för hennes engagemang och tips som har gjort 
detta arbete möjligt.  
 
Lund, maj 2004 
 
Daniel Nordström                                               Dragisa Jovanikic 
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1 INLEDNING 
 

 

Detta kapitel avser att ge en bakgrund till uppsatsen samt att diskutera varför vi 

anser att ämnet är intressant att belysa. Med detta som utgångspunkt följer vår 

problemformulering samt studiens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas 

med en kort disposition över hur vi valt att strukturera uppsatsen.     

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

De flesta organisationer står någon gång inför en organisationsförändring. 

Organisationsförändringar behöver inte ske med stora omvälvningar utan kan ske 

kontinuerligt som en del i de mest vardagliga rutinerna (Nilsson, 2003). För 

somliga företag är det en kontinuerlig del av organisationens utveckling, för andra 

sker det efter krav från omvärld och intressenter. Vi kan ställa oss frågan varför 

företag förändras? Curt Andersson (2001 s. 98) har en förklaring:   

 

"…att organisationer överhuvudtaget förändras är att de är en produkt av kontinuerlig 

samhällsutveckling. Man måste således ta hänsyn till både historiska, kulturella 

ekonomiska och sociala faktorer för att förstå förändringens karaktär nödtorftigt." 

 

I många fall riskerar en större organisationsförändring att skapa kaos, bl.a. då det 

ofta finns många olika uppfattningar och viljor som ska tillgodoses innan beslut 

fattas om vilken väg förändringen ska ta. Organisationsförändringar som 

forskningsområde ses av många som intressant eftersom det alltid går att 

återvända till förändringens initiala fas, då förväntningar och ansvarsfördelning 

byggs för att sedan jämföra med det verkliga resultatet av förändringen. 

Skillnaderna mellan förväntat resultat och verkligt resultat kan därmed blottläggas 

och orsakerna till eventuella avvikelser analyseras. 

 

Det finns många teorier om organisationsförändringar. Ofta berör de hela 

händelseförloppet i en förändring, från den initiala fasen till slutförande och 

reflektioner kring gjorda förändringar. Teorierna är ofta kopplade till scheman och 

mönster med bestämda delar och faser som en förändring antas innebära, men går 

sällan in på djupet om vad en organisationsförändring i respektive fas innebär och 

vilka problem som kan uppkomma. 



Kotter (1995) menar att uppemot 50 procent av de företag som han undersökt har 

fallerat redan i den initiala fasen. En av de främsta anledningarna till detta var att 

cheferna ofta underskattade hur svårt det är att få anställda att lämna sin trygga 

arbetssituation och anta en förändring.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den här uppsatsens fallföretag, Serviceshop1, har vid tidpunkten för insamling av 

material till denna studie kommit in i ett skede där ledningen ställer sig frågan 

vilken förändringsväg de ska välja. Vägskälet står mellan ett centraliserat 

callcenter eller en effektivisering av de fyra enheter, Kundtjänst, som idag 

behandlar inkommande samtal. 

 

Serviceshop är ett svenskt företag inom tjänstesektorn som gått från ett 

traditionellt kundmöte, där kunderna besökt kontoren, till att numera även 

behandla kundmöten via telefon och Internet. De senaste åren har inneburit en 

ökad efterfrågan på företagets produkter, något som även ökat trycket på de 

kundtjänstsenheter som hanterar inkommande samtal. Kunderna har märkt av en 

ökad väntetid i telefon och i många fall har väntetiderna skjutit i höjden. Kunder 

tvingas under vissa tider på dygnet vänta i upp emot 45 minuter för få tala med 

kundtjänstpersonal. Stressade innesäljare och arga kunder har hört av sig till 

företagsledningen och beklagat sig över situationen och efterlyst en förändring.  

 

Det gäller således för Serviceshop att bestämma sig för vilken effektivitet de vill 

uppnå och på vilket sätt de vill uppnå den. En hög tillgänglighet mot kund skulle 

kunna uppnås med en större personalstyrka. I slutändan kan problemet 

sammanfattas som en avvägning mellan ekonomisk effektivitet och 

kundtillfredsställelse, där det ekonomiska resultatet förväntas väga tyngst. 

 

För att effektivisera Kundtjänst, som idag geografiskt är utspridd till fyra regioner, 

Nordstad, Väststad, Mittstad och Sydstad, har ett förslag till förändring lagts fram 

från ledningen. I korthet innebär förslaget att företaget samlar 

kundtjänstverksamheten i antingen en eller två enheter som går under 

benämningen callcenter. I dessa callcenter är det meningen att innesäljare från 

samtliga fyra regioner ska arbeta. Det är här de stora initiala planeringsproblemen 

med förändringen uppkommer. 

 

                                                 
1 Serviceshop är ett fingerat namn. 
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I valet av antalet callcenter avgörs även i vilken omfattning företagets innesäljare 

vill/kan vara kvar eller inte. Risken med att centralisera verksamheten till en eller 

två regioner är att de innesäljare tillhörande de övriga regionerna tvingas byta 

arbetsplats och pendla eller flytta, vilket inte accepteras av alla innesäljare. Detta 

kan leda till att företaget tappar ett stort humankapital, genom en förlust av en 

större del av sin kompetenta personal. Eventuella nyanställningar till följd av 

avhopp ökar därmed risken för den försämrad kontinuitet som ofta medföljer en 

hög personalomsättning. 

 

Serviceshop är således inne i början av en förändringsprocess där Kundtjänst ska 

omvandlas till ett eller flera callcenter. Förhoppningen är att förändringen ska leda 

till både ekonomisk effektivitet och ökad kundtillfredsställelse. Samtidigt måste 

personalens förväntningar och attityder samt de eventuella problem som 

förändringen medför vägas in i ledningens beslut.  

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Utifrån diskussionen ovan har följande problem utkristalliserats: 

- Vilken betydelse har initialfasen för en organisatorisk förändringsprocess? 

- Finns det några faktorer i initialfasen som är avgörande för 

förändringsprocessens utfall och i så fall vilka är dessa faktorer? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera initialfasens betydelse i en 

förändringsprocess i ett serviceföretag, med fallföretaget Serviceshop som 

exempel. Vår ambition är att nå ökad förståelse för faktorer som är avgörande för 

en lyckad initialfas i en förändringsprocess.  

 

 

1.5 Kort om uppsatsens avgränsningar 
 

Den förändringsprocess som Serviceshop står inför skulle kunna betraktas utifrån 

ett antal olika perspektiv. Det skulle t.ex. kunna vara intressant att diskutera 

strategiska för och nackdelar med skapandet av callcenters eller att inta kundens 
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perspektiv och därigenom undersöka hur Serviceshop på bästa sätt skulle kunna 

skapa ökad kundtillfredsställelse. Vi har emellertid valt att fokusera på 

förändringsprocessens organisatoriska och personella aspekter, snarare än på de 

rent tekniska delarna av ett förändringsarbete. Vi har således inte för avsikt att 

exempelvis uttala oss om tekniska aspekter såsom informationssystem.     

 

Vidare har vi valt att studera ett fallföretag som befinner sig i den initiala fasen av 

en organisationsförändring. Vårt fallföretag hade vid intervjutillfället inte påbörjat 

sin förändringsprocess.   

 

 

1.6 Disposition 
 

Efter inledningskapitlet diskuteras, i kapitel 2, uppsatsens metodologiska 

utgångspunkter, med fokus på hur föreliggande studie utformats samt på hur den 

empiriska undersökningen genomförts. I kapitlet förklaras hur urvalet av källor 

gjorts samt vilka principer som väglett uppsatsens materialhantering.  

 

I kapitel 3 behandlas de utgångspunkter som utgör fallstudiens teoretiska 

sammanhang och som ligger till grund för den empiriska undersökningen.  

 

Kapitel 4 beskriver de intervjuer som utgör uppsatsens empiriska grund. 

Empirikapitlet inleds med en presentation av de personer som intervjuats. 

 

I kapitel 5 analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkter som presenterats i kapitel 3. 

 

I kapitel 6 presenteras slutligen arbetets slutsatser. Avslutningsvis presenteras 

uppslag till vidare studier inom ramen för uppsatsens intresseområde. 
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2 METODDISKUSSION 
 

 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att åstadkomma vårt 

syfte. Vi inleder med att presentera vår arbetsprocess, dvs. hur vi inhämtade 

empiriska data. Detta ger även en bakgrund till hur vi kommit fram till vårt 

ämnesval. Vi fortsätter sedan med vårt val av teorier för att slutligen diskutera 

eventuella problem i fråga om insamling och behandling av material.   

 

 

 

2.1 Vår arbetsprocess - val av företag 
 

Efter att ha bestämt oss för att skriva en uppsats baserad på ett företagsspecifikt 

och empiriskt problem kontaktade vi ett tiotal företag och undersökte 

möjligheterna att skriva vårt arbete med deras hjälp. Många presumtiva fallföretag 

svarade aldrig och vi bestämde oss därför för att kontakta företag vars 

arbetsområden byggde på ämnen från våra tidigare uppsatser.  

 

Det företag vi slutligen fick kontakt med, Serviceshop, var positivt inställt till att 

låta oss göra en studie kring deras problem. Vi fick svar från en regionchef, men 

även informationschefen uttryckte att de befann sig i en situation som han 

upplevde "skulle passa oss som hand i handske". I sitt svar beskrev 

informationschefen företagets problem och en tänkt eventuell lösning. Företagets 

problem beskrevs som ett steg i en förändringsprocess, där företaget, med sin 

lokala närvaro som en viktig framgångsfaktor, var på väg att gå från 

decentraliserade kundtjänstenheter på fyra orter, till en central enhet på en eller 

två orter. Man ville således skapa ett eller två callcenter.   

 

Ett par dagar senare fick vi kontakt med den ansvarige för Kundtjänst, tillika 

ansvarig för det aktuella problemområdet och chef för Region Nordstad. Tid för 

möte bokades och vi fick möjlighet att presentera oss och berätta hur vi ämnade 

arbeta med en eventuell uppsats gällande det aktuella problemet. Chefen var 

positivt inställd till att låta oss undersöka det aktuella problemområdet. Han 

föreslog att vi, i gengäld mot att göra en uppsats, skulle hjälpa företaget att ta reda 

på och klargöra ledningens och de innesäljares uppfattningar om hur det aktuella 

problemet skulle kunna lösas.  

 



 11 

 

2.2 Uppsatsens ansats  
 

Efter att ha valt fallföretag började vi med insamling av empirisk information som 

vi jämförde med våra tidigare lärdomar och intresse. Vi bestämde oss för att 

undersöka möjliga teorier om organisationsförändringar i allmänhet. Denna 

teoretiska inriktning beskriver en förändringsprocess från initialfasen till 

slutfasen. Serviceshop befann sig i början av en förändringsprocess och kunde av 

den orsaken inte analyseras med hjälp av allmänna teorier om 

organisationsförändringar.  

Vi växlade teoretisk inriktning eftersom vi ansåg att vår empiri kunde analyseras 

med hjälp av teorier om organisationskultur i förändring, något som visade sig 

vara en alltför svår uppgift. Efter många diskussioner och handledningar gick vi 

tillbaka till den ursprungliga idén med teorier om organisationsförändringar, med 

fokus enbart på den viktiga initiala fasen av en förändringsprocess. 

 

Tillvägagångssättet påminner om vad Alvesson & Sköldberg (1994) benämner 

som en abduktiv ansats. Ansatsen kan kallas abduktiv då vi utgår från den 

empiriska information vi hämtat från Serviceshop, men då vi samtidigt inte 

avvisar de teoretiska förföreställningar som vi tidigare hade om 

organisationsförändringar. 

 

Eftersom vi samlade in empirin innan vårt val av teoretisk referensram är den 

abduktiva ansatsen en passande beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Dessutom 

hade vi redan både uppfattningar och teoretisk information från tidigare studier 

och erfarenheter. 

 

 

2.3 Val av fallstudie 
 

Vid val av en fallstudie, undersöks ett fenomen i sin realistiska miljö eller i sin 

kontext, i vilken gränserna mellan dem inte är givna (Backman, 1998). Vi har 

utfört en fallstudie där vi intervjuat våra respondenter vid respektive arbetsplats. 

Vid enstaka fall har vi även fått observera och fått förklarat specifika fenomen av 

innesäljare, vilket inte kunde ha förklarats enbart via intervjuer. Detta har skett 

efter intervjutillfället, då ett par av de innesäljare visat sin arbetsplats och hur 

arbetet för dem i praktiken fungerar. 
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Eftersom vi ämnar beskriva, undersöka och förstå ett problemområde, som i vårt 

fall är fyllt av komplexitet passade fallstudien oss väldigt bra. Patel & Tebelius 

(1987) menar att utförandet av en fallstudie syftar på att undersöka exempelvis en 

organisation, i vårt fall Serviceshop, i vilken vi utgår från ett helhetsperspektiv. 

Genom kvalitativa intervjuer med alla involverade yrkesgrupper har vi 

införskaffat oss omfattande information om företaget och deras problem med 

Kundtjänst, detta för att uppnå ett helhetsperspektiv. En fallstudie undersöker ett 

större antal variabler i detalj, än vad som skulle vara möjligt att erhålla vid en s.k. 

survey - undersökning, och vid val av kvantitativ metod. En anledning till detta är 

att vi som forskare under intervjuns interaktion har möjlighet att ingripa och föra 

samtalet i den riktning som vi anser vara väsentlig. Ett val av kvantitativ metod 

skulle därmed inte ge oss den möjligheten, och i och med det skulle eventuella 

ingående beskrivningar och uppfattningar utelämnas. 

 

Avsikten med en fallstudie kan vara rent deskriptiv, vilket i vårt fall skulle 

innebära att vi skapade och redogjorde för bilder av företaget och den kommande 

organisationsförändringen (Backman, 1998). Vår studie är delvis av deskriptiv 

natur, främst i vår beskrivning av företagets problem och respondenternas 

uppfattningar kring problemet. Detta skildras i vårt empiriavsnitt. En fallstudie 

kan även vara av explorativ karaktär, där det företagsspecifika problemet 

förklaras, undersöks och analyseras (Backman 1998 och Patel & Tebelius 1987). 

Med hjälp av vårt teoriavsnitt kommer uppsatsens explorativa karaktär framställas 

under avsnittet analys, där vi analyserar vårt empiriska material med hjälp av vår 

teoretiska referensram. 

 

 

2.3.1 Problem med val av fallstudie 

 

Då fallstudiens styrka är dess ekologiska validitet, att generalisera från en kontext 

till en annan, är dess svaghet populationens validitet, dvs. förmågan att 

generalisera till en större grupp (Patel & Tebelius, 1987). Syftet är inte heller att 

skapa generaliserbarhet utan att skapa förståelse för viktiga aspekter med 

Serviceshop som fallföretag, men vissa slutsatser är säkerligen användbara för 

organisationer med förutsättningar som liknar vårt fallföretag. Vi har trots allt 

intervjuat sju av nio personer i ledningsgruppen samt alla tre mellanchefer och sju 

av sextio innesäljare vilket borde vara tillräckligt med empiriskt material för att 

kunna styrka några av våra slutsatser.  Samtidigt är varje förändringsprocess 

specifik och det kan vara svårt, om än omöjligt, att finna en lösning som passar 

alla organisationer. 
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2.4 Intervjuer 
 
Till vår empiri har vi insamlat data med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuer 
är en teknik som bygger på att inhämta information via frågor (Patel & Tebelius, 
1987). Robson (1993) menar att en intervju kan anta ett antal olika former och 
vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Vår första intervju med 
den ansvarige för Kundtjänst var ostrukturerad, eftersom vi endast hade en 
generell uppfattning om vilket område vi ämnade skaffa mer information om 
(förändringsprocessen kring Kundtjänst). Därför lät vi konversationen med 
respondenten utvecklas inom detta område, och intervjun utfördes mer i form av 
normal samtalskaraktär med frågor och svar från både intervjuare och respondent. 
Denna intervjuform är passande i början av ett projekt (Halvorsen, 1992). Våra 
övriga intervjuer var mer av semistrukturerad art, då vi i förväg utarbetat ett antal 
frågor som vi ville ha svar på. Som intervjuare fick vi under intervjuernas gång 
möjlighet, och även anledning, att förändra den inbördes ordningen mellan 
frågorna och ändra frågornas frasering, men även att ge förklaringar och utelämna 
eller lägga till frågor allt eftersom. Vi använde oss därmed inte av den 
strukturerade intervjun, eftersom vi inte i förväg visste vilken väg som var den 
mest passande, och eftersom vi var medvetna om att frågorna kunde missuppfattas 
eller feltolkas. 

 

För att få en djupare förståelse av våra respondenters beteende och motiv använde 

vi oss av djupintervjuer. Djupintervjuer är ett samtal där intervjuaren uppmuntrar 

respondenten att med egna ord formulera erfarenheter som är relevanta för 

intervjuns syfte. Vi hade inte kunnat utnyttja denna möjlighet om vi exempelvis 

valt att använda enkäter (Halvorsen, 1992). "En sådan metod (djupintervjuer) 

förutsätter emellertid ett förtroligt förhållande mellan intervjuare och 

intervjuperson" (Halvorsen, 1992). Vi berättade tydligt för våra respondenter att 

intervjuerna var en del av vår uppsats, men att de även utgjorde ett led i en 

möjlighet för Serviceshop att få en klarare bild av situationen inför den stundande 

förändringen. Vi gav samtliga respondenter anonymitet gentemot sitt företag, i 

hopp om att de skulle ärligt svara på frågorna samt våga framföra kritik (såväl 

positiv som negativ). Vi använde oss av bandspelare för att spela in intervjuerna. 

Samtliga respondenter godtog användandet av bandspelare, vilket givetvis 

underlättade vårt arbete. Inspelningarna gav oss möjligheten att återhämta exakt 

information och skriva ned intervjuerna i dess ursprungliga form.   
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2.4.1 Kritik mot val av intervjuform 

 

Ett tänkbart alternativ, vilket både kunde ha sparat tid och givit oss möjlighet att 

intervjua fler innesäljare, vore användandet av så kallade gruppdiskussioner. 

Fördelen med gruppdiskussioner är att de kan framkalla respondenternas dolda 

uppfattningar, samtidigt som respondenterna ges möjligheter att argumentera mot 

och komplettera varandra (Halvorsen, 1992). Vi avfärdade dock denna 

intervjumetod då vi, till skillnad från Halvorsen, menar att samtal i grupp kan vara 

hämmande för oliktänkande respondenter. Risken med gruppdiskussioner, som vi 

ser det, är att personer i en grupp kan påverka varandra till en gemensam 

uppfattning. Vår avsikt var att våra respondenter skulle få möjlighet att uttrycka 

sina egna kritiska uppfattningar, utan risk för att bli dömda eller hämmade av sina 

medarbetare. Dessutom hade det varit svårt att uppehålla ett större antal av 

företagets innesäljare samtidigt, då problemen med företagets tillgänglighet hade 

belastats. Vi är emellertid medvetna om att användandet av bandspelare, och vår 

närvaro såsom utomstående personer, på olika sätt kan ha påverkat våra 

respondenter.     

 

 

2.4.2 Val av intervjupersoner 

 

Vi fick en lista med potentiella respondenter, från företagets ledning och 

mellanchefsnivå, och bokade snabbt tid för intervju med vederbörande. Då det 

företagsspecifika problemet handlar om en organisationsförändring kring 

Kundtjänst bestämde vi oss för att vi ville intervjua parter inom alla berörda 

hierarkier och yrkesområden, från ledning och mellanchefer till innesäljare inom 

Kundtjänst. Sju personer från ledningen, inklusive en facklig representant, 

samtliga tre berörda mellanchefer och sju personer bland innesäljarna 

intervjuades, sammanlagt 17 stycken.   

 

Vilka krav bör man som forskare då ställa på en intervjuperson? Spradly (Bang 

1999) menar att den intervjuade bör ha varit verksam i organisationen i minst ett 

år för att den ska vara självklar för honom. Intervjupersonen bör även ha en daglig 

kontakt med organisationen, eftersom denne annars riskerar glömma eller 

förvränga data. Det kan vara fördelaktigt om organisationen är relativt okänd för 

intervjuaren eftersom denne med eventuella förhandskunskaper riskerar förbise 

viktiga delar då dessa kan ses som självklara. Samtliga respondenter hade varit 

verksamma i minst ett år, och alla arbetade idag inom den berörda organisationen.  
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2.4.2.1 Kritik mot val av intervjupersoner 

 

Vi intervjuade tio av de tretton potentiella respondenterna som listan (med ledning 

och mellanchefer) innehöll. Det är svårt att säga huruvida de tre som inte 

intervjuades hyste uppfattningar som avvek eller påminde om respondenternas. 

De tre som inte intervjuades tillhör ledningen och var under intervjuperioden 

mycket svåra att nå. Anledningen kan möjligtvis ha varit ett ointresse att delta vid 

intervjuerna, men förmodligen förekom tidsbrist vilket även påtalades. Samtliga 

berörda mellanchefer intervjuades. Vid vårt val av respondenter tillhörande 

innesäljarna fick vi ta kontakt med respektive mellanchef för att boka tider. Vi 

hade dock krav på olika kriterier, såsom en fördelning av ålder, tidigare bakgrund, 

arbetsuppgifter och anställningstid inom Serviceshop.  

 

Mellancheferna vid två orter gav oss möjlighet att intervjua sammanlagt sju 

personer som motsvarade våra kriterier. Vid ett val av sju personer tillhörande en 

grupp av 60 finns alltid möjligheten att våra respondenter inte speglar resterande 

53 personers uppfattningar. Då vi inte själva på egen hand valde intervjuobjekt 

finns möjligheten att mellancheferna valt personer som de anser passar dem bäst. 

Däremot vill vi påstå att svaren från innesäljarna till stor grad påvisar att 

mellanchefernas val utfördes utan större tanke på att påverka utfallet av vår studie. 

 

Validiteten bland de intervjuade anser vi vara hög eftersom vi har valt att 

intervjua personer som står i närmast relation till studiens fenomen, och som 

antingen arbetar inom Kundtjänst eller med planering av förändringsprocessen.     

 

 

2.5 Val av teoretisk referensram 
 

Efter våra första intervjuer hade vi för avsikt att studera organisationsförändringen 

tillsammans med litteratur och teorier om förändringsprocesser. Det finns mycket 

litteratur om förändringsprocesser, med beskrivningar av förändringsprocessens 

olika stadier samt de problem och utmaningar som företag riskerar att möta i 

omvälvande skeden. För att underlätta förståelse av Serviceshops situation har vi 

valt att ta fasta på ett antal teorier som belyser en förändringsprocess ur olika 

perspektiv. Teorierna kompletterar delvis varandra vilket ger en koherent bild av 

problem och möjligheter i ett förändringsarbetes initiala skede. Det är dessutom 

vår förhoppning att de olika teorierna tillsammans bidrar till en djupare förståelse 

av de problem och möjligheter som Serviceshop står inför i förändringens 

initialfas.  
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Förändringsprocesser kan pågå under en lång tid och för att studera en 
förändringsprocess i sin helhet anser vi att det krävs att man som forskare kan 
medverka i, eller ta del av, hela förändringsprocessen. Vid tidpunkten för 
skrivandet av denna uppsats hade emellertid Serviceshops förändringsprocess 
precis påbörjats och någon synbar förändring hade inte åstadkommits. Vi valde 
trots detta att presentera alla faser i en förändringsprocess som våra tre huvud 
teorier förespråkar.  Som den observante läsaren förmodligen upptäcker har vi valt 
att komplettera endast den initiala fasen med andra teorier om 
organisationsförändringar. Resterande faser av en förändringsprocess presenteras 
enbart kortfattat.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

Detta kapitel innehåller inledningsvis en kort beskrivning av fenomenet 

organisationsförändringar. Vidare följer ett förtydligande av initialfasen samt en 

kort presentation av övriga två faser i en förändringsprocess. Vi fortsätter sedan 

med utförligare presentation av teorierna och avslutar med att sammanfatta och 

belysa fem viktiga faktorer som vi extraherat ur teorierna. Dessa faktorer 

kommer att ligga till grund för analysen av det empiriska materialet.  
 

 

 

3.1 Organisationsförändring som fenomen 
 

Genomgripande förändringar påverkar ofta stora delar av en organisations 

verksamhet. Inte sällan berörs t.ex. fysisk placering av lokaler och personal, 

affärssystem eller den hierarkiska utformning av organisationen, med de olika 

(chefs-) nivåer som ofta återfinns i organisationsscheman. Samtidigt är 

förändringar ofta förknippade med obehag för många inblandade, inte minst för 

den personal som känner osäkerhet inför eventuella omplaceringar eller 

uppsägningar.     

 

Generellt kan en förändring anses vara antingen reaktiv eller proaktiv. Den 

proaktiva förändringen bygger på förväntningar om ändrade förutsättningar, 

antingen inom organisationen eller i dess omvärld. Det är med andra ord frågan 

om en förebyggande förändring. Den reaktiva förändringen utgörs av ett svar på 

något som redan ägt rum (Nadler & Tushman, 1990). Den förändring som 

Serviceshop hoppas åstadkomma är snarast av en reaktiv natur, då den föranleds 

av klagomål från stressade innesäljare och missnöjda kunder.  

 

 

3.2 Initialfasen 
 

Benämningen initialfas hämtar vi från en av de huvudteorier som vi använder i 

uppsatsen. Författarna Burke & Nelson’s (1997) teori om lyckade förändringar är 

uppdelad i tre faser där den första fasen kallas initiering eller initialfas. Andra 

namn som kan användas för denna fas är startfas eller förberedelsefas. I detta 
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inledande skede skall organisationen förberedas för den därpå följande 

förändringsprocessen. Enligt författarna följs initialfasen av en 

implementeringsfas och slutligen avslutas förändringsprocessen med 

institutionaliseringsfasen. I implementeringsfasen skall förändringen 

implementeras, medan institutionaliseringsfasen handlar om att befästa och 

förankra den uppnådda förändringen. I figur 1 har vi samanställt dessa tre teorier. 

De två ytterliggare, Beer m.fl. och Kotter, har vi sammanlänkat med de tre 

faserna, enligt egen tolkning. Vi vill poängtera att faserna inte är absoluta med 

klara gränser utan överlappar varandra.     

 

Det är på sin plats att påpeka att det vi kallar för initialfasen inte är synonymt med 

tillfället när ett behov till förändring upptäcks, vilket sker i ett tidigare skede i en 

förändringsprocess. Initialfasen i våra teorier handlar om när ett behov av 

förändring har identifierats och organisationen skall inleda en 

förändringsprocess.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Initialfasen (teorierna placerade i tre faser enligt vår tolkning) 

 
 

3.3 Vägen till en lyckad förändringsprocess  
 

Vid genomgång av våra teorier har vi observerat tre olika arbetsmetoder som 

organisationer använder i en förändringsprocess. Skillnaden ligger framför allt i 

 

1. Burke &  
    Nelson 

2. Beer m.fl. 

3. Kotter 

3. Institutionaliseringsfas 2. Implementeringsfas 1. Initieringsfas 

 

- Initiering 
 
- Implementering 

 
- Institutionalisering 

- Engagemang 

- Gemensam vision 

- Samförstånd för  
   visionen 
- Sprid förnyelsen 

- Institutionalisera 
   förnyelsen 

- Övervaka/justera strategi 

- Angelägenhet 
- Vägledande team 
- Vision och strategi 

- Förmedla vision 
- Skapa delaktighet 
- Kortsiktiga vinster 

- Befästa det uppnådda 

- Förankra förnyelsen 



 19 

vem i organisationen som analyserar dagens situation, samt vem som skall 

generera förslag till förändringen.  

 

Den första teorin av Burke & Nelson (1997) lägger fokus på personalen och deras 

känslor och reaktioner under en förändringsprocess. I deras teori är det ledningen 

som analyserar organisationens situation och anställda medverkar och genererar 

förslag till förändringen. Den andra teorin av Beer m.fl. (1990) skiljer sig något 

från den första teorin. Författarna menar att anställda tillsammans med ledningen 

analyserar organisationens situation likaså genererar man tillsammans förslag till 

förändringen. I den tredje teorin av Kotter (1998) rekommenderas att ledningen 

analyserar organisationens situation samt genererar förändringsförslagen. 

Arbetsmetoderna har vi åskådliggjort i figur 2.  

 

 

 
 Nulägesanalys Förändringsförslag 
 Ledning Anställda Ledning Anställda 

1. Burke & Nelson x   x x 

2. Beer m.fl. x x x x 

3. Kotter x   x   

 

Figur 2, Arbetsmetoderna för de olika teorierna 

 

 
Stora organisationsförändringar är allt som ofta associerade med stora 

påfrestningar för personalen. I vår första teori diskuterar vi hur ledningen 

framgångsrikt, genom att respektera och involvera personalen, lyckas 

åstadkomma en organisationsförändring.  

 
 

3.4 Organisationsförändring i tre faser 
 
I kommande stycke presenterar vi en teorimodell om organisationsförändringar i 
tre faser av Burke & Nelson (1997:1998). Vi har dessutom kompletterat modellen 
med andra teorier med ett snarlikt synsätt på organisationsförändringar. 
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3.4.1 Initiering 

 

Begreppet ”förändring” kan sägas innebära mycket. I föreliggande avsnitt, 3.4.1, 

avser vi kort beskriva vad de initiala faserna av en förändring kan tänkas bestå i. 

Enligt Burke & Nelson (1997; 1998) är reducering av personalstyrkan ett allt 

vanligare sätt för företagsledningar att minska kostnaderna i en organisation. Då 

lönerna i ett serviceföretag oftast står för de högsta kostnaderna kan den här typen 

av organisationsförändring ske spontant, utan vidare eftertanke, och utan att en 

noggrann analys av den aktuella situationen görs. Burke och Nelson menar att 

ansträngningen att återuppliva organisationen bör börja med att företagsledningen 

definierar ett mål som ska bli en del av en långsiktig strategi, snarare än att man 

kastar sig in i en alltför snabb och kortsiktig lösning. Burke & Greenglass (2000) 

menar att ledningen även bör överväga och analysera andra möjligheter till 

kostnadssänkning innan det definitiva slutliga beslutet att minska personalstyrkan 

fattas. Moravec, m.fl. (1994) påpekar att en effektivisering av de interna 

processerna kanske kan vara ett slagkraftigare och bättre sätt att minska 

kostnaderna än att minska personalstyrkan. Personalen kan beredas möjlighet att 

komma med förslag till kostnadsbesparingar om de görs medvetna om att detta 

behov existerar. 

 

Burke & Nelson (1997) framhåller vidare att när anställda förstår att 

organisationens prestation påverkar dem personligen kommer de att vara 

välvilliga till att förändra sitt arbetssätt för att förbättra prestationerna. Trenden 

mot open-book management håller anställda informerade om företagets 

ekonomiska situation och kan därmed leda till processförbättringar och 

kostnadsminskningar, utan att personalminskningar blir nödvändiga i samma 

utsträckning som tidigare. Dessutom bör en genomgående diagnos av 

organisationen genomföras för att de ineffektiva områdena skall klargöras. Burke 

& Greenglass (2000) anser att tydlig och ärlig kommunikation i hela 

organisationen kan bli en ovärderlig metod för att minska rädslan bland de 

anställda och för att öka medverkan på alla nivåer. Enligt Moravec m.fl. (1994) är 

anställda ofta villiga att göra eftergifter om de är informerade om företagets 

situation. Om företaget ändå är tvunget att minska personalstyrkan kan metoder 

som naturlig avgång, stopp för nyanställning, frysning av löner, minskning av 

antalet arbetstimmar och alternativa former av uppsägningar användas (se även 

Cameron m.fl., 1991).  

 

I en tidig fas av en förändringsprocess menar Moravec m.fl. (1994) att ledningen 

bör skapa ett tvärfunktionellt team som ges ansvar för förändringsprocessen. Även 

Graddick och Cairo (1998) tycker att en organisation bör bilda engagerade team, 

med klara och tydliga roller samt med en väldefinierad ansvarsfördelning för att 
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en förändring skall kunna genomföras på ett smidigt sätt. Om ledningen väljer att 

skapa sådana team bör dessa bestå av personal med olika kompetens. Vidare skall 

teamet ha klara mål och tillräckligt med makt och inflytande för att kunna fatta 

viktiga beslut. Cameron m.fl. (1991) påtalar behovet av att nya 

informationskanaler skapas för att alla anställda ska kunna informeras 

fortlöpande. Poängen med detta är att information i förlängningen bidrar till att 

minska spekulationer och osäkerhet.  

 

 

3.4.2 Implementering  

 

Burke & Nelson (1997; 1998) menar att förändringsprocessens resultat hög grad 

påverkas av de anställdas reaktioner. Detta gäller såväl reaktioner från personal 

som är tvungen att sluta som från dem som blir kvar efter en omorganisation. För 

att undvika missförstånd och avoga reaktioner är det viktigt att alla anställda är 

involverade i implementeringen och inte enbart de som är direkt berörda. Om 

organisationen behöver förändra arbetsprocessen är input från anställda av stor 

betydelse för förändringen. Ett deltagande från anställda i implementeringsfasen 

kan ge dem en känsla av kontroll över deras eget öde och en möjlighet att påverka 

den händelse som de upplever hotar deras situation.  

 

Burke & Greenglass (2000) påpekar ett antal självklarheter, vilka inte desto 

mindre ofta förbises av företagsledningar som står inför större förändringar. Bland 

annat nämner de att kommunikation är viktig i implementeringsfasen samt att 

chefer måste tala sanning, stundtals även överkommunicera samt vara extra 

tydliga. Vidare måste alla anställda behandlas med samma respekt och värdighet. 

Anställda som blir uppsagda måste få ärlig information och socialt stöd för ökade 

möjligheter att klara av framtiden på bästa sätt. Informationen skall helst 

överlämnas personligen, mellan fyra ögon, och inte via e-post. Moravec, m.fl. 

(1994) anser att ledningen måste klargöra varför de anställda har fått sluta. Om de 

har sagts upp på grund av sämre prestationer skall utvärderingen reflektera 

individens prestation, annars kan företaget förlora sina bäst presterande anställda. 

Ledningen skall inte heller tala negativt om de uppsagda. 

 

 

3.4.3 Institutionalisering 

 

Burke & Nelson (1997) påpekar att ett förändringsarbete självfallet inte är färdigt 

när eventuella uppsägningar är genomförda. Om företaget tvingats till 
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uppsägningar måste fokus riktas mot dem som fått behålla sina arbeten, eftersom 

dessa kan tänkas vara något mindre produktiva efter avslutade uppsägningar. 

Kvarvarande personal delar sannolikt känslor med de uppsagda och deltar därför i 

deras sorg, samtidigt som de själva kan uppleva känslor av oro eller obehag. 

Burke & Greenglass (2000) menar att kvarvarande anställdas sociala system till 

del har splittrats och förstörts, att de kan känna viss förvirring beträffande 

prestationsförväntningar samt att de riskerar att bära på rädsla för överbelastning 

av allt extra arbete som de tror sig komma att få. Reaktioner som ilska, 

misstänksamhet, skuld och ledsamhet kan påverka trivseln och därmed även 

produktiviteten. Ledningen måste därför försöka minska de anställdas upplevelse 

av stress och öka deras välbefinnande. Moravec m.fl. (1994) anser även att företag 

måste investera i anställdas framtida utveckling. De anställda måste behandlas och 

betraktas som en långsiktig tillgång, eftersom ett serviceföretags intellektuella 

kapital är en avgörande framtida källa till konkurrensfördelar.  

 

Vidare bör ledningen, enligt Burke & Greenglass (2000), säkerställa att anställda 

har förståelse för en eventuell ny strategi och tillhörande tillväxtmöjligheter, samt 

på vilket sätt de anställda kan vara en bidragande faktor. Moravec, m.fl. (1994) 

tycker att ledningen även bör tydliggöra behovet av förändringen, vilket 

inkluderar inhämtande av nya kunskaper, eventuella kulturella förändringar samt 

hur ledningens beteende kan påverka de anställda. Det är även ledningens uppgift 

att styra och förmedla eventuella nya mål genom organisationen, att klargöra 

roller och ansvarsfördelning inför och efter förändringen samt att anpassa 

personalresurser och eventuella program (såsom program för belöningar, 

utbildningar och arbetsträning och ledningsutveckling) med en ny affärsriktning 

(Cameron m.fl., 1991). 

 

Sammanfattningsvis kan vi i avsnitt 3.4.1 konstatera att ett antal forskare 

poängterar vikten av att ledningen är fokuserad i sitt arbete inför och i början av 

en förändringsprocess. Det är viktigt att ledningen i den organisation som står 

inför en förändringsprocess är rak, tydlig och ärlig i sin kommunikation gentemot 

anställda. Detta kan exempelvis åstadkommas genom skapande av team med 

ansvar för den stundande förändringsprocessen. Vidare är det viktigt att 

personalen involveras i förändringsprocessen och att tydliga strategier och mål 

skapas och förmedlas. En ökad medarbetardelaktighet kan medverka till att 

anställda förstår och känner engagemang för de frågor som ledningen anser är av 

vikt för företaget. Oavsett hur ledningen väljer att gå tillväga rent praktiskt för att 

underlätta en smidig förändring, så förefaller det att vara mycket viktigt att man 

inte underskattar betydelsen av de känslor som personalen kan tänkas få inför och 

i samband med att en förändring genomförs. 
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I nästa avsnitt, 3.5 avser vi att redogöra för varför personalen bör involveras i 

initialfasen av en förändringsprocess, och hur detta kan låta sig göras.  

 

 

3.5 Organisationsförändring i sex steg 
 

I detta stycke beskriver vi teori om organisationsförändring i sex steg av Beer 

m.fl. (1990). Vi kommer att presentera teorimodellens alla sex steg. Däremot 

kommer vi endast att komplettera de två första stegen med andra teorier som har 

närbesläktat synsätt på organisationsförändring.  
 
 

3.5.1 Involvera anställda i analysen av affärsproblemet 

 

Enligt Beer m.fl. (1990) är startpunkten för en effektiv förändring en tydlig 

definition av det existerande affärsproblemet. Vidare påpekar författarna vikten av 

att anställda involvera i analys och definition av affärsproblemet samt i 

framtagning av förändringsförslagen. Även Norrgren (1995) tycker det är 

nödvändigt att anställda är involverade i såväl analysen av de problem som en 

verksamhet står inför, som skapandet av lösningsförslag. För att skapa ett stort 

engagemang och minska risken för ett större förändringsmotstånd i den initiala 

fasen av en förändringsprocess är ledningen tvungen att involvera sina anställda 

redan från början (Norrgren, 1995).  

 

Inte desto mindre handlar förändringar ofta om att göra saker på ett annat sätt än 

tidigare, varför personalen mentalt kan behöva ställa om sig, tänka i andra banor 

än de som är invanda, arbeta med nya strategier och rikta sin kraft mot delvis nya 

mål. För att personalen skall acceptera de nya förutsättningar som en förändring 

kan tänkas medföra krävs insikt och förståelse (Skoglund & Olsson, 1995). I 

likhet med Norrgren (1995) tycker även Skoglund & Olsson (1995) att personalen 

skall förmås att känna sig involverade, engagerade och att känna mening med 

förändringen. Detta för att förnyelse och nyorientering inte skall riskera att leda 

till kriser. 

 

Nilsson (2003) menar att förändringar sällan sker uppifrån och ner. Istället är det 

medarbetarnas intryck av omvärlden, intryck av nya beteenden och vardagliga 

handlingar från kundmöten och marknader som ger värdefulla erfarenheter av vad 

som är på gång. Här har ledningen en mycket värdefull resurs att tillvarata hos 
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medarbetarna, istället för att spendera stora summor pengar på expert- och 

konsulthjälp utifrån. (Nilsson, 2003).  

 

Beer m. fl. (1990) menar att ledningen, i den initiala fasen, bör skapa ett kärnteam 

bestående av personal från olika avdelningar med uppgift att analysera och 

definiera det nuvarande problemet. Kärnteamets medlemmar skall sträva efter att 

komma fram till en gemensam förståelse av problemet. Vidare skall kärnteamet ha 

möjlighet att påverka organisationsstrukturen samt förändra det nuvarande 

arbetssättet.  

 

Om och när ledningen och en kärngrupp av anställda enats om analys och förslag 

till lösning av det existerande affärsproblemet, kan ledningen ägna sig åt styrning 

av organisationen mot eventuella nya roller och ansvarsområden för de anställda 

(Beer m.fl., 1990; O´Neill m.fl., 1995). Eventuella förändringar i 

organisationsstrukturen samt anställdas nya roller och ansvar, kan generera 

möjligheter att enklare koordinera information och arbete genom hela 

organisationen (Beer m.fl., 1990). Dessutom kan en strukturförändring ge 

ledningen möjlighet att införskaffa information om de existerande barriärerna mot 

en förändringsprocess (Beer & Eisenstat 2000).  

 

 

3.5.2 Utveckla en gemensam vision 

 

I idealfallet är en vision av betydelse eftersom den utgör en bild av hur en önskad 

framtid ser ut. Visionen kan, i bästa fall, bidra till att generera den energi som 

behövs för att genomföra förändringar i önskvärd riktning. Nilsson (2003) menar 

att en vision som utgår från en bild av ett önskvärt tillstånd, där den lockar till sig 

deltagande eftersom varje medarbetare enkelt kan identifiera sig och placera sig i 

tillståndet, kan väcka positiva känslor och på så sätt undanröja eventuella tvivel 

om deltagande från medarbetarna. Franzen (1996) anser att en engagerande vision 

skapar kraft och lyfter anställda från det ordinära till det extraordinära. Den bidrar 

till att leda organisationen effektivt mot sina mål. Genom att förtydliga denna bild, 

eller vision, blir den mer tilldragande och ambitionen att förverkliga den stiger. 

Det är viktigt att ledningen tillåter och främjar de anställdas förmåga att tänka 

självständigt och samtidigt förser dem med något att tro på, genom en stark 

vision. Visionen blir extra stark då ord omvandlas till bilder och ledningen lyckas 

få medarbetarnas nyfikenhet och intresse att kanaliseras till handlingskraft 

(Nilsson, 2003).  
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En bra vision är inte tillräcklig om inte den kan brytas ner och konkretiseras för 

individer och grupper. Ledningen bör sätta upp mål och tidsperspektiv samt 

informera personalen om vilka aktiviteter som krävs för att uppfylla de olika 

målen. Problem som kan uppstå under förändringen skall tydliggöras för att 

personalen skall vara mentalt förberedda när de blir synliga. Vidare bör anställda 

informeras om vilket ansvar och vilka befogenheter de har under 

förändringsprocessen, vilket måste vara tydligt innan processen startar. Otydlig 

ansvarsfördelning kan skapa frustration och misstämning i en organisation, t.ex. 

genom upplevelser av att personer omedvetet traskar in i andras revir. (Skoglund 

& Olsson, 1995) 

 

 

3.5.3 Utveckla samförstånd för den nya visionen 

 

Att låta anställda vara med och utveckla visionen räcker inte för att överbrygga 

allt motstånd mot en förändring eller att utveckla den skicklighet som behövs för 

att den nya organisationen skall fungera. Alla kan, eller vill, inte vara med och 

designa en ny organisation (Beer m.fl., 1990). Engagemanget för förändringen är 

olika, vissa chefer är entusiastiska vissa är det inte. Här gäller det för ledningen att 

byta ut de chefer som inte stödjer förändringsprocessen. Det här är inget lätt beslut 

och kan vara en bidragande orsak till att motivationen sjunker inom hela 

organisationen och medför risk för att förändringsprocessen misslyckas. Först när 

anställda förstår vad som är nödvändigt och vad den nya organisationen behöver 

kan de acceptera att det var nödvändigt att flytta personer som inte vill förändra 

sitt beteende (Beer m.fl., 1990). Eftersom förändringar påverkar olika intressenter 

på olika sätt kan de ge upphov till politiskt maktspel. Vid större förändringar av 

strategi och strukturer finns det oftast både de som stödjer förändringen och de 

som motarbetar den. Det gäller för ledningen att på olika sätt stärka de som 

stödjer förändringen samt att neutralisera de som motarbetar densamma (Rohlin 

m.fl., 1994).  

 

 

3.5.4 Sprid förnyelsen till organisationen utan att trycka på från 
toppen  

 

Teammedlemmarna ansvarar för implementeringen av förändringen till de olika 

avdelningarna. Alla anställda måste förstå att den nya arbetsformen är 

teamorganiserad. Det gäller även att låta varje avdelning implementera teamarbete 

till deras aktuella situation. (Beer m.fl., 1990)  
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En vision måste inte bara ha rätt innehåll, utan även kommuniceras samt upprepas 

under lång tid, liksom tolkas och bearbetas av chefer och medarbetare, innan den 

blir en del av verksamheten. Kommunikationen skall ske från ledningen neråt, 

uppåt till ledningen och tvärkommunikation i företaget i syfte att chefer och 

anställda ska ha de bästa förutsättningar att självständigt klara av sitt jobb. 

Kommunikationen har även en motivationshöjande effekt. (Franzen, 1996)    

 

 

3.5.5 Institutionalisera förnyelsen   

 

Nu när den nya organisationen är skapad och personalen är på rätt plats gäller för 

ledningen att genomföra förändringar i strukturer och system. Nya team i 

organisationen kräver ny information och därför behöver informationssystem 

förändras. Den formella maktstrukturen bör förändras när organisationen övergår 

till team. Eventuellt behöver mellanchefer bytas ut eller flyttas till andra delar av 

organisationen för att få en mindre hierarkiska informationsvägar. Teamet skall 

rapportera direkt till VD. (Beer m.fl., 1990)  

 

 

3.5.6 Övervaka och justera strategin 

 

Syftet med en förändring är att skapa något som inte fanns förut, en lärande 

organisation som är kapabel att anpassa sig till den förändrade konkurrensmiljön. 

Organisationen måste veta hur den kontinuerligt skall följa upp sitt beteende, att 

lära sig att lära. Liksom analysen av organisationens affärsproblem är 

övervakning av förändringsprocessen ett ansvar som skall delas av hela 

organisationen. (Beer m. fl., 1990)      

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2 att ett antal 

forskare valt att lyfta fram betydelsen av att personalen involveras i viktiga delar 

av förändringsprocessens initiala delar. Detta innefattar bl.a. att ledning och 

anställda på olika sätt gemensamt bör formulera och analysera de problem som 

företaget står inför och därefter tillsammans utarbeta lösningsförslag. Möjliga 

tillvägagångssätt inkluderar skapandet av kärnteam bestående av medlemmar från 

olika delar av organisationen, syftande främst till att förankra förändringsarbetet 

samt att skapa delaktighet och acceptans. Ett annat viktigt styrinstrument som 

lyfts fram var visionen. Även avseende visionsskapandet betonades vikten av att 

anställda och ledning arbetar tillsammans. 
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Kommande avsnitt syftar till att förtydliga hur ledningen kan skapa 

förutsättningar för en smidig förändringsprocess. 

 

 

3.6 Organisationsförändring i åtta steg  
 

I detta stycke beskriver vi en åtta-stegs-teorimodell om organisationsförändringar 

av Kotter (1995). Vi gör en detaljerad presentation av de tre första stegen medan 

de resterande fem kommer att presenteras ytligt.  

 

 

3.6.1 Att skapa angelägenhetsmedvetande 

 

För att åstadkomma en framgångsrik förändring krävs det att ledningen höjer 

angelägenhetsnivån hos de anställda (Kotter, 1998). Påtagliga eller akuta kriser 

kan vara till hjälp, men i den allt snabbare och hårdare konkurrens som råder på 

många marknader kan denna strategi vara ödesdiger. En påtaglig kris kan minska 

företagets handlingsutrymme, exempelvis för att förändringen måste påskyndas 

eller till följd av ekonomiska förhållanden såsom krav från investerare, 

likviditetsbrist, eller liknande. Det kan därför vara synnerligen angeläget att skapa 

förändring i proaktivt, snarare än reaktivt, syfte. För att lyckas med en förändring 

när företaget är framgångsrikt gäller det för ledningen att informera anställda om 

nuvarande problem (exempelvis att marknadsandelarna minskar), potentiella 

problem (ökad konkurrens på marknaden) och potentiella möjligheter (ny 

teknologi och nya marknader). För att ett historisk framgångsrikt företag skall 

lyckas åstadkomma en förändring gäller det för ledningen att inte vara 

självbelåten och fastna i den historiska framgången. Med andra ord bör ledningen 

skapa och förmedla ett angelägenhetsmedvetande, eller en förståelse för varför en 

förändring kan vara nödvändig trots ett till synes fördelaktigt nuläge (Kotter, 

1998). Det kan självfallet även vara så att anställda i en organisation är ovetande 

om företagets försämrade situation på marknaden, vilket riskerar göra 

organisationen helt förändringsobenägen. För att en förändring skall komma till 

stånd krävs det att ledningen inte är tillfreds med situationen (kan vara en kris 

men det behöver inte vara så) eller att de är övertygade om att dagens situation 

kan bli ännu bättre (Rohlin m.fl., 1994). 
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3.6.2 Att skapa den vägledande koalitionen 

 

Stora förändringar kan vara svåra att genomföra, samtidigt som snabba 

marknadsmässiga och tekniska förändringar gör att det kan behövas en kraftkälla 

för att hålla processen i gång (Kotter, 1998). En individ, oavsett kompetens och 

maktbefogenheter, har sannolikt mycket svårt att ensam utveckla rätt vision, 

förmedla denna till ett stort antal personer, eliminera eventuella hinder, 

åstadkomma kortsiktiga framgångar, leda och administrera olika 

förändringsprojekt samt förankra dessa i företagskulturen. För att kunna hålla 

jämna steg med förändringarna gäller det för ledningen att sätta ihop ett team 

bestående av olika individer som har stort förtroende från ledningen. Teamet har 

möjlighet att behandla en större mängd information och kan behandla den 

snabbare för att kunna fatta avgörande beslut. Teamet bör inneha den potential 

som krävs för att skapa vision, förmedla den samt att uppmuntra ansvarstagande 

och initiativförmåga bland personalen. Vidare skall teamet säkerställa 

trovärdigheten, åstadkomma kortsiktiga framgångar, tillhandahålla ledarskap och 

administrativ ledning för olika förändringsprojekt, samt förankra den nya 

inställningen i företagskulturen (Kotter, 1998). Det team som Kotter (1998) här 

förespråkar skiljer sig ifrån det team som diskuterades i stycke 3.3.1. Kotters team 

förutsätter inte en bred förankring i olika delar av personalen. Det intressanta här 

är teamets funktionsduglighet, dvs. dess möjligheter att åstadkomma önskade 

resultat, snarare än att skapa acceptans och förankring hos personalen. 

 

 

3.6.3 Vision och strategi  

 

I en förändringsprocess har människor olika åsikter och synpunkter om 

förändringens inriktning. En bra vision uppfyller tre viktiga syften. För det första 

klargör förändringens allmänna inriktning samt underlättar beslutfattande. För det 

andra motiverar visionen människor att vidta åtgärder i rätt riktning, trots att de 

första stegen kan vara plågsamma och inte ligger i individens kortsiktiga 

intressen. För det tredje hjälper den att snabbt och effektivt samordna olika 

åtgärder, så att anställda och chefer själva kan avgöra vad de skall göra utan att 

ständigt rådfråga chefer och kollegor. För att en vision skall vara genomförbar 

måste den stödjas av en strategi, genom vilken ledningen klargör hur och varför 

en förändring är nödvändigt. (Kotter, 1998) 
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3.6.4 Att förmedla visionen 

 

Den verkliga kraften från en vision aktiveras först när de flesta av dem som är 

engagerade i projektet har en gemensam förståelse av dess mål och inriktning. 

Därför gäller det för ledningen att med hjälp av olika metaforer och analogier 

samt med ett enkelt och tydligt budskap förmedla visionen. Visionen skall även 

upprepas och kommuniceras via olika kanaler. Ett budskap som samstämmigt 

förmedlas via fler kanaler har större chans att bli accepterat. Ledningen skall i 

högsta grad vara inblandad i förändringen och föregå med gott exempel. (Kotter, 

1998) 

 

 

3.6.5 Att delegera för handlande på bred bas 

 

För att kunna genomdriva en förändringsvision gäller det för ledningen att 

avlägsna eventuella barriärer i form av motstånd i organisationen. Ett företags 

organisationsstruktur kan utgöra ett hinder om dess mellanchefer är vana att själva 

fatta beslut och inte i någon högre grad delegera beslutsfattande till personalen. 

Det kan finnas en viss risk att mellancheferna känner att de förlorar makt och att 

de därför kommer att försöka hindra förändringsprocessen. Personalen, inklusive 

anställda i chefspositioner, kan i dessa fall inte bara behöva ny teknisk utbildning, 

de måste även förändra sitt beteende och sina attityder. Företaget behöver anpassa 

sitt personalsystem, belöningar och befordringar samt informationssystem till den 

nya visionen. (Kotter, 1998) 

 

 

3.6.6 Att skapa kortsiktiga framgångar  

 

Oavsett om man väljer att, i enlighet med Kotter (1998), skapa en ”koalition för 

förändring” kan det vara värt att notera betydelsen av att betona kortsiktiga 

resultat för att öka trovärdigheten och acceptansen för förändringen. 

Genomgripande förändringar kan ofta ta lång tid och det är inte alla som har 

tillräckligt tålamod, eller ens vill/kan inse att förändringsarbetet kan komma att 

bära frukt. De som inte tror på förändringen kan möjligen övertygas med hjälp av 

bevisföring, levererad i form av faktiska resultat. För att visa att resultaten har 

förändrats till det positiva måste koalitionen självfallet ha gamla mätningar att 

utgå från. De kortsiktiga resultaten skall förhoppningsvis vara så påtagliga att alla 
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anställda betraktar dem såsom verkliga, snarare än skenbara och tillfälliga. Kotter 

(1998) menar att de kortsiktiga vinsternas uppgift är:  

 

• att skapa goda argument för att ansträngningarna är värda att göras. 

Kortsiktiga vinster gör mycket för att rättfärdiga kortsiktiga kostnader, 

samtidigt som det är viktigt att belöna dem som verkar för förändringarna 

med en ryggdunkning - efter hårt arbete bygger positiv feedback upp 

moralen och motivationen.  

• att hjälpa till att fintrimma visioner och strategier. Kortsiktiga förändringar 

ger den vägledande koalitionen konkreta data om hur giltiga deras idéer är.  

• att underminera positionen för cyniker och förändringsmotståndare. 

Genom tydliga förbättringar av prestationerna görs det svårt att motverka 

nödvändiga förändringar.  

• att hålla kvar cheferna. Om cheferna högre upp i hierarkin stannar kvar i 

företaget kan detta ses som ett bevis för att omvandlingsarbete fortlöper 

planenligt.   

• att bygga upp en levande kraft genom att göra den neutrale till supporter, 

den motvillige supportern till aktiv hjälpare, osv.  

 

 

3.6.7 Att befästa vad som uppnåtts och skapa fler förändringar 

 

Den vägledande koalitionen kan använda den trovärdighet som åstadkommits 

genom den kortsiktiga framgången till att öka förändringstakten och tackla ännu 

större projekt, även om vissa medarbetare vill ge upp. Till slut kan teamet 

genomföra de omstruktureringar som man avstod från i början på grund av det 

stora motståndet. För att genomföra förändringen behöver företaget även förändra 

utbildningsprogrammen, modifiera informationssystemen, öka eller minska 

arbetsstyrkan och införa nya belöningssystem. Syftet är att fler medarbetare skall 

involveras, befordras och utvecklas för att hjälpa till med alla förändringar. 

(Kotter, 1998)  

 

 

3.6.8 Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen 

 

Det är självfallet inte säkert att kortsiktiga förändringar, må så vara med positiva 

följder, medför genomgripande förändringar i en organisations kultur. Att 

förankra ett nytt beteende i en företagskultur är svårt. Kulturen är ett av de främsta 

hindren för att man skall kunna åstadkomma en förändring i en grupp eller 
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företag. Kulturen förändras först när människors sätt att handla ändrats, när det 

nya beteende under en tidsperiod har lett till fördelar för gruppen och när 

människor ser kopplingen mellan det nya beteendet och prestationsförbättringar. 

Vidare måste ledningen förändra befordringsprocesserna så att dessa 

överensstämmer med de nya och önskade beteende. (Kotter, 1998)  

 

De tre första stegen (avsnitt 3.6.1-3.6.3) i åtta-stegs-modellen kan sammanfattas 

på följande sätt. Det är viktigt att ledningen inte är självbelåten och nöjd med det 

uppnådda resultatet oavsett om det är positivt. Ledningen skall analysera 

företagets marknadssituation och informera anställda om att dagens situation kan 

bli ännu bättre. Det gäller alltså för ledningen att höja angelegenhetsnivå hos 

anställda. Vidare skall de skapa en kraftkälla för förändring i form av ett team. 

Teamet skall bestå av personer med potential som räcker till för att uppnå det 

önskade resultatet. Det är även viktigt att en vision skapas för att klargöra 

förändringens inriktning och motivera anställda.  

  

I nästa stycke presenterar vi fem viktiga faktorer i initialfasen för en lyckad 

förändringsprocess. Faktorerna har vi extraherat ur våra teorier.  
 
 

3.7 Viktiga faktorer i initialfasen  
 

I föreliggande kapitel lyfter vi fram tre stora teorier med olika perspektiv på 

organisationsförändringar. Vi fokuserar framför allt på den initiala fasen i en 

förändringsprocess. Vi kompletterar även med ett antal mindre teorier om 

organisationsförändringar. Ur teorierna har vi extraherat fem faktorer, se figur 3, 

som är avgörande för en framgångsrik initialfas som i sin tur skapar 

förutsättningar för ett fortsatt lyckat förändringsarbete. Faktorerna har poängterats 

av teoriförfattarna som viktiga i den initiala fasen av en lyckad 

förändringsprocess. De fem faktorerna sammanfattas i avsnitt 3.7.2-3.7.6 samt 

med hjälp av figur 3 nedan. 
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3.7.1 Fem viktiga faktorer i initialfasen 

 
 
Figur 3, Fem viktiga faktorer (vår tolkning) 

 

 

3.7.2 Skapande av en tydlig problemformulering 

 

En klar och tydlig problemformulering förefaller vara ett måste för att en 

förändringsprocess skall kunna genomföras effektivt. Det råder emellertid delade 

meningar om vem i en organisation som påtalar att det finns ett problem, eller att 

en förändring är nödvändig. Kotter (1998) menar att det främst är en 

ledningsfråga att identifiera och definiera eventuella problem i en organisation, 

medan Beer m.fl. (1990) tydligare framhäver personalens roll, såväl i analysen 

som gällande lösningsförslag till eventuella problem. Det råder dock enighet om 

att problemformulering och åtföljande förändringsarbete måste ingå som del i ett 

långsiktigt strategiskt arbete. 
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kommunikation 
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3.7.3 Skapande av ett koalitionsteam  

 

Om förändringen är genomgripande och organisationen inte alltför liten finns det 

skäl att anta att planering och genomförande av en förändringsprocess är ett alltför 

stort ansvar för en person, varför det kan behövas ett team för att ro uppgiften i 

hamn. Teamet bör bestå av engagerad personal med olika kompetenser, som har 

till uppgift att driva förändringsprocessen framåt. Teammedlemmarna skall ha 

klara och tydliga roller samt ett stort ansvar för förändringsprocessen. Vidare skall 

teamet ha klara mål samt tillräckliga maktbefogenheter och inflytande för att 

kunna fatta viktiga beslut i frågor rörande förändringen (Gradick & Cairo, 1998). 

Teamet skall, inom rimliga gränser, kunna förändra organisationsstrukturen och 

dessutom kunna minska eventuella hinder för förändringen (Beer m.fl. 1990). En 

fördel med teamet som arbetssätt är att team kan bestå av individer med olika 

förmågor och kompetenser, individer som kanske annars inte hade kunnat arbeta 

ihop av resurs- eller arbetsfördelningsskäl. Ett team kan behandla en större mängd 

information och fatta snabbare beslut än vad som ofta vore möjligt inom ramen 

för befintlig organisation med befintliga beslutsgångar (Kotter, 1998).  

 

 

3.7.4 Övervinnande av motstånd via kommunikation 

 

Vid större organisationsförändringar uppstår ofta motstånd mot och rädsla inför 

vad som komma skall. Ett sätt att minska motståndet och rädslan för det nya och 

okända är att använda sig av effektiv kommunikation (Norrgren, 1995). Det kan 

tyckas onödigt att påtala att öppen, ärlig och tydlig kommunikation kan bidra till 

att minska motstånd och rädsla mot förändring. Burke & Greenglas (2000), som 

presenterats ovan, har dock funnit detta värt att påpeka. T.ex. kan personalen i 

vissa situationer gå med på att förändra sitt beteende och göra eftergifter som 

påverkar deras situation negativt om de är informerade om företagets ekonomiska 

situation (Burke & Nelson, 1997).  

 

 

3.7.5 Nå övertygelse bland personalen  

 

Det finns, åtminstone, två möjliga sätt att övertyga anställda om behovet av att 

genomföra en förändring. Kotter (1998) menar att ledningen bör försöka övertyga 

personalen om att en förändring är nödvändig genom att informera om företagets 

marknadssituation. Norrgren (1995), Skoglund & Olsson (1995) tar de anställdas 

perspektiv och framhäver betydelsen av att involvera personalen i analysen av 
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företagets situation på marknaden för att på så sätt övertyga anställda att 

förändringen är nödvändigt. Personalens inblandning från själva starten av en 

förändringsprocess anses skapa insikt och förståelse som medverkar till att 

förändringen accepteras (Norrgren, 1995: Olsson, 1995).   

 

 

3.7.6 Skapande av vision   

 

Oavsett om visionen för förändringen genereras underifrån, från personalen, eller 

kommer som ett direktiv ovanifrån, från ledningen, är det viktigt att 

förändringsteamet har en klar vision att arbeta mot. En bra vision uppfyller ett 

antal kriterier. Visionen är en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd och 

har som främsta uppgift att generera energi för att förverkliga detta tillstånd 

(Nilsson, 2003). Den kan skapa positiva känslor och kan på så sätt bidra till att 

undanröja eventuella tvivel och samtidigt förmå personalen att lyfta sig från det 

ordinära till det extraordinära (Franzen, 1996). Genom att klargöra förändringens 

allmänna inriktning underlättar visionen beslutfattande. Den kan även motivera 

personalen att vidta åtgärder i rätt riktning, trots att de första stegen kan vara 

plågsamma och inte ligger i individens kortsiktiga intressen. Vidare hjälper 

visionen till med att snabbt och effektivt samordna olika personers åtgärder, så att 

anställda och chefer själva kan avgöra vad de skall göra utan att ständigt rådfråga 

chefer och kollegor (Kotter, 1998). 

 

I teorikapitlet ovan (kap. 3) har vi nu presenterat tre teorimodeller om lyckade 

organisationsförändringar. Trots att vår fokus ligger på initialfasen valde vi att 

göra en fullständig presentation av alla modeller. De initiala stegen i modellerna 

kompletterade vi med ett antal teorier med snarlik synsätt på 

organisationsförändringar. Vi avslutade kapitlet med att extrahera och presentera 

fem faktorer i initialfasen, avgörande för en lyckad förändringsprocess.  
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4 EMPIRI 
 

 

I det empiriska kapitlet redogör vi först för hur vårt fallföretag ser på dagens 

situation, företagets framgångsfaktorer samt det centrala problemet. Vidare 

presenteras respondenternas svar, strukturerade efter de fem viktiga faktorer som 

vi extraherat ur teorikapitlet. Sist gör vi en sammanfattning av respondenternas 

svar.  

 

 

Föreliggande kapitel är deskriptivt till sin natur och baseras på de interjuver och 

informella samtal som vi genomfört på Serviceshop. Nedan följer en kort 

presentation av de personer som vi har intervjuat. 

 
Ledningsgruppen (ledningen): 
Göran Birkenstråle Regionchef Nordstad. Anställd i 18 år. Ansvarig för 

förändringsprocessen och en av initiativtagarna.  
Sigvard Gyllensvärd  Regionchef Väststad. Anställd i 4 år. Tidigare 

erfarenhet av callcenter vid konkurrerande företag.   
Alf Peters Personalchef. Anställd i 5 år. 
Arne Jensen Informationsansvarig. Anställd i 4,5 år. Tidigare hos 

konkurrerande företag. 
Gustav Ekberg Region Nordstad. Anställd i 3 år. Föreslagen ansvarig 

för inkommande telefoni efter avslutad 
förändringsprocess.  

Ove Melander Region Nordstad. Anställd i 30 år.  
John Furst Representant för facket. Anställd i 4 år.  
 
Mellancheferna: 
Klara  Mellanchef Region Nordstad. Anställd i 13 år.  
Måns Mellanchef Region Sydstad. Anställd i 30 år. 
Stina Mellanchef Region Väst- och Mittstad. Anställd i 15 

år. 
 
Personalen: 
Astrid Innesäljare Region Nordstad. Anställd i 2,5 år. 
Barbro Innesäljare Region Nordstad. Anställd i 3 år. Tidigare 

hos konkurrent. 
Cecilia Innesäljare Region Nordstad. Anställd i 7 år. Tidigare 

hos konkurrent. 
Doris Innesäljare Region Väststad. Anställd i 26 år.  
Elin Innesäljare Region Väststad. Anställd i 2 år. Tidigare 

hos konkurrent. 
Fanny Innesäljare Region Nordstad. Anställd i 7 år.  
Gudrun Innesäljare Region Väststad. Anställd i 15 år. 
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4.1 Vad är ett callcenter? 
 

I ett callcenter behandlas huvudsakligen inkommande och/eller utgående samtal 

via telefon, samt numera även e-posthantering och kommunikation över Internet. 

Vid inkommande samtal involveras receptionsservice, kundtjänst, upplysning, 

ordermottagning, felanmälningar och helpdesk/supportenhet. Utgående samtal 

utgörs främst av reklamkampanjer, marknadsundersökningar och 

telefonförsäljning.   Ett callcenter kan antingen utgöra en del av företagets egen 

verksamhet, s.k. inhouse, eller vara outsourcad, och ligga utanför organisationen 

som ett fristående företag. (Norman m.fl., 2001)  

 

Karaktäristiskt för ett callcenter är att det ofta, i sin kompletterande roll, har 

längre öppettider än kontor och butiker, vilket ska medföra en ökad tillgänglighet 

för företagets kunder. Till skillnad från ett traditionellt kontor kan callcenter till 

större del anpassa sin verksamhet efter rådande kundtillströmning. Tekniska 

prognosinstrument kan underlätta bemanningen vid ett callcenter, vilket är av stor 

betydelse då personalkostnaderna utgör nästan 70 procent av de totala 

kostnaderna. (Andersson, Nordström & Wennerholm, 2002)  
 

 

4.2 Företagspresentation  
 

Fallföretaget Serviceshop består av fyra decentraliserade regionkontor på fyra 

orter med ett avstånd om drygt 14 mil mellan kontoren. Huvudkontoret är beläget 

i Nordstad, medan övriga regionkontor befinner sig i Väststad, Mittstad och 

Sydstad. Via telefon och Internet hanterar företagets kundtjänst, innesäljarna, 

kundernas ärende. Kunderna har även möjlighet att besöka företagets butiker och 

få hjälp med sina ärenden.  

 

Kundernas samtal kan idag slussas vidare till ett annat kontor vid långa eller 

lokala telefonköer. Detta sker i en så kallad ”slinga” som sammanbinder de fyra 

kontorens telefoni. Fördelningen av innesäljarna mellan kontoren skall 

proportionellt representera storleken på kontorens kundstock. Varje kontor är 

centralt beläget för att vara väl representerat i stadsmiljön i respektive stad.   
 

Det dagliga arbetet för innesäljarna inom kundtjänst utförs främst via telefon. 

Reaktiv service2, i form av besök vid något av kontoren, ges främst av 

                                                 
2 Reaktiv service innebär mottagande av kunder via alla kanaler såsom fysisk kontakt, Internet, e-post, 

telefoni. 
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butiksinnesäljare3. Då butiksinnesäljarna inte har kundbesök kopplar de upp sig 

mot ”slingan” för att besvara samtal och avlasta kundtjänst.  
 

 

4.2.1 Företagets framgångsfaktorer 

 

Alla intervjuade (sju av sju) i ledningen, framhäver att företagets höga servicenivå 

och kundfokus tillsammans med att man pratar kundens språk har givit 

framgångar. Dessutom anser de att den lokala närvaron och möjligheten för 

kunderna att besöka företagets butiker och skapa närmare relationer är en annan 

framgångsfaktor. Vidare är hela ledningen överens om att ett bredare 

produktsortiment samt en bra prisnivå har bidragit till att stärka företaget. Alf 

Peters, personalchef, menar att storleken på företaget har skapat möjlighet att 

uppnå stordriftsfördelar. Ove Melander påpekar att kunderna har ett stort 

förtroende för företaget och känner trygghet i sin kommunikation med detsamma. 

Alf Peters och Göran Birkenstråle anser att den nuvarande serviceviljan med 

kunnig och professionell personal är en viktig faktor att bygga framtiden på.  

 

Även mellancheferna understryker den lokala närvaron och butikerna som en 

framgångsfaktor. Genom butikerna får företaget större möjlighet att skapa bättre 

relationer med kunderna än via telefonsamtal. Även ett brett produktsortiment och 

en bra prisnivå anser de har bidragit till företagets framgångar. Dessutom anser 

mellancheferna att företaget varit stabilt och kunnat stå emot lågkonjunkturer samt 

anpassat sig efter kundernas behov. Vidare menar mellancheferna att Serviceshop 

kommunicerar med kunden på kundens språk. 

 

Innesäljarna påtalar att Serviceshop erbjuder ett brett produktsortiment och 

konkurrenskraftiga produktpriser. Vidare menar anställda att den lokala närvaron 

är en av Serviceshops största framgångsfaktorer. De poängterar att butikernas 

geografiska placering innebär en närhet åt kunderna, då kunderna kan komma in 

till kundtjänst och få hjälp med sina ärenden.  

 

Sammanfattning av företagets framgångsfaktorer: 

• Den lokala närvaron 

• Kundens möjlighet att besöka företaget  

• Brett produktsortiment 

• Bra priser 

 

                                                 
3 Innesäljare fungerar som expedierande kundtjänstpersonal med möjlighet att även sälja företagets produkter till kunder. 
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4.2.2 Det centrala problemet 

 

Serviceshops huvudsakliga problem är innesäljarnas bristande tillgänglighet. 

Under nästan ett år har företaget försökt lösa problemet genom nyanställning av 

personal. En ökat personalstyrka har bidragit till ökade kostnader och ett 

försämrat resultat. Trots en ökad personalstyrka har företaget inte lyckats förbättra 

innesäljarnas tillgänglighet. Det är fortfarande svårt för kunderna att komma i 

kontakt med Serviceshops innesäljare. Ledningen för Serviceshop förväntar sig att 

innesäljarna även säljer nya tjänster när kunderna kontaktar innesäljarna. Det har 

inträffat att kunderna har fått vänta uppemot 45 minuter för att få samtala med en 

innesäljare vid kundtjänst.  Risken är att kunderna tröttnar på de långa 

väntetiderna och lämnar Serviceshop till förmån för konkurrenterna. Besvärade 

kunder har kontaktat personer inom ledningen och påtalat sitt missnöje med alltför 

långa väntetider. 

 

Fortsättningen av detta empiriska kapitel följer vår teoretiska model av de fem 

viktiga faktorerna, se figur 3, i en initialfas av en förändringsprocess. 

Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av hela empirin. 

   

Orsakerna till den dåliga tillgängligheten inom kundtjänst kan enligt 

intervjupersonerna bero på en mängd olika delfaktorer. I nästa stycke redogör vi 

för respondenternas uppfattning om företagets problem.  

 

 

4.3 Skapande av en tydlig problemformulering  
 

Ledningsgruppen 
Alla intervjuade (sju av sju) i ledningsgruppen är överens om att tekniken kan 

vara en avgörande faktor till de långa väntetiderna för företagets kunder. Arne 

Jensen, informationsansvarig, tycker att telefonisystemet inte fungerar 

tillfredställande. Serviceshop saknar statistik över antalet kunder som kontaktar 

företaget, under vilken tidpunkt på dagen det är störst belastning på innesäljarna, 

vilka ärenden kunderna har och hur länge kunderna pratar med innesäljarna. Han 

menar att med hjälp av statistik från ett fungerande telefonisystem kan 

Serviceshop på ett enklare sätt organisera och dimensionera personalstyrkan för 

att ge kunden bästa service. John Furst, facklig representant, menar att den 

beräknade tiden för ett kundärende från det befintliga telefonisystemet är direkt 

felaktigt. I praktiken är ett kundärende 30-50 procent längre än den planerade 
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tiden. Han anser också att ett fungerande telefonisystem skulle underlätta 

dimensioneringen av företagets kundtjänst. Med hjälp av en korrekt 

samtalsstatistik skulle kundtjänst kunna dimensioneras på ett bättre sätt för att 

motsvara Serviceshops kundstock. Gyllensvärd, regionchef Väststad, påpekar att 

även om telefonisystemet inte fungerar tillfredsställande kan det utöver detta 

finnas andra faktorer som bidrar till Serviceshops problem. 

 

Enigheten i ledningsgruppen är total när det gäller nästa faktor som de anser 

orsakat de långa telefonköerna, nämligen kundtillströmningen. Ledningens 

medvetna strategiska val med lägre priser och bredare produktsortiment har 

resulterat i ökad efterfrågan på företagets produkter. Den förväntade 

kundtillströmningen har överträffat ledningens planering och dimensionering av 

kundtjänst. Belastningen på kundtjänst och innesäljarna är betydligt större än vad 

ledningen hade planerat.  

 

Den tredje faktorn är enligt ledningen företagets och kundtjänstens bristfälliga 

arbetsmetoder. Ove Melander, anser att den alltmer stressade situationen för 

innesäljarna skapar en dålig stämning på arbetsplatsen om någon inte är 

uppkopplad på telefonslingan. Enda sättet för innesäljarna att utföra efterarbetet är 

att utföra en ”negativ” åtgärd och koppla ur sig från slingan som ”ej tillgänglig”. 

Naturligtvis försämras kundtjänstens tillgänglighet när innesäljarna inte är 

uppkopplade på telefonslingan. Gustav Ekberg, anser att kundtjänst inte är 

tillräckligt bra strukturerat. Det förekommer ingen sortering av de inkommande 

samtalen till kundtjänst. Kundärenden hanteras av den innesäljare som för tillfället 

är ledig och kan besvara telefonsamtalet. Ekberg anser att kundtjänst påminner om 

en ordermottagning där personalen inte har möjlighet att skapa ett mervärde åt 

kunden. Det krävs enligt honom en bred kompetens hos personalen för att kunna 

hantera alla kundärenden. Arne Jensen, informationsansvarig menar också att 

personalen har bred kompetens men att det är till nackdel för kundtjänst. 

Innesäljarnas breda kompetens innebär att kunden får för mycket service vilket 

ytterligare ökar telefonköerna. 

 

Mellancheferna 
Bland de tre intervjuade mellancheferna finner vi en gemensam uppfattning om 

den bristfälliga tekniken. De upplever teknikens brister som en faktor till varför 

innesäljarna känner sig allt mer stressade och har svårt att få överblick över sin 

arbetssituation. De anser att det senast införskaffade telefonisystemet aldrig 

fungerat ordentligt, vilket även har orsakat långa och onödiga köbildningar. 

Vidare saknar de relevant statistik från telefonisystemet för att kunna 

dimensionera kundtjänst som i enighet med företagets kundstock. Måns, 

mellanchef region Sydstad, är helt övertygad om att tekniken är bristfällig och en 
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orsaksfaktor till Serviceshops problem. Mellancheferna Klara, region Nordstad, 

och Stina, region Väst- och Mittstad, tycker visserligen att Serviceshop borde se 

över tekniken men menar också att det kan vara ett enkelt sätt att bortförklara 

problemet att skylla på telefonisystemet.  

 

Samtliga mellanchefer är eniga om att Serviceshop attraherat konkurrenternas 

kunder. Bättre priser och bredare produktsortiment har ökat kundstocken mer än 

vad kundtjänst klarar av. Företaget har drabbats av växtvärk och har därmed inte 

lyckats hantera den ökade kundstocken på ett strukturerat sätt. Eftersom 

kundtillströmningen överstiger kundtjänstens kapacitet fungerar den följaktligen 

inte optimalt enligt mellancheferna. Vidare menar mellancheferna Klara, och 

Stina, att den ökande kundtillströmningen med långa köer som följd har 

medverkat till ökad stress bland personalen.  

 

Mellancheferna är även överens om att kundtjänst borde struktureras på ett annat 

sätt. Den tredje faktorn är alltså enligt mellancheferna att formen och strukturen 

på kundtjänst inte motsvarar företagets kundstock. De tycker att innesäljarnas 

arbete endast består av betjäning av inkommande samtal. Innesäljarna skall även 

diskutera kundens övriga tjänster och i samband med det försöka sälja nya 

tjänster. De märker att personalen upplever de långa telefonköerna som en stressig 

situation. Ingen av mellancheferna hade något konkret förslag på hur kundtjänst 

skulle kunna struktureras för att klara av den ökade kundstocken.   

 
Innesäljarna 
Innesäljarna framhåller de tekniska problemen (telefonisystemet) och dess brister 

som en av de främsta orsakerna till kundtjänsts tillgänglighetsproblem. Teknikens 

brister märks tydligast då innesäljarna inte alltid har information om inkommande 

samtals väntetider, inte hellre kan de se hur stor del av innesäljarna som är 

tillgängliga. Teknikbristen skapar en svår situation för innesäljarna. Fem av sju 

innesäljare anser att det är svårt att prioritera om de ska fortsätta med en befintlig 

kund eller stressa fram ett avslut för att expediera nästa inkommande samtal. 

Enligt innesäljarna har det fungerat bra på kundtjänst vid de tillfällen då tekniken 

inte har krånglat.  

 

Vidare menar innesäljarna att kundtillströmningen har varit större än vad företaget 

förväntat sig. Serviceshops bättre produkter och lägre priser har skapat stor 

efterfrågan på företagets produkter. Fyra av sju intervjuade innesäljare anser att 

kundtillströmningen höjt arbetstempot och ökat stressen inom kundtjänst. Enligt 

innesäljarna har den ökade kundstocken inte kompenserats tillräckligt med nya 

tjänster.   
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Den tredje faktorn enligt innesäljarna är den bristfälliga interna tillgängligheten 

inom Serviceshop. Det är inte bara kunden som har problem att kontakta 

Serviceshop, även den inre tillgängligheten avdelningar emellan, fungerar inte 

tillfredsställande. Företaget framför krav på att kundtjänst ska ha en bemanning på 

2/3 av sin arbetsstyrka, vilket inte andra avdelningar har. Den interna 

tillgängligheten anser innesäljarna inom kundtjänst vara ett stort problem.   
 
Enligt vår teoretiska modell är nästa viktiga faktor i initialfasen skapande av 
koalitionsteam. I nästa stycke presenterar vi respondenternas åsikt om hur och 
vem som skall driva förändringsprocessen.  
  
 

4.4 Skapande av ett koalitionsteam 
 

Ledningsgruppen 
Det råder en stor enighet inom ledningsgruppen om hur förändringsprocessen 

kommer att se ut. Alla i ledningen är överens om att ledningen skall fatta beslut 

om vilken väg som Serviceshop skall välja. Dessutom är de överens om att Göran  

Birkenstråle, regionchef Väststad, skall driva förändringen. Birkenstråle, som är 

ytterst ansvarig för förändringsarbetet har förhoppningar om att kunna samla all 

information från ledningen och utifrån denna komma fram till ett konsensusbeslut. 

Han menar att det är viktigt att ledningen inte jäktar och går för snabbt fram i 

förändringsprocessen. Vidare vill Birkenstråle uppnå en klar majoritet för det 

förslag som ska bana vägen för den kommande förändringen. Enligt honom skall 

ledningen vara eniga och innesäljarna ska få möjligheten att vara med och påverka 

för att förändringen skall få en chans att äga rum. 

 

Mellancheferna 
Under intervjuerna med mellancheferna blev det uppenbart att de inte hade några 

förslag hur den stundande förändringen skall genomföras. Mellancheferna visade 

större intresse för att diskutera ledningens förslag till förändring.  

 

Innesäljarna  
Bland intervjuade (sju) innesäljarna är det en person, Cecilia, som avviker från de 

andra innesäljarna. Hon tycker att ledningen borde skapa en grupp bestående av 

olika personer från olika avdelningar som skall generera förslag till förändring. De 

andra (sex) innesäljarna hade inga förslag hur den stundande förändringen skall 

genomföras.  
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Nästa viktiga faktor i vår teoretiska modell är att övervinna motstånd via 
kommunikation. I alla förändringsprocesser förekommer det någon form av 
motstånd. I nästa stycke presenterar vi respondenternas förslag på hur 
kommunikation ska användas för att övervinna motståndet. 
   
 

4.5 Övervinnande av motstånd via kommunikation 
 

Ledningsgruppen 
Inom ledningsgruppen finns stor rädsla för att förändringsprocessen ska 

misslyckas. Gyllensvärd, regionchef Väststad, anser att den största fallgropen är 

att tilltro till förändringen saknas. Det finns en risk att förändringen blir en 

halvmesyr då ledningen inte förmår vara övertygande om att den (framtida) 

bestämda förändringen verkligen är den bästa lösningen. Han menar att det är 

viktigt för ledningen att vara enig om och att alla står fast vid beslutet. På så sätt 

anser han att risken att personalen inte blir nöjd med förändringsförslaget 

minskas, liksom risken att företaget inom ett år kommer stå inför en liknande 

problematik. Denna situation har, enligt Gyllensvärd, uppstått vid tidigare 

förändringsprocesser som ledningen för Serviceshop försökt genomföra och 

rädslan är därför stor att detta inträffar igen. Gyllensvärd, ser risker i att 

personalen upptäcker eventuella oenigheter i ledningen och därmed blir förvirrade 

och oroliga över vad som egentligen kommer att förändras. Ledningen måste 

därmed tala med en enig röst utåt. 

 

Arne Jensen, informationsansvarig, är medveten om Serviceshops problem när 

personal från fyra orter skall flytta till en central enhet. Personalplaceringen kan 

då bli bekymmersam, interna omplaceringar och uppsägningar kan förekomma 

och personal kan även välja att sluta frivilligt. Han menar att övertalighet måste 

hanteras varsamt och att företaget bör hjälpa dessa medarbetare att hitta lämplig 

sysselsättning internt eller externt. De som blir kvar kommer att behöva 

kompetensutveckla sig för att lära sig de nya rutinerna.   

 

Ledningen är väl medveten om att motståndet kommer bli som störst vid de orter 

som inte får ett callcenter. Arne Jensen och Gustav Ekberg vill att förändringen 

ska inledas stegvis. Istället för att direkt etablera ett callcenter vill Ekberg att det 

växer fram genom att Serviceshop successivt samlar rekrytering av personal vid 

en region.  
 
Gustav Ekberg i ledningsgruppen talar om att det är viktigt att måla upp rätt bild 

av vad ett kommande callcenter kommer att innebära och hur det kommer att se ut 
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ur kundens perspektiv. Ekberg ser fallgroparna med att ledningen inte är 

tillräckligt tydlig i sin kommunikation av vad förändringen kommer att innebära 

och motiven bakom förändringen. Visionen, anser han, ska vara anpassad till att 

bygga på det positiva som inryms i dagens verksamhet och vara väl förankrad till 

Serviceshops affärsidé och övriga visioner.  

 

Mellancheferna  
Mellancheferna Klara och Stina tycker att förändringen ska inledas stegvis. Klara 

vill att nyrekryteringar skall skötas vid ett eller två callcenter medan inga nya 

callcenterrelaterade tjänster tillsätts vid de andra orterna. Med denna 

anställningsfilosofi undgår Serviceshop uppsägningar och omflyttningar av 

personal enligt Klara.  
 

Stina och Klara menar att det är viktigt att nya reformer och förändringar ska ha 

tydligare mål och visioner. De menar att både ledning och innesäljarna bör ha 

tålamod innan de dömer ut en pågående förändring.  

 
Innesäljarna  
Innesäljarna Astrid och Barbro är tveksamma till hur beslut tas emot och hanteras 

både i ledningen och bland de anställda. I stället för att koncentrera sig på att 

verkställa ett beslut kan diskussioner och tjafs pågå veckovis enligt dem.  

 

För att personalen skall acceptera en förändring behöver de förstå nyttan med 

densamma. Nästa viktiga faktor enligt vår teoretiska modell är att övertyga 

personalen om förändringarnas fördelar. I nästa stycke presenterar vi ledningens 

arbete med att övertyga personalen och förmedla fördelarna med förändringen.   

 

 

4.6 Nå övertygelse bland personalen 
 

Inom ledningen anser Göran Birkenstråle, regionchef Nordstad, att lokala samtal 

redan besvaras centralt eftersom slingan möjliggör vidarekoppling av samtal 

mellan olika kontor. I praktiken innebär detta att den lokala närvaroaspekten redan 

har förlorat sin roll och att företaget får möjlighet att effektivisera och samla 

kundtjänst till en central enhet. Birkenstråle tror att arbetssituationen för 

innesäljarna därmed skulle förbättras genom mer samordnade aktiviteter. 

 

Ove Melander tycker att det är viktigt för personalen att få andrum, genom att 

variera arbetssysslorna, telefontid och tid för efterarbete. Melander tror inte det är 

effektivt att låta personalen besvara samtal hela dagen, utan förespråkar 
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arbetsrotation. Han anser att detta kan uppnås i ett samlat callcenter, som han 

menar skulle förbättra/öka effektiviteten inom kundtjänst. För övrigt skulle ett 

callcenter underlätta uppföljning och planering av kundtjänstens personalresurser 

anser Melander.  

 

Enligt Gyllensvärd är ett samlat callcenter den bästa lösningen för Serviceshop.  

Enligt tradition skulle företaget ha kontor på alla fyra orter, men nu måste man se 

över kostnadssidan för att kunna öka sin konkurrensförmåga. Gyllensvärd anser 

att ett samlat callcenter förbättrar tillgängligheten och effektiviserar innesäljarnas 

arbete. Genom minskade kostnader får Serviceshop lägre produktkostnad liksom 

ökad kundnytta och samtidigt en bättre konkurrenssituation (Gyllensvärd).  

 

För att en förändring skall lyckas är en gemensam vision en viktig faktor i en 

förändringsprocess. Nästa stycke kommer därför att handla om just visionen och 

hur varje grupp uppfattar denna.    

 

 

4.7 Skapande av vision  
 

Ledningsgruppen 

Inom ledningsgruppen råder det delade meningar om huruvida ett samlat centralt 

callcenter eller två callcenterenheter är det optimala. Majoriteten (fem av sju) 

tycker att ett samlat callcenter är den enda lösningen på Serviceshops problem 

med långa telefonköer. De menar att två callcenter vore ungefär som idag fast mer 

koncentrerat. Vidare tycker de att deras callcenter inte skall placeras tillsammans 

med de nu befintliga kontoren, utan menar att callcenter bör placeras i en ort med 

bra bas för rekrytering.  

 

En lösning med två callcenter stöds av två personer i ledningen, Alf Peters, 

personalchef och John Furst, facklig representant. De ser två callcenter som en 

ideal lösning för hela Serviceshops personal. Deras lösning är att Väststad och 

Nordstad skall ha var sitt callcenter. Inom dessa städer är det enligt dem relativt 

enkelt att rekrytera personal.  

 

Ledningen är överens om att Serviceshop skall ha kvar butikerna i en nerbantad 

version på alla fyra orter. Kunder som behöver och vill besöka butiken skall ha 

kvar den möjligheten.  
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Mellancheferna 
Bland mellancheferna är Måns, från den minsta regionen - region Sydstad, mest 

negativ till förslaget om ett centraliserat callcenter. Enligt hans mening innebär en 

centralisering av telefoniverksamhet en stor risk för att företaget tappar sin lokala 

prägel. Hans vision är istället fyra decentraliserade callcenter i öppna landskap. 

Måns anmärker att med den rådande teknikutvecklingen bör det vara fullt möjligt 

att fortsätta med fyra callcenter. Enligt honom är det viktigt att kundtjänst är rätt 

dimensionerad och personalen motiverad. 

 

De övriga mellancheferna, Klara vid region Nordstad, och Stina vid region väst- 

och mittstad, är mer positiva till ett callcenter. Stina anser att Serviceshops 

telefoni är arrangerad likt ett callcenter, att funktionen är ungefär densamma i och 

med att samtalen kopplas mellan kontoren. Stina ser fördelar med en samlad enhet 

då det går att samla personal för information och utbildning. Små kontor är 

sårbara. Stina anser att ett callcenter ger möjlighet till större kontroll över 

personalen och vilka som är uppkopplade. Hon vet dock inte om det skulle bli 

bättre med en samlad enhet. Stina ser även fördelar med dagens fyra kundtjänster. 

Hon menar att personalen tycker att det är roligare att jobba på det vis som de 

jobbar i dag. En motiverad personal är mer effektiv menar hon.  

 

Klara anser att ett callcenter skulle vara för lite, medan fyra är för många. Hon ser 

gärna två callcenter, exempelvis i Region Nordstad och Region Väststad. Dessa 

ska ligga i nära anslutning till befintliga kontor så att innesäljarna undgår långa 

transportsträckor. Hon tycker att personal som har egna arbetsrum är mer 

effektiva än de som jobbar i öppna landskap. Detta hade Klara gjort mätningar på. 

Effektiva och motiverade innesäljare ger kunden bättre service.  

 

Vidare är mellancheferna helt eniga att butikerna skall finnas kvar på alla orter där 

Serviceshop har kontor.  

 

Innesäljarna 
Attityden till att samla Kundtjänst till en samlad enhet, ett callcenter, bland 

innesäljarna är överlag negativ. Endast två av de sju tillfrågade innesäljarna 

förstår motivet till ett callcenter från företagsledningen sida. Ordet callcenter 

klingar illa i öronen bland innesäljarna. Negativa associationer till schemalagda 

arbetstider, toalett- och fikapauser, samt erfarenhet från föregående arbetsplatser 

gör att innesäljarna är kritiska till bildandet av ett så kallat callcenter. Det 

tydligaste motståndet märker vi från tre innesäljare som i sitt tidigare arbetsliv 

arbetat vid ett callcenter. 
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Bland innesäljarna uppfattas ett centraliserat callcenter som ett hot mot 

kundmottagning via butikerna. Vi märker en rädsla från innesäljarna för att 

callcenter som enhet ersätter butikerna och att Serviceshop övergår till att enbart 

ta emot sina kunder via telefon. En av dem är Astrid som själv anser att butikerna 

ska bort och påstår sig ha full förståelse om ledningen vill effektivisera 

Kundtjänst. Astrid vill dock att det ska finnas kvar säljare på varje ort som 

kunderna kan besöka. 

 

Fyra av sju intervjuade innesäljare betonar att företaget riskerar att bli av med 

stora delar av sin kompetenta personal om det bildas ett samlat callcenter. 

Samtidigt anser Astrid att det ändå ger företaget nya möjligheter med ny personal 

och ny kompetens. 

 

När vi frågar de innesäljare som är kritiska till callcenter, om de idag arbetar i ett 

(av fyra) callcenter märker vi att ordet callcenter ändrar betydelse för dem. 

Tanken på att de idag arbetar med callcenterverksamhet verkar klarna och 

attityden och de negativa tankarna till vad ett callcenter egentligen är, förändras. 

De flesta innesäljarna vill dock ha det som det är idag, med fyra callcenter. Ett 

samlat callcenter vid den egna arbetsplatsorten ses däremot inte som lika negativt. 

En av de främsta anledningarna till att de inte vill ha ett samlat, centraliserat 

callcenter är risken för att de i så fall tvingas byta arbetsplatsort och börja pendla. 

Arbetsmässigt tror de inte att ett samlat callcenter kommer att innebära några 

större förändringar än själva pendlandet. 

 

Elin, Fanny och Doris tror att skillnaden mellan dagens arbetsplats förmodligen 

inte innebär någon större skillnad jämfört med ett callcenter. De anser att företaget 

redan nu, genom en gemensam slinga, försatt sig i en situation där samtal från en 

ort riskerar att bli besvarade på en annan ort och att den lokala förankringen 

förlorat sin mening. Vidare menar de att deras synpunkter inte togs på allvar och 

därför är de inte heller motiverade att delta i en förändringsprocess. 

 
 

4.8 Sammanfattning av empirin 

 

I ett försök att underlätta för läsaren att följa vårt arbete har vi sammanfattat hela 

empirin i detta kapitel. Kapitlet följer vår teoristruktur. I mån av möjlighet har vi 

även lyft fram de tre viktiga faktorer som framkom under intervjuerna. 
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4.8.1 Skapande av en tydlig problemformulering 

 

Ledningsgruppen är enig om tre faktorer som har orsakat de långa telefonköerna: 

• Tekniken är bristfällig och erbjuder därmed inte det stöd som behövs för att 

dimensionera och organisera kundtjänst. 

• Kundtillströmningen har överraskat och överträffat deras förväntningar. 

• Den tredje faktorn är kundtjänstens arbetsmetoder. Dessa tycker 

ledningsgruppen borde struktureras annorlunda för att kundärenden ska 

kunna hanteras mer effektivt.  

 

Mellancheferna är samstämmiga om följande tre faktorer som orsaker till den 

dåliga tillgängligheten:  

• Telefonisystemet (tekniken) är inte pålitligt och inte heller är det möjligt att 

skaffa relevant statistik för att kunna dimensionera och organisera 

kundtjänst på rätt sätt. 

• Den andra faktorn som mellancheferna är rörande överens om är 

kundtillströmningen. Enligt mellancheferna är kundtjänst felaktigt 

dimensionerad i förhållande till den ökade kundstocken. 

• Den tredje faktorn som poängterades, utan att nämna några specifika 

detaljer, är strukturen på kundtjänsten. 
 
Innesäljarna är överens om att följande tre faktorer har orsakat de långa 
telefonköerna: 

• Innesäljarna framhåller de tekniska problemen (telefonisystemet) och dess 

brister som en av de främsta orsakerna till kundtjänsts 

tillgänglighetsproblem. Främst saknar de information om inkommande 

samtals väntetider samt antal lediga innesäljare. 

•  Den andra faktorn enlig innesäljarna är att kundtillströmningen har varit 

större än vad företaget förväntat sig. Enligt innesäljarna har den ökade 

kundstocken inte kompenserats tillräckligt med nya tjänster.   
• Den tredje faktorn enligt innesäljarna är den bristfälliga interna 

tillgängligheten inom Serviceshop. De menar att även den inre 
tillgängligheten avdelningar emellan inte fungerar tillfredsställande.  
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4.8.2 Skapande av ett koalitionsteam  

 

Ledningsgruppen är överens om hur förändringsprocessen bör fortgå.  

• De är överens om att ledningsgruppen skall fatta beslut om vilken väg som 

Serviceshop skall välja.  

• Vidare är de överens om att Göran Birkenstråle, regionchef Väststad, skall 

driva förändringen. 

• Birkenstråle vill uppnå en klar majoritet inom ledningsgruppen samt att 

innesäljarna skall vara med och påverka förändringsförslaget. 

  

Ingen av mellancheferna hade några förslag på hur förändringsprocessen skall 

drivas. 

  

Bland innesäljarna fann vi följande förslag. 

• Cecilia tycker att ledningen bör skapa en grupp som ansvarar för 

generering av förändringsförslag.   
 
 

4.8.3 Övervinnande av motstånd via kommunikation 

 

Det råder stor rädsla i ledningsgruppen inför den stundande förändringsprocessen:  

• Sigvard Gyllensvärd anser att den största fallgropen är avsaknad av tilltro 

till förändringen. Risken är att personalen upptäcker eventuella oenigheter 

i ledningsgruppen och därmed blir förvirrade och oroliga om vad som 

egentligen kommer förändras.  

• Gustav Ekberg är rädd att ledningen misslyckas med att måla upp en bild 

om vad förändringen innebär samt de bakomliggande motiven.    

  

Mellancheferna Stina och Klara hade följande åsikter: 

• De tycker att det är viktigt att förändringen har tydliga mål och visioner.  

• Vidare efterlyser de tålamod från alla parter inom Serviceshop innan man 

dömer ut förändringen.  

 

Från intervjuade innesäljarna fick vi följande synpunkter: 

• Astrid och Barbro tycker att ledningen borde koncentrera sig på att 

verkställa tagna beslut i stället för att diskutera och tjafsa om dem.  
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4.8.4 Nå övertygelse bland personalen 

 

Vi finner en gemensam uppfattning inom ledningsgruppen om fördelarna med 

callcenterverksamhet: 

• Ett callcenter kan struktureras och organiseras på ett bättre sätt än dagens 

kundtjänst. Serviceshop skulle kunna mäta samtalstider för att disponera 

personalen på ett korrekt sätt.  

• Vidare menar de att bättre styrning ger en effektivare organisation som 

förbättrar tillgängligheten och ger ökad servicenivå.  

• Effektivare organisation ger enligt ledningen även en minskad kostnad 

som ger företaget möjlighet till bättre produktpriser.  

 

 

4.8.5 Skapande av visionen 

 

Det råder delade meningar om hur dagens problem skall lösas. Detta gäller såväl 

ledningen, mellancheferna samt innesäljarna. Inom ledningsgruppen hittar vi 

följande:  

• Inom ledningsgruppen är majoriteten (fem av sju) för ett samlat callcenter. 

Två callcenter är enligt dem ungefär detsamma som idag fast mer 

koncentrerat. Geografisk placering av callcenter bör styras av 

rekryteringsunderlaget.  

• Förslaget med två callcenter stöds av två personer i ledningsgruppen. Ideal 

lösning är ett callcenter i Väststad och ett i Nordstad. Rekryteringsbasen 

inom dessa städer är stor.   

• Ledningen är dock överens om att butikerna skall vara kvar i en nerbantad 

version på alla fyra orterna. Kunderna skall kunna kontakta Serviceshop 

via butikerna.   

 

Mellancheferna har följande synpunkter: 

• Mellanchefen Måns är mest negativ till förslaget om ett centraliserat 

callcenter. Han vill istället ha fyra decentraliserade callcenter i öppna 

landskap. Han menar att den rådande teknikutvecklingen bör möjliggöra 

en fortsättning med fyra callcenter.  

• Mellancheferna, Klara och Stina är mer positiva till ett callcenter. Dock 

anser Klara att ett callcenter skulle vara för lite, medan fyra är för många. 

Två callcenter i anslutning till befintliga kontor är enligt henne den bästa 

lösning. Stina är mer positiv och ser fördelar med en samlad callcenter. 
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Det blir enklare enligt henne att samla innesäljarna för information och 

utbildning.    

• Mellancheferna är överens om att butikerna även i fortsättningen skall vara 

kvar. 

 

Attityden till ett callcenter bland innesäljarna är överlag negativ. Endast två av de 

sju tillfrågade innesäljarna förstår motivet: 

• Strikta regler som schemalagda arbetstider, toalett- och fikapauser är några 

synpunkter som innesäljarna framhåller.    

• Innesäljarna uppfattar ett centraliserat callcenter som ett hot mot 

kundmottagning via butikerna och att Serviceshop ersätter butikerna med 

att hantera sina kunder vi telefon. 

• Fyra av sju innesäljare ser risk i att stora delar av personalen söker annan 

arbetsplats. Den främsta anledningen till detta menar de är att personalen 

måste byta arbetsplatsort och börja pendla.  
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5 ANALYS 
 

 

I detta kapitel diskuteras de initiala faserna av Serviceshops förändringsprocess i 

hopp om att skapa förståelse för hur ett företag kan agera för att åstadkomma en 

smidig förändring.  Analysen är strukturerad efter de fem viktiga faktorer i 

förändringsprocessens initiala fas, som extraherats ur teorin. 
 

 

 

Serviceshop står inför en potentiellt problematisk situation. Den stundande 

förändringen kan komma att påverka företaget under lång tid framöver och då inte 

enbart genom att personal och organisation omlokaliseras. Eventuellt är det 

snarare så att Serviceshop löper risk att hamna i en situation där företagets kanske 

viktigaste resurs, personalen, blir negativt inställd till företagets 

förändringsprocess, företagets ledning eller till företaget som helhet. De problem 

som skulle kunna uppstå om personalpolitiken inte omhändertas på ett 

tillfredsställande sätt är lika allvarliga som uppenbara. Oro, missnöje, hög 

personalomsättning eller aktivt motstånd mot företagets ledning är alla möjliga 

symtom på en misslyckad förändring som i förlängningen skulle kunna leda till 

missnöjda kunder och därmed även till långsiktiga skador på Serviceshops 

varumärke.   

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vad Serviceshop gör för att förebygga och 

motverka de problem som kan uppkomma under de tidiga faserna av den aktuella 

förändringsprocessen. Till vår hjälp använder vi de teorier som behandlats i 

kapitel 3. Teorierna kommer främst att nyttjas för att skapa förståelse för hur ett 

företag, Serviceshop, har agerat och kan agera när en genomgripande förändring 

planeras och påbörjas. Föreliggande analyskapitel är strukturerat efter de fem 

viktiga faktorer som lyfts fram i kapitel 3.     

 

 

5.1 Skapande av en tydlig problemformulering 
 

För att en förändringsprocess ska kunna genomföras så smidigt som möjligt kan 

det vara givande att utgå från en väldefinierad problemformulering. Om företaget 

inte tydligt definierar och förklarar vari verksamhetens eventuella problem ligger 

ökar självfallet risken att beslut om förändringar fattas på godtycklig, eller 
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åtminstone otillräcklig grund. Det kan helt enkelt vara värt att lägga arbete på att 

diagnosticera företagets situation, något som påpekats av Burke och Nelson 

(1997), innan betydande beslut fattas. 

 

Som vi tidigare i uppsatsen nämnde, teori 3.2, skiljer sig teorierna i arbetsmetod 

för att analysera och skapa lösningsförslag. Oavsett arbetsmetod påpekar Burke & 

Nelson (1997), Beer m.fl. (1990) samt Kotter (1998) att en tydlig 

problemformulering är en förutsättning för att en förändringsprocess skall lyckas. 

Serviceshop förefaller dock inte ha en klar bild av vilket eller vilka problem 

förändringsprocessen avser att lösa. Det verkar emellertid troligt att Serviceshops 

ledning har identifierat att det finns problem som kräver att företagets verksamhet 

omorganiseras. Missnöje hos personal och kunder har identifierats och har 

tillskrivits bl.a. underbemanning, dålig intern kommunikation, bristande 

tillgänglighet samt bristfälliga tekniska lösningar. Det förefaller inte vara ”en” 

problemformulering utan flera stycken enligt intervjuerna. Frågan är dock om 

dessa faktorer egentligen utgör kärnan i vad som är fel inom Serviceshop och vad 

som därför tvingat fram den stundande förändringen. Företagets lösning på 

problemet, dvs. det avsedda resultatet av förändringen, är tämligen specifik. För 

oss framstår det som något svårt att förstå hur ett detaljerat lösningsförslag kan 

utarbetas som svar på en relativt vag problemformulering. Med andra ord hade 

lösningen kanske sett annorlunda ut om Serviceshop oavsett arbetsmetod hade 

lyckats definiera ett klart problem i stället för flera olika vaga.    

 

Vi anser att det finns två principiella problem med att beslut i viktiga frågor, 

såsom omorganisationer, fattas utan att ha grund i en väldefinierad formulering av 

företagets problem.  För det första finns en risk att den beslutade förändringen 

kanske inte är den bästa lösningen. Det kan i värsta fall vara så att problemet 

egentligen är ett helt annat än vad ledningen trott och att förändringen därför inte 

bara blir kontraproduktiv utan även direkt skadlig och att företagets situation 

försämras till följd av felaktiga beslut. För det andra kan det bli svårare att 

övertyga personalen om betydelsen och nödvändigheten av en förändring om man 

inte kan tydliggöra vad företagets problem är och varför en förändring därmed 

måste komma till stånd. 

 

Kanske kan forskning på området hjälpa oss att förstå vad som eventuellt kan ha 

gått fel i den process som lett fram till Serviceshops beslut att genomföra en 

omorganisation. Enligt Kotter (1998) är det ledningens uppgift att analysera 

företagets verksamhet och att identifiera problemområden. Specifika problem bör 

definieras tydligt, varefter relevanta beslutsunderlag kan tas fram. Självfallet kan 

personalen involveras i mindre utsträckning, framför allt då beslutsunderlag 

arbetas fram, men det övergripande ansvaret för problemformulering och 
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lösningsförslag ligger på ledningsnivå. Vi anser att ledningen för Serviceshop 

brustit i sitt arbeta med att klargöra problemformuleringen.  

 

I våra intervjuer fann vi att Serviceshops situation påminner mycket om vad som 

beskrivits av Kotter (1998). Serviceshops ledning har identifierat att det föreligger 

problem som man därefter agerat för att försöka lösa. Den arbetsmetod och 

beslutsprocess som präglat Serviceshops ledning inför beslutet om att genomföra 

förändringen förefaller ha präglats av en avsaknad av reell kommunikation med 

berörd personal. Detta har delvis bidragit till att man inte lyckats identifiera exakt 

vad i problemet består. Det bör dock nämnas att det kan finnas fördelar med att 

agera på det sätt som Serviceshops ledning valt att göra. För det första kan 

vetskapen om att det pågår en genomgripande utredning om företagets situation, 

läs: problemformulering, skapa oro hos personalen. Denna oro kan sedermera visa 

sig vara onödig om man slutligen kommer fram till att problemet inte var så 

allvarligt som befarat och att inga förändringar därför måste ske. För det andra 

kan det finnas en risk att personalen försöker påverka problemformuleringen för 

att uppnå sina egna syften. Detta skulle t.ex. kunna innebära att man förespråkar 

höjda löner för att höja arbetsmoralen, snarare än en omlokalisering av 

produktionen. För det tredje kan det finnas strategiska skäl att låta vissa frågor 

förbli affärshemligheter. 

 

Vår undersökning visar emellertid att det råder delade meningar inom 

ledningsgruppen avseende vilka problem företaget egentligen står inför. De har 

således inte lyckas enas. Detta gör att vi anser att det fanns goda skäl för 

företagsledningen att ta hjälp av andra vid formuleringen av företagets problem. 

Ett sätt att göra detta vore att involvera utomstående, såsom konsulter. Ett annat 

sätt vore att rådfråga personalen. Fördelarna med att involvera personalen har 

diskuterats i kapitel 3, Beer m.fl. (1990). Men det kan ändå vara värt att betona att 

det är personalen som arbetar med de tekniska lösningar som kan vara en viktig 

del av företagets problem och att vissa i ledningen dessutom anser att det är 

personalen som är kärnan i problemet. Någon anser personalens kompetens måste 

breddas, medan andra anser att personalen redan ger kunden för mycket service 

och att köerna därför är för långa. Någon framhåller personalkostnaderna som 

problematiska, medan andra menar att det finns behov av nyanställningar.  

 

Genom ovanstående gestaltas nu en bild som visar att Serviceshops ledning 

antingen inte har tillräcklig kunskap om relevanta delar av företagets verksamhet 

och därmed även dess problem, eller att det problem som företaget står inför är 

väldigt komplicerat. I vilket fall kan det finnas skäl att ledningen involverar andra, 

personal och konsulter, än de som ingår i ledningsgruppen. Om inte annat därför 

att samstämmighet inom ledningen är av vikt för att man ska kunna åstadkomma 
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ett lösningsförslag som kan implementeras utan alltför mycket friktion. 

Samstämmighet i ledningsgruppen är viktigt för att man ska kunna kommunicera 

en tydlig linje till personal och andra intressenter.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det verkar finnas en allmän förvirring 

och oreda inom företaget inför den stundande förändringen. Denna oro förefaller 

härstamma från ledningsnivå och har fått återverkningar nedåt i organisationen. 

Den empiriska undersökningen ger även underlag som tyder på att det finns en 

utbredd oro bland personalen inför Serviceshops framtid. Vi tror att denna oro 

hade kunnat minskas avsevärt om det funnits en klar och tydlig definition av 

företagets problem. En definition som tillsammans med goda argument för varför 

och hur en förändring ska genomföras, hade kommunicerats öppet och ärligt till 

personalen. Däremot bör det nämnas att det finns en samstämmighet kring varför 

det överhuvudtaget har uppstått ett problem. Eftersom kundtillströmningen blivit 

större än vad ledningen kunnat förutse har organisationen inte lyckats anpassa sig 

till de krav som den växande marknaden ställt. Frågan är om den kommande 

förändringen medför att företaget kan underlätta för fortsatt tillväxt.  

 

 

5.2 Skapande av ett koalitionsteam 

 

Av den forskning som diskuterats i uppsatsens teorikapitel framgår betydelsen av 

att företaget skapar team som på olika sätt underlättar planeringen och 

genomförandet av en förändring. Kotter (1998) förespråkar skapandet av vad han 

kallar koalitionsteam, vars uppgifter främst syftar till att underlätta 

implementeringen av de riktlinjer som beslutats av ledningen. I detta ligger även 

att övertyga och entusiasmera personalen, t.ex. genom att uppmuntra 

ansvarstagande och initiativförmåga. Det centrala i Kotters tanke är att 

koalitionsteamet bör vara funktionsdugligt, snarare än att representativitet från 

alla organisationens delar prioriteras.  Även vi anser att ett team är betydelsefull 

för en förändringsprocess och kan vara den faktor som avgör 

förändringsprocessens resultat.  

 

Tittar man noggrant på de intervjusvar som vi fick från ledningen så 

utkristalliserar sig två intressanta aspekter. För det första är ledningen helt enig 

om vem som skall ansvara för förändringen. De är överens om att 

förändringsprocessen skall drivas av en person, Göran Birkenstråle regionchef 

Nordstad. För det andra har de ingen uppfattning om på vilket sätt som 

förändringen skall drivas. De förlitar sig på att en person, Göran Birkenstråle, har 

den kompetens och förmåga som krävs för att driva denna förändringsprocess. Vi 
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finner det anmärkningsvärt att ingen i ledningen rekommenderade att 

förändringsprocessen skall drivas av en grupp eller ett team. Intrycket vi fick är att 

ledningsgruppen inte är medveten om svårigheten med en förändring och 

betydelsen av ett team i en förändringsprocess. Vi har tidigare i teorigenomgången 

konstaterat att ett team är en drivande källa som har den förmåga och kraft som 

krävs för att driva en förändringsprocess. Vi är övertygade om att en ensam 

person inte har den kapacitet som krävs för att på egen hand driva en 

förändringsprocess i en organisation av Serviceshops storlek. Den potential som 

en ensam person besitter är inte jämförbar med ett team och dess kompetens och 

förmåga att hantera en förändring.  

 

Beer m.fl. (1990), Moravec (1994), Graddick & Cairo (1998) förespråkar ett team 

som är annorlunda sammansatt i jämförelse med Kotter (1998). Kortfattat innebär 

deras förslag att teamet som arbetar med formulering och lösning av ett specifikt 

problem skall representeras av olika förmågor och av alla delar i en organisation. 

Genom denna sammanställning får man en bredare kompetens i teamet och 

möjligheterna ökar att hela organisationen arbetar mot samma mål. Eftersom 

ledningen för Serviceshop överhuvudtaget inte har någon tanke på att bilda ett 

team som skall hantera den stundande förändringen har de inte heller något 

förslag på vilket sätt teamet skulle kunna sammansättas.  

 

I vår empiriska undersökning upptäckte vi att inte hellre mellancheferna har några 

förslag på eller uppfattning om hur en förändringsprocess skall drivas. 

Mellancheferna visade större intresse för förslag som ledningen hade föreslagit 

samt de konsekvenser som förändringen innebär för Serviceshop.  

 

En av innesäljarna, Cecilia, hade en åsikt som radikalt skiljde sig från 

ledningsgruppen och mellancheferna om hur en förändringsprocess skall drivas. 

Hennes förslag var som hämtat från våra teorier om lyckade 

organisationsförändringar. Cecilia ansåg att Serviceshop borde skapa en grupp 

som skall driva och ansvara för genomförande av förändringsprocessen. Tidigare i 

analysen belyste vi att ledningen för Serviceshop valde att inte involvera de 

anställda i förändringsprocessen. Som vi påpekade använder Serviceshop en 

arbetsmetod som Kotter (1998) förespråkar; ledningen gör nulägesanalys och 

genererar lösningsförslag. I serviceshops fall är det frågan om hur mycket av 

personalens förslag som ledningen inte lyckas fånga in på grund av 

arbetsmetoden.  

 

Det är anmärkningsvärt att det endast är en person, innesäljaren Cecilia, som 

önskar se ett samarbete i form av någon sorts koalitionsteam. Varken ledningen 

eller mellancheferna har några förslag på ett team som en drivande energikälla i 
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förändringsprocessen. Serviceshops ledningsgrupp har en stark övertro på en 

person och dennes förmåga och kompetens att driva en förändringsprocess. 

 

 

5.3 Övervinnande av motstånd via kommunikation 
 

Det kan tyckas ganska självklart att påstå att öppen, tydlig och ärlig 

kommunikation kan medföra fördelar, t.ex. genom att förståelse för ett beslut 

ökar, samtidigt som riskerna för oro och obehag bland personalstyrkan minskar. 

Den dåliga, sparsmakade och oärliga informationen kan få direkt motsatta 

effekter, med spekulationer, oro och försämrad arbetsmoral som följd. Det bör 

dock påpekas att åstadkommandet av rak, öppen och ärlig kommunikation är 

enklare sagt än gjort. Serviceshop illustrerar detta tydligt.  

 

Kommunikationens betydelse för att minska motstånd mot förändringsprocessen 

lyfts fram av flera teoriförfattare. Enligt Burke & Greenglass (2000) är en tydlig 

och ärlig kommunikation i hela organisationen en ovärderlig metod för att öka 

medverkan och minska rädslan bland de anställda. Det förefaller helt enkelt inte 

finnas ett klimat präglat av ärlig och öppen kommunikation inom företaget. 

Traditionellt är det Serviceshops ledning som fattar beslut som därefter förmedlas 

vidare till personalen. Detta är i sig varken ovanligt eller problematiskt. Vad som 

däremot är mer tveksamt i den kommunikationstradition som finns i Serviceshop 

är att det främst är beslutens innehåll som förmedlas, oftast utan motiven bakom. 

Enligt Norrgren (1995) kan ledningen, genom att aktivera anställda från början av 

en förändringsprocess, skapa stort engagemang och minska risken för ett större 

motstånd i den initiala fasen. Då personalen inte har tillfrågats, eller åtminstone 

upplever att de inte givits möjligheter att medverka i beslutsprocessen, upplevs 

besluten ofta som blixtar från en klar himmel. Vår empiriska undersökning visar 

att det uppstått något av ett gap mellan ledning och personal, till följd av att 

kommunikationen inte hanteras på rätt sätt. Det är påfallande hur ofta beslut fattas 

utan att de är förankrade på andra nivåer än i ledningen.  

 

Innesäljarna Astrid och Barbro kommenterar företagets sätt att hantera fattade 

beslut. Veckovis kan det pågå diskussioner och tjafs i stället för att ledningen 

koncentrerar sig på att verkställa beslutet. Denna kommentar uppvisar en 

frustration över att tagna beslut inte alltid kan genomföras med önskvärd 

effektivitet till följd av hur och vad som kommuniceras till de anställda. Möjligen 

är ”tjafset” inget annat än ett naturligt resultat av ledningens inställning till 

beslutsfattande och efterföljande kommunikation. Implicit i deras kommentar 

ligger även att beslut hade emottagits med större acceptans om de som informeras 



 57 

hade känt en större delaktighet i beslutsprocessen eller om de åtminstone hade fått 

tillräckliga förklaringar till vad som ligger bakom de beslut som fattats.     

 

Med tanke på den kommunikationstradition som finns i företaget, och som 

beskrivits ovan, samt på vad personalen uttryckt i intervjuer finns det goda skäl att 

misstänka att beslutet om den stundande förändringen fattats och kommunicerats 

på ett sätt som riskerar att ge upphov till osäkerhet. Osäkerheten kan i 

förlängningen ge upphov till motstånd bland personalen. Det motstånd som 

återfinns hos personalen är troligen även en följd av att ledningen inte ger ett enat 

intryck, utan signalerar att det råder delade meningar kring vad som är bäst för 

företaget. Om ledningen inte är säker på sin sak och inte kommunicerar enighet 

kring vilken väg företaget måste vandra, kan det förefalla mer legitimt för den 

enskilde anställde att låta sin eventuella osäkerhet och skepsis övergå i ett 

regelrätt motstånd. Detta motstånd kan ta sig uttryck i såväl bristfälligt 

engagemang eller likgiltighet som spekulationer eller kritik. Samtidigt kan 

personalens motstånd även bero på att ledningens beslut ibland varit till 

personalens nackdel och att de tillkännagivits när det inte funnits någon chans för 

personalen att påverka eller kommentera dem. I förlängningen kan detta medföra 

att personalen känner olust inför tillkännagivandet av beslut, även när besluten är 

bra för alla parter. 

 

Med andra ord finns det väldigt lite som tyder på att Serviceshops ledning ägnat 

sig åt att överkommunicera beslutet om den planerade förändringen, på det sätt 

som Burke & Greenglass (2000) föreslagit. Det bör kanske påpekas att även om 

ledningen inte varit övertydlig i syfte att förekomma eventuell osäkerhet, oro och 

ifrågasättande kommentarer från anställda, så hade det varit önskvärt med någon 

form av tydlighet i kommunikationen av beslutet och den process som lett fram 

till den stundande förändringen. I enlighet med Burke och Greenglass kan det 

även vara värt att notera att tydlighet och öppenhet inte bara minskar osäkerhet, 

missnöje och spekulationer, utan även i bästa fall bidrar till ökade känslor av 

delaktighet, förtroende och självförtroende. 

 

Den skepsis som återfinns bland personalen kan kanske inte enbart tillskrivas hur 

beslutet angående den stundande förändringen kommunicerats. Det bör noteras att 

det finns andra problem i organisationen som möjligen kan ha bidragit till att 

skapa osäkerhet. Ett sådant problem är den, från personalens sida, upplevda 

avsaknaden av en tydlig och enhetlig policy i fråga om hur kundservicen ska se ut 

och i vilken mån kundservice ska prioriteras. Innesäljarna uttryckte att de var helt 

säkra på vad som var högsta prioritet: att maximera antalet kunder eller att ge 

befintliga kunder maximal service. Med tanke på den stora kundtillströmningen 

under senare tid, samtidigt som bemanning inte ökats i motsvarande utsträckning, 



 58 

fann vi att det fanns legitima skäl för personalen att känna sig stressad över den 

resurskonflikt som uppstått. Å ena sidan förväntas innesäljarna bidra till ökad 

tillväxt, å andra sidan förväntas de ge varje enskild kund en hög servicenivå. Även 

i denna fråga förefaller ledningen inte ha arbetat fram en tydlig policy, varför 

personalen heller inte fått klara besked. Vissa i ledningen framhäver att tillväxt är 

det centrala för närvarande, medan andra förespråkar kundtillfredsställelse genom 

god service. I vilken mån den osäkerhet vi mötte beror på företagets snabba 

tillväxt är svårt att veta, men vi tror oss trots allt kunna se att Serviceshops ledning 

inte lyckats sköta kommunikationen med de anställda på ett tillfredsställande sätt. 

Serviceshop förefaller ha involverat personalen alltför lite och varit alltför 

otydliga i sin kommunikation.   

 

I analys stycke 5.2 pekade vi på att ett team är en drivande källa i en 

förändringsprocess och att ledningen för Serviceshop saknar tankar och 

funderingar kring ett team. Ledningen kan delegera att några av teamets 

medlemmar hanterar kommunikationen med anställda. I Serviceshops fall är det 

endast en person som skall ansvara för hela förändringsprocessen varmed vissa 

delar troligen bli lidande, exempelvis kommunikationen.  

 

Kanske börjar vi nu närma oss den springande punkten. Det verkar inte finnas 

någon genuin tilltro till förändringen som sådan, och inte heller till företagets 

möjligheter att lyckas genomföra förändringen med önskvärt resultat. Oavsett vad 

nu detta önskvärda resultat kan tänkas vara. Vi ser tecken på att Serviceshop står 

inför problem i genomförandet av sin förändringsprocess, problem som troligen 

härstammar från en dåligt genomförd analys av företagets affärsproblem. 

Samtidigt har den bristfälliga problemformuleringen och ledningens ambivalens 

fått återverkningar i fråga om möjligheterna att kommunicera rakt och tydligt med 

personalen. Vi anser att ledningen inte kan förutsätta att personalen accepterar 

förändringen eftersom ledningen inte vet vad de skall kommunicera. Ledningen är 

inte överens om vilket eller vilka Serviceshop nuvarande problem är.  

 

Det kan även vara värt att beakta möjligheten att kommunikationsbristerna fått till 

följd att det finns skillnad mellan ledning och personal ifråga om uppfattning om i 

vilket skede företaget för närvarande befinner sig. Med andra ord kanske 

ledningen har hunnit längre än personalen i genomförandet av förändringen, vilket 

kan vara ett problem om personalen förutsätts delta i förändringsarbetet. Med 

detta menar vi att ledningen har skapat sig en bild av företaget såsom varande 

halvvägs in i ett nytt skede, medan den relativt oinformerade övriga personalen 

ställer sig frågande till vad det är som egentligen håller på att ske. Risken, om 

detta stämmer, är att ledningen får ett obehagligt uppvaknande, i form av t.ex. 
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missuppfattningar, dåligt genomförda beslut eller kraftiga protester mot vad de 

kanske anser vara tämligen oväsentliga detaljer. 

 

Vilka möjligheter finns då för Serviceshop att ta sig ur, eller undvika att hamna i, 

den onda cirkel som beskrivits ovan? Kanske kan svaret finnas i att man arbetar 

med verktyg såsom skapande av angelägenhetsmedvetande, vision eller strategi.  

 

 

5.4 Nå övertygelse bland personalen  
 

Kotter (1998) påtalar vikten av att man skapar ett angelägenhetsmedvetande i 

organisationen trots att företagets situation verkar fördelaktig. Serviceshops 

ledning står inför det faktum att företaget går bra, det finns en god 

kundtillströmning och företaget gör bra resultat. Detta är självfallet positivt, men 

det kan även skapa en uppfattning hos personalen att det inte finns några egentliga 

skäl att genomföra förändringar. Varför ändra i ett vinnande lag? Det kan med 

andra ord bli svårt för Serviceshops ledning att sälja in tanken på att det finns akut 

kris som måste åtgärdas, vilket ju inte är särskilt konstigt med tanke på att det inte 

finns en akut kris.  

 

I de situationer där en kris inte existerar kan en förändring endast uppnås om 

ledningen inte är nöjd med situationen eller är övertygad om att det kan bli ännu 

bättre (Rohlin m.fl., 1994). Ledningen måste således försöka övertyga personalen 

om behovet av att förändra, i syfte att underlätta för långsiktig hållbarhet och för 

att stävja det missnöje som börjat gro bland såväl kunder som anställda.  

 

I vårt empiriska material fann vi tre personer i ledningsgruppen, Ove Melander,  

Göran Birkenstråle regionchef Nordstad och Sören Gyllensvärd regionchef 

Sydstad, som har en klar uppfattning av vilka fördelar ett samlat callcenter skapar 

för Serviceshop. Bland dessa tre personer finner vi dessutom Birkenstråle som är 

utsedd av ledningsgruppen att ansvara för hela förändringsprocessen. Enligt dessa 

skulle ett samlat callcenter förbättra tillgängligheten för kunden, då detta skulle 

leda till effektivare hantering av inkommande samtal. Genom denna förändring 

införskaffar Serviceshop ett verktyg för innesäljarna för att ge kunden en 

effektivare och bättre service.  

 

Uppenbarligen har tre personer i ledningsgruppen en klar bild av vilka fördelar 

som ett samlat callcenter innebär för Serviceshop och innesäljarna. Detta är dock 

inte till någon större hjälp om den tydliga bilden av förändringens fördelar inte 

kommuniceras till personalen på ett adekvat sätt. I Serviceshops fall har denna 
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bild av ett callcenters fördelar, som de tre personerna förordat, i stort sett inte 

anammats av personalen. Det är svårt att förstå hur ledningsgruppen, trots den 

påtagliga nyttan av ett callcenter, misslyckats förmedla detta till innesäljarna. 

Innesäljarna som till vardags kämpar med att erbjuda kunderna god service anser 

självklart att kundtjänst är underbemannad. Deras lösning är mer traditionell och 

är mer inriktad på att problemet skall lösas genom en ökad personalstyrka. 

Innesäljarna inser inte att deras lösning är kortsiktig och därmed inte är hållbar i 

längden för Serviceshop. Alternativt är innesäljarna fullt medvetna om att ett 

callcenter är den bästa lösningen för Serviceshop men har insett vilka 

konsekvenser förändringen skulle få för dem. Det faktum att förändringen delvis 

uppfattas, ur anställdas perspektiv, proaktiv kan göra det ännu svårare för 

ledningen att övertyga personalen att acceptera densamma. 

 

Moravec m.fl. (1994) och Cameron m.fl. (1991) är övertygade om att anställda är 

villiga att göra eftergifter om de är informerade om företagets situation, även om 

förändringen skulle drabba dem negativt. Förändring mot ett samlat callcenter kan 

komma att medföra problem för delar av personalen. Vissa riskerar att förlora sina 

arbeten, medan andra kan tvingas att flytta eller att pendla ganska långa avstånd. 

När ledningen försöker skapa ett angelägenhetsmedvetande i organisationen kan 

förändringens möjliga konsekvenser komma att spela en viss roll, eftersom det 

kan vara svårare för enskilda personer att acceptera, eller erkänna, behovet av 

förändring om förändringen kan komma att få, för dem, allvarliga konsekvenser. 

Burke & Nelson (1997) anser att om anställda förstår att organisationens 

prestation påverkar dem personligen blir de intresserade att förändra sitt arbetssätt 

för att förbättra prestationerna. En tydlig och ärlig information till anställda om 

företagets ekonomiska situation kan leda till processförbättringar och 

kostnadsminskningar.  

 

Det finns, för de anställda som väljer att vara kvar i Serviceshop efter 

förändringen uppenbara fördelar med ett callcenter. Ett callcenter skulle enligt 

ledningen effektivisera hanteringen av inkommande samtal vilket skulle resultera 

i förbättrad kundservice. Nöjda kunder blir troligtvis Serviceshop trogna för en 

längre tid vilket säkrar företagets framtid och innesäljarnas arbetsplats. En annan 

positiv effekt av förändringen är enligt ledningen minskad stress för innesäljarna. 

En effektiv hantering av inkommande samtal minskar ju självklart de långa 

telefonköerna som innesäljarna uppfattar som stressigt. Alla de positiva effekterna 

som ett callcenter för med sig har ledningen inte lyckats kommunicera till 

personalen. Trots att innesäljarna tycker att arbetsuppgifterna i ett callcenter 

egentligen kommer att vara desamma som i dag har ledningen inte lyckats 

använda detta argument för att få personalen positivt inställd till ett callcenter. Att 

ledningen inte lyckats kommunicera de positiva effekterna av ett callcenter tycker 
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vi inte är konstigt, då man inom ledningen är upptagna av att ordna sin interna 

oenighet om vilket som är den bästa lösningen för Serviceshop.  

 

Förändringar handlar om att göra saker på ett annat sätt än tidigare, glömma det 

gamla invanda mönstret och lära sig något nytt. Acceptans för en förändring 

uppnås genom att involvera och engagera personalen i densamma (Norrgren, 

1995; Skoglund & Olsson, 1995).  Ledningen för Serviceshop valde, som vi 

tidigare konstaterat, att inte involvera personalen i arbetet med den stundande 

förändringen. Detta kan nu komma att medföra problem om ledningen önskar höja 

angelägenhetsnivån i organisationen. Personalen skulle mycket väl kunna tycka 

att om ledningen ansett att problemet var så allvarligt att drastiska åtgärder är 

berättigade, så borde de ha låtit personalen diskutera problemet först. Det är trots 

allt innesäljarna som dagligen konfronteras med den stressfyllda miljö och alltmer 

missnöjda kunder. Personalen hade, delvis med rätta, kunnat fråga sig varför de 

inte tillåtits bidra med sin kompetens och försöka arbeta fram en lösning på de 

problem som identifierats. Kanske hade personalen kunnat medverka till en 

lösning inom ramen för befintlig organisationsstruktur om de blivit tillfrågade.  

 

Vi frågar oss om i vilken utsträckning angelägenhetsmedvetande hämmas av att 

ledningen inte själva är eniga om behovet av den planerade förändringen. Om 

man inte kan visa upp en enad fasad utåt kan det skapas grunder för misstro bland 

personalen. Detta faktum görs än värre av att det förefaller ha funnits stora brister 

i informationen till personalen. T.ex. verkade många innesäljare inte ha klart för 

sig vad skapandet av callcenters egentligen skulle komma att innebära för dem 

och för företaget. Vi frågade innesäljarna hur de trodde att nya callcenters skulle 

förändra deras arbetssituation. Tre stycken svarade att det inte alls påverkar dem.      

 

Serviceshops ledning har således inte lyckats visa att förändringen är nödvändig 

nu, innan kundernas missnöje blir ohanterligt med konsekvenser för såväl 

varumärke som lönsamhet. Kanske kan behovet av förändringen illustreras med 

en tydlig vision för vart företaget är på väg samt med hjälp av strategiska riktlinjer 

för hur den önskade framtiden ska kunna skapas. 
 
 

5.5 Skapande av vision   
 

Vad vill Serviceshop egentligen uppnå med den kommande förändringen? Har 

man, eller ämnar man skapa, en vision som kan vägleda arbetet mot önskat 

resultat?  
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En klar och tydlig vision är enligt Nilsson (2003) en bild av organisationens 

önskvärda framtida tillstånd. Vidare klargör en bra vision förändringens allmänna 

riktning (Kotter, 1998). Vi har tidigare i det empiriska materialet konstaterat att 

det finns motsättningar vad gäller vision i Serviceshops ledningsgrupp. Det verkar 

tämligen uppenbart att ledningen inte utarbetat en vision som gjorts till en 

gemensam angelägenhet för hela företaget. Fem av sju personer i ledningsgruppen 

är förespråkare av ett centralt callcenter som dessutom skall placeras i en annan 

stad, separat från de övriga kontoren. De kvarvarande två i ledningsgruppen 

föredrar två callcenter, som för övrigt skall placeras i anslutning till de befintliga 

kontor, Region Nordstad och Region Väststad.  

 

För att visionen, anser vi, skall ha möjlighet att nå ut i Serviceshops organisation 

kan det underlätta om det finns ett gemensamt språk i ledningsgruppen. 

Avsaknaden av en välformulerad, enkel och tydlig vision medför troligen att 

syftet och målet med förändringsprocessen blir vagt och svårbegripligt för 

personalen, men även för delar av ledningen. Vi anser att ledningsgruppen genom 

sin oenighet och sitt agerande inte lyckats skapa någon klarhet för personalen vad 

Serviceshop vision är. Personalen förstår inte anledningen till varför ledningen 

tvunget vill ha ett callcenter. De uppfattar att ett samlat callcenter försämrar deras 

yrkesstatus, försämrar kundservice samt skapar en striktare arbetssituation för 

innesäljarna. Ledningen har med andra ord inte lyckats förklara fördelarna med ett 

callcenter. 

 

Om personalen inte förstår anledningen till förändringen är det svårt att motivera 

dem att acceptera ett callcenter. Nilsson (2003) menar att en vision kan locka till 

sig deltagande om varje medarbetare enkelt kan identifiera sig och placera sig i 

visionen. Detta kan skapa positiva känslor och på så sätt undanröja eventuella 

tvivel om deltagande från medarbetarna.  

 

Det teoretiska materialet argumenterar också för att visionen kan agera som en 

motivationsfaktor. Visionen motiverar personalen att vidta åtgärder i rätt riktning, 

trots att de första stegen kan vara plågsamma och inte ligger i individens 

kortsiktiga intressen (Kotter, 1998). Vidare kan visionen engagera, skapa kraft 

och lyfta personalen från det ordinära till det extraordinära (Franzen, 1996). Som 

vi tidigare nämnde är ledningen inte överens om vilket väg Serviceshop skall 

välja. Vi förstår att innesäljarna inte vill ändra sina vardagliga rutiner och börja 

pendla när de inte ens vet hur företagets framtida struktur kommer att se ut. 

Förändringen kommer troligen att drabba dem negativt och här skulle visionen 

kunna ha hjälpt till att förändra deras uppfattning, det vill säga om visionen hade 

varit klar och tydlig. Ett samlat callcenter kommer troligen att drabba 

mellancheferna och deras arbetsuppgifter. De kommer förmodligen också att 



 63 

behöva pendla och sannolikt kommer deras arbetsuppgifter att förändras. På grund 

av ledningens agerande i frågan ser vi inte att personalen är motiverad att vidta de 

åtgärder som inte ligger i individens egna intressen.  

 

Ledningen för Serviceshop, är inte klara med den gemensamma visionen. Detta 

har skapat ett vakuum där medarbetarna skapar egna uppfattningar om vad den 

stundande förändringen innebär. Deras uppfattning påverkas självklart av egna 

intressen och av andra innesäljare med tidigare erfarenhet från ett callcenter. 

Bland de intervjuade innesäljarna var tre stycken tidigare anställda i ett callcenter 

hos konkurerande företag. De tre innesäljarna hade dålig erfarenhet av ett 

callcenter och var därför negativa till att Serviceshop skulle skapa ett callcenter. 

De kan mycket väl ha påverkat de andra innesäljarnas inställning till ett callcenter 

genom att beskriva sina erfarenheter. I stället för att ägna tid och resurser åt att 

förankra och förklara det positiva med ett callcenter diskuterar ledningen vilken 

väg de skall välja.  

 
Betydelsen av att arbeta fram en vision ska emellertid inte överdrivas. I vår 
mening finns det stora eventuella vinster för Serviceshops ledning om man lyckas 
skapa och föremedla en gemensam vision. Det lyckade visionsarbetet förutsätter 
att Serviceshops ledning lyckas vända på två negativa trender. För det första 
måste ledningen lyckas åstadkomma öppnare, rakare och tydligare 
kommunikation. Det förefaller ganska svårt att förmedla en gemensam vision om 
man inte kan kommunicera med sin personal. Dessutom måste ett flertal olika 
kanaler användas för att visionens budskap ska kunna genomsyra och därmed 
styra verksamheten. Detta räcker inte med att enbart använda e-post. Möten, 
informella samtal, planscher och team-buildingövningar är exempel på kanaler 
som skulle kunna komma ifråga. För det andra måste ledningsgruppen arbeta 
fram en gemensam hållning som tydligt förmedlas utåt. Det går knappast att 
åstadkomma en förändring om motvilliga anställda känner att de har stöd i sin 
ovilja från delar av ledningen. Risken är alltför stor att ledningsgruppens oenighet 
resulterar i att övrig personal formerar sig i olika grupper med olika åsikter och 
intressen. 
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6 SLUTSATSER 
 

 

Detta kapitel innehåller några avslutande ord. Uppsatsens viktigaste poänger 

sammanfattas och arbetets slutsatser presenteras.  

 

 
 
Vårt syfte med studien har varit att ge en ökad förståelse för viktiga faktorer i 
initialfasen av en förändringsprocess. Faktorerna har sedan använts för att 
analysera om företaget, Serviceshop, i sin planerade förändring beaktat dessa 
faktorer.   
 
Vår forskning åskådliggör att Serviceshop inte har mycket av dessa funderingar i 
sitt planeringsarbete av förändringsprocessen. De har inte använt sig av en del av 
de verktyg som kan rekommenderas i samband med att stora förändringar 
genomförs.  Vi kan konstatera att Serviceshops ledning hamnat i något av en ond 
cirkel.  Bland annat har vi sett hur Serviceshops ledning haft svårt att skapa 
tydlighet och klarhet i de initiala delarna av förändringsarbetet.  
 
Den bristfälliga analysen av företagets problem som genomfördes av 
ledningsgruppen i det absoluta inledningsskedet resulterade i en diffus 
problemformulering. Den första faktorn är en klar problemformulering, 
framförallt en problemformulering. Här har ledningen brustit i sitt arbete med 
problemanalysen och borde därför ta ett stort ansvar för den misslyckade 
analysen. Eftersom det inte verkar finnas en entydig linje för ledningen att 
kommunicera så kunde man heller inte åstadkomma tydlighet gentemot 
personalen, något som i sin tur skapat spekulationer och osäkerhet. 
 
Inte heller har de lyckats förmedla behovet av att genomföra förändringen, vilket 
delvis har sin grund i den bristande analysen och problemdefinition samt den 
oenighet som råder i ledningsgruppen om vad förändringen kommer att innebära. 
Denna osäkerhet riskerar i sin tur skapa misstänksamhet och därmed även en dålig 
uppslutning bakom företagets vilja att skapa förändring. Vi fann att tre av 
innesäljarna som intervjuades påpekade att de inte var motiverade att delta i ett 
förändringsarbete eftersom de inte kände att deras synpunkter togs på allvar. 
 
Vi har sett att det kan finnas goda skäl att noga betona betydelsen av 
förändringsprocessens initiala faser. De fem faktorer som vi extraherat ur 
teorierna existerade inte i Serviceshops arbete med förändringsprocessen. Ett 



 65 

förhållandevis dåligt igångsättande av en förändringsprocess, här illustrerat av 
Serviceshop, ger återverkningar under resterande delar av förändringen. Med 
andra ord kan problem som uppkommer tidigt tendera att fortplanta sig genom en 
process om de inte identifieras och behandlas tidigt. Öppenhet, tydlighet och 
kommunikation är möjliga nyckelord att använda som vägledning om man som 
företagsledning vill undvika att gå i de allra mest uppenbara fällorna. Avsaknaden 
av tydliga visioner och god kommunikation har medfört oro, misstänksamhet och 
missnöje. Vi har svårt att se hur sådana känslor skulle kunna försvinna om 
ingenting görs. 
 
I inledningen av vår uppsats hänvisade vi till Kotters (1995) forskning av ett antal 
organisationer som har genomfört eller försökt genomföra förändringar. Hans 
undersökning visade att uppemot 50 % av de företag som startar ett radikalt 
förändringsarbete misslyckas redan i den initiala fasen. Vår uppfattning är att 
Serviceshop inte utgör något undantag. Vi är helt övertygade att Serviceshop 
kommer att misslyckas med sin förändringsprocess om inte ledningen gör något 
drastiskt och börjar om från början. 
 
Slutligen finner vi det märkligt att Serviceshop åter igen hamnat i denna situation. 
Historiskt har Serviceshop vid flera tillfällen försökt genomföra förändringar, med 
misslyckade resultat. Det ter sig som att gamla vanor är svåra att förändra.    
 
 

6.1 Vidare forskning 
 
Vad är det som avgör att ledningen agerar som de gör? 

• Vad styr deras val? Kan det rent av vara så att privata intressen styr? 

• Varför är det svårt att lära sig av gamla misstag? 

• Finns det andra sätt att göra förändringar än vad våra teorier förespråkade? 

• Vilken kompetens kan vara värd att undersöka. Vilken kompetens behövs i 
större förändringsprocesser samt var i organisationen finns denna/dessa? 
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Intervjuer 
 
Intervjuer gjordes under perioden 1 december 2002- 25 januari 2003  
 
Birkenstråle, regionchef Nordstad, Göran - ledningen 
Gyllensvärd, regionchef Väststad, Sigvard - ledningen 
Peters, personalchef, Alf - ledningen 
Jensen, informationsansvarig, Arne - ledningen 
Ekberg, Gustav - ledningen 
Melander,  Ove - ledningen 
Furst, facklig representant, John - ledningen 
 
Klara  - mellanchef Region Nordstad  
Måns  - mellanchef Region Sydstad 
Stina  - mellanchef Region Väststad och Mittstad 
 
Astrid – innesäljare Region Nordstad 
Barbro – innesäljare Region Nordstad  
Cecilia – innesäljare Region Nordstad 
Doris – innesäljare Region Väststad 
Elin – innesäljare Region Väststad 
Fanny – innesäljare Region Nordstad 
Gudrun – innesäljare Region Väststad 
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8 Bilaga 1 

     

Intervjuguide Ledningsgruppen 
 

1. Berätta om din bakgrund på Serviceshop. 

2. Beskriv Serviceshop i tre ord! 

3. Vad tycker du gjort Serviceshop framgångsrika?  

4. Berätta om hur den reaktiva telefoniservicen ser ut idag? 

5. Vad tycker du är den huvudsakliga orsaken till behovet av förändring? 

6. Vilka övriga orsaker anser du vara tongivande? – Rangordna  

7. Hur vill du förändra den reaktiva telefoniservicen? 

8. Vad är innesäljarnas arbetsuppgifter? 

9. Hur är deras situation? 

10. Vad tycker du är positivt och bör bevaras i den reaktiva telefoniservicen? 

11. Vad tycker du är negativt och bör förändras i den reaktiva 

telefoniservicen? 

12. Hur vill du förändra den reaktiva telefoniservicen?  

13. Kan man använda den befintliga personalen?  

14. Vilka arbetsuppgifter skall personalen inom callcenter ha? 

15. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för Serviceshop som 

bolag? 

16. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för era kunder? 

17. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för er personal? 

18. Skall personalen vara generalister eller specialister? 

19. Vad ser du för möjligheter respektive fallgropar med 

förändringsprocessen? 

20. Vilka kommer omfattas av förändringsprocessen? 

21. Vad är personalens incitament till förändringsprocessen? 

22. Hur kommer ett beslut att fattas?  

23. Vilka röster blir hörda? 

24. Vem har sista ordet? 

25. Kommer personalens åsikter att beaktas? 

26. Tilläg? 
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9 Bilaga 2 
 
 

Intervjuguide Personalen 
 

1. Berätta om din bakgrund i Serviceshop? 

2. Beskriv Serviceshop i tre ord? 

3. Vad tycker du gjort Serviceshop framgångsrika?  

4. Hur ser du på dagens situation på din arbetsplats? 

5. Vad tycker du är den huvudsakliga orsaken till behovet av förändring? 

6. Vilka övriga orsaker anser du vara tongivande? – Rangordna 

7. Hur vill du förändra den reaktiva telefoniservicen? 

8. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för Serviceshop som 

bolag? 

9. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för dig som anställd? 

10. Vad kommer ditt förslag om förändringen innebära för era kunder? 

11. Vad tycker du om att samla all på kundtjänst på ett ställe? 

12. Om jag säger callcenter vad tycker du då? 

13. Förklara? 

14. Vad är skillnaden mellan callcenter och er arbetssituation?  

15. Finns det fördelar med att samla allt på ett ställe (telefoni)? 

16. Hur ser du på at pendla? 

17. Vilken information har du fått angående förändringen i den reaktiva 

telefoniservicen? 

18. Hur skulle du vilja vara med och påverka förändringen? 

19. Hur motiveras du som anställd att delta i förändringsprocessen? 

20. Tilläg? 
 


