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Sammanfattning  

 

Syftet med det här examensarbetet är att utveckla och praktiskt utvärdera ett nytt arbetssätt för 
införande av förändrade interna och externa processer i en kundfront, men med ambitionen att 
bibehållen eller högre kundupplevd kvalité under införandet. En arbetsmodell är utvecklad 
och är använd i en kvalitativ undersökning i form av att en fallstudie. Studien har genomförts i 
en kundfront, på en kundtjänstgrupp på Telias mobila kundtjänst i Sverige. I dag finns det lite 
forskning som har studerat själva införandefasen.  
 
Resultatet av studien visar att den utformade arbetsmodellen fungerar tillfredställande, men 
att den kan utvecklas mer. Medarbetarna är nöjda och försäljningen fick en positiv skjuts, men 
kundupplevelsen minskade lite.  Framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete är enligt 
medarbetarna ledarens agerande, trygghet i gruppen, framförhållning, allas olika 
förutsättningar och önskan om det individuella valet.  
 
Den största utmaningen för framtidens ledare torde bli att hantera och leda ständiga 
förändringar. En ledare behöver skapa förutsättningar för medarbetarna så att kundens 
upplevelse inte påverkas negativt under införandet av de ständigt pågående förändringarna.  
 
Nyckelord: intern kundupplevelse, extern kundupplevelse, införande, förändring, 
kvalitetsteknik, kvalitetsförändringar, delaktighet, individuell 



 v 

 

Abstrakt  

 
The purpose of this study is to develop and practically evaluate a new approach for the 
introduction of changes in internal and external processes in a customer front, but with the 
aim of maintaining or increasing customer perceived quality during insertion. A working 
model has been developed and is used in a qualitative research in the form of a case study 
carried out in a customer front, on a customer group in Telia's mobile customer service in 
Sweden. There is currently little research that has studied the implementation phase. 
 
The results of the study show that the designed working model works satisfactorily, but also 
that it can be developed more. Employees are satisfied and the sale was a positive boost, 
however, declined the customer experience a little bit. Employees raises questions as leader 
behavior, confidence in the group ahead, everyone's different circumstances and desire for the 
individual choice. 
 
The biggest challenge for future leaders will be to manage and lead continuous change. By 
creating opportunities for employees so that the customer experience should not be adversely 
affected during the introduction of the ever ongoing change. 
 
Keywords: internal customer experience, external customer experience, deployment, 
modification, quality engineering, quality changes, participation, individual 
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1 Inledning 

 
I detta kapitel redovisas bakgrunden, syftet och problemformuleringen. 

1.1 Bakgrund 

 
”I de flesta organisationer bedrivs det idag någon typ av systemetisk förändrings- och 
förbättringsarbete” (Sörqvist, 2004, s. 19). Att förändring och kvalitet går hand i hand är 
något som Smith (2011) belyser i sitt arbete. Orsakerna är de ökade krav och förväntningar 
från kunderna, (Lungberg & Larsson, 2001) samtidigt som dagens produkter blir allt mer 
komplexa. Det innehåller inte bara en fysisk produkt, utan även delar av tjänster och kunskap 
(Lungberg & Larsson, 2001). Ny teknik, internationalisering och avregleringar är några andra 
faktorer som påverkar kraven. Det finns idag många organisationer som har ett systematiskt 
arbetssätt för att arbeta med förbättringar (Sörqvist, 2004). Detta sker oftast genom ett 
processarbete där målet är att tillfredställa kundens behov på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt (Bergman & Klefsjö, 2008). Det finns många studier som påvisar att många 
verksamheter har anammat en kvalitetsstrategi för att uppnå bättre kundnöjdhet och prestation 
(Conti, 2011; Kristianto, Ajmal & Sandhu, 2012; Smith, 2011), samt studier som tittar på 
flera orsaker som påverkar kundens förväntan Talyor (1995). I Storbacka, Stransvik & 
Grönros (1994) artikel presenteras en modell som knyter samman flera orsaker till relationens 
kvalitet, samtidigt som det är ett steg mot ett hitta ett samband mellan kvaliteten på relationen 
med kunden och lönsamheten. Det finns inget rätt sätt, utan många förhållningssätt och 
metoder (Smith, 2011). Lungberg och Larsson (2001, s. 21) menar till och med att ” den 
största utmaningen för framtidens ledare torde bli att hantera och leda ständig förändring”  
 
Dessa förbättringar i organisationerna leder till att många medarbetare får egna erfarenheter 
av förändringsprocessen. Tidigare erfarenheter av förändringar påverkar hur de anställda 
reagerar inför nya förändringar (Stensaker & Meyer, 2012). Sörqvist (2004) beskriver att det 
de flesta människor dessutom är något avvaktande och skeptiska till förändringar. ”Att ha en 
kritisk inställning till det okända kan ses som en del i vår överlevnadsinstinkt” (Sörqvist, 
2004, s. 147). För vissa människor kan förändringar skapa starka känslor som ångest och 
stress (Antonacopoulou & Gabriel, 2001). Den forskning som görs inom området indikerar att 
en hög stressnivå lätt leder till många och starka konflikter, medan en lägre stressnivå leder 
till färre konflikter i organisationen (Janssen & Van de Vliert, 1996).  Olika människor har i 
grunden olika inställningar och attityder till förändringar. Sörqvist (2004, s. 146) beskriver att 
en attityd även kan jämföras med ”en känslomässig inställning”. 
 
Kunden i sig är central i både förbättringsarbete, som kravställare, och en som förutsättning 
för organisationens överlevnad. Utan kund har vi ingen som köper våra produkter/tjänster och 
då får vi stänga vår verksamhet. Kunden är ”de vi som organisation vill skapa värde för” 
(Bergman & Klefsjö, 2008, s. 29). Enligt ISO9000:2000 (SIS, 2000) definieras kunden som 
en organisation eller person som mottar en produkt. Därför är det extra viktigt att kunden själv 
inte upplever något negativt under själva införandet av den nya processen. 
 
Kundens upplevelse utgår från kundens förväntningar. Enligt Kanomodellen delas behoven 
upp i tre behovsnivåer (Kano, 1996). Denna grundmodell är ständigt aktuell och utvecklas 
vidare (Shahin, Pourhamidi, Antony & Park, 2013). I modellen utgår man alltid från kundens 
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förväntningar av kundmötet. Förväntningarna måste uppfyllas eller överträffas för att kunden 
ska känna sig nöjd, även i tider av ständiga förändringar. 
 
Det betyder att när det görs förändringar som påverkar medarbetare som arbetar närmast 
kunden, som i en butik med ett fysiskt möte eller i en kundtjänst med möte över ett digitalt 
gränssnitt såsom telefon/chatt, är det extra viktigt att införandet sker på ett så genomtänkt sätt 
som möjligt. Det är viktigt att förändringsmotståndet under själva införandet hos 
medarbetaren inte påverkar kunden, t.ex. att kroppsspråket eller att tonfallet avspeglar en 
negativ inställning som medarbetaren skulle kunna känna under själva införandeperioden och 
därigenom ge kunden en sämre total kundupplevelse. Det kan i sin tur leda till att kundens 
upplevelse av kvaliten för det totala erbjudandet sjunker, vilket också kan göra att kunden 
känner missnöje inför hela organisationen (Ljungberg, 1994).  

1.2 Problemformulering 

 
Tidigare forskning har inte haft fokus på kundkvalitet under själva införandet, utan mer på hur 
kundkvalitet uppfattas innan förändringen i jämförelse med efter förändringen. Ett exempel på 
detta är Jaramillo, Mulki, Onyemah & Pesquera (2012), som genomfört en undersökning med 
233 säljare från tre stora finansiella institut i Mexiko. De kom fram till att om säljarna tror att 
förändringen kommer att medföra ökad arbetsbelastning, så ökar förändringsmotståndet. Har 
säljarna dock högre grad av självstyre så visar studien att benägenheten till 
förändringsmotstånd minskar. Förändringsmotståndet påverkar samtidigt säljarnas förmåga att 
svara upp på kundens krav och därmed även säljprestationen.  
 
Så frågan blir på vilket sätt kan då ledningen bedriva förbättringsarbetet så att det går att 
bibehålla och utveckla den interna (medarbetaren) och externa kundens värde under själva 
förbättringsarbetet? Nu när förändringen är det naturliga tillståndet för organisationer behöver 
forskningen ändra fokus och rikta blicken mot vad som händer under själva införandet av 
förändringar. Syftet med detta arbete är att fokusera just på själva införandefasen. 

1.3 Syfte 

 
Att utveckla och praktiskt utvärdera en ny arbetsmodell för införandet av förändrade interna 
och externa processer i en kundfront med ambitionen att bibehålla eller höja den 
kundupplevda kvaliteten även under själva införandet. 

1.4 Forskningsfrågor 

 
• Vilka faktorer upplever medarbetaren som viktiga när det gäller ett framgångsrikt 

införande? 
• På vilket sätt kan man ta hänsyn till dessa faktorer genom att tillämpa ett systematiskt 

arbetssätt? 
• Vilka effekter kan man få vid tillämpning av det nya arbetssättet? 

 

1.5 Avgränsning 

Att titta på förändring i en kundfront som har telefonen som gränssnitt mellan sig och kunden. 
Dessutom en kundfront som endast har inkommande samtal, det vill säga kunden ringer själv 
in med frågor och vill ha hjälp med något. 
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2 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel redovisas befintliga kunskaper kring verksamhetsutveckling, kundupplevelse, 
erfarenheter kring införande av förändringar och ledarskap kopplat till detta. 

2.1 Verksamhetsutveckling 

 
De flesta kraven på en organisation kommer från kunden och därför är kunden central för 
verksamheten och ska vara i fokus. Detta framgår tydligt i den offensiva kvalitetsutvecklingen 
TQM där en av hörnstenarna är att sätta kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2008). 
 
De övriga hörnstenarna i TQM är att Fatta beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med 
ständiga förbättringar och skapa förutsättning för delaktighet. (se figur 2.1). 
Alla förutsättningar för att kunna tillämpa hörnstenar ska den engagerade ledningen skapa i 
en organisation. Det yttersta ansvaret för förbättringsarbetet ligger alltid på verksamhetens 
högsta ledare. Ledare på lägre nivå ansvarar för sitt ansvarsområde. (Sörqvist, 2004) Offensiv 
kvalitetsutveckling är ”en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar” (Bergman 
& Klefsjö, 2008, s. 38). Kvalitetsarbetet är i sig en strategisk fråga som inte ska delegeras till 
specialister (Sörqvist, 2004). TQM är en aktuell verksamhetsutvecklings-modell (Alhwairini 
& Foley, 2012; Mosadeghrad, 2013; Smith, 2011) 
 
 

 
 
Figur 2.1 Hörnstensmodellens samspel mellan delarna och kunden i centrum. Fritt efter Bergman & Klefsjö, 
(2008). 
 
 
Det finns ett antal problemlösningsmodeller som skapar systematik i själva 
verksamhetsutvecklingen.  
 
Jurans problemlösningsmodell, Juran on quality improvement, baseras på Jurans uppdelning 
av förbättringsarbete i orsaks och avhjälpningsfasen (Juran, 1964). Modellen beskriver i olika 
faser stegen till lösningen (Juran Insititute, 1989).  
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● Påvisa behov. Identifiera kroniska problem och bestäm deras ekonomiska värde. 
● Identifiera projekt. Välj ut de som ska genomföras och involvera ledningen och 

funktionscheferna i beslutet. 
● Organisera projektgruppen. Förbättringar ska bedriva i projektform med individer 

som besitter nödvändig kunskap. Samverkan med ansvarig chef och tvärfunktionella 
styrgruppen. 

● Undersök orsaker. Analysera problemets symtom. Formulera en hypotes genom 
brainstorm och fiskbensdiagram. Pröva hypotesen om den löser problemet. 

● Vidta åtgärder. Ta fram många lösningar och välj den lämpligaste. 
● Hantera förändringsmotstånd. Det flesta tekniska lösningar medför sociala 

konsekvenser. Juran betonar vikten av att hantera och förebygga dessa. 
● Styrning på den nya nivån. Säkerställ att den nya nivån bibehålls genom övervakning 

och kontroll. 
 
På Motorola utvecklades Sex Sigma-konceptet fram under 80-talet vars syfte var att reducera 
oönskade variationer. De har en egen problemlösningsmodell DMAIC, Define, Measure, 
Analyse, Inprov och Controll. Sex Sigma är en stark trend inom verksamhetsutvecklingen 
med fokus på verksamhetens processer jämfört med Design for Sex Sigma som bygger på en 
struktur med tydliga roller och tvärfunktionella projekt som har fokus mot produkter som 
utvecklas och produceras (Sörqvist, 2004). 
 
En annan modell som är fundamental i verksamhetsutvecklingen är kvalitetshjulet PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) som Deming förädlat till sin nuvarande form (Deming, 1986).  
På svenska pratar vi om Planera-utföra-utvärdera-korrigera. 
 
Förbättringsarbetet kan även säkras upp med ett verksamhetssystem. Det arbete som utförs för 
att behålla en bestämd kvalitetsnivå (Sörqvist, 2004). Som talar om hur PDCA ska göra, men 
inte driver själva utvecklingen. Ett exempel på det är ISO 9000:2000 (SIS, 2000). 

2.2 Kunden och upplevd kvalitet 

 
Kundens upplevelse utgår från kundens förväntningar. Genom att tillfredställa 
Kanomodellens tre behov uppnår vi tre olika kvaliteter. Genom att tillfredställa basbehovet 
uppnår vi nödvändig kvalitet. Det uttalade behovet ger förväntad kvalitet och genom att 
tillfredställa det omedvetna behovet når vi till attraktiv kvalitet (Kano, 1996). 
 
Den känslomässiga reaktionen är ingången till upplevda kvalitén på service och där med även 
utfallet för kundens tillfredsställelse/missnöje (Kristianto et al., 2012). 
 
Genom mätningar av kundtillfredsställelse i nationella sammanhang vill man fånga 
uppmärksamhet till bl.a. kvalitetsfrågor inom olika verksamheter. Kundupplevelse kan mätas 
genom olika undersökningar bl.a. SKI (Svenskt Kvalitetindex). Drivande faktorer är image, 
kundförväntan, upplevd kvalitet på produkt och upplevd kvalitet på service. De två 
sistnämnda ger ett upplevt värde som tillsammans ger en kundnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 
2008). 
 
Det finns flera kvalitetsprismodeller i världen. I Sverige finns SIQ som delar ut Utmärkelsen 
Svensk Kvalité (USK). Här finns en tydlig koppling till kundtillfredsställelse och ett bra 
resultat för utmärkelsen (Bergman & Klefsjö, 2008). 
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Det finns i studien där Tohidinia & Haghighi (2011) har tittat på ett samband mellan bra 
kvalité i relationen och kundtillfredsställelse. De påvisar i sitt arbete, om banken och kunden, 
att bankens kompetens har positiv inverkan på relationen med kunden. En annan förmåga som 
stärker bandet mellan banken och kunden var bankens engagemang för kunden. En tredje 
faktor som gynnade relationen mellan banken och kunden var tillit. Dessa tre tillsammans ger 
en bra kvalitet på relationen. 

2.3 Medarbetare 

2.3.1 Organisation 

 
Organisation går igenom olika steg för att kunna genomföra en förändring. Det finns flera 
faser i en förändring och dessa beskrivs av Lewin (1951) på det sättet att organisationen först 
behöver tinas upp. Därefter sker själva flytten/förändringen för att i den tredje fasen åter igen 
frysa organisationen i det nya arbetsflödet.  

2.3.2 Attityd 

 
Sörqvist (2004, s. 146) beskriver att en attityd kan jämföras med ”en känslomässig 
inställning”. En attityd består av tre delar. En del är den kunskap som vi hämtar genom 
erfarenhet eller det vi kan ta till oss genom att läsa eller höra om ämnet. En annan del är 
känslan som påverkar hur vi förhåller oss till olika saker. Dessa två tillsammans påverkar hur 
vi agerar i en situation och det är agerandet som kan bli ett förändringsmotstånd. 
 
I grunden har människan en grundinställning som bygger på deras tidigare erfarenheter. Det 
betyder att om två personer står in för samma situation kan de reagera olika, den ena upplever 
en hotbild och den andre ser möjligheter. För att minska oron över vad som ska hända i 
framtiden är det viktigt för ledningen att tidigt behandla den frågan (Sörqvist, 2004). 
Ledningen måste agera så ett positiv resultat för verksamheten inte blir negativ för 
personalen. Även om det finns en förståelse för ständiga förbättringar för att verksamheten 
ska överleva. En ökad förståelse för situationen har därför en stor betydelse för att 
förändringens införande ska lyckas. 
 
Attitydförändringar är en del av förändringsarbetet för att få människor att vara positivt 
inställda till förändringen. Detta för att öka möjligheten till att lyckas med införandet av själva 
förändringen.   

2.3.3 Motivation 

 
Motivation är en annan faktor som påverkar hur en människa agerar. Vad motiverar då en 
person? Här finns det många teorier. Maslows (1943) behovspyramid beskriver detta i olika 
nivåer så som fysiska behov, trygghet, sociala behov, uppskattning, statusbehov och 
självförverkligande. De lägre nivåerna måste vara uppfyllda för att personen ska kunna gå upp 
till nästa nivå. 
 
 



 
 

 6 

 
 
Figur 2.2 Behovstrappan. Fritt efter  Maslows (1943) och Kondo (1991). 
 
Denna trappa har Kondo (1991) utvecklat i sin modell (se figur 2.2) som visar att varje behov 
som en individ har är individuellt i trappan. Att reducera källor för obehag som hunger och 
fruktan har en begränsad inverkan på motivation. Däremot har inflytande och intellektuell 
stimulans kraftfull påverkan på motivationen. Kondo formulerar en strategi för att förändra 
arbetsvillkor där viktiga element är känslan av frivillighet, kreativitet, ansvar, delaktighet och 
samarbete. Ekonomisk belöning kan bara ta bort missnöje på lägre nivå i trappan. 
 
Sörqvist (2004) beskriver att den inre motivationen till exempel att känna att arbetets innehåll 
i sig är en drivkraft. Den är mycket starkare än den yttre motivationen som belöningar, krav 
och erkännanden. Det gäller dock att använda alla verktyg. Positiv återkoppling är en av dessa 
verktyg. Görs återkopplingen allmän känd kan vi se den som intern marknadsföring i form av 
ett erkännande för den individen. Sörqvist (2004) lyfter fram att ledningen inte ska förlita sig 
på passiv information, utan att den även aktivt kommuniceras ut. Kommunikationen är viktig i 
det förebyggande arbetet med förändringsmotståndet. Det gäller att lyfta fram de positiva 
effekterna med det nya och även de negativa effekterna med nuvarande situation, detta för att 
skapa en tydlighet i var personen kommer att vinna. 
 
Herztbergs (1987) två-faktor-teori säger att det finns hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorer är sådant som människor tar för givet, dvs. klagar över om de inte finns, men 
ger inga extra pluspoäng om de finns, t.ex. lön, relationer. Motivationsfaktorer är sådant som 
personen upplever viktigt och gärna vill, t.ex. nya utmaningar, en befordran eller 
uppmärksamhet. 
 
Behovet av nya utmaningar för att individen ska behålla motivationen lyfter även 
Csíkszentmihályi (1992, 1999) fram i sin teori om optimal upplevelse för personer. Det måste 
finnas en balans mellan utmaning och förmåga för att kunna utvecklas och känna 
tillfredsställelse. När man når dit så kommer man i ”flow”-stadiet. I detta tillstånd upplevs det 
bland annat som att tidskänslan försvinner och en frihet från självupptagenhet. Tillståndet är 
inte för evigt, utan när förmågan ökar så ändras behoven. Om det bli för enkla uppgifter i 
förhållande till förmågan blir man uttråkad och blir det för svår så blir man stressad över att 
inte räcka till. Detta visar på individens behov att få nya utmaningar för att känna motivation. 
 
Även senare studier belyser sambandet mellan teamet och den enskildes möjlighet att påverka 
och individens ökade känslomässiga engagemang (Jønsson & Jeppesen 2013). 

Fysiska behov 

Trygghet 

Sociala behov 

Uppskattning och  
status behov 

Självförverkligande 

Fysiska behov 

Trygghet 

Sociala behov 

Uppskattning och  
status behov 

Självförverkligande 



 
 

 7 

2.3.4 Synsätt 

 
Hur vi ser på oss själva och vår omvärld beror på vilka synsätt vi använder. Detta skiljer sig i 
olika länder och kulturer. World Values Surveys har utformat en heltäckande mätning av alla 
viktiga områden av mänskliga intressen. Från religion till politik, för ekonomi och det sociala 
livet. En undersökning för åren 1999-2004 (Inglehart & Welzel, 2005) och en för åren 2005-
2008 (Inglehart & Welzel, 2010) (se figur 2.3). Dessa undersökningar har kommit fram till att 
två dimensioner är mycket starka och presenteras nedan.  
 

• Tradition och värderingar. Där familjen /religionen/vördnad för auktoriteter är av stor 
betydelse kontra den sekulära-rationella synsättet där dessa frågor har mindre 
betydelse.  

• Självförverkligande. Delar av befolkningen växer upp med överlevnad som en 
självklarhet och strävan ligger mot personlig utveckling och personligt uttryckta 
värden, till skillnad motför andra delar av befolkningen som måste kämpa för 
överlevnad där själva överlevande är det primära. 

 
  

 
Figur 2.3 Sveriges position fritt efter (Inglehart & Welzel, 2005; 2010). 
 
 
För oss i det svenska samhället har undersökningen tydliggjort vår position på kartan. Detta 
visar vårt synsätt generellt i Sverige kontra övriga länder. 
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2.3.5 Förändringsmotstånd 

 
Enligt Connor (1995) är förändringsmotstånd ett vanligt fenomen inom så väl organisationer 
som för individer. Conner presenterar nio stycken olika orsaker till att detta kan uppstå. 
Bristande tillit, som kan uppstå om till exempel en ledare är hemlighetsfull om orsakerna för 
förändringen då medarbetarna inte uppfattar att förändringen är nödvändig att genomföra. 
Eller när medarbetaren inte upplever att de kommer att gå att genomföra. Motstånd kan även 
uppstå när en medarbetare uppfattar att det kan leda till att medarbetaren personligen 
kommer att förlora ekonomiskt på förändringen. Om organisationen uppfattar att vinsten av 
att genomföra förändringen inte kommer att täcka insatsen för att inför förändringen så 
kommer motstånd till förändringen att uppstå. Uppfattar en medarbetare att den personligen 
kan riskera att misslyckas kan motstånd uppstå. Detsamma gäller om medarbetaren upplever 
att de kan förlora status eller makt i organisationen. Är förändringen ett hot mot värderingar 
eller ideal som organisationen står för blir det svårt att genomföra förändringen eller isolera 
själva motståndet. Vissa människor gör motstånd om de upplever att någon försöker att 
kontrollera dem. Alla dessa nio infallsvinklar är något som behöver beaktas för att minska 
förändringsmotståndet. 
 
Det finns enligt Kotter (1995) ett antal fallgropar och förslag på hur man kan undvika dessa 
för att lyckas med processbaserad verksamhetsutveckling. Studien omfattar mer än 100 
företag som visa på åtta punkter. Det är viktigt att man skapar en känsla av angelägenhet för 
att alla ska känna att det är bråttom och måste göras nu. Därefter är det viktigt att man skapar 
en grupp som är tillräckligt stark och med befogenheter för att kunna genomföra 
förändringen. Vidare måste visionen och strategier om vart vi ska vara och hur vi tar oss dit. 
Den ska vara tydlig och ska nå ut till alla för att sedan identifiera och ta bort hinder för att 
bereda vägen för den nya visionen. Alla ges befogenheter och möjlighet genom till exempel 
utbildning för att kunna delta aktivt. 
 
Enligt Sörqvist (2004) finns det några viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar vid 
implementering som är de viktigaste att ta hänsyn till när det gäller förbättringsprogram. 
Några som Sörqvist lyfter fram är.  

• Att se till att ledningen är tillräckligt engagerad och involverad.  
• Att ledningen i handling visar sin övertygelse om att det är rätt vägval.  
• Att man i riskanalysen fångar upp mellancheferna så de inte blir motståndare.  
• Vidare att man har tillräckligt med resurser i förbättringsprojektet och valt in rätt 

personer, med inställning och attityd som stödjer införandet, att delta i införande 
projektet.  

• Välj dessutom ett projekt som kan lyckas d.v.s. som inte för stort. 
 
Andra teorier om påverkansfaktorer är till exempel förväntningsteorin som bygger på vår 
uppfattning om hur stor möjligheten är att vi kommer att lyckas med utmaningen och 
eventuell belöning. Höga förväntningar ökar samtidigt fokus hos individen. 
Förstärkningsteorin ökar motivationen med belöning och straff. Det ska finnas balans mellan 
till exempel individens belöning och verksamhetens vinst. Det kallas rättviseteorin. Om det 
råder obalans så motsätter sig individen att medverka (Sörqvist, 2004). 
 
Forskning har även visat ”gruppdynamik” är viktigt i arbetet för att överbrygga 
förändringsmotståndet. Samtidigt som det ökar engagemanget i organisationen, så minskar 
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även stressnivån och får människor att tycka om sig själv och sin värld bättre. Att kraftsätta, 
genom att ge makt till beslut och ta tillvara deras idéer samt att få dem att ta ansvar, förbättras 
resultatet och välbefinnandet (McGrath, 1984). 
 
En annan central faktor är att ledningen använder lämpliga verktyg. En riskanalys som kan 
utföras i form av en intresseanalys där alla individer, både medarbetare och chefer (Sörqvist, 
2004), som påverkas identifieras och på vilket sätt de påverkas kan ske via en brainstorm. Ett 
annat sätt är att ta hjälp av en kraftfältsanalys som kan visualisera fördelar och nackdelar i 
form av kraftpilar och hur dessa kan användas för att stödja förändringen (Sörqvist, 2004). 
Medarbetarna måste uppleva fördelar av det nya sättet att arbeta och se en koppling till 
resultatet (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Dessutom bör ledningen vara lyhörd och diskutera själva implementeringen (do-fasen) 
ingående med många berörda under planeringsfasen (Sörqvist, 2004). 

2.4 Ledarskap 

 
Demings syn på ledarskap sammanfattar han i 14 punkter. Dessa beskriver bland annat vikten 
av att ledningen fokuserar på processen och människorna som arbetare i den. Det är viktigt att 
fördriva rädslan så att medarbetaren är så pass trygg att han kan lyfta upp svagheter och göra 
om dessa till förbättringsmöjligheter. Detta förstärks genom att uppmuntran till utbildning och 
personlig utveckling för medarbetare, vilket tillsammans med att känslan av att man tillför 
något viktigt, stärker individen. Ledningen måste skapa en organisation som gynnar 
förbättringsarbetet där man känner ansvar och motivation att jobba med ständiga förbättringar 
(Deming, 1986, 1993). 
 
Det är viktigt för ledningen att se till helheten i ett system för att kunna göra de bästa valen. 
Deming (1993) har ett förhållningssätt som han kallar vinna-vinna som bygger på att göra alla 
till vinnare. Alla som medverkar i förändringen har något att vinna. 
 
J. Ford, L. Ford & McNamara (2002) belyser vikten för ledningen att ta hänsyn till 
bakgrundsdialogen som pågår i gruppen. Den belyser att förändringsmotståndet är en funktion 
av den pågående dialogen som rör både initiativet (varför) till förändringen och själva (vad) 
förändringen.   
 
Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att styra stressen mot att uppnå mål, hellre än ta bort 
den helt (Larsen, 2002) 
 
Ledarskap i förändringstider bygger mycket på det situationsanpassade ledarskapet som 
Hersey & Blanchard (1972, 1993) är mest kända för. Denna modell har vidareutvecklats av 
Blanchard tillsammans med P. Zigarmi och D. Zigarmi (1986). Modellen bygger på fyra faser 
som bygger på att man behöver ha kontroll över i vilken fas organisationen och respektive 
medarbetare (U1-U4) befinner sig i förändringen och agera utifrån det. Detta illustreras i figur 
2.4. En situationsanpassad ledarstil är normalt att föredra, framför den som bara har ett 
synsätt. Det gäller även på det vis man förhåller sig till konflikter samtidigt som det gäller att 
vara uppdaterad så att ledaren kan påverka situationen istället för att reagera i efterhand 
(Larsen, 2002). 
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Figur 2.4 Situationsanpassade ledarskapet. Fritt efter Blanchard et al (1986). 
 
Lazarus (1991) beskriver hur människor reagerar i krissituationer. En förändring kan ge 
samma krisupplevelse för en person. Detta beskrivs i fyra faser. Den inledande fasen är 
förnekelse, där personen tänker, detta händer inte. Nästa fas är ilska och personen tittar efter 
någon att skylla på och fortsätter att göra som förr. Fas tre är själva uppvaknandet. Personen 
inser nu vad den har förlorat och bearbetar sorgen. Den fjärde fasen innebär att personen 
accepterar vad som hänt och går vidare i livet.  
 
Thylefors (2007 s. 221) beskriver en modell (se figur 2.5) där situationsanpassat ledarskap av 
Blanchard, P. Zigarmi & D. Zigarmi (1986), krisreaktioner från Lazarus (1991) och 
organisations förändringssteg från Lewin (1951) ingår och tillsammans ger en bra bild av hur 
ledare bör agera i respektive fas av förändringen.  
  
 

 
Figur 2.5 Förändringsförlopp och chefsuppgifter. Fritt efter Thylefors (2007). 
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Förändringens införande börjar med ett beslut om införande.  Därefter kommer de fyra 
faserna (Thylefors, 2007).  
 
Det börjar med informationsfasen. Här informeras medarbetarna om förändringen. Ledningen 
ska sälja in förändringen och stå fast vid att det kommer att genomföras, men själva 
införandet ska lämnas öppet, det vill säga hur förändringen ska genomföras. 
 
I fas två, reaktion, är det viktigt att lyssna på och ge utrymme för alla reaktioner från 
medarbetarna samt lyssna aktivt som ledare. Här kan ledaren gärna signalera att det är ok att 
reagera och ha individuella samtal med medarbetarna. En ledare tar emot och ger hopp om 
framtiden, det en viktig roll för ledaren under denna fas. Under slutet av denna fas kan ledaren 
beskriva hur förändringen ska genomföras. Detta skapar delaktighet genom att ledaren öppnar 
upp för alla att aktivt kunna påverka och därefter genomförs förändringen.  
 
I den tredje fasen, genomförandet, behöver medarbetaren struktur då det är nytt och osäkerhet 
kan uppstå. Ledaren bör ge stöd som rutiner och anvisningar och ha kortsiktiga mål i denna 
fas. Ledaren ska vidare skapa ordning och reda samt kombinera med information och 
utbildning om de nya.  
 
I fas fyra ska en ny jämvikt uppnås. När orken och intresset från medarbetarna kommer är det 
dags för ledaren att involvera alla medarbetare mer igen. Ledaren bör då skapa mer 
delaktighet, övergå till mer långsiktiga mål, kritiskt granska verksamheten och ha visioner om 
framtiden.  
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3 Metodbeskrivning 

 
I detta kapitel redogörs för metod och metod val samt bedömning av dessa val. 

3.1 Inledning 

 
Bryman (2011) skriver om att det inom metodiken finns det många sätt och mycket att ta 
hänsyn till vid insamlandet av data. För att begränsa mängden undersökningar, men ändå nå 
målet med en hög generaliserbarhet, behöver urvalskriterierna vara genomtänkta. Intervjuer, 
enkäter och strukturerade observationer resulterar i ny fakta eller bekräfta befintlig. 

3.2 Vetenskapsideal 

 
De vetenskapsideal som har haft störst betydelse för utformningen av den psykologiska 
forskningen är dels den naturvetenskapliga, eller även kallad den positivistiska, dels den 
humanvetenskapliga eller även kallad de hermeneutiska (Wedin & Sandell, 2011). 
 
Positivism är det traditionella perspektivet som Backman (2008) uttrycker sig. Där placeras 
individen som åhörare och man utgår ifrån en observerande roll som tittar på omvärlden.  
 
Hermeneutisk ansats är det kvalitativa perspektivet som Backman (2008) beskriver där 
individen ingår i och är den del i en subjekt omvärld. Hermeneutik kommer från grekiskan 
och betyder ungefär tolkningslära eller tolkningskonst. Den har sitt ursprung inom teologin 
där det gällde att förstå innebörden av texterna (Wedin & Sandell, 2011). 
 
Val 
I detta arbete är det en Hermeneutisk ansats då det är frågan om att tolka vad som händer vid 
förändringar. Dels under genomförandet ur ett medarbetarperspektiv, det vill säga hur de 
upplever att införandet av förändringen fungerat, dels under genomförandet ur ett 
kundperspektiv, det vill säga hur kunden uppfattar kundmötet under förändringen. 
 

3.3 Vetenskaplig metod 

3.3.1 Induktiv 
 
Den induktiv angreppssättet är när slutledning är ett sannolikhetsuttalande. Då den bygger på 
en teoretisk uppbyggnad av observationer som generaliserats under arbetes gång, det vill säga 
är en hypotesgenererande metod (Wedin & Sandell, 2011). 

3.3.2 Deduktiv 

 
Det deduktiva angreppssättet är när härledning är 100 % sant då den bygger på att utgå från 
teorin och pröva den empiriskt. Med andra ord en hypotesprövande metod (Wedin & Sandell, 
2011). 
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Val 
Detta arbete bygger på att bygga upp och praktiskt pröva ett arbetssätt och därefter samla in 
upplevelser av arbetssättet. Detta ska sedan kopplas samman med kundfrontsmedarbetarnas 
tidigare erfarenheter av andra arbetssätt samt parallellt samla in kundens upplevelse i 
införandefasen, det vill säga ett hypotesskapande angreppssätt. Valet blir därför att använda 
ett induktiv angreppssättet. 
 

3.4 Undersökande metod 

 

3.4.1 Kvantitativ 

 
Kvantitativ forskning är den traditionella forskningsprocessen enligt Backman (2008). 
Bryman (2011) ser en metodisk inriktning som syftar till att titta på verkligheten genom 
mätning. Mätning innebär alltså att man beskriver sina observationer med hjälp av tal på en 
definierad skala (Wedin & Sandell, 2011). Dessa värden bearbetas med hjälp av matematik 
och statistik.  

3.4.2 Kvalitativ 

 
Kvalitativ forskning är en forskningsprocess som inte är lika standardiserad och sekventiell 
som den traditionell enligt Backman (2008). Den ger på så sätt utrymme för stora variationer. 
Wedin & Sandell (2011) lyfter fram att man tittar på omvärlden med en mjukare bedömning 
det vill säga mer ord än siffror. Avsikter, motiv, handlingar och dess innebörd ska förklaras. 
Den är induktiv och tolkande i sin art (Bryman, 2011).  
 
För att genomföra en kvalitativ analys kan vi använda olika ansatser (Wedin & Sandell 2011). 
 
Hermeneutiska ansats 
Undersökaren utgår från en förståelse. En del påverkad av kultur och tradition, en annan del 
av individ det vill säga sin tolkning. Undersökaren rör sig mellan helheten och enskilda 
delarna i texten. Men tolkning och förståelse gäller inte bara text utan även ord, kroppsspråk 
och andra budskap (Wedin & Sandell 2011). 
 
Fenomenologisk ansats 
Undersökaren ska fokusera på den övergripande holistiska innebörden, det vill säga helheten i 
texten. Undersökaren måste hålla tillbaka sina egen och andras idéer om fenomenet, så att inte 
undersökningen påverkas av dessa idéer. Undersökaren ska förhålla sig öppensinnad (Wedin 
& Sandell 2011). 
 
Grounded-theory 
Här ska undersökaren undvika att fördjupa sig i området och helt avstå från teoretisk 
förberedelse. Tanken är att teorin ska uppstå ur det data som undersökaren bearbetar.  
Bottom-up brukar det kallas (Wedin & Sandell 2011). 
 
Fallstudie  
Att undersöka ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan 
fenomen och kontext inte är givna. Det kan bestå av en individ, en grupp, en företeelse en 
händelse etc. Slutligen väljer man ett konkret fall. Fallstudien kan även bestå av flera fall i 
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samma studie och ha olika avsikter och som kan vara beskrivande (deskriptiv) förklarande 
eller undersökande (explorativ) Backman (2008). 
 
Val 
I detta arbete har en explorativ fallstudie valts att användas då det är ett specifikt fenomen i 
flera nivåer som ska undersökas i en organisation samt att den genomförs i en verklig miljö. 

3.5 Tillförlitlighet, reproducerbarhet och representativt 

 
I en kvalitativ forskning gäller det att bedöma tillförlitligheten i upplägget utifrån om det 
finns tillfälligheter eller slumpmässigheter som påverkar iakttagelsen eller slutsatserna som 
dras (Wedin & Sandell, 2004; Bryman, 2011).  
 
Den externa reliabilitet står för i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas 
(Bryman, 2011). Reproducerbarhet innebär att någon annan skulle kunna göra om 
undersökningen (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Val 
Att ge möjlighet till andra personer att tolka observationerna är en metod för att öka 
tillförlitligheten av observationerna. Att beskriva designen och tillvägagångssättet ska vara så 
tydligt som möjligt för att det ska kunna följas av andra personer som vill utföra samma 
undersökning. Man skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 
forskningsprocessen (Bryman, 2011).  
 
 
För att öka tillförlitligheten är ansatsen att ha en hel grupp och inte en individ i fallstudien. 
När det gäller kundresponsen är den slumpvis utvald, eftersom de slumpmässigt styrs ut till en 
medarbetare som svarar och som sedan får erbjudandet om att delta i undersökningen.  
 
Validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger att man 
mäter. Den interna validiteten betyder att det finns en god koppling mellan det man mäter och 
vad forskningen säger (Bryman, 2011). 
 
Den externa validiteten rör i vilken utsträckning som resultatet kan användas i andra 
situationer. Om resultatet är överförbart till andra grupper (Bryman, 2011).  Det vill säga att 
vi tittar på under vilka förutsättningar kan man anta att detta kan vara representativt (Wedin 
& Sandell, 2004). 
  
Val 
Då detta är en fallstudie får den begränsa sig till generaliseras för liknande grupper med 
samma verksamhet inom samma företag. Övergripande får det ändå begränsas till att i första 
hand ta fram en hypotes av en arbetsmodell, som sedan kan provas och utvecklas vidare.  
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3.6 Forskningsprocess 
 
Den kvalitativa forskningsprocessen är mer flexibel och dynamisk än den traditionella 
kvantitativa forskningen (Backman, 2008). Den kvalitativa forskningsprocessen har en 
återkoppling under utförandet (se figur 3.1). Det vill säga mellan Problem/fråga – observation 
och hypotes där erfarenheter kan bidra till justeringar under arbetet gång, innan hypotesen 
fastställs (Backman, 2008). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Kvalitativ forskningsprocess. Fritt efter Backman (2008). 
 
 
Från den kvalitativa forskningsprocessen utformas en modell för detta forskningsarbete. 
Förförståelsen och litteraturen leder till en pilotarbetsmodell när det gäller införande av 
förändringar. Gruppen och förändringen väljes sedan ut och därefter provas pilotmodellen 
praktiskt, enligt syftet, och utvärderas hur kunden och den interna kunden upplever 
förändringen under införandet. Därefter sker en analys av mätningarna och en revidering av 
befintlig pilot arbetsmodell genomförs ( se figur 3.2). 
 

Figur 3.2 Modellen för detta forskningsarbete.  
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3.7 Förförståelse 

 
Min förförståelse inom området består av att jag har sju års erfarenhet som ledare i inom 
kundtjänst. I mina grupper har medarbetare svarat på in kommande samtal, men med olika 
uppdrag över tiden. Min nuvarande grupp har fått sina uppgifter förändrade ett flertal gånger. 
Från att i början arbeta vardagar kl 8-17, med att hjälpa företagskunder med sina frågor och 
att administrera företagens fast och mobilt tal abonnemang.  
Idag, då de förutom dagtid, även jobbar kvällar och helger med att hjälpa både privat och 
företagskunder med mobila talabonnemang, mobila bredbandsabonnemang och en mobil 
växellösning. I arbetet ingår också att vara rådgivare till alla kunder för att hitta och uppfylla 
deras behov, samt att hjälpa kunden att ta sitt nästa steg i sin kommunikationsutveckling när 
kunden är mogen. Detta i form av nya mobila tal- och mobildataabonnemang, 
teknikutrustning i form av mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och bärbara routrar (för 
mobilsurf). Detta har gett mig och min grupp erfarenhet kring genomförande av 
förändringsarbeten. 
 

3.8 Kvalitativa forskningsprocessen 

3.8.1 Litteraturgranskning 

 
Syftet med momentet är att bland annat ge en översiktlig bild i området, visa på problem, 
precisera problemformulering, ge metodiska uppslag, design och procedurer (Backman, 
2008). 
 
Sökorden har valts för att täcka den aktuella litteraturen i forskningsområdet ( se tabell 3.1). 
Litteraturstudien ger underlag till att utveckla ett arbetssätt för införande av förändrade interna 
och externa processer i en kundfront med bibehållen kundupplevd kvalité under införandet. 
Genom urval av artiklar och böcker har information tagits fram till arbetet. Detta har skett via 
ett antal databaser och sökbegrepp på MittUniversitetets bibliotek på sök i ditt ämne 
Kvalitetsteknik, från Sundsvalls bibliotek hemsida och uppsatser.se. 
 
Tabell 3.1 Sökorden och databaser. 
Databaser Sökord 
Mitt Universitetets 
Emerald, Google Schoolar 
Sundsvalls Bibliotek 
Uppsatser.se (Högskolor och universitet) 
 

Change resistance + customer service 
change resistance + customer quality 
change resistance + sales 
change resistance + employees 
resistance to change 
during change + resistance 2010-2013 
conflict 
customer front+ change 
customer perception of quality 
customer quality + experience + 2013 
customer + quality + during the change 
organizations change + attitudes 2010-2013 
callcenter + 2012 
TQM + resistance + 2013 
Förändringsmotstånd 
Vetenskapliga metoder 
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Framtagandet av arbetsmetoden sker genom en litteraturgranskning om vad som finns i 
erfarenheter kring införande av förändringar i form av förändringsmotstånd, lyckade och 
mindre lyckade införande projekt, ledarskap i samband med införande o.s.v. Detta genomförs 
för att hitta nyckelfaktorer som direkt påverkar medarbetarnas upplevelse och engagemang i 
själva genomförande och indirekt kunden genom upplevelsen under själva införandet. 
 
Av litteraturen framgår det att för att öka möjligheterna till ett bra införande ska ledarskapet 
vara engagerat, individanpassat samt informativt genom att tydlig göra vision och mål, med 
andra ord tydliggörs varför vi behöver och vad vi behöver göra. (Blanchard, et al 1986; 
Deming, 1986; Hersey & Blanchard, 1972, 1993; Kotter, 1995; Lazarus, 1991; Sörqvist, 
2004; Thylefors 2007). Samtidigt ges möjlighet för medarbetaren att vara delaktig genom att 
kunna påverka hur införandet ska genomföras (Conner, 1995; Jønsson & Jeppesen, 2013; 
Kondo, 1991; Mc Grath, 1984; Sörqvist, 2004). 
 
Val 
Dessa insikter gör att en pilot av arbetsmodell byggs upp och skapas från dessa insikter. 
Samtidigt som litteraturstudien leder fram till den preciserade frågeställningen i 
forskningsprocessen och underlag för hur undersökningen på bästa sätt ska byggas upp och 
genomföras (Backman 2008). Syftet är att bibehålla eller utveckla den interna och externa 
kundtillfredsställelsen under ett pågående förändringsarbete. 

3.8.2 Pilot av arbetsmodellen  

 
Pilot av arbetsmodellen sker i from av fysiska möten med hela gruppen. Det gäller att tydligt 
förklara varför vi gör detta och att förstärka det genom att lyfta fram nyttan för företaget, för 
kunden och för medarbetaren och påvisa att alla vinner på detta. Vidare är det viktigt att 
säkerställa att alla har samma bild genom att ställa öppna frågor. Hur ser du på detta NN? Vad 
innebär det för dig? Vad ger det för kunden? När alla medarbetare sedan ser helheten, går vi 
vidare till att diskutera vad vi ska göra.  
 
När alla ser varför och vad som ska göras går vi över till att diskutera hur. 
Här diskuterar deltagarna aktivt om hur själva införandet bör genomföras. Detta sker i form av 
”brainstrom” i smågrupper. Brainstorming i små grupper är en effektiv metod som 
underlättar för alla, även de som är tystlåtna eller eftertänksamma ges möjlighet att komma till 
tals. Alla idéer presenteras sedan av smågrupperna och skrivs upp på en tavla och därefter 
diskuteras alla idéer.  
Sedan väljer hela gruppen tillsammans ut upp till fem stycken idéer att jobba vidare med. 
 
Dessa idéer utvecklas vidare och preciseras mer detaljerat om hur förändringen skulle kunna 
införas på gruppen. Där finns ledare närvarande som en kvalitetssäkring och coach så att de 
utvalda vägvalen utvecklas samt för att säkerställa att vägar når till målet. Ledaren har 
möjlighet att tillämpa ett individuellt coachande förhållningssätt i sitt ledarskap i form av ett 
situationsanpassat ledarskap. 
 
Alla medarbetare har sedan möjlighet att välja det sätt som bäst passar dem bäst i ordval och 
karaktär av de vägval som arbetats fram. Därefter påbörjas själva förändringsarbetet. Då 
tillämpar ledare det situationsanpassat ledarskapet tills alla når fram och förändringen är 
införd hos alla. 
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Figur 3.3 Arbetsmodellen för piloten 

 

3.8.3 Urval grupp 

 
Det görs ett bekvämlighetsval när det gäller grupp att pröva och utvärdera piloten av 
arbetsmetoden på. Bekvämlighetsurval är sådana personer som råkar finnas tillgängliga för 
författaren (Bryman, 2011). Då författaren är ledare för en grupp i kundfront väljes denna 
grupp ut för att delta.  
 
Individerna i gruppen blir samtidig sin egen referensgrupp i ett tidsdimensionellt avseende 
(Backman, 2008). Genom att de själva varit med om förändringar i sitt arbetssätt tidigare eller 
senare som de kan jämföra mot den pilot arbetsmetod som användes denna gång.  

3.8.4 Urval förändring 

 
Valet av förändring är också det ett bekvämlighetsurval. Förändringen ingår i uppdraget från 
kundtjänstens ledningsgrupp och ligger i linje med verksamhetens förändring. Förändringen 
innebär att ändra det befintliga dialogflödet till att i alla samtal prata med kunden om det nya 
hög-hastighet datanätet för mobiltelefoni och mobilabredband med internet anslutning via 4G. 
Denna förändring införs och presenteras för gruppen enligt utvalda arbetsmetod och det 
genomförs som en pilot att utvärdera arbetsmetoden (se figur 3.3). 
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 19 

 
Tidpunkt för införande av förändringen väljs till att omfatta mars månad 2013 då den valda 
gruppen då inte haft några större förändringar i närtid. Eftersom nya förändringar i 
organisationen kan var på gång i närtid och därmed kan påverka medarbetarna och på så sätt 
mätningen av piloten kommer denna pilot att genomföras under en månad. 
 

3.8.5 Införande av förändring med hjälp av pilot arbetsmodellen 

 
Pilotarbetet börjar med att gruppen får information om vad som kommer att ske i förväg. 
Sedan har gruppen ett fysiskt möte. I presentationen förklara varför vi gör detta och att 
förstärka det genom att lyfta fram nyttan för företaget, för kunden och för medarbetaren och 
påvisa att alla vinner på detta. Sedan säkerställs att alla har samma bild genom att ställa öppna 
frågor till deltagarna i gruppen. Hur ser du på detta NN? Vad innebär det för dig? Vad ger det 
för kunden? När alla medarbetare sedan ser helheten, gick vi vidare till att diskutera vad vi ska 
göra.  
 
De som inte ännu känner till möjligheten, av de tre berörda parterna, är kunden. I dessa fall 
ska vi i kundfront ändra befintligt dialogflöde med kunden genom att prata med alla våra 
kunder som ringer in till oss om 4G-nätet för att på så vis informera alla kunder, som gruppen 
pratar med, om möjligheterna i det nya nätet. På detta sätt påbörjas resan att hjälpa alla kunder 
som vill och har möjlighet att flyttas över till de nya 4G-nätet. 
 
När alla ser varför och vad som ska göras går vi över till att diskutera hur. 
Sedan diskuterar deltagarna aktivt om hur själva införandet bör genomföras. Detta sker i form 
av ”brainstrom” i smågrupper. Alla idéer presenteras sedan av respektive smågrupperna och 
skrivs upp på en tavla och därefter diskuteras alla idéer.  
Därefter väljer hela gruppen tillsammans ut de idéer som de ville att vi skulle jobba vidare 
med. 
 
Dessa idéer utvecklas vidare och preciseras mer detaljerat om hur förändringen skulle kunna 
införas på gruppen. 
   
Dessa idéer sätts sedan samman. I detta fall valdes några infallsvinklar ut (a,b och c).  
Se vidare på resultatet av teamets idéer (Bilaga C). 
 
A) Instegsfrågor. Det vill säga, vad säger vi för att kommer in på att prata med kunden om 
4G. Vill du surfa snabbt? Vad vet du om 4G? Jag ser att du bor i ett 4G område. 
 
B) Mer raka frågor som styr mot 4G. Är surf viktigt för dig? Hur använder du Internet? 
Har ni fast Internet? Om ja. Har ni funderat på mobilt bredband? 
Ny mobil med flex mellan. Frågan vad som är viktigt. Vad vill du ha Kamera? Stor Skärm? 
 
C) Konkreta dialog och försäljnings tips. Två st konkreta exempel per kundgrupp 
 
Alla medarbetare valde sedan det sätt som bäst passar dem bäst i ordval och karaktär av de 
förslag som arbetats fram. Därefter påbörjas själva förändringsarbetet. 
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3.8.6 Observation av medarbetare upplevelse 

 
Forskningsintervjuer utgör en viktig och ofta förekommen strategi (Bryman, 2011). De finns 
tre olika intervjuformer. Den strukturerade intervju som är utgå från ett i förväg bestämt 
intervju och frågeschema. Den semistrukturerade intervjun där frågeställaren har ett antal 
frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema. Den tredje intervjuformen, den 
ostrukturerade intervjun, innebär att intervjuaren har en lista med teman eller allmänna 
frågeställningar (Bryman, 2011). 
 
Val 
I detta arbete används en semistrukturerad intervju för att kunna följa upp med 
uppföljningsfrågor när det gäller upplevelser och insikter hos medarbetaren. En strukturerad 
frågemall ger inget utrymme för det. Samtidigt ger den en lämplig styrning för att kunna 
underlätta sammanställningen och efterkommande bearbetning jämfört med en helt 
ostrukturerad intervju (Bryman, 2011). 
 
En intervjuguide (Bryman,  2011) tas fram som innehåller teman av frågeställningar  
som är relevanta, för den utvalda gruppen att svara på (se figur 3.4).  
 

 
 
 
Figur 3.4 Hur man utformar en intervjuguide fritt efter Bryman (2011). 
 
Frågeställningar till medarbetarna utformas enligt intervjuguiden. Utifrån författarens kunskap 
i området genomförs en brainstorming för att lyfta fram relevanta områden och frågor för att 
fånga upp medarbetarnas upplevelser och erfarenheter kring införande av förändringar och 
som är kopplad till den planerade pilotstudien.  
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De två första intervjuerna kan ses som en pilot testa av intervju frågorna. Där efter 
omformulerades vissa frågorna två och tre förenklades och fråga 4 lades till och slutligen 
fastställdes följande frågeguide. Som presenteras nedan. 
 
1. Vad är 4G för dig?  
 
2. Hur tycker du att fokus arbetet i teamet med att ”prata 4G med alla kunder” gick i mars? 
(Generellt Före-Under) 
 
3. Hur påverkade det dig att ta steget att prata 4G under mars? (Under införandet) 
 
4. Om du tittar på arbetssättet för införandet. Med att beskriva Varför och Vad som ska göras 
och sedan att ni själva jobba igenom Hur det skulle införas. Jämfört med andra införanden av 
nya arbetssätt som du vart med om. Hur ser du på skillnaderna före resp under införandet? 
 
4B. Fördjupningsfråga. Hur upplever du att själv få att själv ta fram jämfört ordvalen i 
dialogen jämför med att få en färdig att använda? 
 
5. Om du själv fick önska. Hur skulle framtida förändringar införas? 
Alt. Om du själv var ansvarig för hela kundtjänstens verksamhet. Hur skulle du då införa 
förändringen? 
 
Vid intervjutillfället finns olika metoder att välja på. Fysiskt i samma rum, via telefon eller 
annat media, med en person eller med en grupp (Bryman, 2011). 
 
Val 
Här väljs intervju som genomförs fysiskt i samma rum eftersom den kan genomgöras utan 
ökade kostnader samt ger möjlighet att använda kroppsspråket som informationskälla. 
Dessutom väljs individintervjuer då de ger en mindre risk att intervjuade påverkar varandra i 
deras uppfattningar, det vill säga att de kan ge varandra sin bild av hur det var och inte sin 
egen (Bryman, 2011). 
 
Om intervjuerna spelas in säkerställs att all information kommer med samt att det går att 
fånga den intervjuades svar i deras egna ordalag (Bryman, 2011). 
Intervjuerna bör sedan transkibreras så snarast där efter som möjligt för att ökar korrektheten. 
Då man kan notera båda vad och hur det blev sagt (Bryman, 2011). 
 
Val 
Att spela in alla intervjuer och transkibera dessa inom två dagar efter att intervjun har 
genomförts, samt att notera andra iakttagelser till respektive intervju. 
 
Platsen för intervjuerna bör väljas så att man sitter ostört samt att inspelningen kan ske med 
god kvalité. Efter varje intervju noteras sådant som hur intervjun gick, var intervjun gjordes, 
andra reflektioner som kom fram och hur miljön var (Bryman, 2001). 
 
Val 
Att genomgöra intervjuer i förbokat mötesrum så att intervjun kan genomföras i en ostörd 
miljö. Under intervjutillfällena noteras även andra iakttagelser. 
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3.8.7 Kvalitativ dataanalys 

 
En utmaning med kvalitativa data är ett analysera det insamlade materialet i form av 
intervjuer. Det finns flera analysstrategier där analytisk induktion och grounded theory är de 
vanligaste (Bryman, 2011). Analytisk induktion är en generell strategi vid kvalitativ analys av 
data. Analytisk induktion har en referensram vars syfte är att vägleda forskaren vid analys av 
data och grounded theory (teoribildning på empirisk grund) (Bryman, 2011).  
 
Ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa data är de så ofta kallade 
tematiska analyser. En generell strategi för att göra en tematisk analys av kvalitativa data 
finns i Framework, utvecklat av National Center of Social Resaerch (Bryman, 2011).  
Tillvägagångssättet är avsett att utgöra ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa 
data och ett sätt att tänka när det gäller hur man ska hantera teman och data (Bryman, 2011). 
 
Val 
Att använda den tematiska analysmetoden på intervjuerna i fallstudien. 

3.9 Observation av kundupplevelse 

 
I och med valet av analysenhet, det vill säga gruppen med de 15 personer, öppnar det upp för 
unika val när det gäller undersökningen av kundupplevelsen.  
 
Val 
Det görs ett bekvämlighetsurval, eftersom det finns ett befintligt mätinstrument för att mäta 
detta för den aktuella gruppen. Systemet heter Bright och används löpande inom flera 
kundfronter i Sverige. (Bright.se)  
 
Enkäterna till kunderna hanteras via ett system som med automatik ringer upp kunden efter 
samtalet med kundtjänstmedarbetaren och ställer frågor till kunden om dess upplevelse. 
Kunden får sex frågor (bilaga A) vilka fångar upp upplevelsen hos kunderna i form av 
kvantitativa data ett till fem omvandlat till %.  Av dessa är det två som är extra intressant för 
denna undersökning. Två av frågorna som ställs är hur kunden upplever medarbetarens 
engagemang och den andra om hur kunden upplever kunskapen (Daniel Retzell på Telia, 
personlig kommunikation, 16 februari 2013). Dessa frågeställningar sammanfaller med 
Tohidinia & Haghighi (2011) arbeta. 
 
I Bright graderas svaren som kommer in på Engagemang (E) och Kunskap (K) enligt nedan 
(Daniel Retzell, Telia, personlig kommunikation, 16 februari 2013). 
 
5 poäng ger i sammanräkningen 100% = 1 
4 poäng ger i sammanräkningen 75% = 0,75 
3 poäng ger i sammanräkningen 50% = 0,5 
2 poäng ger i sammanräkningen 25% = 0,25 
1 poäng ger i sammanräkningen 0% = 0 
 
I Brights databas finns även tidigare data för gruppen och andra grupper vilket gör att en 
jämförelse går att göra mellan före och under själva införandet av det nya arbetssättet på 
kundens upplevelse av kvalitén i kundmöte (Daniel Retzell på Telia, personlig 
kommunikation, 16 februari 2013). 
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En annan observation av den externa kundupplevelsen är att titta på utfallet av försäljning, 
som är ett annat sätt att spegla den externa kundens upplevelse. När medarbetaren inte klarar 
av att leva upp till kundens krav, minskar försäljningen (Jaramillo, et al. 2012). 
 
Val 
Även här görs ett bekvämlighetsurval då försäljningens utfall finns som rådata i ett internt 
datasystem för gruppen som används för registrering av försäljning inom Telias Mobila 
kundtjänst. I denna databas finns även tidigare data för gruppen och även andra grupper vilket 
gör att en jämförelse går att göra mellan före och under själva införandet av det nya 
arbetssättet för att se om medarbetaren lever upp till kundens krav i kundmöte (Daniel Retzell 
på Telia, personlig kommunikation, 16 februari 2013). 
 
Referensperioden avgränsas till att omfatta två månader. Januari och februari då december 
inte är en normalmånad när det gäller försäljning samt att inga förändringar infördes under 
januari och ferbuari månad.  (Daniel Retzell på Telia, personlig kommunikation, 16 februari 
2013). 
 
Val 
Ur gruppen på 15 personer är det fem stycken helt nya som började svara kunder under mitten 
februari, vilket innebär att dem inte har några mätvärden för januari och februari. Det 
resulterar i sin tur att gruppen som nu deltar i själva uppföljningen kommer att består av tio 
personer. 
 

3.9.1 Kvantitativ dataanalys 

 
Vid analys av försäljning och kundupplevelse tillämpas en kvantitativ dataanalys. 
För att underlaget ska vara tillförlitligt i undersökningen så måste urvalet vara korrekt. Med 
andra ord representativt för alla kunder (Bryman, 2011) 
 
När kunderna ringer in fördelar telefonisystemet ut kunden till de uppkopplade medarbetarna, 
utifrån vem som varit ledig längst med rätt kompetensprofil så att kunden på snabbaste sätt 
kan få hjälp. Detta innebär i praktiken att urvalet av kunder för respektive medarbetare är 
slumpmässigt och ej påverkningsbart. Antalet samtal på en normal månad är ca 1000 samtal 
per medarbetare (Daniel Retzell, personlig kommunikation, 16 februari 2013). 
 
När vi tittar på försäljning blir det inget bortfall eftersom alla kunder som kommer fram till en 
medarbetare får hjälp, samtidigt som medarbetaren har möjlighet att hjälpa kunden att fatta 
rätt beslut om sin telekommunikationslösning vilket kan leda till en försäljning. 
 
På Bright sker ett urval av de inkomna samtalen. Alla samtal skickas ej vidare till 
undersökningsservern. Av de enkäter som sedan sänds ut till kunderna svarar ca 30% av 
kunderna på enkäten. Det finns ett tak på max 60 svar per månad och medarbetare. Då de 
inkomna samtalen i praktiken är slumpmässiga kan man tolka att även Bright har ett 
slumpmässigt urval av kunder (Kent Norman, personlig kommunikation, 26 april 2013).  
 
Val 
Vid analysen av försäljningen i det interna säljstödsystemet och kundupplevelse i 
kundundersökningsverktyget Bright gör vi valet att använda en kvantitativ analys. 
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3.9.2 Fortsatta arbetet 

 
Indata från intervjuer, Bright och försäljning ger nu ny input till att förändra arbetsmetoden 
samtidigt som en hypotes formas. Hypotesen, i form av en arbetsmodell, formas och formas 
om i det aktuella området under arbetets gång (Bryman, 2011). Denna arbetsmodell för 
införande av förändrade interna och externa processer i en kundfront ska kunna ge en 
bibehållen kundupplevd kvalité under införandet.  
 
Resterande del i den kvalitativa forskningsprocessen som sammanställning av resultatet av 
intervjuerna, analys och tolkning redovisas under kommande kapitel med en komplettering av 
kvalitativa analyser för den externa kundupplevelsen. 
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4 Empiri 

 
I detta kapitel redovisas företaget som deltar i undersökningen samt det insamlade materialet. 

4.1 TeliaSonera 

TeliaSonera har sina rötter i den nordiska telekommarknaden och har en stark position i 
Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Deras kärnverksamhet är att skapa bättre 
kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobila och fasta 
uppkopplingar (TeliaSonera, 2013). 
 
TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter 
TeliaSonera hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett 
enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Det görs genom att erbjuda högkvalitativa 
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive 
Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla 
TeliaSoneras marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa nät 
och en kostnadseffektiv verksamhet (TeliaSonera, 2013). 
 
TeliaSonera är en internationell koncern 
Koncernen har majoritetsägda verksamheter från Norden till Nepal där antalet abonnemang 
uppgick till fler än 71 miljoner vid slutet av 2012 och nästan 112 miljoner abonnemang i 
intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. TeliaSonera är också den ledande grossisten 
av bredbandskapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät (TeliaSonera, 2013). 
 
TeliaSonera är organiserade i tre affärsområden 
De tre affärsområdena är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och 
Baltikum erbjuder TeliaSonera mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien 
erbjuds mobila tjänster (TeliaSonera, 2013). 
 
Att göra det möjligt 
Kunderna värdesätter friheten och flexibiliteten att göra mer och komma närmare via internet. 
TeliaSonera erbjuder tillgång till nätverk och tele-kommunikationstjänster där sina kunder – 
både privatpersoner och företag – kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. 
Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden (TeliaSonera, 
2013). 
 
Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i alla branscher och företag. TeliaSonera har de senaste 
åren vidtagit en rad åtgärder för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna. TeliaSonera utvecklar 
processerna och skärper riskbedömning i samband med nya investeringar. Dessa integreras i 
alla större investeringsbeslut. Fler åtgärder är genomförda och fler är på gång. Alla dessa 
leder till att TeliaSonera förändras till det bättre (TeliaSonera, 2013). 
I Sverige har Telia en mobil kundtjänstverksamhet på 350 medarbetare. En kundtjänstgrupp 
svarar på inkommande samtal när kunderna ringer in på 90200 och 90400 med frågor om 
mobila tjänster. Kundtjänstgrupperna är indelade i grupper om 15 personer med en teamledare 
(Daniel Retzell, Telia, personlig kommunikation, 16 februari 2013). 
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4.2 Intervjuer 

 
Tio stycken intervjuer genomfördes under perioden 2013-04-03 till 2013-04-15. Några 
exempel som belyser medarbetarnas synpunkter på arbetsmodellen är: 
 
 

”Jag tycker det var jättebra. Det blir liksom bra paket av det hela. Att man 
sitter i grupp och kommer med olika idéer och sånt där. Jag tycker det 
fungerar jätte bra.” 
 
 
”Då tycker jag det här med 4G har varit mycket bättre där har vi fått. Det 
här och det här händer nu får ni utforma själva hur ni ska jobba med det. 
Det är en …bra lösning, tycker jag” 
 
 
”För det är ganska intressant för utav hela gruppen så är det tio som har, 
så här gör jag. Då får du så mycket alternativ att du att nått passar i regel 
dig själv om jag sitter helt utan. Så om jag själv har flera alternativ så har 
så finns det någon annan som kan ta nyttan av mina alternativ så.” 
 
 

Alla tio intervjuer är transkriberade och dessa intervjuer redovisas i sin helhet i bilaga B. 
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4.3 Data från kundundersökning 

 
Uppmätta värden sedan tidigare för januari- februari samt för införandeperioden mars för de 
10 som är med i undersökningen (se tabell 4.1) samt för B2B-team 1 och alla team inom den 
mobila kundtjänsten (se tabell 4.2) under samma period. Nedan visas utfallet på Bright-
mätningen. 
 
 
Tabell 4.1 Utfall på individnivå för de tio utvalda i Bright före (Januari- Februari) under (Mars) 
 
 Jan-Feb     Mars    

Medarb 
antal 
svar E%  K%  

Antal 
svar E%  K% 

1 120 87,9  86,9  60 92,9  89,2 
2 120 90,4  85,8  60 87,1  85 
3 112 92  85,3  49 91,8  86,7 
4 120 92,1  88,8  60 91,7  89,2 
5 106 92,5  87,3  58 84  84,5 
6 120 93,5  91,7  60 92,1  88,3 
7 114 93,9  86,2  35 91,4  88,6 
8 120 94  91,7  60 94,2  92,5 
9 100 95,8  92,2  48 95,8  88,5 
10 115 97  97  60 99,2  92,2 
          
 1147 92,85  89,3  550 92,0  88,5 
 
 
 
Tabell 4.2 Utfall Bright före (Januari- Februari) under (Mars) 
 
 Jan-Feb   Mars 
 
B2B-team 1 E 92,16 % K 88,33% (1611 svar) E 92,10% K 87,92% (839 svar) 
 
Alla team E 89,50 % K 87,06 % (39612 svar) E 89,74 % K 87,26 % (19588 svar) 
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4.4 Data från försäljningen 

 
Uppmätta värden sedan tidigare för januari - februari samt för införandeperioden mars för de 
tio som är det team som är med i undersökningen (se tabell 4.3). De uppmätta värdena ställs 
sedan i relation till hela B2B-teamet 1 och alla övriga team inom den mobila kundtjänsten 
under samma period. 
 
Därtill B2B team 1 placering i jämförelse med de andra teamen för samma period har lagts till 
i tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 Utfall försäljning jämfört med de övriga teamen före (Januari- Februari) under (Mars). 
 
           Jan – Feb - Mars 
 
B2B de 10   Privat 83 – 92 – 113  
  Företag 108 – 57 – 68 
 
B2B team 1  Privat 69 – 99 – 121   (Placering 12 – 7 – 3 av 13 team)  
  Företag 68 – 46 – 51  (Placering 10 – 11 – 9 av 13 team) 
 
Alla team   Privat 87 – 99 – 98  
  Företag 84 – 67 – 77   
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5 Analys och tolkning 

 
I detta kapitel analyseras och tolkas det insamlade datamaterialet från den empiriska 
undersökningen mot den teoretiska referensramen och de teoretiska modellerna, samt söker 
svar på syfte och forskningsfrågor. 

5.1 Kvalitativ analys av intervjuer om upplevelsen av piloten 

 
Kriterier för att analysera, enligt Tematisk analys, är att med hjälp av medarbetarnas 
intervjuer försöker svara på syftet och tillhörande frågeställning.  
Analyssammanställningen delas upp i faktorer som ger uttryck för bakomliggande faktorer, 
hur man åtgärdar och förebygger något, samt effekt i form av reaktioner och upplevelse av det 
inträffade. Det som är skrivet i kursivt är författarens tolkning av vad som medarbetaren 
försöker uttrycka. 
 
Medarbetare Faktorer Hur ta hänsyn Effekt 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förändringsmotstånd 
Inlärning 
 
 
Förstå 
stora klyftor… 
Intresse om teknik 
och förändring på det 
sättet.  
 
Vilja 
 

 
Bra att vi upprepar 
Printa in, 50% läser 
knappt… 
 
 
Bryt ner … så att alla 
verkligen förstår. 
 
 
 
Bryt ner det och 
förklara varför och 
hur man gör det. Som 
ni har gjort helt 
enkelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lär sig det de 
behöver. Men vad det 
används till mer, är 
strunt samma. 

2  
 
 
 
 
 
Kundtjänst ….. 
behöver vara säker. 

 
Ärlig. 
Säga exakt hur det är 
.. säga om det är 
något problem just 
nu. 
 
Prata mycket om det. 
 

 
 
 
 
 
 
Då blir vi säkrare. 
Kunden upplever oss 
säkrare. Ger bra 
service 
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Medarbetare 
3 

Faktor 
 
Man kanske just 
fokuserad på något 
annat. Eller glömde 
bort eller någonting 
sånt. 
 
Hitta rätt ord att 
säga för mig. 
 
 
 
Man måste tänka på 
allt för kunden 
 
 
 
Tid 

Hur ta hänsyn 
 
Gick igenom .. då får 
alla en påminnelse. 
 
 
 
Dialog i grupp 
Får idéer och tips hur 
man ska lägga fram 
det till kunden. 
..gjorde egna 
dialoger.. 
 
Föredrar varför och 
vad än bara vad man 
ska göra. 
 
..mer 
utdraget..(införande) 
 

Effekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer engagerade, mer 
motiverade. 

4  
Start hjälp 
 
 
 
 
 
 
Individnivå 

 
Får upp det i Ceasar 
Lättare att prata om. 
 
bra paket av det hela. 
När man sitter i 
grupp och kommer 
med olika idéer.. 
..lättare att göra egna 
meningar som man 
känner sig bekväm 
med än få en 
påtvingad fras. Som 
kanske är mycket 
svårare att säga. 
 

 
 
 
Smarta meningar som 
säger mycket, får 
kunden intresserad på 
ett lättfattligt sätt. 
 
Som känns bra för 
mig. 
 
..samma syfte och 
samma verkan. 

5  
Inlärning 
 
 
Individnivå 
Alla är olika och alla 
personer lägger fram 
det olika. 
 
 
 

 
…fått en helt annan 
bild. Sedan man testa 
själv.  ..lånat hem…  
 
Utforma hur. Hitta 
sitt eget sätt…… 

 
Lättare att beskriva 
för kunden 
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Medarbetare 
6 

Faktor 
 
Komma ihåg 
 
 
 
Reflexion 
 
 
 
 
 
 
diskussioner ..Jag 
tror fler lär sig utav 
det än att bara sitta. 
Här har ni. (Läsa 
själva) 

Hur ta hänsyn 
 
Fokusdagar,  
tänka på det hela 
tiden. 
 
Diskussion 
Man tänker efter, 
steget längre. Varför, 
när man behöver och 
så kan man relatera 
till sig själv. 
 
JA då är det mycket 
bättre att … Jobba 
tillsammans. 
Mycket bättre att då 
diskussioner, och få 
veta varför man gör.  
 

Effekt 
 
 
 
 
 
Lättare kunddialog, 
bra egna 
tillämpningar. 
 
 
 
 
 
Tryggare 

7  
 
 
Delaktighet/ kan vara 
med och påverka 
 
 
 
 
Individanpassning 
 

 
Att få allt färdigt och 
klart eller att få vara 
med och diskutera 
hur vi ska införa det 
hära 
.. Ja vara med och 
diskutera. 
 
Du får så mycket 
alternativ att… nått 
alternativ passar i 
regel dig 
 

 
 
 
 
Nöjdare medarbetare 
 
 
 
 
Alla kan bidra  
positiv känsla 

8  
Kunskap i gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Trygghet i gruppen 

  
Bolla tankar 
tillsammans. Mer 
kunskap med 
varandra. 
 
Testa, vara aktiv 
använda till exempel 
en mobiltelefon 
 
Träna inom gruppen 
till exempel på 
gruppmöte 
 
 

 
Kan mer. 
 
 
Går att 
rekommendera lättare 
att argumentera. 
 
Engagemang 
Lyckas bättre. 
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Medarbetare  
9 

Faktor 
 
Alla olika 
Individanpassning 
 
Kan olika saker 
 
 
 
 
 
 
Inlärning 
 
 
 
Individanpassning 
 

Hur ta hänsyn 
 
..välja ord och hur 
man jobbar…. 
 
Diskutera och tips 
varandra (2 till 3 st) 
 
Viktigt påverka själv 
 
 
 
Gå igenom 
ordentligt. 
Påminnelse 
 
 
 

Effekt 
 
Alla kommer till tals 
 
 
…då måste alla 
verkligen engagera 
sig… 
….känns som vi 
påverkar..än att bara 
få det. Så här ska ni 
göra.  
 
 
 
…känns liksom. Jag 
tror det ger mer. 
… det blir mer 
naturligt. 
 

10  
Gruppen 
 
 
  
 
Individanpassning 
 
 
 
 
 
Inlärning 

 
Sitta i olika grupper   
 
Då fick man se från 
olika vinklar och 
olika exempel 
 
själv tänka ut olika 
sätt.. 
 
..mer delaktig 
 
testa själv 
 

 
 
 
Flera idéer att välja 
på. Hjälper individ 
val. 
 
Mer aktiv 
 
 
..mer motiverad 
 
lättare att prata med 
kunden 
 

 
 
 

5.1.1 Summering av analysen från intervjuerna 

 
Det framkommer många parametrar (Faktorer, hur ta hänsyn och effekter) som medarbetarna 
framför om hur de upplever och tänker kring införande av förändringen som genomförts. 
Detta ger en bild över hur arbetssättet har fungerat. 
 
 
Många medarbetare uttrycker vikten av att få tillräckligt med tid för att kunna lära sig för att 
kunna känna sig trygga i dialogen med kunden. De uttrycker till exempel att det blir lättare 
att beskriva för kunden och att de kan ge bättre service samt att det då känns mer naturligt. 
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Trygghetsbehoven är en naturlig del av Maslows (1943) behovspyramid och Kondo (1991) 
utvecklade modell där alla har olika profiler och olika behov. Samtidigt som inlärningen tar 
olika lång tid och ske på olika sätt hos varje individ så ska alla ges möjlighet genom till 
exempel utbildning för att kunna delta aktivt uttrycker Kotter (1995). 
 
Även underförstått att det är viktigt att få lyckas.  
För genom att lyckas kan individen få erkännande från andra. Till exempel att få bekräftelse 
från sin ledare, som är en av många motivationsfaktor för en person enligt Hertzberg (1987). 
 
Inlärningen sker i gruppen där man känner sig trygg och där kunskapen finns.  
Enligt Maslows (1953) och Kondo (1991) är trygga förhållanden viktiga för att kunna nå 
högre upp i trappan. 
 
Bryta ner så att alla förstår varför, vad och hur vi ska göra. Det ökar motivationen och viljan 
att genomföra förändringen. 
Det sammanfaller med Sörqvist (2004) beskrivning om vikten av kommunikationen med att 
lyfta fram de positiva effekterna med det nya och påtala bristerna med det gamla. När man ser 
win-win-effekter och har det som ett förhållningssätt, som Deming (1993) uttrycker det, ökar 
viljan. Detta leder till att alla kommer med och kan bidra till teamet, men även till sin egen 
utveckling. Det finns ett samband mellan teamet och den enskildes möjligheter att påverka 
och individens ökade känslomässiga engagemang (Jønsson & Jeppesen, 2013). 
 
Mer än hälften av medarbetarna uttrycker vikten av att påminnas om förändringen då det är 
svårt att ta till sig allt nytt som sker.  
Där det är viktigt att ledaren använder rätt ledarstil vid rätt tillfälle till exempel att ge stöd och 
har kortsiktiga mål direkt efter införandet för att säkra övergången till det nya (Thylefors, 
2007). Innan stabiliteten återgår och organisationen är igenom denna förändring (Lewin, 
1951). 
 
Samtidigt som det även visar en vilja, en vilja att utvecklas. Viljan till utveckling 
sammanfaller med i Csíkszentmihályi (1992, 1999) tankar om modellen med flow. 
 
Mer än hälften av alla medarbetare uttrycker att de vill använda olika metoder som anpassas 
för var och en, då de kan individanpassa lösningen av hur man ska genomföra förändringen.  
Det sammanfaller med det svenska synsättet som framgår i Inglehart & Welzel (2005; 2010) 
undersökning där man menar att vi svenskar är mer individualister och föredrar individuella 
lösningar.  
 
Många medarbetare uttrycker att det är bra att man själv får vara med och påverka 
införandet. Medarbetarna nämner att de får ett ökat engagemanget och motivation samt att 
man tänker till lite extra. 
Detta sammanfaller med Kondos (1991) strategi med kreativitet, ansvar, delaktighet och 
samarbete. Det fångas även upp av Connor (1995) som framhåller att man bör ta bort känslan 
att någon försöker kontrollera medarbetare. Samtidigt som det ligger i linje med Mc Grath 
(1984) som påtalar att om man tar tillvara idéer och ger ansvar så förbättras resultatet och 
välbefinnandet för medarbetarna. Även Jønsson & Jeppesen (2013) belyser individens ökade 
engagemang när den enskilde kan påverka. 
 
Tryggheten i gruppen och de ständigt återkommande förändringarna kompletteras till 
arbetsmodellen i enligt med den kvalitativa forskningsprocessen (Backman, 2008). 
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5.2 Kvantitativ analys av data från kundundersökningen 

 
Avseende förändringar mellan perioden före och under förändringen ser vi följande: 
B2B team 1 : minskar på upplevt Engagemanget med 0,06% och upplevt Kunskap med 0,4% 
De tio utvalda : minskad på upplevt Engagemanget med 0,85% och upplevt Kunskap med 
0,8%.  
 
På en spridningsskala enligt +-0,2 % = oförändrad, över 0,2% = höjning och under 0,2%  = 
minskning. Får vi följande utfall. 
Engagemang gav det två stycken höjningar, tre stycken oförändrade och fem stycken 
minskningar. Kunskap gav det fem stycken höjningar, fem stycken minskningar. Det finns en 
relativ jämn fördelning av resultaten avseende höjningar och minskningar. 
 
Övriga team inom Telias mobila kundtjänst används som referensvärden för att kunna rensa 
bort påverkan från andra faktorer som påverkar alla grupperna inom Telias mobila kundtjänst 
i stort. För alla mobila kundtjänst team öka upplevd Engagemanget med 0,24% och ökar 
upplevd Kunskap med 0,2%.  
 
0,8% minskning på utfallet från kunderna på 550 samtal ger att 4,4 personer sänker från en 
fem-poängare till en noll-poängare. Eller att sänkningen på 4,4 personer fördelas på ett steg 
som då motsvarar 0,25. Så blir det 5,4/0,25=17,6 personer. Det skulle motsvara att 18 st av 
550 st sänkt sitt betyg med ett steg på poäng skalan. Det motsvarar att tre % av de kunder som 
deltagit i undersökningen för de tio utvalda har sänkt betyget med ett steg. 
 
Kunderna upplever i detta fall inte samma kvalité på relationen under själva förändringsfasen.   
 
När man genomför en förändring reagerar människor, i detta fall medarbetarna. Detta 
påverkar även kunderna som möter medarbetaren. Som även Kristianto et al. (2012) påpekar i 
sitt arbete.  
 
Tohidibia & Haghighi (2011) tolkar i sitt arbete att det finns samband hur kunden upplever 
relationen till företaget beroende på olika variabler. Dessa är mellan kompetens och relation, 
mellan engagemang från företaget till kunden och relationen samt mellan tillit och relationen. 
När utfallet på kunskap och engagemanget minskar tolkas det utifrån Tohidibia & Haghighi 
(2011) arbete som att relationen blivit sämre under denna period på införande gjorts. 
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5.3 Kvantitativ analys av data från försäljningen 

 
Privatförsäljning: 
 

● De tio har för Privat förändras mellan de olika perioderna  (jan-feb) med +10% 
respektive (feb-mars) med +20%. 

 
● B2B team 1 har för Privat förändras mellan de olika perioderna (jan-feb) med +30% 

respektive (feb-mars) med +22%. 
 

● Kundtjänst snitt har för Privat förändras mellan de olika perioderna (jan-feb) med 
+12% respektive (feb-mars) med -1%. 

 
 Alla grupper ökar från första till andra perioden, men mellan andra och tredje perioden ses en 
tydlig skillnad. Då hela kundtjänsten står still, medan B2B team 1 och de tio utvalda ökar med 
20% respektive med 22%. Därtill ses en ökning av de inbördes placeringen mellan teamen där 
B2B team 1 där de tio utvalda är 2/3 av gruppen. B2B Team 1 går från tolfte plats i januari till 
sjunde plats i februari och under mars till tredje plats av 13 team. 
 
Företagsförsäljning: 
 

● De tio utvalda har för Företag förändras mellan de olika perioderna med -50% 
respektive med +11%. 

● B2B team 1 har för Privat förändras mellan de olika perioderna med -22% respektive 
med +5%. 

● Kundtjänst snitt har för Privat förändras mellan de olika perioderna med -17% 
respektive med +10%. 

 
Alla grupper minskar första perioden lite olika beroende på utgångsläge med relativts jämt 
och andra perioden ökar det mellan fem % och elva % på alla enheter. Ses placeringarna över 
för B2B Team1 där de tio är 2/3 av gruppen samt att på företag ligger det relativt still. Från 
tionde plats av 13 team i januari, till elfte plats av 13 team i februari och för att under mars ta 
nionde plats av sammanlagt 13 team.  
 
I denna undersökning går det inte att utläsa någonting negativt i försäljningen för de tio 
utvald. 
 
Säljarnas förändringsmotstånd påverkar säljarnas förmåga att svara upp på kundens krav och 
därmed även säljprestationen påtalar Jaramillo et al (2012) i sitt arbete.  
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6 Slutsatser 

 
I detta kapitel redovisas slutsatserna som genomförts avseende det insamlade materialet och 
med koppling till syftet och forskningsfrågor, samt relevansen för andra företag. 
 

6.1 Slutsatser arbetsmodellen 

 
Arbetsmodellen som utvecklas innehåller ett fysiskt möte med dialog och förklaring om 
VARFÖR saker ska göras där man också förstärker med nyttan för företaget, för kunden och 
för medarbetaren. Win-Win-Win. I modellen säkerställs också samsynen för alla i gruppen, 
där man går igenom VAD som behöver göras för att nå målet. I detta fall var det att informera 
om 4G till alla kunder. När alla ser VARFÖR och VAD som ska göras går diskussionen över 
till HUR. 
 
HUR är något som deltagarna diskuterar fram i form av ”brainstorm” i smågrupper för att 
sedan gemensamt i hela gruppen diskutera igenom de idéer, om HUR de ska nå målet, som 
uppstått i smågrupperna. Gruppen väljer sedan gemensamt ut fem idéer för att jobba vidare 
med. Ledaren finns med som bollplank och kvalitetssäkring, så att målet kan uppnås med 
valda idéer. Utifrån dessa idéer vidareutvecklas sedan metoder att nå målet och därefter får 
var och en i gruppen välja ut sina favoriter för att nå målet.   
 
Pilotarbetsmodellen som framtagits och som har prövats fungerar, men kan utvecklas. De är 
många medarbetare som tycker att arbetsmodellen är mer motiverande och gör att man tänker 
till lite extra, att man själv bidrar mer till förändringen. Vissa medarbetare uttrycker att 
arbetsmodellen känns bättre och mer engagerande än de som använts tidigare. 
 
Arbetsmodellen kompletteras med nya delar enligt den kvalitativa forskningsprocessen 
(Backman, 2008). Detta sker i form av en fördjupning, om hur man i teamet kan stötta 
varandra under införandet. Den placeras samtidigt med att utvalda idéer ska utvecklas vidare 
för att samtidigt kunna utveckla hur man praktisk kan hjälpa och stötta varandra utifrån de 
utvalda idéerna. Samt att arbetsmodellen får en återgång efter införandet genomförts, till nytt 
startläge som ger arbetsmodellen möjlighet att möta de ständiga förändringar som 
organisationen påverkas av. Den reviderade arbetsmodellen illusters i bilaga D.  

6.2 Slutsatser forskningsfrågorna 

 
En av forskningsfrågorna var vilka faktorer upplever medarbetaren som viktiga när det gäller 
ett framgångsrikt införande? De faktorer som medarbetaren upplever viktiga är att trygghet, 
tid att lära, olika inlärande metoder (förstå) och möjlighet till individanpassning. 
 
På vilket sätt kan man ta hänsyn till dessa faktorer genom att tillämpa ett systematiskt 
arbetssätt? 
 
1. Som ledare ska man vara aktiv i sitt situationsanpassade ledarskap och finnas nära gruppen 
innan och under införandet av förändringen för att skapa trygghet, coacha, stödja och hålla 
målet i sikte. 
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2. Att det finns möjligheter att använda den befintliga gruppen för att bevara eller skapa en 
trygghet i en tid av oro i form av förändringar gör att medarbetarna upplever att det är lättare 
att genomföra en förändring. Detta i sin tur kan även minska påverkan på kunden. 
 
3. Många medarbetare påtalar också att tiden innan en mindre förändring bör vara minst en 
vecka så att man hinner ta upp frågan på ett gruppmöte till diskussion. 
 
4. Samtidigt påtalar medarbetarna att alla är olika och behöver olika saker och ser olika på 
saker. Därför är det viktigt att ledaren går igenom alla stegen; varför, vad, hur och hur i 
praktiken, för att få med alla inlärningsmodeller både skriftligt, muntligt och i 
gruppdiskussion och i bikupor (grupper om två till tre personer). Detta för att nå fram till alla 
med informationen.  
 
5. Valet av hur de löser sitt uppdrag blir också individanpassat, vilket gör att medarbetaren 
känner sig mer bekväm i att möta kunden under förändringen. 
 
Vilka effekter kan man få vid tillämpning av det nya arbetssättet? 
 
Mätningen i denna fallstudie visar att den upplevda kvalitén på relationen i from av upplevt 
engagemang och upplevd kunskap har minskade under perioden, jämfört med tidigare 
månader. Det vill säga, utslaget kan omsättas till att 18 kunder, motsvarande 3%, har upplevt 
en försämrad kvalité på det totala mötet i ett poängsteg. 
 
För försäljningen blev utfallet på privat 20 % högre för B2B team 1 och de tio utvalda jämfört 
med de övriga teamen. När det gäller företag går det inte utläsa någon skillnad. 
 
Då fallstudien är begränsad till tio individer som är utvalda via ett bekvämlighetsurval går det 
inte att dra några generella slutsatser för alla kundtjänstmedarbetare. Men som metod inom 
Telias mobila kundtjänst där förutsättningarna är likartade för alla grupper kan fallstudien 
ändå ge en fingervisning om möjligheterna.  
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7 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras slutsatserna och dess relevans och om de är rimligt med givna 
förutsättningar, jämföra med hur det ser det ut på andra undersökningar och diskutera om 
resultatet?  Vidare värderas metoden samt validitet och reliabilitet samt ges förslag till 
fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

  
Arbetsmodellen som är framtagen är en utvecklad arbetsmodell efter pilotarbetsmodellen som 
fungerade tillfredställande. Fallstudien på pilotarbetsmodellen visade att medarbetarna var 
nöjda och mycket nöjda under införandet av denna förändring och att det till stor del berodde 
på införandemetoden. Den speglar även delvis svaren på forskningsfrågorna. Genom att 
använda en coachande ledarstil och möta alla olika behoven som medarbetarna har, samt ge 
medarbetaren möjlighet att hitta sin individuella lösning, når vi framgång i förändringsarbetet. 
Forskningsprocessen ger en återkoppling där den utvecklar arbetsmodellen med att fördjupa 
frågan om hur teamet kan stötta varandra med tydliga och konkreta exempel (se bilaga D), 
samtidigt som forskningsprocessen tar med den utvecklade arbetsmodellen till startläge för 
nästa förändring (Backman, 2008). Det är inte frågan om en förändring ska komma utan när. 
 
Då jag inte funnit någon annan undersökning kring hur man kan bibehålla den interna och 
externa kundtillfredsställelsen under ett pågående förändringsarbete blir det svårt att jämföra 
hela studien mot någon andras resultat. Jag bryter därför ner den i mindre delar för att kunna 
lyfta fram delresultat som går att jämföra med andra forskningsresultat. 
 
Det jag väljer att dela upp är medarbetarupplevelsen i form av intern kundtillfredsställelse. 
Den har inte minskat om man jämför före kontra under införandet. Många medarbetare har 
upplevt att det är positivt att få vara aktiva och själva vara med och påverka. Istället för att 
bara få allt serverat, har alla haft möjlighet att kunna påverka. Medarbetarna får ta fram mer 
själva, anpassa det mer till sig själv och sin egen profil. Den interna kundtillfredsställelsen i 
detta arbete är hög. Det är ett rimligt utfall och sammanfaller med Kondo (1991). Att få vara 
delaktig och påverka ökar tillfredsställelsen hos medarbetarna.  
 
När det gäller extern kundupplevelsen tyder utfallet på att denna modell inte fungerar 100% 
för att kunna bibehålla den höga externa kundtillfredsställelse under ett pågående 
förändringsarbete. Dock är det 3 % av kunderna som har sänkt sitt betyg ett steg. 
Man skulle kunna tolka detta som om någonting i förändringen ändå har påverkat kunden 
negativt, eftersom vi har sett att hela kundtjänsten totalt har gått åt det andra hållet med att 
ökat sin kundnöjdhet. Dock har B2B team 1 resultat legat högre än snittet, vilket kan påverka 
utfallet. Utfallet är rimligt och sammanfaller även med den aktuell forskning att kunden kan 
påverkas (Kano, 1996) av en medarbetare som är påverkad av en förändring (Connor, 1995; 
Kotter, 1995).  
 
När det gäller försäljning syns en tydlig skillnad i form av en 20% ökning på 
privatförsäljningen. På företagsförsäljning var utfallet oförändrat. Denna skillnad kan ha en 
naturlig förklaring då man generellt pratar mer 4G med privatkunderna samt att 
privatkunderna har en större andel av trafikflödet. Det positiva utfallet visar att potentialen 
finns att kunna öka försäljningen i dialogen med kund. Det är ingen nyhet i sig att en ökad 
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dialog mot vissa områden, som i denna pilot att prata 4G med alla kunder, medför en positiv 
effekt på försäljningen inom 4G området. 
 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Kvalitativ metod 

 
Den Hermeneutska ansatsen att tolka passar bra i denna typ av undersökning. 
 
Modellen för forskningsarbetet med att analysera fram en arbetsmodell genom ett 
hypotesskapande angreppssätt och sedan pröva den har gått att följa. Fallstudien är en bra 
metod för att prova en arbetsmodell. Ny indata i from av kunskap från fallstudien återförs till 
arbetsmodellen för att kunna fortsätta arbetet i den kvalitativa forskningsprocessen.  
 
Reliabilitet (Tillförlitligheten) 
 
Att genomföra tio stycken semistrukturerade intervjuer varav de två första blev som en pilot 
som sedan låg till grund för en omarbetning fungerade bra. Ingen intervju uteblev då 
tidpunkterna gick att anpassa till både medarbetaren och författaren.  
 
Resultatet av de två första pilotintervjuerna som provade intervjufrågorna skiljer sig inte från 
utfallet de övriga åtta intervjuerna. Frågorna är av öppen karaktär och frågorna två och tre 
endast förtydligades.  
 
Då en medarbetare befinner sig i en beroendeställning till sin närmsta ledare kan de välja att 
undvika att ta upp negativa uppfattningar, eller att på annat sätt känna sig tvungen att tycka 
något som inte stämmer med personens verkliga uppfattning. 
 
För att säkerställa att medarbetarnas uppfattning om metoden verkligen kommer fram är det 
kontinuerliga arbetssättet mellan ledare och medarbetare en central faktor. Det säkerställer 
eventuella avvikelser från intervjuerna och det vardagliga arbetet kan fångas upp, till exempel 
att medarbetaren skulle uttrycka en sak under intervjun och ha en annan uppfattning när de 
sitter på sin arbetsplats. Detta gör att tillförlitligheten av resultatet kring medarbetarnas 
uppfattning är god. 
 
Eftersom författaren har gjort ett bekvämlighetsurval genom att välja en grupp som författaren 
är ledare för,  har författaren under intervjuerna medvetet varit så neutral som möjligt utan att 
bli onaturlig. Författaren har också säkerställt att intervjun kunde genomföras i ett avskilt 
mötesrum och att transkriberingsarbetet gjordes inom de max två dagar som valdes i metoden. 
Vidare har författaren genomfört tolkningsarbetet av intervjuerna så neutralt och strikt som 
möjligt genom att förebygga och medvetengöra sig om riskerna med egna förutfattade 
meningar om hur saker ska vara.  
 
För att få en så korrekt återgivning av svar som möjligt presenteras de nedskrivna intervjuerna 
i sin helhet i bilaga B samt för att skapa förutsättningar för att andra ska kunna genomföra en 
egen analys av de utskrivna intervjuerna. 
 
Så den samlade bilden av tillförlitligheten är att den är god.  
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Reproducerbarhet 
 
För att öka möjligheten att kunna utföra detta igen har författaren tydligt skrivit sina val och 
följt dessa, samt hur det praktiska arbetet inom de områden som gruppen valde att arbeta 
vidare med. Det finns således goda förutsättningar att kunna genomföra ett införande på en 
annan grupp inom kundfront som använder Bright eller motsvarande kundupplevelseverktyg, 
samt som på något sätt registrerar sin försäljning. 
 
Att nå samma resultat som i fallstudien med samma förändring, det vill säga med införande av 
4G och om den görs om på samma grupp,  har jag svårt att se. Detta beror på att deras 
förkunskaper nu har förändrats, vilket gör att denna kundtjänstgrupp nu har ett annat 
utgångsläge. 
 
Validitet och Representativitet 
 
Av resultatet från intervjuerna, med medarbetarna som genomfört en förändring, visar det att 
arbetsmodellen har potential. Här får medarbetarna möjlighet att utrycka sin syn på 
arbetsmodellen.  
Att idag dra några långtgående generaliseringar är inte möjlig, då endast en fallstudie 
genomförts där de utvalda medarbetarna som är utvalda via ett bekvämlighetsurval och inte 
ett statistiskt slumpmässigt urval. 
 

7.2.2 Kvantitativ metod 

 
När det gäller data från försäljning och kundundersökningen används kvantitativ analysmetod 
vilket är lämpligt då underlaget är i form av siffror. Att använda ett befintligt 
undersökningssystem, typ Bright, för att mäta kundnöjdhet lämpar sig väl för denna studie. 
 
 
Urvalet för försäljningen är ett till ett-förhållande, det vill säga att det alltid finns en möjlighet 
att hjälpa kunden att fatta ett köpbeslut och den historiska datainformationen finns i samma 
försäljningsregistreringssystem. Bedömningen är således att det inte finns något frånfall. 
På kundupplevelse i Bright är ett urval på 60 mätvärden på ca 1000 samtal. Det finns också 
historiska data för de 10 i samma system och därför är tillförlitligheten god för 
kundupplevelsen i denna undersökning. Mätmetodmässigt är tillförlitligheten god för både 
försäljningen och kundupplevelsen. 
 
Reproducerbarhet 
 
Då Bright och försäljningsregistreringssystemet används inom kundtjänsten och är 
säkerställda finns det stora möjligheter att använda dessa inom samma organisation. Även 
andra mätsystem för försäljning ska vara möjligt att använda då försäljningen mäter avslut på 
försäljning. Att använda en annan mätmetod för kundupplevelse än Bright tror jag gör att det 
blir svårare att få samma utfall om den inte har samma typ av frågor och beräkningsmodell. 
Eftersom kunden kommer slupmässigt ges det samma förutsättningar som i 
grundundersökningen. 
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Validitet och Representativitet 
 
Eftersom urvalet av kunder för respektive medarbetare sker slumpmässigt blir urvalet bra. 
Att undersökningen mäter det den avser att mäta är avseende kundens uppfattning säkerställt 
genom att vi använder data ur Bright och försäljningssystemet för de olika tidsperioderna. Två 
månader januari och februari som referensvärde och därefter under mars månad som variabel 
till referensvärdet och därför är mätmetodmässigt undersökningen god. 

7.3 Vidare forskning 

 

För att kunna fastställa om det var en tillfällighet att utfallet blev som det blev behöver den 
vidareutvecklade arbetsmodellen (bilaga D) provas fler gånger för att se om utfallet består 
eller förändras. Det skulle därför vara intressant att genomföra flera förändringar med den 
vidareutvecklade arbetsmodellen som utgångspunkt. 
 
Uppslag till fortsatt forskning är att titta på andra närliggande områden där vi har det 
mänskliga möten inom sjukvården, handel eller myndigheter där man kan mäta utfall av 
kundupplevelsen under själva förändringen. Det vore intressant att hitta flera samband, 
nyckelord eller faktorer som återkommer, för att på så sätt bygga upp kunskapsbanken kring 
möjligheten att behålla både kundtillfredställelsen och medarbetare tillfredställelsen under 
själva införandet av en förändring. Den typen av forskning är intressant och värdefull då detta 
tillstånd av ständiga förändringar kommer att bli normaltillståndet för våra företag och 
organisationer (Lungberg & Larsson, 2001). 
 
Ett annat forskningsområde är att se hur detta kan användas i vår allt mer digitala värld där vi 
har Internet med sociala medier, chat med mera. Här vore det intressant att använda modellen 
när förändringar ska införas för att se om det påverkar kunden och på vilket sätt. 
 
Ytterligare ett intressant område vore att se på möjligheterna i lärande i form av studier på till 
exempel en gymnasieskola. Kan modellen höja motivationen och engagemanget hos eleverna 
och på så sätt stimulera eleverna till att ta egna vägval för att nå de nya läromålen som 
eleverna har, för de ämnen som de läser? 
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Bilaga A. Frågeguiden för Bright. 
 
Hej och 
välkommen!   
 

 
Tack för att du deltar i Telias kvalitetsintervju, och hjälper oss att förbättra 
vår service.  
 

 
Vi kommer att ställa dig 6 
frågor.  
 

 
Du kommer att få sätta betyg med hjälp av 
svarsalternativen nedan.  
 

 
1. Sätt betyg på hur du upplevde kundmottagarens service och engagemang.  
Sämsta betyg 1 2 3 4 5  Bästa betyg  
 
2. Sätt betyg på din uppfattning om kundmottagarens kunskap och kompetens.  
Sämsta betyg 1 2 3 4 5  Bästa betyg  
 
3. Sätt betyg på hur nöjd du är med samtalet som helhet.  
Sämsta betyg 1 2 3 4 5  Bästa betyg  
 
Du får nu frågor som ska besvaras med ja 
eller nej  
 

 
4. Fick du svar på din fråga och ditt ärende löst?  
Ja 
Nej   
 
5. Var det första gången du ringde oss i detta ärende?  
Ja 
Nej   
 
6. Du får nu en avslutningsfråga som ska besvaras med betyg mellan 0 och 10, där 10 står för högst sannolikt och 0 för 
helt osannolikt. Vill du ge en 10:a, tryck # (fyrkant). Hur sannolikt är det att du rekommenderar Telia till en vän eller 
kollega?  
Helt osannolikt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Högst sannolikt  
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga C. Gruppens resultat vid arbetet inför införande arbetet. 
 
Instegsfrågor som vi kan ställa till kunden för att få igång dialogen: 
  
Vill du surfa snabbt? 
Är surf viktigt för dig? 
Vad vet du om 4G? Jag ser att du bor i ett 4G område. 
Hur använder du Internet? 
 
Mer raka frågor som styr mot 4G. 
 
Har ni fast Internet? Om ja. Har ni funderat på mobilt bredband? 
Ny mobil med flex mellan. Frågan vad som är viktigt. Vad vill du ha Kamera? Stor Skärm? 
 
Konkreta dialog och försäljnings tips. Två per kundgrupp 
 
FTG Jmobil Max 24 mån 4G mobil inkl i kampanjen. 
FTG Ö8 Ö9 uppgradera med 24 mån mellan router på köpet. 
 
Privat EG, EP mobil bb bundet, uppgradera till OU mellan + modem 
Privat med fast bredband. Mobilt plus 100 kr / månad. 
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Bilaga D. Arbetsmodellen för införande. 

 

 
             Nästa förändring 
 

 
 

Varför 

Hur 

Vad 

Information och diskussion på fysiskt gruppmöte för 
att skapa förståelse och samsyn kring varför och vad. 

Mindre arbetsgrupper. 3 person/grupp  
att diskutera fram olika idéer på hur. 

Många idéer 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

Alla idéer från resp. arbetsgrupp presenteras 
för hela gruppen. 

Utvalda idéer 

Förinfo till gruppen om vad gruppmötet ska handla om 

Utveckla 

Ledare kvalitetssäkrar att 
Utvalda idéer leder till mål. 

5 möjliga vägar till mål 

Varje medarbetare gör sina  
vägval att nå det gemensamma 
 målet för teamet. 

Förändrings arbetet  
påbörjas 

Införandet genomfört 

Ledare coachar medarbetaren  
under förändringen. 

Gruppen väljer ut 5 st idéer att vidareutveckla. Ledare coachar utvecklingen. 
Här fördjupas frågan om hur personerna i teamet kan stötta varandra. 
Tydliga och konkreta aktiviteter tas fram för stöttandet. 
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Bilaga E.  Lista på genomförda intervjuer 
 
Daniel Retzell, teamledare på Telia, den 16 februari 2013 
 
Kent Norman, utvecklare på Bright, 26 april 2013 
 

Medarbetare nr 1 till nr 10, medarbetare på Telia, under perioden 3 april-15 april 2013 


