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Sammanfattning: 

I denna uppsats studeras vilken roll ledare på mellannivå har spelat i samband med en stor 

omorganisation i TeliaSonera. 

Att omorganisera är en svår process där många faktorer spelar in för att arbetet och resultatet 

skall bli så bra som möjligt. Då TeliaSonera är ett börsnoterat bolag kan ledningen på grund 

av gällande börsregler inte låta de anställda få information om omorganisationen innan 

allmänheten. Detta innebär att även mellancheferna i företaget vare sig blir insatta i eller 

delaktiga i planläggningen av en förändring innan den presenteras. Rollen och ansvaret för 

mellancheferna är istället att utifrån tilldelade och beslutade ramar detaljplanera och 

implementera den beslutade nya organisationen. 

Vi har utfört en kvalitativ fallstudie där data har samlats in via delvis strukturerade intervjuer 

med fem ledare på mellannivå inom TeliaSonera. Den information som givits har vi sedan

analyserats deduktivt efter en egen modell som skapats utifrån befintliga teorier inom området

förändringsarbete.  

Vår studie visar att mellanchefer som jobbat länge inom en stor organisation är vana vid den

situation som råder i samband med en omorganisation och anpassar sig därefter. För att 

mellancheferna skall känna sig motiverade gentemot förändringen har faktorer som god 

kommunikation, kontinuerlig information och möjlighet att påverka innehållet i ramarna, stor 

betydelse. 

Ledare på mellannivå har inte bara till uppgift att uppmuntra och hjälpa sina medarbetare i 

förändringsarbetet utan fungerar även som den viktiga länken mellan ledningen och 

medarbetarna. Dessa ser till att förmedla ledningens budskap till medarbetarna och att 

verkställa de förändringar som ledningen beslutat. Mellanchefernas roll är därför mycket 

betydelsefull vid en omorganisation.
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1 Inledning

Vi inleder vår studie med att berätta vad som hände på TeliaSonera den 15 november 2006. 

Därefter skildrar vi det problem som fångat vår uppmärksamhet och som vi valt att fördjupa 

oss i.

1.1 Problembakgrund

Den 15 november 2006 gick TeliaSoneras koncernchef Anders Igel, ut med ett 

pressmeddelande om att företaget skulle genomgå en stor omorganisation. Fyra nya 

internationella affärsområden skulle skapas. Detta i syfte att uppnå maximal kraft för lönsam 

tillväxt och med målet att nå en försäljning på omkring 100 miljarder kronor inom två år. 

(www.teliasonera.se). I samband med detta pressmeddelande informerades även TeliaSoneras 

anställda om koncernledningens förändringsplaner. 

Ett företag som är noterat på börsen måste följa så kallade börsregler (Stockholmsbörsen, 

2006). Dessa innebär bland annat att alla beslut som kan påverka kursen på företagets aktier, 

dels måste informeras till allmänheten så snabbt som möjligt dels inte får läcka ut till någon 

innan den offentliga informationen ges.  Då ett börsnoterat bolag planerar att genomföra en 

genomgripande omorganisation och denna bedöms kunna påverka företagets börskurs, så bör 

denna planering ske bakom lyckta dörrar. När så ledningen väljer att gå ut med informationen 

till sina anställda sker detta vanligtvis i samband med en pressrelease eller presskonferens där 

företagets planer och beslut presenteras. 
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1.2 Problemdiskussion

Bosse Angelöw skriver i sin bok, Det goda förändringsarbetet (1991), att organisationer 

måste agera i ett ständigt samspel med de föränderliga växlingar som sker i samhället. Detta 

resulterar inte bara i att organisationer omorganiserar allt oftare utan även att dessa

förändringar skall ske så snabbt som möjligt. Enligt Angelöw (1991) har förändringsarbete 

traditionellt alltid varit toppstyrt, där ledningen har initierat, formulerat och genomfört 

förändringen medan underordnade anställda har blivit objekt och föremål för förändringen. I 

och med den ökande graden av decentralisering inom arbetslivet har företags- och 

organisationsledningars uppgifter kommit att riktas allt mer till att gälla mål- och 

ekonomistyrning, samtidigt som underordnade chefer och anställda har fått större 

manöverutrymme men även ansvar att välja metoder för att uppnå fastställda mål. 

I börsnoterade bolag råder dock fortfarande en typ av traditionellt förändringsarbete då dessa 

mestadels är toppstyrda, det vill säga styrda av organisationsledningen.  Detta innebär att 

anställda blir presenterade för ett färdigt förändringspaket och därmed inte har lika stor 

möjlighet att påverka vare sig innehållet eller det kommande händelseförloppet (Angelöw 

1991). Risken finns att de anställda känner sig överrumplade samtidigt som de snabbt skall 

anpassa sig till den rådande situationen. Bär man dessutom rollen som ledare på mellannivå 

förväntas man att medverka till att förändringsarbetet sker så kvickt och effektivt som möjligt 

samt att sprida en positiv motivation bland sina medarbetare. 

De ledare som befinner sig på mellannivå, i positionen mellan högsta ledningen och 

medarbetare i ett företag, kallas för mellanchefer. Enligt författaren och docenten Margaretha 

Drakenberg (1997) som forskat om mellanchefers ställning i organisationer, befinner sig 

dessa chefer i en ”klämposition” då deras roll innebär att de skall vara lojala mot både 

ledningen och sina medarbetare. Författaren menar att mellanchefernas roll har förändrats från 

att tidigare ha varit högsta ledningens redskap till att vara motorn i verksamheten. Detta gör 

att ledare på mellannivå idag har en relativt stark ställning i organisationer då de tämligen 

självständigt får förverkliga och verkställa beslut som fattats av överordnade.

Författarna McConville & Holden (1999) skriver att mellancheferna ses av sin personal som 

en arbetsgivarrepresentant medan ledningen ser dessa som deras kontaktlänk med personalen. 
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McConville & Holden skriver även att mellanchefer ofta är fysiskt ensamma i sin roll 

eftersom de inte tillhör någon arbetsgrupp där de kan diskutera och få stöd och råd. 

Författarna anser, som Drakenberg, att dessa befinner sig i en klämposition men att denna 

position spelar en mycket viktigt roll vid organisationsförändringar. 

John P Kotter (1990) som är författare och professor inom ledarskap menar att det krävs bra 

ledare för att ett förändringsarbete skall fungera rent praktiskt och för att 

utvecklingsprocessen inte skall stanna av. Under en omorganisation har ledare till uppgift att 

informera sina medarbetare om företagets mål med förändringen och dess riktlinjer. Ledare 

måste även motivera och inspirera sin medarbetare samt hjälpa dem att ta sig över eventuella 

hinder i förändringsarbetet. För att kunna uppfylla detta måste ledaren har god kännedom om 

företagets förändringsvision samt god kunskap om branschen i helhet. Utan detta har ledaren 

svårt att uppfattas som kunnig och trovärdig. 

1.3 Syfte

Vårt syfte är att undersöka vilken roll mellanchefer har spelat i TeliaSoneras omorganisation 

givet att de fick informationen om denna i samband med pressreleasen.

1.4 Avgränsningar

Undersökningen avgränsas till mellanchefer inom TeliaSoneras affärsområde Broadband 

Services. Ytterligare avgränsning sker då den internationaliseringsprocess som ägde rum i 

samband med omorganisationen inte kommer att belysas. 
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2 Teori

Detta kapitel inleds med en återblick i organisationsutvecklingens teoretiska historia. Vidare 

förklarar vi begreppen ledare, chef och mellanchef som är av betydelse för vår studie. Vi

tittar sedan närmare på de faktorer och teorier inom organisationsförändring som ligger till 

grund för vår modell som slutligen presenteras.  

2.1 Organisationsutveckling och förändring

I boken Organisationsutveckling skriver Bakka, Fivelsdal & Lindqvist (2006) att intresset för 

organisationsutveckling som ämnesområde är en förlängning av Human-Relationsrörelsen 

och har sin bakgrund universitetsforskning i pedagogik och socialpsykologi. Den tyske 

psykologen Kurt Lewin startade i USA en forskning som fick avgörande inflytande på 

organisationsteorin och framförallt på användningen av beteendevetenskaplig teori. I samband 

med hans forskning sattes många psykologiska och sociologiska teorier på prov under 

krigsförhållanden och många erfarenheter man gjort i samband med lärande, ledning och 

sammanhållning bidrog till utveckling av organisationsteorin. I mitten på 50-talet arbetade 

amerikanska forskare med metoder för gruppträning och utveckling vilka på 70-talet kom att 

användas mycket i Skandinavien. Metoderna har sedan dess utvecklats och har ofta ingått i 

arbetet med organisationsutveckling. (Bakka. m.fl. 2006).

Organisationsutveckling, ofta förkortad OU, baseras på en planlagd insats, styrd från toppen 

av organisationen, som omfattar hela organisationen och som har till syfte att öka både 

effektivitet och trivsel. Denna skola, menar Bakka m.fl (2006), har fått en del kritik av 

forskare då den förutsätter att alla medlemmar i organisationen i stort sätt är eniga om mål och 

aktiviteter. Skandinavisk forskning har däremot skapat en mer nyanserad uppfattning genom 

att ta med konflikthantering och intressemotsättningar i perspektivet. I Skandinavien har 

organisationsutvecklingen även riktat in sig på betydelsen av demokrati på arbetsplatsen. 

Detta kan förklaras med den förhandlingskultur vi lever i där fackföreningar intar en central 

roll och som medverkar till en acceptans av att intressemotsättningar råder i en organisation. 
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De synsätt, teorier och erfarenheter som samlats sedan 1960-talet har enligt Bakka m.fl.(2006) 

fått nya betydelser under nutidens snabbt skiftande villkor. Organisationer utsätts för 

förändringar mot bakgrund i ekonomi, teknologi, marknad och demografi vilka ingår löpande 

i organisationens strategiska planering och handling. Dessutom sker en ökad 

internationalisering och globalisering av både handel och produktion.

Bakka m.fl.(2006) menar att dessa ovanstående faktorer kräver att organisationer idag är 

flexibla och anpassningsbara med relativ få hierarkiska nivåer och öppna gränser mellan 

funktioner och enheter. Det kräver också att man som organisation är uppmärksam mot sin 

omgivning och de intressenter i form av kunder, leverantörer, aktieägare, media med mera 

som omgivningen innefattar. Genom att organisationer även är öppna för maktdelegering 

skapas möjligheter för medarbetare att själva handla och ta initiativ vilket därmed ökar 

engagemang och effektivitet. 

Många av de äldre forskningsresultaten är enligt Bakka m.fl.(2006) användbara idag men 

måste självklart uppdateras med ny kunskap. Att teorier kan användas betyder inte att de är 

skräddarsydda lösningar på de problem som organisationer kan hamna i. Teorier och metoder 

kan användas men kräver anpassning till organisationens resurser och dess 

konkurrenssituation, till bestämda mänskliga konstellationer och till den speciella kultur som 

råder i den enskilda organisationen. 

Med utgångspunkt i ovanstående; att man måste anpassa teorier och modeller utefter det 

specifika fallet, kommer vi nedan att presentera de begrepp, faktorer och teorier som vi finner 

är betydelsefulla för att kunna nå syftet med vår studie. 

2.2 Ledare och chef

Många forskare skiljer mellan chefskap och ledarskap (Ekstam 2002, Alvesson 2001, Kotter 

1990, Hughes m.fl 2006.). En ledare har ingen egen makt utan får sin makt genom sina 

anhängares stöd och tillgivenhet och kan liknas vid en politisk makt. En chef däremot är 

tillsatt uppifrån och har absolut makt över sina underordnade vare sig de känner tilltro och 

stöd för sin chef eller inte (Alvesson, 2001). 
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Kjell Ekstam skriver i sin bok, Ledarskapets Hörnstenar – Fyra framgångsfaktorer (2002), att

chefskap är något som delegeras uppifrån. Detta innebär att en chef får sin position utan att 

egentligen ”förtjäna” den. Att vara chef innebär därmed inte per automatik att man är ledare i 

grunden, utan bara hur man fått sin position. Kotter (1990) anser också att en chef endast är 

en chef men att denna även kan vara en ledare i grunden. Med det menas att en chef kan 

besitta de egenskaper som symboliserar en ledare vilken fått sin ledarposition genom att 

inneha sina medarbetares förtroende och tillit som gör dem villiga att följa ledaren.  

Ledarskap är då något som förtjänas och inte något som tilldelas (Ekstam 2002). Att skilja på 

ledarskap och chefskap är svårt då en chef vill få sina medarbetare att förstå och känna 

meningsfullhet med det som ska göras så att det genomförs så rätt och effektivt som möjligt. I 

praktiken kan dessa två roller då bli gränsöverskridande och en chef måste ta en 

ledarskapsroll för att kunna styra och motivera sina medarbetare (Alvesson, 2001). 

En ledares roll är att fatta beslut, fokusera på effektivitet, etablera principer och lösa problem.

Ledarskap går ut på att skapa en vision och ett mål som medarbetarna ska känna sig 

motiverade att uppnå, för att sedan försöka att göra om dessa visioner och mål till verkliga 

resultat (Colvard, 2003). Ekstam (2002) instämmer i detta och menar att det är helt avgörande 

för ledarskapsrollen att få sina medarbetare med sig och att dessa känner tro och tillit till 

samma vision och mål som ledaren själv gör. 

Enligt Bo Ahrenfeldt, som skrivit boken, Förändring som tillstånd (1995), är det chefens 

uppgift att skapa förändring och att driva förändringsprocessen. Chefskapet behövs för att 

koordinera målen med förändringsarbetet. Författaren menar att en bra chef snarare styr 

processen än medarbetarna. Det är dock chefens uppgift att visa den enskilde medarbetaren 

hur denne påverkar helheten i förändringsarbetet. Varje enskild chef och medarbetare har 

ansvar för sin del i helheten och det är chefens uppgift att diskutera och göra medarbetarna 

medvetna om detta. 

Det finns forskare som väljer att inte skilja på chefskap och ledarskap. En av dessa forskare är 

Yukl (1989) som menar att detta är ett alldeles för komplext område. Enligt Yukl vill en chef 

ofta uppnå och inneha de egenskaper som en ledare besitter för att kunna leda och styra sina 

medarbetare på bästa sätt. 
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2.3 Mellanchefer

Birgitta Södergren skriver i sin doktorsavhandling, Decentralisering. Förändring i företag 

och arbetsliv (1992) att mellanchefer skiljer sig från de högre cheferna genom att de 

representerar arbetsgivaren men samtidigt saknar egen auktoritet och makt. Författaren menar 

att rollen som mellanchef ligger i gränslandet mellan de konkreta arbetsuppgifterna i nära 

kontakt med den dagliga verksamheten och det mer strategiska och policyskapandet arbetat 

inom organisationen. En mellanchef skall vara lojal både mot sin överordnade chef och mot 

sina medarbetare, en balansgång som många gånger kan vara svår att hålla. (Stenhamn,1995)

Ledningen har till uppgift att hela tiden se framåt och planera långsiktigt. Ledningen kräver 

sedan att mellancheferna skall genomdriva de förändringar som beslutats på högre nivå. Om 

förändringarna inte känns angelägna och meningsfulla riskerar mellancheferna att hamna i 

konflikt med sina anställda. Mellancheferna ses av sin personal som en 

arbetsgivarrepresentant medan ledningen ser denne som deras kontaktlänk med personalen. 

Denna typ av rollkonflikt är en stor källa till stress för mellanchefer. (McConville & Holden, 

1999). Då mellanchefer inte heller befinner sig i något arbetslag kan saknaden av att ha någon 

att diskutera, få råd och stöd med vara hög.

Mellancheferna har en betydande roll vid organisationsförändringar. För att ett 

förändringsarbete skall fungera rent praktiskt och framförallt för att förändringsprocessen och 

utvecklingen inte skall stanna av, krävs ett gott ledarskap. Organisationsförändringar kan 

dock göra att ledare blir otrygga i sin roll och att de då får svårt att skapa det goda 

förändringsklimat som behövs i samband med en omorganisation (Södergren, 1997).

2.4 Betydelsefulla faktorer vid förändring

Angelöw tar i sin bok, Det goda förändringsarbetet (1991), upp faktorer som ligger till grund 

för reaktioner som kan förekomma i samband med organisationsförändringar. Kunskapen om 

dessa menar Angelöw (1991) kan underlätta utvecklandet av ett konstruktivt 

förändringsarbete. Vi kommer här att presentera fyra faktorer: motivation, delaktighet, 

information och kommunikation.
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2.4.1 Motivation

Angelöw (1991) skriver att motivation och förändringsvilja är två centrala faktorer i ett 

förändringsarbete. Författaren menar att motivation är motorn i själva förändringsarbetet och 

för att förändringar skall kunna genomföras måste det finnas en vilja till detta. 

Motivation är därmed en drivkraft för individens handlingar och en strävan till att förverkliga 

uppsatta mål. Motivation och mål är alltså nära sammanlänkande. Angelöw (1991) betonar att 

målet är att förändringsarbetet ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet. 

Motivation till förändringsarbete ökar om medarbetarna önskar eller inser behovet av en 

förändring. Att låta medarbetarna ha inflytande i förändringsprocessen, med andra ord att ha 

möjlighet att påverka arbetssituationen, är enligt Angelöw (1991) en motivationshöjande 

faktor. Detta visar att organisationen har tilltro för sina medarbetare vilket även det höjer 

motivationen. God självkänsla och tron på den egna förmågan är väsentligt för att lyckas med 

förändringsarbete. 

Drakenberg (1997) poängterar mellanchefers inflytande på de anställdas prestationsnivå och 

menar att prestationen är beroende a motivationen vilken mellanchefer har stor möjlighet till 

att påverka. 

Enligt Angelöw (1991) är förändringsvilja och förändringsbenägenhet bland medarbetarna 

ofta en förutsättning för att organisationer skall kunna förändras i takt med sin omvärld. 

Angelöw poängterar att det är viktigt att betrakta förändring som en utmaning snarare än ett 

hot. Ett förändringsarbete kan uppfattas som både positivt eller negativt hos medarbetare, där 

ett accepterande från deras sida klart underlättar förändringsprocessen. 

2.4.2 Delaktighet

Ett gott förändringsarbete bygger enligt Angelöw (1991) på att så många anställda som 

möjligt görs delaktiga i förändringsprocessen. Alla som blir berörda av förändringen skall 

därför vara aktivt engagerade från början. Genom delaktighet och bred samverkan kan 

förändringsarbetet underlättas. När anställda får möjlighet att påverka sin arbetssituation och 

verksamhet leder det till att arbetsglädjen, engagemanget och effektiviteten bli högre. 



13

2.4.3 Information och kommunikation

Angelöw (1991) betonar betydelsen av riklig och direkt information då detta förebygger att 

ryktesspridningar sker, vilka kan agera som hinder i ett förändringsarbete. Även 

Ahrenfelt (1995) betonar hur viktigt det är med både information och kommunikation i ett 

förändringsarbete. Författaren poängterar hur viktig det är att förstå skillnaderna mellan dessa. 

Information är en envägsprocess och en monolog medan kommunikation är en 

flervägsprocess och en dialog. Förväxling mellan dessa kan leda till problem. Order är en 

form av informationsgivande, det som sägs förväntas att göras. Då detta inte sker kan chefen 

uppfatta det hela som att informationen inte har gått ut till alla, varav lösningen blir att skicka 

ut mer information. Här menar Ahrenfeldt (1995) att det inte är tillräckligt att 

informationsmaterialet informeras, det måste även kommuniceras. Kommunikation är även 

viktigt i betydelse av uppmuntran. Författaren belyser hur angeläget det är att chefer stödjer 

och uppmuntrar sina medarbetare under ett förändringsarbete i syfte att minimera dess känslor 

av att inte ha kontroll på vad som händer.

2.5 Förändringsprocesser

3.5.1 Lewins förändringsmodell

En av de tidigaste och mest använda teorierna inom organisationsförändring utvecklades av 

Kurt Lewin, som presenterats ovan, på 1950 talet. Lewin delar i sin teori upp 

förändringsprocessen i tre faser: Upptining, förändring och återfrysning (Figur 3).
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Figur 3 (Hatch, 1997).

Upptiningsfasen involverar arbetet att få anställda att inse behovet av en förändring då den 

rådande situationen inte längre är adekvat. Befintliga attityder och beteenden måste i denna 

fas förändras så att motståndet till förändringen blir så liten som möjligt. Som ledare måste 

man här få sina medarbetare att inse vikten av en förändring och skapa en vilja och motivation 

att kämpa för att förändringsarbetet skall ske med framgång. (Bloisi, 2003) 

I förändringsfasen sker implementering av förändringsarbetet. Här släpps de gamla 

arbetsmetoderna och införandet av de nya sker. Denna fas kan innebära en del svårigheter då 

anställda lätt känner en oro över att lämna sina invanda, bekväma och bekanta arbetsuppgifter 

mot nya som innebär möte med nya människor, nya uppgifter och eventuellt ny teknologi. 

(Bloisi, 2003)

I den tredje fasen, återfrysning, stabiliseras det nya beteendet. Stabilisering påverkas av de 

anställdas attityder gentemot förändringen. Upplever de anställda förändringen som en fördel 

skapar det ett effektivare arbete med möjlighet till ett bra resultat. Om de däremot inte 

bemöter förändringsarbetet måste ledare jobba mer på att kommunicera genom att uppmuntra 

och motivera sina medarbetare. (Bloisi, 2003)

Lewins modell har kritiserats av flera författare bland annat Angelöw (1991) för att vara 

väldigt statisk och temporär. Angelöw (1991) ser organisationsförändringar som mer 

dynamiska, en fortlöpande process där förändringsarbetet är en del av det vardagliga arbetet.  

Vi anser att Angelöws kritik är relevant. Lewins modell med sina tre faser utgör dock en bra 

grund för organisationsförändring där varje organisation kan fylla faserna med faktorer som är 

av betydelse för just deras förändringsarbete. 

3.5.2 Kotters 8-steg

John P Kotter har inspirerats av Lewins modell och utvecklat denna till 8-steg i 

genomförandet av förändring i organisationens arbetssätt (Bakka m.fl, 2006).

Första steget är att skapa förståelse för förändringens nödvändighet bland alla de anställda 

(Kotter1996). Därefter måste en styrande koalition skapas som ser behovet av förändring och 
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har förmåga att skapa motivation till förändringen hos andra. För att ett förändringsarbete 

skall skapa drivkraft hos de anställda måste en förnuftig vision, som hjälper till att ge 

förändringsinsatsen en riktning, formuleras samt strategier för att uppnå denna vision, 

utvecklas (Kotter, 1996). Steg fyra handlar om att kommunicera denna förändringsvision. 

Kommunikation handlar enligt Kotter om såväl ord som handling. Utan en trovärdig och 

omfattade förmedling av visionen får man aldrig de anställda på sin sida (Kotter, 1996). Nästa 

steg handlar om att styrka medarbetares handlingskompetens. Även om anställda välkomnar 

den nya visionen kan misslyckanden ske på grund av att anställda tycker att det finns stora 

hinder som försvårar egna initiativ och ansvartaganden. Ibland är hindren bara inbillning och 

då måste organisationen övertyga om att det inte existerar några yttre barriärer. I steg sex skall 

kortsiktiga resultat genereras och lyftas fram. Då förändringar är tidskrävande kan kortsiktiga 

mål få anställda att inte tappa drivkraften. Konsolidering av resultat är det sjunde steget. Här 

menar Kotter att organisationer inte får ta ut någon förändringsseger i förtid. Förändringar tar 

lång tid att genomföra och dess innehåll lång tid att förankra i företagskulturen. Nya rutiner är 

ömtåliga och råkar lätt ut för bakslag. I det sista åttonde steget måste en förankring av nya 

arbetssätt i den rådande kulturen ske. Här är det viktigt att organisationer gör sina medarbetare 

medvetna om det positiva som omorganisationen har bidragit med. Det är även viktigt att 

organisationen säkerställer att nya chefer kan personifieras med det nya som skapats. 

Kotters åtta steg följs vanligen i turordning, även om företag kan vara verksamma i flera faser 

samtidigt. Författaren menar dock att om man hoppar över ett steg eller fortsätter alltför länge 

utan att utan att skapa en solid grund så kan problem uppstå.

Både Lewins modell och Kotters 8-steg tar upp viktiga element som är värda att bejaka i 

samband med en omorganisation. Genom att låta Kotters 8-steg smälta in i Lewins tre 

förändringsfaser kan en ännu tydligare och kraftfullare modell skapas (se figur 4).  
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Figur 4. Sammanslagning av Kotters 8-förändringssteg och Lewins tre förändringsfaser. 

(Bakka m.fl, 2006)
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2.6 Vår Modell

Figur 5

Vårt syfte med studien är att studera omorganisationen utifrån mellanchefernas perspektiv. Vi 

har därför identifierat ett antal variabler ur de teorier som presenterats ovan som skall hjälpa 

oss vid vår kvalitativa insamling av data samt i analysen av denna.  För att lätt kunna se vad vi 

fokuserar på har vi skapat en egen modell (se figur 5.).

Modellen består av tre förändringsstadier: planering, implementering och stabilisering

I TeliaSoneras omorganisation utgör planering perioden mellan den 15 november 2006, då 

pressreleasen gick ut, till och med den första mars i 2007 då planeringsarbetet för införandet 

av den nya strukturen avslutades. 

Implementering syftar till införandet av den nya organisationsstrukturen, en fas som pågick 

från den första mars till slutet av april. 

Stabilisering definierar den nuvarande situationen i TeliaSonera då den nya strukturen sakta 

men säkert håller på att förankras. 

Utifrån dessa stadier tittar vi på mellanchefernas upplevelse av omorganisationen ur två 

infallsvinklar; individuella faktorer och arbetsrelaterade faktorer. 

Individuella faktorer innefattar mellanchefernas inställning, känslor, motivation och 

förändringsvilja gentemot omorganisationen. 

Arbetsrelaterade faktorer syftar till:

Rollen som mellanchef: Hur mellancheferna har agerat i sina roller under omorganisationens 

faser?

Planering StabiliseringImplementering

ArbetsrelateradeIndividuella Individuella Individuella ArbetsrelateradeArbetsrelaterade
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Information: Om informationen angående omorganisationen har varit kontinuerlig, 

lättillgänglig och aktuell?

Kommunikation: Hur kommunikationen och dialogen mellan anställda på olika nivåer har 

fungerat under förändringsarbetet?

Delaktighet: Hur mellancheferna tycker att de har haft möjlighet att påverka 

förändringsstrukturen och förändringsarbetet? 

Vision: Hur omorganisationen i helhet har stötts och varit förenlig med Teliasoneras vision?

Utifrån denna modell har vi skapat, operationaliserat, de intervjufrågor (se bilaga 1 och 2) 

som ligger till grund för vår insamling av data och som skall bemöta vårt syfte. 
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3 Metod

I detta avsnitt belyser vi den undersökningsmetod vi har använt oss av, hur vi har genomfört 

undersökningen samt hur vi kan säkerställa att de data vi fått har varit så tillförlitlig som 

möjligt.

3.1 Val av forskningsansats

Vår undersökning av TeliaSoneras mellanchefer har baserats på en kvalitativ fallstudie. En 

fallstudie är en forskningsstrategi som innebär att man samlar in mycket information om ett 

avgränsat fenomen (Johannessen, Tufte, 2003). En fallstudie kännetecknas av två 

gemensamma faktorer: En avgränsning av vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför 

samt en ingående beskrivning av det definierade fallet (Johannessen, Tufte, 2003).

Fallstudier kritiseras framförallt gällande trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån 

dess resultat. Som forskare måste man därför vara noggrann med att förhindra 

misstänksamhet genom att öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar eller skiljer sig mot 

andra studier av samma typ (Denscombe 2000).

Vi har valt en kvalitativ studie då vår avsikt är att få en djupare förståelse om människors 

agerande. Fördelen med en kvalitativ studie är att denna skildrar verkligheten så som den 

verkligen är, datamaterialet grundas därmed på den sociala tillvaron som studeras. Med en 

kvalitativ studie kan man bättre redogöra för eventuella tvetydigheter och motsägelser i den 

sociala tillvaron än vad man kan med en kvantitativ studie (Denscombe, 2000).

Då vi har skapat en modell utifrån redan befintliga teorier genomförs denna studie på ett 

såkallat deduktivt tillvägagångssätt. En kvalitativ studie med en deduktiv ansats leder sällan 

till bildandet av en ny generaliserbar teori utan resultatet blir ofta en teori som endast är 

användbar i det specifika sammanhang som undersöks (Bryman 2002). Det resultat vi kommit

fram till kan därmed inte generaliseras framförallt med tanke på att urvalet är litet. Våra

slutsatser kan dock överföras då rollen som mellanchef förekommer inom många stora 

organisationer där de kan hamna i en liknade typ av klämsituation som i vår fallstudie.



20

3.2 Tillvägagångssätt

Vår kvalitativa fallstudie har utförts via delvis strukturerade intervjuer med fem ledare på 

mellannivå inom TeliaSonera. Tre av dessa arbetar i Sverige och två i Finland. Delvis 

strukturerade intervjuer innebär att intervjuerna är grundade på en intervjuguide. En 

intervjuguide är en lista över generella frågor som man vill ta upp under intervjuns gång.

(Johannessen, Tufte, 2003). Våra frågor härstammar från den modell vi har skapat utefter de 

teorier som presenterats i kapitel tre (Se bilaga 1 och 2). Intervjuerna har antingen utförts över 

telefon, där en högtalartelefon då har att använts så att vi båda har kunnat delta i intervjun, 

eller genom ett intervjumöte. Detta har berott på vart ledarna befunnit sig geografiskt. Då de 

finska ledarna intervjuats har detta skett på engelska. Eftersom engelska inte är deras 

modersspråk har de fått intervjuguiden i förhand för att vid intervjun känna sig så säkra som 

möjligt och ge oss så bra svar som möjligt. De data vi sammanställt har därefter analyserats

utifrån de aktuella teorierna.

Urval

Då Broadband Services är en funktion som idag omspänner TeliaSoneras verksamhet i alla de 

nordiska samt baltiska länderna valdes två ledare från Finland samt tre från Sverige för att 

bredda undersökningen. De mellanchefer som deltagit i studien har utsetts via 

rekommendation, de är alla män och har jobbat länge inom organisationen. Deltagarna 

kommer inte att nämnas vid namn utan hänvisas till som den intervjuade, respondenten eller 

mellanchefen.

3.3 Trovärdighet och Tolkning

Risken med intervjuer är att data som ges inte stämmer överens med verkligheten. Detta beror 

på att data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör och det är inte 

alltid som uttryck och handling stämmer överens. Det finns även en risk att forskaren

påverkar den intervjuades uttalanden (Denscombe 2000). Med detta i bejakande kan vi inte 

garantera intervjusvarens trovärdighet. Vi kan emellertid anta att de mellanchefer vi intervjuat

har svarat så korrekt och sanningsenligt som möjligt på våra frågor. Mellancheferna har, efter 

förfrågan, själva valt om de vill delta i en intervju. De deltagande borde därmed bara 
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involvera uppriktiga och intresserade chefer på mellannivå. För att stärka vår tillförlitlighet i 

undersökningen har vi båda att närvarat vid intervjuerna då detta gett utrymme för våra olika 

tolkningar. 
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4 Om TeliaSonera

Här presenteras organisationen TeliaSonera genom en återblick i företagets historia samt med 

en inblick i dess mål och vision. Vi berättar även vad omorganisationen har inneburit för 

företaget, dess syfte och påverkan på strukturen. 

4.1 Organisationen

TeliaSonera är resultatet av ett samgående som skedde mellan nordens två största 

telekommunikationsföretag, svenska Telia och finska Sonera, i december 2002. Idag är de 

tillsammans den största telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum men har även 

starka positioner på marknaden i Eurasia, Ryssland och Turkiet. (www.telisonera.se)

Företaget är ett publikt aktiebolag som råder under svenska lagar. Aktien är noterad på 

Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen.

Telia hette från början Televerket och drevs av den svenska staten. Televerket var länge det 

enda drivande kommunikationsbolaget på marknaden men till följd av låga etableringströsklar 

och IT-mognad kom det på 80- talet att dyka upp nya aktörer på den svenska marknaden.

1993 omvandlades Televerket från ett affärsverk till ett aktiebolag och fick namnet Telia AB. 

2002 sålde svenska staten 30 procent av aktierna genom ett publikt erbjudande och bolaget 

noterades på Stockholmsbörsen. Telia blev då ett privat noterat börsföretag. 

(www.teliasonera.se)

Sonera har sin härkomst från det finska statliga Telegrafverket. Företaget grundades efter att 

Finland blev självständigt 1917. Telegrafverket slogs framöver ihop med finska posten och 

blev Post- och Telegrafverket, senare Post- och Televerket. Post- och Televerket hade länge 

monopol på långdistanstjänster och internationella telefonitjänster. 1992 gav dock den finska 

staten ut licenser till andra konkurrerande operatörer på marknaden. 1994 omvandlades 

Telegraferket till ett aktiebolag, PT Finland. Verksamheten delades upp i två enheter Posten 

Finland och Telecom Finland. 1997 delprivatiserades en del av Telecom Finland och bytte 

namn till Sonera (www.telisonera.se).
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1998 gav den finska staten ut ett publikt erbjudande på Soneras aktier och dessa noterades på 

Helsingforsbörsen. Statens ägande av Sonera minskade med åren och innan fusionen med 

Telia 2002 uppgick dess ägande till 52.2 procent.

Efter samgåendet mellan Telia och Sonera utarbetades en gemensam vision och gemensamma 

värderingar. De gemensamma värderingarna Skapa värde, Visa respekt, och Få det att hända, 

har till syfte att vägleda medarbetarna och cheferna i deras dagliga arbete och beslutsfattande 

både internt och utåt mot marknaden. Företagets mål och vision är att bli ett genuint 

serviceföretag med enkelhet som främsta kännetecken. Dess motto lyder: Enkelhet gör allting 

möjligt. Enkelhet skall bli företagets starkaste konkurrensfördel. Organisationen vill att 

Teliasonera skall vara lätt att ha att göra med, att göra affärer med och att vara partner till 

(TeliaSoneras årsredovisning, 2006).

TeliaSoneras affärsidé är idag att erbjuda pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster 

för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning.

4.2 TeliaSoneras Omorganisation

I TeliaSoneras årsredovisning från 2006 skriver man att omorganisation har inneburit att fyra 

nya affärsområden har bildats: Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster, Integrerade 

Företagstjänster och Eurasia (se figur 1). Omorganisationen har skapat en ökad 

internationalisering för samtliga affärsområden där de tre första områdenas verksamheter sker 

inom Sverige, Norge, Finland, Danmark och länderna i Baltikum medan Eurasia som namnet 

tyder, fokuserar på TeliaSoneras verksamheter i östra Europa och norra Asien (TeliaSoneras 

årsredovsining, 2006)
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Figur 1.

Till och med 2006 var TeliaSonera- koncernen organiserad i länderbaserade resultatenheter 

och ett huvudkontor (se figur 2). Huvudkontorets uppgifter var bland annat att utfärda 

riktlinjer, koordinera koncerngemensamma angelägenheter samt ansvara för realiseringen av 

synergier och stordriftsfördelar. (TeliaSoneras årsredovisning, 2006) 

Figur 2

Den tidigare organisationsstrukturen var därmed nationellt formad där varje land hade egna 

resurser med fullt ansvar inom samtliga produktområden i Teliasonera. Idag vill koncernen i 

högre grad effektivisera dess processer genom att samordna alla resurser inom ramen för ett 

produktområde. Företaget har därför skapat tre nya affärsområden där varje område lägger 

fokus på ett av TeliaSoneras produktutbud; Mobility, Broadband och Integrerade 

Företagslösningar. Utöver dessa tre har ett affärsområde med fokus på verksamheten i 

Broadband

Services

Mobility

Services

Corporate 

staff 

functions

CFO

Integrated 

Enerprise 

Services

Eurasia

International 

Operations

Norway, 

Denmark, 

Baltic Countries

FinlandSwedenNetworks and 

Technology

Marketing, 

Products and 

Services

Corporate 

staff 

functions

CFO

Business CentresCorporate Functions



25

Eurasien bildats. Målet enligt årsredovisningen är att varje område skall utforma produkter 

och tjänster som fungerar på alla de aktuella marknaderna. Marknader med likartade 

efterfrågan skapar en lönsammare, enklare och effektivare verksamhet. 

TeliaSonera menar att syftet med den nya organisationen är att skapa ett ökat affärsfokus och 

minska komplexiteten för att öka takten i genomförandet och stärka lönsam tillväxt. Viktigt är 

att kunder fortfarande möter ett enda företag. (TeliaSoneras årsredovisning, 2006)

4.3 TeliaSonera, ett börsnoterat bolag

Som nämnts är Teliasonera ett börsnoterat bolag. Detta innebär att företaget ägs av dem som 

innehar aktier i Teliasonera. Som ägare till aktier i ett företag har man rätt att ta del av all 

information som kan påverka aktiens kurs på marknaden. Enligt en generell bestämmelse av 

Stockholmsbörsen och som går under namnet Generalklausulen åläggs bolag att omedelbart 

offentliggöra all kurspåverkande information. Grunden till detta är att skapa en sund, rättvis 

och tillförlitlig aktiemarknad. Generalklausulen kräver att alla avtal, händelser och beslut som 

är av väsentlig betydelse omedelbart måste offentliggöras. Detta innefattar information som är 

ägnad att påverka värderingar av bolagets aktier eller ändra den bild av bolaget som tidigare 

information skapat (Stockholmsbörsen, 2006). 

TeliaSoneras omorganisation är en kurspåverkande händelse och ingår därmed i den typ av 

information som måste offentliggöras. Detta ger en förklaring till varför de anställda inom 

TeliaSonera blev informerade om omorganisationen först i samband med pressreleasen. 
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5 Analys

Med utgångspunkt i vår modell kommer vi i detta kapitel att analysera och tolka det 

insamlade materialet för att sedan dra slutsatser. Analysen baseras på data som kan skådas i 

bilaga 3-7.

5.1 Planering

Individuella faktorer

Motivation och förändringsmotstånd

Planeringsfasen inleddes då Teliasoneras anställda blev informerade om omorganisationen i 

samband med pressreleasen den 15 november 2006. Att mellancheferna fick informationen i 

samma veva som allmänheten visar sig inte vara något som skapade frustration och 

förändringsmotstånd. En respondent menar att: -det är så det måste gå till i ett börsnoterat 

bolag på grund av de regler som råder och inget man kan göra något åt. Även om

mellancheferna skulle uppskatta att få information tidigare och få delta i förarbetet till en 

omorganisation, så är de väl medvetna om de regler som TeliaSonera måste följa och 

accepterar dessa. Det fanns dock en viss aning bland mellancheferna att någonting var på 

gång att ske i organisationen då möten som hålls bakom stängda dörrar tenderar att skapa 

nyfikenhet vilket lätt leder till ryktesspridning. 

En mellanchef förklarar sin reaktion och inställning till omorganisationen med tre faser. Först 

når man en känsla av spänning och nyfikenhet. Därefter börjar man att undra vad förändring 

kommer att innebära för en själv och ens egen position. Till sist ser man möjligheter och/eller

brister med den nya organisationen. Mellanchefens beskrivning överensstämmer mycket väl 

med de reaktioner som Lewin (Bloisi 2003) benämner i sin modells tre faser. Genom att 

uppmärksamma dessa faser och tillgodose sina anställdas behov av information och 

kommunikation kan organisationen förebygga att förändringsmotstånd uppstår. 

De mellanchefer som deltagit i studien har jobbat mellan nio till 47 år inom TeliaSonera. De 

har alla varit med och genomfört ett flertal omorganisationer och känner sig därmed relativt 

vana vid den situation som råder i samband med ett förändringsarbete. Ingen av 
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mellancheferna blev därmed förvånade eller kände sig överrumplad när de blev informerade 

om omorganisationen. Ofta presenteras de ”gamla rävarna”, menat de som arbetat länge på en 

arbetsplats, att vara de minst förändringsbenägna. Vi kan utifrån våra intervjuer konstatera att 

just dessa inte verkar bry sig så mycket om att förändringar sker eftersom de känner sig vana 

vid omorganisationer. 

En av de intervjuade cheferna tycker att det skulle vara bättre om TeliaSonera genomförde 

förändringar i form av små justeringar istället för att låta de ske via massiva 

omorganisationer. Genom små steg kan man bättre ”leva” med verksamheten och följa med i 

utvecklingen av de förändringar som sker. Detta, menar mellanchefen, skapar en större 

delaktighet och en högre motivation.

En annan mellanchef påpekar att det är typiskt att stora och börsnoterade bolag arbetar 

uppifrån och ner i en omorganisation. Han menar att det optimala är att gå andra vägen då 

företag kan visa vilka tillväxtområden de satsar på och sedan låta anställda söka sig dit. Detta 

skapar då ett bättre medarbetarengagemang. 

Några mellanchefer upplever att TeliaSonera omorganiserar lite väl för ofta. Kotter (1996) 

menar att förändringar tar lång tid att genomföra och dess innehåll tar lång tid att förankra sig 

i företagskulturen. Risken med för täta omorganisationer är då att föregående förändring inte 

får möjlighet att förankras ordenligt innan en ny påbörjas. Om man istället låter en 

omorganisation få tid att etablera sig kan personalen sedan själva känna behovet av en 

förändring. Detta tror vi skapar ett mer personligt engagemang vilket i sin tur leder till en mer 

förändringsbenägen och motiverad personal. 

Arbetsrelaterade faktorer

Tid

Den tidsplan som ledningen skapat inför planeringsarbetet visade sig vara allt för optimistisk

och kunde inte hållas. Detta har skapat frustration hos både mellancheferna och dess 

medarbetare. När ett arbete tar längre tid än planerat upplever anställda det som att man stå 

och trampar på samma ställe, ovetande om vad som kommer att hända framöver. Orsaken till 

att planeringsarbetet drog ut på tiden var alla de förhandlingar som skulle genomföras med 

bland annat fackförbund. Somliga mellanchefer menar att det bästa vore om dessa kunde
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avklaras innan planeringsarbetet startas vilket de dock vet är svårt på grund av risken att 

information om omorganisationen då kan läcka ut. 

En mellanchef menar att organisationen vill att omorganisationer genomförs så snabbt och 

effektivt som möjligt för att därefter kunna gå vidare och fokusera på att skapa goda resultat. 

Här tror vi att det är viktigt att ledningen är medveten om vilka konsekvenser detta kan få, 

tillexempel i form av frustrerade medarbetare som visade sig i denna studie, för att då försöka 

att motverka dessa negativa känslor. Förslagsvis genom att ständigt hålla sina anställda 

informerade om vad det är som tar tid och varför.

Rollen som mellanchef

En av de intervjuade menar att rollen som mellanchef i vissa situationer är svår då man skall 

leda och coacha sina medarbetare men samtidigt vara arbetsgivarrepresentant med 

arbetsgivaransvar. Han menar att som mellanchef är det därför viktigt att förstå varför 

förändringar sker, att tro på och lojalt acceptera ledningen budskap och att känna entusiasm 

inför förändringen för att sedan kunna förmedla detta vidare till sina medarbetare. 

Medarbetarna förväntar sig att ledare skall vara informerade och hela tiden skall veta vad som 

händer och vad som är på gång.

En mellanchef var osäker inför vilken roll han skulle få i den nya organisationsstrukturen och 

upplevde därför planeringsarbetet som väldigt påfrestande. -Att inte veta vad som kommer att 

ske gör att man känner sig både osäker och orolig vilket inte bara påverkar ens 

arbetsprestation  utan även ens privata liv. Att då agera som en bra och entusiastisk ledare 

kan vara mycket svårt.

Information

TeliaSoneras ledning har under planeringsfasen haft välfungerade informationsportaler i form 

av mail, intranät och möten vilka kontinuerligt har uppdaterat om aktuella händelser. 

En mellanchef menar dock att organisationen inte har varit tillräckligt uppmärksam på att 

ledare kommer från olika enheter och bär på sina egna kunskaper och erfarenheter. Deras 

olika bakgrunder påverkar tolkningen av den givna informationen vilket lätt kan skapa en 

vridning av själva grundidén. I början då många ledare upplever omorganisationen som något 

nytt och spännande leder inte detta till något problem, när så ledarna blir osäkra och börjar 
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ifrågasätta förändringen blir situationen svårare och tolkningarna av informationen allt vidare. 

Här anser den intervjuade att ledningen måste vara extra noggrann med att informera, att 

klargöra strategin och att precisera vad målet och visionen med omorganisationen är. 

Kommunikation

Enligt Ahrenfelt (1995) är det viktigt att man förstår skillnaden mellan att informera och 

kommunicera. Kommunikation sker via dialog och är framförallt viktigt i betydelsen av 

uppmuntran. En respondent tycker att kommunikationen har varit bra under hela 

omorganisationen. Han har kunnat kommunicera både uppåt och nedåt, fått stöd och 

möjlighet att diskutera. Han tycker även att han har kunnat föra en bra dialog med sina 

medarbetare. En annan mellanchef tycker också att kommunikationen, i form av stöd och 

hjälp uppifrån, har varit bra och även han betonar betydelsen av att som mellanchef hela tiden

ha en god kommunikation med sina medarbetare.  

Delaktighet

Då mellancheferna fick reda på omorganisationen hade ledningen redan skapat formen för

den nya strukturen samt ramarna till förändringsarbetet. Dessa ramar tilldelades sedan 

mellancheferna. Därefter har mellancheferna fått skapa den inre strukturen själva genom att 

bestämma hur många enheter de velat dela in sin verksamhet i samt hur många anställda som 

skall arbeta inom varje enhet. Detta är, som en av de intervjuade uttrycker sig, -en

mellanchefs lott! Som mellanchef får man inte helt fria händer utan man måste följa

ledningens policy. En mellanchef poängterar dock betydelsen av att organisationen inte 

skapar allt för strama ramar runt planeringen då detta innebär att mellancheferna inte får något 

att säga till om och då kan känna sig helt exkluderade i planeringsarbetet.

Majoriteten av mellancheferna anser sig ha haft goda möjligheter att vara med och forma, 

diskutera och påverka planeringsarbetet. Detta, att låta anställda ha inflytande i 

förändringsprocessen, är enligt Angelöw (1991) en viktig motivationshöjande faktor. 

Samtidigt poängterar några av respondenterna att delaktigheten självklart hade varit bättre om 

de fått möjlighet att involvera sig i förarbetet till omorganisationen vilket de dock vet är svårt

på grund av risken att information då läcker ut. En mellanchef menar att – innan ett beslut tas 

har man chans att lägga in sin åsikt men då beslut är tagna finns det inte mycket att säga till 

om.
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5.2 Implementering 

Individuella faktorer

Motivation och förändringsmotstånd

Implementeringen av den nya organisationsstrukturen gick av stapeln den första mars i år. Då 

denna inleddes var planeringsarbetet avklarat. Enligt en respondent hade planeringsarbete i 

helhet gått mycket bra och därför kände sig många väl förberedda inför implementering.

Motivation är enligt Angelöw (1991) en drivkraft för individens handlingar och en strävan till 

att förverkliga uppsatta mål. Respondenten menar att den goda förberedelsen gjorde att många 

kände sig säkra på sin sak och var därmed positiva vilket gjorde att arbetet till en början 

rullade på som det skulle.  

Arbetsrelaterade faktorer

Tid

Även implementeringsarbetet tog dock mycket längre tid än planerat. Flera mellanchefer 

påpekar att implementeringsrutinerna kan utvecklas och framförallt förbättras. Organisationen 

har genomfört ett flertal omorganisationer både innan och efter sammanslagningen av Telia 

och Sonera vilket gör att man som organisation inte är främmande till förändringsarbeten utan 

har mycket erfarenhet av sådana processer. Trots detta har man under implementeringen gjort 

flera små fel och misstag som dragit ut på tiden och som man, enligt somliga mellanchefer, 

borde ha kunnat undvika. Slarv eller dålig utvärdering av tidigare omorganisationer kan vara 

orsaken och absolut någonting företaget måste förbättra. 

Rollen som mellanchef

Som mellanchef ansvarar man för en viss enhet inom organisationen. Under 

implementeringen har man till uppgift leda införandet av den nya strukturen och de nya 

rutinerna på enheten. Då mellancheferna fått frihet att själva skapa mycket av den inre 

strukturen förväntas dessa även veta hur införandet av detta kan ske på bästa sätt och har 

därmed fått möjlighet att styra och påverka arbetet så länge som det hållit sig inom ledningens 

ramar. För att införandet skall gå så smidigt som möjligt påpekar en av respondenterna att

man hela tiden måste finns till hands för sina medarbetare och hjälpa till då eventuella hinder

uppstår. 
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Information och kommunikation

Mellancheferna är överens om att den övergripande informationen angående 

omorganisationen har varit bra och tillgänglig under hela implementeringsprocessen.  

TeliaSonera har uppdaterat sina anställda med aktuell information via mail, intranät och även 

möten. Enligt mellancheferna har mail och intranät varit två informationsportaler som alla 

anställda har kunnat ta del av vare sig omorganisationen har påverkat dem eller inte. Detta 

visar att TeliaSonera är måna om att alla medarbetare skall ha möjlighet att veta vad som sker 

inom organisationen. Flera respondenter tycker att kommunikation i form av stöd och hjälp 

uppifrån har varit tillfredsställande även i denna fas. En respondent poängterar att då det sker 

en hel del förändringar under implementeringsfasen är det under denna period extra viktigt att

man som ledare hela tiden informerar och kommunicerar vidare till sina medarbetare. 

Respondenten menar att –Det viktiga är att säga någonting även om man inte har något nytt 

att informera om. Då implementeringen dessutom drog ut på tiden har detta varit av stor vikt 

för att lugna frustrerade medarbetare. 

5.3 Stabilisering 

Individuella faktorer 

Motivation och förändringsmotstånd

I dagsläget är omorganisationen genomförd och den nya strukturen i stort sätt etablerad. 

Inställningen till den nya organisationsstrukturen är bland mellancheferna mycket positiv och 

har skapat en större framtids tro på företaget. Mellancheferna tycker framförallt att

internationalisering av den nya organisationsstrukturen är bra då den skapar ett 

konkurrenskraftigare och mer konsumentinriktat företag. En mellanchef menar att den nya 

strukturen ger större möjligheter för både TeliaSonera och dess anställda att kunna utvecklas. 

En annan mellanchef tycker att den nya strukturen signalerar att TeliaSonera vill fortsätta 

växa på hemmamarknaden men framförallt internationellt att han idag dessutom får arbeta 

med kollegor från andra länder anser han vara mycket givande. 

Somliga mellanchefer menar att den nya strukturen gynnar intern konkurrens medan andra att 

den nya strukturen snarare hämmar en intern konkurrens. Samtidigt är en del tveksamma till 

intern konkurrens då det kan sägas ha negativ påverkan på den samlade koncernnyttan. Här 

har TeliaSoneras ledning inte varit tillräckligt tydliga i sitt budskap med den nya strukturen. 
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Det kan dock tänkas att ledningen vill att detta skall vara en obesvarad fråga. Vare sig man 

som anställd tror det ena eller det andra skall målet för affärsområdet alltid vara att skapa de 

bästa resultaten med de bästa lösningarna för kunden. Trots denna oenighet är mellancheferna 

dock överens om att den nya organisationsstrukturen bidrar till att TeliaSonera idag framstår 

som ett mer enat företag.

En av de intervjuade poängterar att det är nu, efter att implementeringen är slutförd och den 

nya organisationen i stort sätt är etablerad, som den riktigt tuffa perioden börjar. Då 

TeliaSonera har kunnat fastställa en lyckad omorganisation börjar företaget att tänka i mer 

ekonomiska banor med besparingar och nedskärningar som alternativ. I Finland har detta 

redan inträffat och kraven på förbättrade resultat har lett till att personal har blivit så kallat 

övertaliga. En av mellancheferna som har till uppgift att hjälpa dessa menar att denna fas är 

mycket jobbig för många. Övertalig personal känner sig ofta pressade och osäkra för 

framtiden. För honom gäller det att vara så tillmötesgående och hjälpsam som möjligt och 

försöka finna jobb internt eller externt till dessa. Han skall även försöka vara en god lyssnare 

och få dessa att må bra. Denna uppgift kan vara svår då inte bara arbetsrelaterade problem 

kommer till tals utan även personliga. Då människor har problem på jobbet påverkar det ofta 

dess privatliv och blir därmed en del av diskussionen.  

Arbetsrelaterade faktorer

Tid

Även om omorganisationen nu är genomförd så tar det tid innan den nya 

organisationsstrukturen fullständigt har stabiliserats. Somliga mellanchefer menar att

förändringen har förankrats medan andra att den är på gång. Detta beror på att vissa 

avdelningar och enheter tar längre tid på sig än andra. Enligt Kotter (1996) är det viktigt att 

ledningen uppmärksammar detta så att de inte tar ut någon förändringsseger i förskott eller 

börjar jaga goda resultat så fort stabiliseringen påbörjats. 

TeliaSoneras Vision

TeliaSoneras mål och vision är att bli ett genuint serviceföretag med enkelhet som främsta 

tecken. De flesta av mellancheferna anser att TeliaSoneras nya struktur är förenlig med 

företagets vision då företaget nu har blivit mer internationellt inriktat. En av de intervjuade

menar att internationaliseringen gör att Telisonera idag har större möjlighet att nå målet att bli 
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ett stort internationellt kundorienterat företag med möjligheten att erbjuda kunderna så enkla 

tjänster som möjligt. En mellanchef tycker även att den nya organisationen speglas av 

visionen genom att företaget idag fokuserar mer på vad kunderna vill ha och ger medarbetarna 

bättre möjlighet att utvecklas. Även om mellancheferna idag är överens om att den nya 

organisationsstrukturen är förenlig med TeliaSoneras vision så har visionen i sig inte styrt

omorganisationsarbetet. 

Övergripande  reflektioner på omorganisationen

Flera mellanchefer tycker att TeliaSoneras arbete med omorganisationer hela tiden har 

förbättras och utvecklas. Man har skapat bättre rutiner för hur planering, implementering och 

stabiliserings- arbetet ska gå till vilket gör att införandet av en ny organisation idag går bättre 

och fortare än tidigare. Samtidigt nämner några mellanchefer att hela 

omorganisationsprocessen kan förbättras ännu mer. En av respondenterna poängterade att han 

tycker att ledningen slarvat med att bejaka de fel som skett i tidigare omorganisationer då 

liknande misstag uppstått i denna. För att förhindra att detta sker i kommande 

förändringsarbeten menar respondenten att ledningen måste genomföra en utvärdering. 

Genom en utvärdering kan ledningen ta del av alla sina anställdas synpunkter och idéer och 

erfarenheter av omorganisationsarbetet och skapa bättre grund för näst kommande förändring. 

En mellanchef tycker att det har skett en positiv utveckling i TeliaSoneras förändringsarbete. I 

tidigare omorganisationer har man ”lekt” lite hela havet stormar, då har omorganisationer och 

rationaliseringar skett på samma gång och skapat förvirring. Denna omorganisation har skett 

mer strukturerat då man har flyttat hela grupper och samansatt de som arbetar med samma sak 

i samma grupp. 
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6 Slutsats

I vårt sista kapitel presenterar vi våra slutsatser och diskuterar intressanta faktorer som vi 

uppmärksammat under studiens gång. Vi tar även upp några ämnen som vi tycker är värda 

att ha i åtanke för framtida forskning. 

6.1 Slutsatser och slutdiskussion

Vårt syfte med studien var att undersöka vilken roll mellanchefer har spelat i TeliaSoneras 

omorganisation givet att de fick informationen om denna i samband med pressreleasen.

Vi kan utifrån vår studie konstatera att mellanchefer i ett börsnoterat företag har en mycket 

viktig roll i ett förändringsarbete. Mellancheferna är den förmedlande länken mellan 

ledningen och medarbetarna. Utan mellanchefernas arbete är det tveksamt om ett 

förändringsarbete överhuvudtaget kan genomföras Det är mellancheferna som ser till att 

förmedla ledningens budskap och att verkställa de förändringar som ledningen beslutat. 

Förutsättningarna innebär ofta att på kort tid och med ibland bristande information omsätta 

ledningens beslut till kraftfulla operativa planer som förväntas skapa så bra resultat som 

möjligt. Att agera i rollen som mellanchef under en omorganisation kräver därmed tålamod, 

entusiasm och god tro på både sig själv som ledare och ledningens budskap.

Vår studie visar att mellanchefer i ett börsnoterat företag kan utföra ett gott förändringsarbete 

och känna motivation gentemot förändringen trots att deras grad av inflytande och deltagande 

har reducerats. Detta är möjligt då organisationen ser behovet och vikten av att ständigt 

uppdatera sina mellanchefer med aktuell information. Att organisationen gynnar en god 

kommunikation inom alla led och att organisationen låter sina mellanchefer utefter de 

förutsättningar som gäller få möjlighet att delta och inverka så mycket som möjlighet i 

utförandet av förändringsarbetet. Ju mer ett företag får sina mellanchefer att känna delaktighet 

desto större möjlighet att dessa blir motiverade. Motiverade mellanchefer kan i sin tur skapa 

mer motiverade medarbetare. 
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Under studiens gång har vi uppmärksammat två viktiga aspekter gällande tid. För det första 

att mellanchefer som arbetet lång tid inom en organisation tenderar att rycka på axlarna åt 

omorganisationer. Under sina år som anställd har dessa varit med om så pass många 

omorganisationer att de är vana vid den situation som råder i samband med en förändring och 

anpassar sig därför lätt därefter. För det andra så är tid något som skapar mycket reaktioner i 

samband med en omorganisation. Under våra intervjuer med mellancheferna var tid ett 

återupprepande diskussionsämne och visade sig ligga till grund för många negativa känslor 

och reaktioner gentemot förändringsarbetet. Mellancheferna har inget emot att bli tilldelade 

tidsramar men förväntar sig då att dessa hålls. Det är viktigt att ledningen uppmärksammar 

detta för att undvika att anställda blir frustrerande och i sin tur tappar sin förändringsvilja. 

Denna uppsats har inte bara gett oss insikt i och förståelse för mellanchefers något så knepiga 

situation och position i samband med omorganisation. Den har även bidragit med kunskap 

gällande fenomenet omorganisation i sig. Vi vill därför avslutningsvis presentera några 

faktorer som vi tror är betydelsefulla att ha i åtanke inför och i samband med en 

omorganisation. 

För det första bör ledningen tänka på att kontinuerligt hålla sina anställda informerade vare 

sig det finns något nytt att berätta eller inte. Det är alltså bättre att informera för mycket än för 

lite för att undvika att ryktesspridning uppstår eller att personalen inte känner att de är 

delaktiga i företagets verksamhet och utveckling. Det är även viktigt att ha en realistisk och 

hållbar tidsplan då anställda har en tendens att bli frustrerade om dessa inte kan hållas. Vi tror 

dessutom att man skall undvika att påbörja en förändring av organisationen innan den gamla 

befintliga organisationen har varit verksam under en tillräckligt lång tid. Ett bra utgångsläge 

för en omorganisation är en organisation som fungerar även om denna har brister. 

Vi tror till sist att man efter en omorganisation måste genomföra en grundlig utvärdering där 

ledningen tar del av samtliga anställdas erfarenheter och synpunkter av omorganisationen. 

Genom en utvärdering får ledningen insikt i vad som har gått bra och vad som har gått dåligt 

under förändringsarbetet vilket är betydelsefullt vid planering och utförande av 

nästkommande omorganisation.
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6.2 Vidare Forskning

Intressant för vidare forskning vore att undersöka hur väl organisationer faktiskt utför 

utvärderingar efter att de genomgått en omorganisation. Även hur mellanchefer inom olika 

organisationer uppfattar omorganisationer samt om det finns skillnader i bemötandet av 

omorganisationer mellan kvinnliga och mannliga mellanchefer, unga och gamla mellanchefer 

eller mellanchefer som har arbetat kort respektive lång tid inom organisationen. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor

Namn:

Berätta om din position och dina arbetsuppgifter

Individuella faktorer, motivation, självkänsla

Detta moment innefattar själva inställningen till omorganisationen i form av motivation och 

förändringsvilja. 

      

      Hur har din reaktion till omorganisationen varit?

      Har du påverkats av förändringen?

Arbetsrelaterade faktorer, mellanchefsroll, 

Syftar till positionen du har som mellanchef, om all information angående förändringen har 

varit tillräcklig, om kommunikationen inom organisationen har varit bra samt hur delaktig du 

känner att du har varit i förändringsarbetet. 

Hur upplever du att informationen runt organisationsförändringen har varit? 

Hur uppfattar du ditt ledarskap i denna förändringsprocess?

Hur har kommunikationen fungerat, har du fått det stöd och den hjälp du har behövt för att 

genomföra förändringsarbetet?

Vilken möjlighet har du haft att påverka förändringen?

Processen, faser

Med process menar vi de tre faserna som omorganisationen innefattat,  organisationens vision 

samt och hur du som mellanchefer tycker att din roll spelat in. 

Anser du att ni fått tillräckligt med tid till att planera förändringsarbetet?

Hur tycker du att det har gått sedan implementeringen började i februari?
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Tycker ni att omorganisation stöds och är förenlig med Teliasoneras vision?

Hur har du upplevt omorganisationen i helhet?
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Bilaga 2

Interview questions

Name:

What is your position in TeliaSonera and what are your main tasks?

Individual factors (motivation, self-esteem)

      How is your overall motivation to the re-organization? 

     

       In what way have you been affected by the re-organization?

Work related factors, (the role as a middle management leader, information, 

communication)

How will you say that the information about and around the re-organization have been? 

How have you experienced your role as a middle management leader in relation to the 

change process?

Was communication and information about the re-organization sufficient? How has the 

communication been? Have you been able to get all the support and help that you needed 

with the work involved in the change process? 

What possibilities have you had to affect the change and the work around it?

The process and its stages (planning, implementation and the new structure)

Do you consider the time has been enough to plan the change process? 

What is your opinion about progress since the implementation in February?

Do you think that the reorganization is supported by and compatible with TeliaSoneras 
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vision?

What is your overall reaction and experience to TeliaSoneras re-organization? How have 

you experienced the reorganization as whole?
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Bilaga 3

Intervju 1.

Telefonintervju fredag 11/5 klockan 12.00-12.30 

Respondenten har arbetet på Sonera /TeliaSonera, i Finland sedan nio år tillbaka. Under 

denna tid har han arbetat för cirka nio olika chefer och varit med om ett flertal 

omorganisationer då det i stort sätt har genomförts en vart annat år. Den intervjuade känner 

sig därmed van vid den situation som råder i samband med en omorganisation.

Respondenten arbetar på Re-developement Unit och har hand om rekrytering och utplacering 

av både ny och befintlig personal i Finland. Enheten har i sig inte blivit påverkad av 

omorganisationen, däremot har man varit väldigt involverad. Omorganisationen har inneburit 

att viss personal har fått nya positioner medan en del andra har blivit av med sina positioner 

och blivit övertalig personal. Dessa personer ”hamnar” hos respondenten på Re-developement 

Unit där de får hjälp att förbereda sig inför sina nya positioner eller söka nya arbeten internt 

och externt. De få också hjälp med att formulera CV och gå utbildningskurser.

Den intervjuade fick reda på omorganisationen i samband med den pressrelease som Anders 

Igel höll den 15 november 2006. Detta kunde enligt respondenten inte ha skett på något annat 

sätt då TeliaSonera är börsnoterat och därför måste följa de regler som råder. Här anser han att 

man helt enkelt måste anpassa sig efter omständigheterna. 

Efter informationen anser den intervjuade att han haft mycket möjligheter till att diskutera 

omorganisationen med både sina kollegor och sin närmaste chef. Respondenten tycker även 

att den interna informationen har varit väldigt bra. Via TeliaSoneras intranät och möten som 

ofta inkluderat lägesrapporter från koncernen har anställda varit väl informerade om vad som 

sker.

Den intervjuade tycker att han har fått ta del av både planeringsarbetet och implementeringen 

av omorganisationen. Han tycker även att han har haft möjlighet att påverka arbetet då bland 

annat chefer från andra enheter kommit till honom för att höra om hans tankar och idéer. 

Den tidsplan som TeliaSonera avsatt för planering och implementering av omorganisationen 
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förutsåg den intervjuade skulle vara allt för kort. Han menar att man ofta är allt för optimistisk 

då det gället tidsplanering och att han därför inte är förvånad över att båda momenten tog 

mycket längre tid än vad som sagts. Även om respondenten är positivt inställd till 

förändringsarbetet i sig, så inser han att det nog finns möjligheter till förbättring och 

utveckling av genomförandet. 

Respondenten ser väldigt positivt på hela omorganisationen. Genom att TeliaSonera nu har 

skapat affärsområden som samarbetar internationellt istället för nationellt ser han att företaget 

blir mer konkurrenskraftigt. Han menar dessutom att den aktuella strukturen skapar en 

gynnande intern konkurrens mellan affärsområdena som han ser som nyttig och 

lönsamhetsdrivande. Den huvudsakliga förbättringen menar respondenten är att TeliaSonera 

idag framstår som ett stort internationellt företag.

Enligt den intervjuade har TeliaSonera inte genomfört omorganisationen i syfte att lyfta fram 

deras vision eller värderingar denna är snarare en åtgärd för att kortsiktigt förbättra företagets 

konkurrenskraft och lönsamhet. 

För respondenten har den största utmaningen med omorganisationen varit att ta hand om 

personal som blivit övertalig. Dessa personer kan reagera på många olika sätt då de ibland 

befinner sig i en psykiskt tuff situation. Vissa är väldigt öppna med sina känslor medan andra 

inte är det. De känslor som väl uttrycks kan vara både arbetsrelaterade och privata där 

familjeproblem, sjukdomar och ekonomi kan komma på tal. För respondenten gäller det här 

att kunna bemöta dessa olika individer och hjälpa dem att ta sig vidare internt eller externt. 
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Bilaga 4 

Intervju 2

Telefonintervju måndag 14 maj klockan 7.45-8.15

Respondenten har ett övergripande ansvar för personalfrågor i Finland då han är vice 

president för Human Resources. Han ansvarar dessutom mer specifikt för Human Resources 

inom Bredband Finland vilket innefattar löner, rekrytering, utbildningar med mera.  

Respondenten agerar därmed som ledare på mellanchefsnivå men har även en övergripande 

chefsroll. 

Den intervjuade har arbetet på Sonera/TeliaSonera i tio år. Han har i stort sätt varit med om en 

omorganisation varje år där han varje gång har ansökt sin position och fått behålla den. 

Respondentens roll har förändrats i och med omorganisationen då den idag är mer uppdelad. 

Tidigare hade han en chef nu har han tre. Hans syfte med arbetet har även ändrats då han nu 

arbetar mer med internationella kontakter och relationer vilket han ser som mycket positivt. 

Respondenten ser mycket positivt på omorganisation framförallt dess internationella fokus 

och inriktning. Han menar att detta ger större möjligheter för både TeliaSonera och de 

anställda att utvecklas. Enligt respondenten har man väntat på denna omorganisation i fyra år. 

Samtidigt tycker den intervjuade att förändringen till en början var mycket påfrestande. Både 

planeringsarbetet och implementeringen tog mycket längre tid än planerat vilket respondenten 

menar har varit frustrerande både för sig själv och sina medarbetare. Detta har påverkat allas 

motivation och inställning till omorganisationen. Att den intervjuade dessutom kände sig 

osäker inför vilken roll han skulle få i den nya strukturen gjorde att planeringsarbetet, och 

dess förlängning var extra påfrestande. Denna typ av personlig belastning påverkar enligt 

respondenten inte bara arbetslivet utan även det privata livet. 

När implementeringen väl hade satt igång tycker den intervjuade att man däremot har varit 

mycket väl förberedda, arbetet har rullat på bra och inställningen har blivit mer positiv. Idag 

känner han sig mycket motiverad och positivt inställd till den nya situationen och upplever att 

hans medarbetare också är det. 
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Respondenten fick information om omorganisationen två veckor innan det att Anders Igel 

gick ut med pressreleasen den 15 november. Enligt den intervjuade fick de lokala 

ledningsgrupperna i respektive land informationen i förväg för att kunna förbereda inför det 

kommande planerings och implementeringsarbetet samt kunna svara på de frågor som 

förväntas komma från medarbetare.  

Då de anställda inte visste om att en omorganisation skulle ske menar respondenten att dessa 

blev väldigt förvånade när de fick informationen. Till en början var många oroliga vilket han

menar är normalt då förändring ofta skapar förvirring innan man vet hur saker och ting 

kommer att utvecklas. Överlag tycker han dock att de flesta nu är positivt inställda. 

Den övergripande information angående omorganisationen tycker respondenten har varit bra 

då mycket mail har skickats och intranätet uppdaterats. Den intervjuade anser även att han har 

haft bra möjligheter att påverka processen kring omorganisationen. 

Innan ett beslut tas har man enligt respondenten chans att lägga in sin åsikt men då beslut är 

tagna finns det inte mycket att säga till om. 

Den intervjuade tycker att omorganisationen har speglat TeliaSoneras vision då företag nu har 

blivit mer internationellt inriktat. Nu finns större möjligheter att nå TeliaSoneras mål om att 

vara ett stort internationell kundorienterat företag. TeliaSonera vill även kunna erbjuda sina 

kunder så enkla tjänster som möjlighet vilket det idag finns möjlighet till. Den tidigare 

strukturen anser den intervjuade var för begränsad och landsorienterad. 
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Bilaga 5

Intervju 3

Telefonintervju 3, 14/5 klockan 09.30 – 10.00

Respondenten har sedan den 1 mars, då implementeringen startade, arbetat som 

sektionsledare på kundtjänst inom Wholesale. Denna tjänst annonserades ut efter att Anders 

Igel informerat om omorganisationen vilken den itervjuade sökte och fick. Som 

sektionsledare ansvarar respondenten för personal och ledningsfrågor samt allt annat en 

chefsroll innefattar till exempel löner, rekrytering och utveckling. 

Den intervjuade har arbetat på TeliaSonera i 47 år. Han är därmed väldigt erfaren och har 

upplevt flera omorganisationer, både stora som små. Dessa har han bemött med olika känslor, 

vissa har han varit väldigt motiverad till medan andra mindre.   

Den aktuella omorganisationen har han varit väldigt positivt inställd till då den för honom har 

inneburit en ny tjänst. Affärsområdet Wholesale, där han nu arbetar, befinner sig dessutom i 

en tillväxtfas vilket enligt respondenten skapar många nya spännande möjligheter. 

Enligt respondenten kände man på sig att något var på väg att hända i organisationen då 

information om en förändring alltid sprider sig via rykten på företag. Han tycker att det är 

positivt om man får delta i en förändringsdiskussion då det skapar engagemang och 

motivation.  Om man inte har någon möjlighet att påverka känns det lätt väldigt hopplöst. I 

denna omorganisation har han inte deltagit i någon diskussionen och såg inte heller 

möjligheten till det, samtidigt så berörs hans nya tjänst inte av förändringen vilket har gjort att 

han inte har känt en lika stark strävan att involvera sig. 

Hans nya avdelning påverkades som sagt inte i mycket av omorganiseringen, all personal fick 

vara kvar och ingen blev övertalig. På hans gamla enhet har det däremot förekommit mer 

osäkerhet då de först nu fått reda på vilka som får vara kvar och hur den nya strukturen 

kommer att ska se ut. 

Många anställda kan enligt den intervjuade bli frustrerade av att få information i samband 

med en pressrelease, speciellt om man på något sätt blir utsatt av förändringen. I och med att 
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TeliaSonera är ett börsnoterat bolag så vet man däremot varför det måste gå till så och då 

känns det mer ok. All information angående förändringen har annars varit bra. Den har 

kontinuerlig skickats ut via mail och varit tillgänglig via intranätet. 

Respondenten menar att det tunga arbetet börjar nu, efter att TeliaSonera annonserat om en 

lyckad omorganisation. Nu vill organisationen skapa lönsamma resultat vilket ofta sker 

genom förbättrings krav i form av besparingar och nedskärning av personal. Har man varit 

med förr är man medveten om detta men annars kan det slå hårt på många. 

Den intervjuade påpekar att det är typiskt att stora och börsnoterade bolag arbetar uppifrån 

och ner i en omorganisation. Han menar att det optimala är att gå andra vägen då företag kan 

visa vilka tillväxtområden man sattsar på och sedan låta anställda söka sig dit. Detta skapar 

enligt respondenten ett bättre medarbetarengagemang. Han anser även att omorganisationer 

sker allt för ofta. I helhet är respondenten dock positivt inställd till den nya omorganisationen 

framförallt till dess internationella inriktning. Denna signalerar att TeliaSonera vill fortsätta 

växa på hemmamarknaden men framförallt internationellt. Idag får den intervjuade arbeta 

med kollegor från andra länder vilket han anser är mycket givande.  

Respondenten anser att företagets vision och värderingar går hand i hand med den nya 

internationaliseringsprocessen. 
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Bilaga 6

Intervju 4

Intervjumöte 14/5 klockan 11.00-11.30

Respondenten arbetar inom Broadband services där han ansvarar för order och leveranser till 

slutkund. I och med omorganisationen har den intervjuade idag fått ett bredare arbetsområde 

där hans avdelning är uppdelad i två delar men där han fortfarande är chef för båda. 

Respondenten har arbetat på TeliaSonera i 23 år och har därmed varit med om många 

omorganisationer. 

Omorganisationen har i sin helhet berört många anställda då denna har många nya 

administrativa rutiner och system. Dessa, tillexempel lönerapporter, har nödvändigtvis inte 

påverkat det dagliga arbetet men är ändå något man som anställd berörs av.  

Den intervjuade tycker att den här omorganisationen har kommit lite väl nära inpå den förra. 

Han anser att man gärna kunde ha väntat ett år för att låta den gamla omorganisationen 

förankra sig riktigt ordentligt. Samtidigt tycker han att denna omorganisation har varit väldigt 

spännande och att den har innefattat ett nytt tankesätt där man fokuserar mer på att 

tillfredställa kundernas behov. Han tycker att omorganisationen har skapat en större 

framtidstro för TeliaSonera. Den nya organisationen är mer produktorienterad vilket minskar 

den interna konkurrensen och presenterar TeliaSonera som ett mer enat företag. 

Respondenten anser att man var alldeles för optimistisk i början av omorganisationen. Många 

moment under planeringsstadiet som tillexempel förhandlingar tog lång tid vilket gjorde att 

tidsplanerna inte gick att följa. Han tycker dock att det har skett en positiv utveckling i 

TeliaSoneras förändringsarbeten. I tidigare omorganisationer har man lekt lite ”hela havet 

stormar”. Då har omorganisationer och rationaliseringar skett på samma gång och skapat 

förvirring.  Denna omorganisation har skett mer strukturerat då man har flyttat hela grupper 

och samansatt de som arbetar med samma saker i en grupp. 

Det bästa enligt respondenten vore om man kunde göra ett mer detaljerat planeringsarbete 

innan man informerar om omorganisationen och presenterar tidsplaner. Han menar att detta 

tyvärr är svårt på grund av risken att detta skulle läcka ut och spridas inom företaget. Den 
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intervjuade poängterar även betydelsen av att organisationen inte skapar allt för strama ramar 

runt planeringen då detta innebär att mellancheferna inte får något att säga till om och på så 

vis kan känna sig exkluderade i planeringsarbetet. Respondenten tycker att det är viktigt att 

uppmärksamma mellanchefer och att ge dem utrymme, vilket är något han anser att 

TeliaSonera verkligen gör. Den intervjuade anser att han i denna omorganisation har haft 

möjlighet att påverka implementeringen av omorganisationen. Som mellanchef har han fått 

ramarna till förändringen men där kunnat vara med och bestämma hur innehållet i ramarna 

skall fyllas. 

Informationen i samband med pressreleasen tycker respondenten har varit bra. Även 

kommunikation i form av stöd och hjälp uppifrån har varit tillfredställande. Han menar att 

man som ledare på mellannivå har ett stort ansvar att hela tiden informera och kommunicera 

med sin medarbetare oavsett om det finns något nytt att berätta eller inte. Det viktiga är att 

säga någonting även om man inte har något nytt att informera om. 

Respondenten tycker inte att man har talat om TeliaSoneras vision i samband med 

omorganisationen. Samtidigt anser han att den nya organisationen speglas av TeliaSoneras 

vision och värderingar genom att TeliaSonera fokuserar på vad kunderna vill ha och ger 

medarbetarna möjlighet att utvecklas. 
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Bilaga 7

Intervju 5

Telefonintervju onsdag 23/5-07 klockan 18.45- 19.30

Respondenten jobbar inom området Produkt och Produktion som nätverkschef i Sverige där 

hans arbetsuppgifter innefattar all utveckling och förvaltning av det fasta nätet. 

Respondenten har jobba inom företaget i 25 år. Han berättar att TeliaSonera på 80- talet 

omorganiserade ungefär vart sjätte år. Idag sker en omorganisation i stort sätt vart tredje år 

vilket respondenten tycker är lagom. Han menar att det efter implementeringen tar mellan sex 

månader till ett år innan den nya strukturen förankrar sig ordentligt och därför får man inte ha 

för bråttom med att börja en ny. Respondenten tycker dock att det är bättre att låta 

förändringar ske i små kontinuerliga justeringar istället för att panga igång en massiv 

omorganisation. Genom små justeringar kan man bättre leva med verksamheten och följa med 

i utvecklingen av de förändringar som sker. 

TeliaSonera nya organisationsstruktur innebär att man har brutit upp landsstrukturen för att 

idag möta marknaden på ett mer enat sätt. TeliaSonera sätt att vrida på strukturen tycker 

respondenten är ett bra verktyg för att skapa en effektivare organisation. Den nya strukturen 

har skapat fyra affärsområden som inte bara är konkurrenskraftigare på marknaden utan även 

skapar en viss form av intern konkurrens mellan affärsområdena då dessa agerar på samma 

geografiska marknader. Denna interna konkurrens kan man tycka är både positiv och negativ 

beroende på hur man ser det. Strukturen innebär även att man idag försöker att skapa 

lösningar som skall fungera på alla marknaderna vilket gör att TeliaSonera framstår som mer 

enat. 

Enligt respondenten är den största förändringen med omorganisationen att TeliaSonera idag 

har kapat ett chefsled. 
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Detta har gjort att rapporteringsvägarna idag är kortare. De ledare som befinner sig i

kvarstårstående divisioner har därmed tvingats förstå sig på nya sektioner då dessa idag 

rapporterar till dem istället. 

För respondenten har denna omorganisation inneburit att han har gått från att tidigare ha haft 

ansvar för en enhet inom nätverksamheten till att idag ha ansvar för hela nätverksamheten. 

Detta ser han som en stor och utmanande omställning.  

Enligt respondenten innebär ett ledarskap att man skall leda och coacha men samtidigt vara 

arbetsgivarrepresentant med arbetsgivaransvar. Det är som ledare viktigt att förstå varför 

förändringar sker för att kunna tala, kommunicera och skapa dialog med sina medarbetare. 

Som ledare har man ett stort ansvar föra att själv förstå vad som händer för att kunna vara en 

god arbetsgivare. Som ledare måste man även tro på organisationens budskap och förstå att

medarbetarna hela tiden förväntar sig att man som ledare skall veta lite mer. Det gäller 

därmed att vara påläst, entusiastisk och motiverande. 

Respondenten fick reda på omorganisationen den 15 november, samma dag som 

pressreleasen. De enda som då visste att detta skulle ske var förutom ledningen, 30 till 40 

chefer från högre nivå som fått informationen någon vecka innan. 

Respondentens förklarar sin inställning till omorganisationen med tre faser: Första känsla var 

spänning och nyfikenhet. I nästa fas frågar man sig vad detta kommer att innebära för en 

själv, vad kommer att hända med min verksamhet? Den tredje fasen innebär att man börjar se 

både möjligheter och brister med den nya omorganisationen. 

I början, efter att informationen om omorganisationen gått ut och man befinner sig i den 

första, nyfikenhetsfasen så tycker respondenten att TeliaSonera var bra på att infomera. Han 

tycker dock att detta inte har fungerat lika bra genom hela omorganisationen. Den intervjuade

menar att i början då ledningen informerade de första 30-40 högsta ledarna om

omorganisation så gick det bra att föra fram budskapet. När man sedan vände sig till de cirka 

300 nästkommande cheferna så blev förutsättningarna annorlunda. Dessa ledare kommer alla 

från olika enheter med olika erfarenheter och kunskaper. Deras olika bakgrunder påverkar 

intaget av information som lätt skapar en vridning på grundidén. I första stadiet när man är 
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nyfiken och tycker att allt är spännande funkar det ok, när så ledarna blir osäkra och börjar 

ifrågasätta förändringen så blir situationen svårare. Här gäller det för ledningen att vara extra 

noggrann med att informera vilket inte har gått lika bra. 

Respondenten tycker att kommunikationen runt omorganisationen har varit bra. Han har 

kunnat kommunicera både uppåt och nedåt, fått stöd och tillgång till diskussion. Dessutom 

har han kunnat föra en bra dialoger med sina medarbetare

Respondenten tycker att omorganisationen tog allt för lång tid. Hans enhet har i stort sätt 

hållit på från den 15 november till 1 maj. Det optimala vore enligt honom en sex veckors

period. Att detta är svårt att uppnå är han väl medveten om. Ju mer detaljerad en 

omorganisation är och ju längre ned i organisationen den skall gå desto mer tid krävs. 

Företaget står inför en balansgång där information inte får läcka ut samtidigt som det 

självklart vore både bättre och enklare om alla som påverkas av förändringen får möjlighet att  

vara mer pålästa och förberedda inför denna. Om detta gäller börsnoterade bolag eller stora 

företag i helhet kan respondenten inte svara på. 

I fråga om respondentens möjlighet att påverka förändringsarbetet svarar han att ledningen 

skapat den yttre strukturen och affärsområdena. Därefter har han som mellanchef fått skapa 

den inre strukturen själv genom att bestämma hur många enheter han har velat  ha samt hur 

många anställda som som skall arbeta inom varje enhet. 

Respondenten menar att en mellanchefs lott är just att man inte får helt fria händer utan att 

man måste följa organisationens och ledningens policy. Han tycker själv att det är roligt när 

man får mycket friheter men menar att detta är väldigt individuellt. Vissa tycker om att få raka 

direktiv medan andra att få agera utefter egna idéer. I det aktuella fallet anser respondenten att

han har fått lagom med delaktighet och möjlighet att påverka. 

Den intervjuade tycker att den nya organisationsstrukturen rent praktiskt är bättre än den förra 

och han ser positivt på de nyskapade affärsområdena. 

TeliaSonera har genomfört ett flertal omorganisationer och man har därmed stor erfarenhet 

inom området. Respondenten tycker dock att organisationen har slarvat med att bejaka de fel 
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som skett i tidigare omorganisationer då liknande misstag uppstått igen. Framförallt syftar han 

då på implementeringen. 

Den intervjuade tycker att den nya organisationsstrukturen speglas av TeliaSoneras vision. 

Visionen utgör företagets grundtanke och agerar därmed som ledstjärna i allt. Hur man sedan 

väljer att internt forma ett affärsområdes struktur skall inte drabba kunden denna skall bidra 

till att skapa goda förutsättningar för kunden. 

  

  


