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Abstract 

A current example of a sector in basically need of change are the trade unions, which can be 

compared to service companies where service and development becomes more important in 

order to attract members and to create competitive advantages. 

Membership in a trade union has too many acquisition workers in Sweden during a long 

period been a matter of course. In latter time the conditions for the trade union activity has 

been changed. It partial depends on implemented increase of the unemployment fund, great 

alternation of generation on the labor market, new sectors and forms of employment that 

change the interest for employees to connect to trade unions. At the same time more people 

questions the aim of the membership. In order to retain the strength as party to negotiations 

and opinion builder the trade unions needs to attract new members. 

This is a case study of the trade union Unionen's ongoing change work with aim to identify 

internal conditions for innovation of the added value. The essay is based on a deductive 

research approach. The empiric has been collected through qualitative interviews at Unionen. 

 

The theory part elucidates various factors that are important in order to implement a 

successful process of change such as involvement, learning and innovation, total 

communication and business concept. The result shows on the need of high involvement of 

members and employees because this gives base to new knowledge and creates commitments 

to the mission.  

 

The conclusion of the study is that involvement of members and employees is the basis for 

Unionen to meet changes in the surrounding world. Involvement and internal marketing 

creates commitments, motivation and understanding to the employees, that gives possibility to 

innovation of the offer. The view of the business idea must correspond with the opinion of 

both members and employees. If these criteria are met there are good opportunities to achieve 

increased added value for all parties. 

 

Keywords: Trade unions, change, involvement, organization learning, innovation, total 

communication, business concept, added value 
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Sammanfattning 

Ett aktuellt exempel på en bransch i stort behov av förändring är fackförbunden, som kan 

liknas vid tjänsteföretag där service och utveckling blir allt viktigare för att attrahera 

medlemmar och skapa konkurrensfördelar. 

Att vara medlem i ett fackförbund har under en lång period varit en självklarhet för många 

förvärvsarbetare i Sverige. Men under senare tid har förutsättningarna för den fackliga 

verksamheten förändrats. Delvis beror det på att genomförd höjning av a-kassan, stor 

generationsväxling på arbetsmarknaden, nya branscher och anställningsformer förändrar 

intresset för anställda att ansluta sig till fackliga organisationer. Detta samtidigt som allt fler 

ifrågasätter nyttan av medlemskapet. För att kunna behålla styrkan som förhandlingspart och 

opinionsbildare behöver fackförbunden attrahera nya medlemmar. 

Detta är en fallstudie av fackförbundet Unionens pågående förändringsarbete med syfte att 

identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet. Studien har en deduktiv 

ansats. Empirin har insamlats genom kvalitativa intervjuer på Unionen. 

Teoridelen belyser olika faktorer som är viktiga för att kunna genomföra en framgångsrik 

förändringsprocess såsom involvering, inlärning och nyskapande, totalkommunikation och 

affärsidé. Resultatet visar på vikten av hög involvering av såväl medlemmar som anställda då 

detta ger underlag till nya kunskaper och skapar engagemang.  

Slutsatsen av studien är att involvering av medlemmar och anställda är grunden för att 

Unionen ska kunna möta förändringar i omvärlden. Genom involvering och intern 

marknadsföring skapas engagemang, motivation och förståelse hos de anställda, vilket ger 

möjlighet till nyskapande av tjänsteerbjudandet. Uppfattningen om affärsidén måste 

överensstämma hos både medlemmar och anställda. Om dessa kriterier uppfylls finns goda 

chanser till ökat mervärde för alla parter. 

Nyckelord: Fackförbund, förändring, involvering, inlärning, nyskapande, 

totalkommunikation, affärsidé, mervärde 
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Förord 

Denna kandidatuppsats har skrivits under våren 2011, inom ämnet Företagsekonomi, Service 

Management på Södertörns Högskola. 

Service Management fokuserar på tjänster och relationer. En speciell form av relation är den 

mellan ett fackförbund och dess medlemmar. Problematiken kring fackförbundens behov av 

att attrahera nya och behålla befintliga medlemmar är mycket aktuell. Detta speciellt under 

pågående avtalsrörelse då media ofta lyfter frågan kring fackförbundens styrka och storlek 

som förhandlingspart gentemot arbetsgivarorganisationer. Eftersom jag tidigare har varit 

anställd på fackförbundet Unionen och följt deras utveckling kändes det mycket intressant för 

mig att studera deras pågående förändringsprocess. 

Jag vill tacka mina informanter på Unionen för ett varmt och tillmötesgående deltagande i 

denna studie. Samtidigt vill jag önska er lycka till i denna spännande förändringsprocess! 

Jag vill även tacka mina opponenter, Martin Leinestrand och Daniel Mugalu, samt min 

handledare Peter Lindelöf för värdefulla synpunkter under skrivprocessen. 

Stockholm den 31 maj 2011 

Jessica Dahlin 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning, följt av den problemdiskussion som leder 

fram till uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 

Att vara uppmärksam på förändringar i omvärlden för att kunna följa med i utvecklingen, vara 

nyskapande och se över sitt erbjudande är viktiga överlevnadsfaktorer för alla aktörer på 

marknaden. 

Dagens kunder besitter allt mer information och kunskap och blir på så sätt mer krävande. De 

söker efter mer värde för de produkter eller tjänster de köper. Utmaningen för dagens företag 

är att skapa ett högre värde för kärnprodukten.1 När tjänsteföretaget förstår hur kunderna 

uppfattar och värderar tjänsterna finns möjlighet att hantera och påverka denna värdering.2 

Enligt Normann är de långsiktiga överlevarna sådana institutioner som har en dynamisk 

affärslogik som speglar marknadens logik för värdeskapande, och förmår att skapa praktiskt 

genomförbara erbjudanden.3 

Ett aktuellt exempel på en bransch i stort behov av förändring är fackförbunden, som kan 

liknas vid tjänsteföretag där service och utveckling blir allt viktigare för att attrahera 

medlemmar och skapa konkurrensfördelar. 

1.1.1 Fackförbundens historia 

Fackförbundens historia i Sverige började under 1870-talet, som en följd av den pågående 

industrialiseringen. Den drivande kraften var viljan att förbättra arbetarnas materiella 

förhållanden. Fackföreningarna var då i hög grad kamporganisationer, med inspiration hämtad 

från Storbritannien, Tyskland och Danmark. Trots stort motstånd från arbetsgivarna växte 

fackförbunden snabbt i både medlemsantal och styrka. År 1898 bildade fackförbunden 

Landsorganisationen i Sverige (LO). År 1902 organiserade sig de privata arbetsgivarna i 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).  

År 1906 nåddes en uppgörelse mellan arbetarorganisationerna (LO) och arbetsgivarna (SAF), 

                                                
1 Grönroos, 2008, s. 25 
2 Ibid. 2008, s. 80 
3 Normann, 1995, s.74 
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där arbetsgivarna accepterade den fackliga organisationsrätten. Därigenom ökade den fackliga 

organisationsgraden. 

Eftersom tjänstemännens sociala situation var bättre kom deras fackliga organisering igång 

något senare än arbetarnas. Under mellankrigstiden blev även otrygghet i anställningen och 

ekonomiska nedgångar även kännbara för tjänstemännen. Antalet tjänstemän ökade, vilket 

också ledde till ett ökat behov av facklig samverkan för att reglera anställningsvillkoren. År 

1944 bildades Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). 

För akademiker fanns en stark intressegemenskap genom deras utbildning och profession, 

vilket ledde till att de bildade egna fackliga organisationer. Dessa självständiga fackförbund 

finns samlade inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco).  

Fackföreningsrörelsen i Sverige har under sin framväxt fått en starkare ställning i samhället, 

med en topp under 1970- och 80-talen. De stora medlemsantalen har gett en god grund till att 

bilda opinion bland de egna medlemmarna för att vidare kunna påverka den politiska 

beslutsprocessen. Kraften att kunna påverka politiskt har gett de fackliga organisationerna en 

stark position i samhället.4 

Fackförbundens viktigaste fråga är kollektivavtalet. Det är ett avtal som förhandlas fram 

mellan fackförbundet och arbetsgivaren. Avtalet reglerar löner, anställningsvillkor och övriga 

förhållandena på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande.5  

1.1.2 Fackförbundens nuvarande situation 

Att vara medlem i ett fackförbund har under en lång period varit en självklarhet för många 

förvärvsarbetare i Sverige. Men under senare tid har förutsättningarna för den fackliga 

verksamheten förändrats. Exempelvis genomförde regeringen år 2007 en höjning av a-kassan 

kombinerat med sämre ersättning vid arbetslöshet och slopad möjlighet att dra av fack-

avgiften.6 Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden, nya branscher och nya 

anställningsformer förändrar intresset bland de anställda att ansluta sig till fackliga 

organisationer. Många väljer att endast ansluta sig till arbetslöshetskassan. Allt fler väljer att 

inte vara medlem eller att avsluta sitt medlemskap samtidigt som allt fler ifrågasätter nyttan 

av medlemskapet. Denna negativa trend har pågått i många år. Förtroendet för fackliga 
                                                
4 http://www.ne.se/lang/fackföreningsrörelsen/166523, hämtad 2011-02-15. 
5 http://www.tco.se/Templates/Page2____2301.aspx, hämtad 2011-02-15. 
6 http://www.ne.se/rep/inrikespolitik-2007-politik-med-förhinder, hämtad 2011-02-15 
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organisationer har sjunkit under lång tid. Allmänheten anser att organisationerna inte arbetar 

med medlemmarnas hjärtefrågor, att de inte kommunicerar modernt och att de inte är särskilt 

förändringsbenägna. 7 För att få genomslag som opinionsbildare måste man fånga frågor som 

är angelägna och ligger i tiden. När det gäller styrkan som förhandlingspart gentemot 

arbetsgivarorganisationer behöver man behålla och attrahera nya medlemmar.  

Uppsatsen fokuserar på ett av TCO:s medlemförbund, Unionen, och dess 

förändringsbenägenhet.  

1.1.3 Unionen 

Unionen bildades 1 januari år 2008 av en sammanslagning mellan fackförbunden Sif och 

HTF. Bakgrunden till sammanslagningen var att man konkurrerade om samma medlemmar, 

men istället upplevde en större vinst i att samarbeta.8 Unionen är Sveriges största fackförbund, 

med 500 000 medlemmar, på den privata arbetsmarknaden och landets största 

tjänstemannaförbund. Förbundets medlemmar arbetar inom många olika branscher och har 

olika yrken och utbildningar.9  

En del av Unionens verksamhet är förhandlingar om löner och villkor på arbetsplatsen samt 

opinionsbildning inom samhällsdebatten. Unionen är en partipolitisk obunden organisation 

som försöker verka för en politik som ger ett bättre arbetsliv för medlemmarna. 

Unionen tillhör TCO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK samt ett antal 

internationella organisationer.10 

Unionen finns representerat på 19 regioner i hela Sverige. Varje region har ett eller flera 

kontor. I Stockholm finns ett förbundskontor med anställda experter inom områden som 

förhandling, rådgivning, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation och administration. 

Antalet anställda är ca 340 på förbundskontoret och ca 440 på regionkontoren. 

Unionen är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna utser representanter till Unionens 

kongress samt till förbundsrådet. Kongressen är Unionens högsta beslutande instans som vart 

färde år tar beslut om vad Unionen ska uträtta. Vidare beslutar kongressen om ekonomi, 

                                                
7 http://www.unionen.se/Templates/News____29484.aspx, hämtad 2011-02-15. 
8 Intervju med Fredrik Nilsson, 6 april 2011 
9 https://www.unionen.se/Templates/Article____29666.aspx, hämtad 2011-04-05 
10 Ibid. 2011-04-05 
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stadgar, medlemsavgifter och val av styrelse. Varje år utom kongressår träffas ett förbundsråd 

för att behandla den årliga verksamheten.11  

På övergripande nivå är förtroendevaldas roll att ta beslut om resurser och vad som ska 

genomföras. På de arbetsplatser där Unionen är representerade är förtroendevaldas roll att 

liksom de anställda verka för uppsatta mål.  

De anställdas roll är att tillsammans med styrelsen ta fram bra och tydliga och bra 

beslutsunderlag och förslag till förbundsstyrelsen, att ifrågasätta verksamheten och genomföra 

det som beslutas.12   

Likt övriga fackförbund hade både Sifs och HTFs medlemsantal minskat under 2007 då 

regeringen genomförde en avgiftshöjning av a-kassan. Vid sammanslagningen till Unionen 

sjönk medlemsantalet ytterligare för att i samband med finanskrisen 2008 kraftigt öka för att 

under en period vara ganska så stabilt. Under hösten 2009 genomfördes en framgångsrik 

värvningskampanj vilket resulterad i många nya medlemmar.13 

Under de närmsta tio åren kommer en stor del av medlemskåren att gå i pension, vilket 

innebär en minskning med ca 100 000 medlemmar. Det finns även en utveckling inom 

samhället till allt fler kvalificerade tjänster och högre utbildning. Unionen organiserar 

tjänstemän inom privat sektor, oavsett utbildning. På grund av högre utbildningsnivå i 

samhället så kan allt fler bli medlemmar i akademikerförbund, dvs.  Sveriges akademikers 

centralorganisation (Saco) . Detta är således en ny konkurrenssituation för Unionen. Därmed 

finns behov att kunna attrahera nya medlemmar, dels för att behålla styrkan som 

förhandlingspart och opinionsbildare. 

En annan del av problembilden är att potentiella medlemmar inte är intresserade av att vara 

med i ett fackförbund, att facket har spelat ut sin roll. Bilden av Unionen är otydlig och i 

jämförelse med andra fackförbund skiljer man sig inte från mängden.14 Undersökningar visar 

att många potentiella medlemmar inte har upplevt så många otrygga situationer i sitt arbetsliv 

och därmed inte känner igen sig i den trygghetsbild som ett fackförbund förmedlar.15 

                                                
11 http://www.unionen.se/Templates/Article____28924.aspx, hämtad 2011-04-05. 
12 Intervju med Fredrik Nilsson, 6 april 2011 
13 Intervju med Annelie Eriksson, 8 april 2011 
14 Ibid. 8 april 2011 
15 Intervju med Fredrik Nilsson, 6 april 2011 
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De medlemmar som varit i kontakt med Unionen är mycket nöjda och undersökningar visar 

att medlemsnöjdheten generellt ökar. De medlemmar som inte har varit i kontakt med 

fackförbundet har en mer diffus uppfattning.16 

Enligt denna problembild har Unionens förbundsstyrelse i december 2010 fattat beslut att 

genomföra ett förändringsarbete. Målet är att uppnå 600 000 medlemmar år 2014.17 

1.2 Problemdiskussion 

Bakgrunden pekar på flera omvärldsfaktorer som påverkar Unionens konkurrenssituation men 

denna uppsats avgränsar sig till att enbart behandla interna faktorer som påverkar Unionens 

förutsättningar för att bli ett mer attraktivt förbund för medlemmar.  

En framgångsrik förändringsprocess bygger på att Unionen har förmågan att anpassa sig till 

nya behov på marknaden och har ett gemensamt engagemang mot målet. För att förmå att 

attrahera nya medlemmar förutsätts att man inom Unionen har möjlighet att förstå 

medlemmarnas behov och önskemål och förmåga till att anpassa tjänster och arbetssätt till 

marknadens nya behov. För att få tillgång till den samlade kompetensen behöver både 

medlemmar och anställda involveras i processen. 

Bakgrunden pekar på att intresset för det fackliga medlemskapet hos potentiella medlemmar 

har minskat eftersom de anser att facket har spelat ut sin roll. Betyder detta att ett fackligt 

medlemskap inte ger något mervärde i dagens samhälle?  

För att medlemmar och potentiella medlemmar ska se ett medlemskap som värdefullt krävs att 

tjänsterna skapar möjligheter eller avlastning för dem. Ett mervärde definieras som det värde 

som finns i relationen i förhållande till medlemskapets kostnad.18 Om Unionen förstår 

medlemmars och potentiella medlemmars förändrade behov av ett fackligt medlemskap finns 

förutsättning för nyskapande av mervärdet. Genom att involvera medlemmar i processen 

skapas möjlighet att ta reda på om mervärdet hos ett modernt fackförbund är styrkan som 

förhandlingspart och opinionsbildare, trygghet, vägledning i arbetslivsfrågor eller någonting 

annorlunda än traditionell facklig verksamhet.  

Då Unionen är en medlemsstyrd organisation så fattas övergripande beslut av 

förtroendevalda. Därmed skulle förtroendevalda kunna ses som en del av den interna 

                                                
16 Intervju med Annelie Eriksson, 8 april 2011 
17 Intervju med Fredrik Nilsson, 6 april 2011 
18 Grönroos, 2008, s. 159 
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organisationen. Dock är det den anställda organisationen som arbetar fram underlag och 

verkställer beslut. Studien avgränsas till att endast behandla förändringsprocessen inom den 

anställda organisationen. 

1.3 Problemformulering  

Vilka interna faktorer är viktiga för att Unionen som tjänsteföretag ska kunna möta 

förändringar i omvärlden? 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en fallstudie av fackförbundet Unionens pågående förändringsprocess 

identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet. 

1.5 Perspektiv 

Denna studie har nyskapandet av mervärde till kund som utgångspunkt. Men då det är 

företaget som äger problemet har denna uppsats ett företagsperspektiv. 

1.6 Definitioner 

Tjänsteföretag och fackförbund 

Att utföra tjänster, eller service, innebär att stödja kundernas aktiviteter och processer.19 När 

tjänstekonkurrens är nyckeln till framgång så menar Grönroos att alla företag kan ses som 

tjänsteföretag.20 

Ett fackförbund erbjuder en mängd tjänster till sina medlemmar som exempelvis rådgivning, 

förhandling och karriärcoachning, vilket stämmer väl med Grönroos definition av 

tjänsteföretag.  

I denna studie används benämningen tjänsteföretag eller företag i de avsnitt som behandlar 

teorier. För att undgå förvirring används benämningen fackförbund i de avsnitt som specifikt 

rör Unionen. 

Kund och Medlem 

En kund är en person eller ett företag som köper varor eller tjänster från ett företag eller av 

andra personer. Ett medlemskap associeras med att tillhöra en förening av ideella skäl. 

Gummessons definierar ett äkta medlemskap som en förenings- eller klubbaktivitet av icke-

                                                
19 Grönroos, 2008, s. 18 
20 Ibid. s. 44 
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kommersiell karaktär eller medlemskap i ett kooperativ i ekonomiskt syfte. Medlemskap 

fungerar likt ett abonnemang eftersom man betalar till dess man säger upp relationen.21 

Då Unionen kan ses som ett tjänsteföretag kan medlemmarna ses som dess kunder. 

Begreppen kund och medlem kan därmed likställas. I denna studie används benämningen 

kund i de avsnitt som handlar om befintliga teorier. Eftersom Unionen använder benämningen 

medlem för sina kunder faller det sig naturligt att i denna uppsats använda benämningen 

medlem i de avsnitt som specifikt handlar om Unionen.   

  

                                                
21 Gummesson, 2002, s. 125 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt motiveras studiens vägval. Vidare redovisas tillvägagångssätt vid 

datainsamling och bearbetning av data. 

 

2.1 Val av metod 

Detta är en fallstudie av fackförbundet Unionens pågående förändringsprocess med syfte att 

identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet. Det som utmärker en 

fallstudie är att den enbart inriktas på en enda undersökningsenhet. 22 Detta tillvägagångssätt 

ger möjlighet att gå på djupet för att reda ut komplexiteten i en given situation. 

En fallstudie är en typ av ett holistiskt tillvägagångssätt i det hänseende att den kan ge 

möjlighet att upptäcka hur de många olika delarna påverkar varandra. Den har en tendens att 

betona det detaljerade arbetet med relationer och sociala processer istället för att begränsa 

uppmärksamheten till resultaten av dessa. Fallstudiens verkliga värde är att den ger en 

möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå.23 

Val av fallstudie grundas på att denna forskningsmetod i synnerhet lämpar sig för studier av 

processer i en bestämd inramning,24 vilket är fallet med Unionens förändringsprocess. 

Dessutom lämpar sig fallstudien vid småskalig forskning eftersom ansträngningarna 

koncentreras till en undersökningsplats. Forskning som prövar teorier kan dessutom ge goda 

resultat vid fallstudier.25 

En undersökning kan genomföras med en kvalitativ- eller kvantitativ ansats, eller med en 

kombination av båda. Det som kännetecknar en kvantitativ ansats är att man räknar fenomen. 

En kvalitativ ansats har som avsikt att få fram fylliga beskrivningar som måste bearbetas och 

tolkas.26 Denna undersökning bygger på en kvalitativ ansats. Detta val motiveras av att de 

fenomen som studien ämnar granska inte lämpar sig för räkneoperationer. Studien söker insikt 

i bakomliggande meningssamband av människors handlingar och samverkan i en 

förändringsprocess. 

                                                
22 Denscombe, 1998, s. 59 
23 Ibid. s. 60 
24 Ibid. s. 62 
25 Ibid. s. 71 
26 Johannessen Tufte, 2002, s. 69 
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Denna studie har en deduktiv ansats, vilket innebär att teorier testas med empiriska data. I 

denna studie jämförs befintliga teorier med verkligheten för att identifiera 

framgångsfaktorer.27 

2.2 Urval av organisation 

Valet att avgränsa studien till att endast se på fackförbundet Unionen motiveras främst av att 

det är Sveriges största tjänstemannaförbund samt att Unionens förbundsstyrelse i december 

2010 fattade beslut om genomförande av en förändringsprocess. Studien söker en djupare 

förståelse för hur ett fackförbund praktiskt arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra sin 

verksamhet för att möta nya situationer i omvärlden snarare än att få en bredd eller en 

jämförande undersökning mellan flera liknande organisationer.  

2.3 Urval av informanter 

Informanter till studien har handplockats genom ett subjektivt urval. Urvalsmetoden 

motiveras med att den anses vara mer informativ än ett konventionellt sannolikhetsurval i och 

med att studiens syfte är att identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet i 

en pågående förändringsprocess. De utvalda informanterna representerar särskilda kvaliteter 

och relevans för denna process.28 

Urvalet består av Unionens tf marknadschef och marknadsstrateg som ingår i 

förändringsprocessens styrgrupp. Därutöver representerar Unionens personalchef data 

angående dominerande idéer och viss internkommunikation. Vidare intervjuas 

medlemsvärvare och statistiker för att få tillgång till förändringsprocessens bakgrund.  

Önskemål framfördes till Unionen om intervjuer med tf chef för värvningssektionen samt 

ansvarig för ledningskommunikation. Dessa intervjuer gick av olika skäl inte att genomföra. 

2.4 Studiens genomförande  

Unionens tf marknadschef tillfrågades inledningsvis om tillstånd att genomföra studien. 

Densamme informerades om vilka personer som var önskvärda att intervjua samt vilka teorier 

studien avsåg att undersöka. 

                                                
27 Johannessen Tufte, 2002, s. 35 
28 Denscombe, 1998, s. 37 



16 
 

Insamling av empiriskt underlag har i huvudsak skett genom personliga intervjuer mellan 

författare och informanter.29 Frågorna ställdes med hjälp av semistrukturerade frågelistor med 

öppna svar.30 Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer. 

Intervjuerna spelades in för att därefter nedskrivas. Informanterna har därefter fått möjlighet 

att läsa genom intervjuerna för att känna sig bekväma med den lämnade informationen. 

Genom att informanterna fick möjlighet att läsa de nedskrivna intervjuerna säkerställdes att 

informationen och fakta var korrekt uppfattad. Intervju med marknadsstrateg genomfördes via 

e-post och kompletterades med telefonintervju. 

Eftersom urval av informanter till studien har genomförts efter personernas olika funktioner 

och relevans har också de semistrukturerade frågelistorna sett olika ut. Frågelistorna framgår 

av bilaga nr 1 - 4. 

De semistrukturerade frågelistorna inleds med bakgrundsfrågor som upplevd problembild, 

mål, samt vilken åtgärdskombination som krävs för förändring i verksamheten. 

Bakgrundsfrågorna ligger delvis till grund för författarens egen förståelse för processen samt 

viss data till bakgrundsbeskrivning. Studiens övriga frågor utgår från de valda teorierna, 

exempelvis för att se på hur man inom Unionen arbetar med involvering och inlärning. 

Analysens praktiska genomförande innebar identifiering och prioritering av centrala delar i 

empirin som sammanfaller med valda teorier och deras relevans. Därmed analyserades och 

tolkades det empiriska materialet med teorierna om Involvering, Inlärning och nyskapande, 

Totalkommunikation, Affärsidé och Mervärde. Dessa teorier valdes utifrån att de på olika sätt 

berör ett företags interna processer.  

2.5 Källkritik 

Teorier som används i studien kommer från kända författare samt vetenskapliga artiklar. 

Information om Unionen har hämtats från fackförbundets egen hemsida samt intervjuer. Viss 

bakgrundsinformation är hämtad från Nationalencyklopedin. Använda källor uppfattas som 

tillförlitliga. 

Validitet är ett begrepp för studiens giltighet. I och med att data inte är själva verkligheten, 

utan representationer av den är en central fråga hur bra, eller relevant, data representerar 

fenomenet. Validitet får inte uppfattas som något absolut. Däremot är det ett kvalitetskrav 

                                                
29 Denscombe, 1998, s. 235 
30 Ibid. s. 234 



17 
 

som kan vara tillnärmelsevis uppfyllt.31 

Studiens validitet uppfattas som god då informanternas svar är fylliga och konsekventa. 

Frågor och informanters svar på täcker in samtliga av studiens relevanta teorier. Urvalet med 

fyra informanter kan tyckas litet, men då syftet är att studera en pågående förändringsprocess 

är endast de personerna med kunskap om processen relevanta att intervjua. Samtliga 

informanter anses ha god kunskap om de områden som frågorna berör. De är också på olika 

sätt involverade i den studerade förändringsprocessen. 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Undersökningens data, insamlingssätt och 

bearbetning ligger till grund för bedömning av reliabilitet. Det finns olika sätt att testa en 

studies reliabilitet. Vid ”test-retest-reliabilitet” genomförs undersökningen på samma grupp 

vid två olika tidpunkter. Vid samma resultat anses reliabiliteten hög. 

Vid ”inter-rater-reliabilitet” undersöks samma fenomen av flera forskare. Reliabiliteten anses 

hög om flera forskare kommer fram till samma resultat.32 

Vad som tolkats från intervjuer samt hur data bearbetas, det vill säga reliabiliteten, beror på 

vilken förhandsuppfattning individen har och vad denne lagt mest vikt vid. Det viktiga är att 

den insamlade informationen och data bearbetas likvärdigt för att få så tillförlitligt material 

som möjligt.33 Forskaren blir alltid en integrerad del av insamlingstekniken och 

tolkningsprocessen, vilket får konsekvenser för möjlighet till objektivitet.34 I denna studie kan 

författarens objektivitet påverkats av tidigare erfarenheter och kunskaper om Unionen i 

egenskap av att tidigare varit anställd. Här bör även påpekas författarens eventuella påverkan 

under intervjuer, då denna är bekant med flera av informanterna sedan tidigare. Detta skulle 

även kunna betraktas som en resurs i studien då författaren kan ha fått tillgång till data som 

eventuellt inte skulle ha uppkommit i kontakt med andra forskare. 

Eventuellt hade reliabiliteten varit högre om studien hade genomförts genom hela 

förändringsarbetets varaktighet, det vill säga till och med år 2014. På så sätt skulle alla 

samlade ansträngningar kunna analyseras samt utvärderas gentemot befintliga teorier. 

Framför allt hade en attitydstudie bland Unionens medlemmar och anställda angående 

förändringsarbetet varit möjlig att genomföra. Då denna studie genomförts så pass tidigt i 

                                                
31 Johannessen Tufte, 2002, s. 47 
32 Ibid. s. 28 
33 Ibid. s.26ff 
34 Denscombe, 1998, s. 234 
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processen riskerar en del tolkningar att enbart bli antaganden om framtida intentioner och 

genomföranden.  

2.6 Metodkritik 

Studiens genomförande hade en fastställd tidsram, vårtermin 2011, vilken skapade flera 

begränsningar gällande metodval. Denna studie genomfördes tidigt i processen. Vid ett senare 

stadium hade även övriga anställdas och medlemmars uppfattning om involvering i processen 

kunnat stämmas av.  

För att få en större bredd i urvalet fanns önskemål om intervju med chef för 

värvningssektionen samt ansvarig för ledningskommunikation, men av praktiska skäl gick 

inte detta att genomföra. Troligtvis skulle dessa intervjuer inte påverkat studiens resultat, då 

författaren anser att den insamlade empirin uppfyller studiens syfte. 

Ett alternativt tillvägagångssätt kunde vara att fokusera mer på problematiken kring Unionens 

image, bilden av fackförbundet. Detta skulle innebära mer koncentration på extern 

marknadsföring samt ett annat urval av teorier. 

Genom en kombination av valt genomförande samt analys av problematiken kring Unionens 

image hade troligtvis bästa möjliga resultat för studien kunnat uppnås. Detta tillvägagångssätt 

var inte praktiskt genomförbart på grund av tids- och resursbrist. 
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3. Teoretisk Referensram 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för studien. Teorierna mynnar ut i en 

tolkningsram.  

 

3.1 Involvering 

Höginvolverade kunder är en värdefull tillgång för utvecklingsprocesser. Nya idéer och 

lösningar kan uppkomma genom att kunder delar med sig av sina behov, önskemål och 

synpunkter.35 

Det värde som skapas beror till stor del på de anställdas beteende och hur involverade de är i 

företaget. En anställd kan vara hög- eller låginvolverad. Graden av involvering avgör hur 

motiverad och engagerad en anställd är att uppfylla företagets mål. Även den anställdas 

lojalitet baseras på graden av involvering, en höginvolverad anställd är lojal mot företaget och 

den upplever också arbetet viktigt för sitt sociala välbefinnande. En låginvolverad anställd är 

således inte lika lojal och engagerad i sitt arbete, denna attityd kan föras över på 

kundkontakter och tjänstens utförande.36   

En rad affärsmässiga fördelar är sammankopplat med anställdas involvering såsom 

effektivitet, ekonomisk vinst och sociala fördelar. Deetz och Brown menar att bättre beslut 

kan fattas genom att involvera fler i beslutsprocessen. Genom att utnyttja mångfalden inom 

organisationen till att skapa kreativitet. Samtidigt påpekar de att många organisationer i 

verkligheten utesluter relevanta intressenter ur diskussionerna på grund av motstridande 

värderingar och organisationsstruktur. Involvering ska inte enbart vara en strategi för att öka 

lojalitet och tillit, utan det måste stödjas med forum för konstruktiv dialog.37 

3.1.1 Teorins relevans för studien 

De anställdas involvering och engagemang i förändringsprocessen är en förutsättning för att 

förändringen ska kunna genomföras samt för att kunna förmedla ett mervärde till medlemmar. 

Om de anställda inte känner sig delaktiga och involverade i processen så kommer detta att 

föras över externt på medlemmarna. Då många anställda dagligen interagerar med 

                                                
35 Grönroos, 2008, s.23 
36 Fill, C, 1999,  s. 101 
37 Tourish, 2004, s. 173 -187 
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medlemmar och har förståelse för deras situationer och önskemål skapar involvering större 

möjlighet att få reda på medlemmarnas uppfattningar.  

Involveringsgraden hos anställda kan höjas genom exempelvis uppskattning, kompetens-

utveckling eller förnyelse i arbetsrutinerna. Detta hör ihop med att se de anställda som en 

intern marknad.  

Att involvera medlemmar i utvecklingen av erbjudandet är ett sätt att kvalitetssäkra 

erbjudandet, då man förmår att erbjuda tjänster som är anpassade till medlemmarnas behov 

och önskemål. Om medlemmen känner sig involverad skapas ett förtroende för förbundet. 

3.2 Inlärning och Nyskapande 

För att förmå att skapa nytt krävs en önskan hos företaget att hantera förändring och att kunna 

utnyttja de möjligheter som skapas genom detta. Företaget kan försöka försäkra sig om 

överensstämmelse mellan dess utbud och förändringar i kundens behov genom nya varor, 

processer eller tjänster. Gångbara affärsidéer och uppslag uppstår genom att förstå kunden. 

Nyskapande kräver en stark motivation, där den vanligaste drivkraften är rädsla för 

undergång.38  

En process för nyskapande är något som äger rum i ett förändrat beteende på marknaden och 

kunder eller i arbetssätt. Därför måste också nyskapande ske nära marknaden och vara 

marknadsstyrt.39 

För att uppnå ny kunskap inom företaget menar Pralahad att man måste ta tillvara på alla 

tillgängliga källor inom systemet såsom kunder, leverantörer och partners. Dessa skall ses 

som företagets kompetensportfölj. Genom att ta lärdom av alla källor inom nätverket finns 

förutsättning för nya kreativ lösningar av tjänster. Då värdet av tjänsten beror på kundens 

uppfattning så är också kunden och interaktionen med denna en viktig källa till företagets 

kunskap.40 

Vidare påpekar Pralahad att det krävs stödjande system och ett transparent arbetssätt för att 

kunskap ska kunna överföras från kunder till anställda och kunna omsättas i tjänster. Det 

behövs dialog och öppenhet mellan företagets anställda och kunder.41Eftersom kunskap är 

individuell måste alla anställda uppmuntras till att lära nytt. För att vidare skapa en 

                                                
38 Bjerke, 1989, s. 463 
39 Ibid. s. 468 
40 Pralahad, 2004, s.139 
41Ibid.  s.150 
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kunskapsmiljö inom företaget krävs en kultur som inbjuder till att skaffa ny 

kunskap.42Företagets inlärning måste omfatta hela företaget, på alla nivåer, funktioner och 

geografiska lägen. 43  

Argyris delar in ett företags förmåga till inlärning i single-loop learning och double-loop 

learning. Single-loop learning avser när ett företag försöker upptäcka och rätta till fel på en 

produkt och double-loop learning är när företaget konfronterar frågan om produkten 

överhuvudtaget bör tillverkas eftersom de ifrågasätter underliggande mål och policys.44 Den 

senare typen av inlärning blir möjlig om en kris har uppstått i miljön beroende på exempelvis 

konkurrens, en revolution på grund av nytt ledarskap eller en kris inom befintligt ledarskap.45 

Normann anser att inlärning främjas genom de impulser, krav och idéer som riktas mot 

företaget.46 Marknadens komplexitet eller svårigheten i att tillfredsställa en kund är därmed 

viktiga drivkrafter för ett företags utveckling. När ett företag befinner sig i en variationsrik, 

komplicerad och kravställande miljö påskyndas den egna kunskapsutvecklingen samtidigt 

som företaget ökar sina chanser att situationsanpassa sin organisation.47 

Enligt Grönroos är belöningssystemen oftast inriktade på att främja verksamhetsstyrningen, 

men vid en förändringsprocess krävs också en förändring av belöningssystemet för att möta 

de nya målen.48 

Det finns samband mellan företag som har förmåga till inlärning och utveckling av affärsidéer 

och belöningssystemens utformning. Då interaktion med den yttre miljön och problemlösning 

som uppstår i företagets relationer till miljön värderas högt har det visat sig främja 

kunskapsutveckling inom företaget. Ett belöningssystem som värderar anpassning till regler 

och normer eller utveckling inom specialistområden främjar däremot kunskapsutveckling för 

att lösa problem i den yttre miljön.49 

 

 

                                                
42 Pralahad, 2004, s.176 
43 Ibid. s.179 
44 Argyris, 1977, s. 116 
45 Ibid. s. 117 
46 Normann, 1993, s. 110 
47 Ibid. s. 111 
48 Grönroos, 2008, s.220 
49 Normann, 1993, s. 122 
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3.2.1 Teoriernas relevans för studien 

Studien ska svara på vilka interna faktorer som är viktiga för att Unionen som tjänsteföretag 

ska kunna möta förändringar i omvärlden. En avgörande faktor under en förnyelseprocess är 

hur ett företag arbetar med inlärning och klarar av att förstå och ta till sig ny kunskap. 

För att Unionens förändringsarbete ska vara framgångsrikt krävs att förändringar av 

erbjudandet och interna arbetssätt stämmer överens med marknadens förändrade beteende. 

Här går det även att se på Unionens motivationsfaktorer genom hur de uppfattar 

problembilden.  

Unionens syn på spänningar i omgivningen är vägledande till hur de klarar av att lära och 

skapa nytt. Om spänningar i miljön ses som önskvärda skapas förutsättningar för double-loop 

learning som innebär ifrågasättande och omdefiniering av erbjudandet. Om man arbetar 

målstyrt försöker man planera bort spänningar i miljön då man arbetar efter redan fastställda 

mål. Kunskap inskaffas för att kunna korrigera fel och brister i enlighet med single-loop 

learning. 

Då det finns samband mellan förmåga till inlärning och belöningssystem är Unionens 

belöningssystem en faktor väl värd att studera. 

3.3 Totalkommunikation 

Begreppet totalkommunikation avser den sammanlagda kommunikationssatsning som uppstår 

genom integrering av samtliga enskilda former av kommunikation.50 Detta anger ett 

angreppssätt på hur man kan utveckla ett holistiskt kommunikationsbudskap. Teorin utgår 

från att det är den samlade kommunikationen som ger en bild av företaget och dess 

erbjudanden till kunder och potentiella kunder. 51 

Målgruppen för företagets kommunikation kan exponeras för många olika kommunikations-

kanaler och budskap avseende samma sak. Om dessa budskap motsäger varandra bli effekten 

av den totala kommunikationen oftast liten eller negativ.52 

Nedan redogörs för totalkommunikationens centrala delar: upplevd kvalitet, interaktiv 

marknadsföring, intern marknadsföring och extern marknadsföring. 

 

                                                
50 Grönroos, 1986, s. 5 
51 Grönroos, 2008, s. 290 
52 Grönroos, 1986, s. 21 
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3.3.1 Upplevd kvalitet 

Genom marknadsföring skapas förväntningar på företaget. Om de erfarenheter som man får 

genom kontakt med företaget stämmer överens med dessa förväntningar upplevs kvaliteten 

som god. Den upplevda kvaliteten påverkar i sin tur företagets profil samt lönsamhet.  

Man skiljer mellan teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten är vad 

kunden får i form av teknisk lösning på ett problem, i form av produkt eller tjänst. Den 

funktionella kvaliteten avser hur relationen fungerar ur kundens synvinkel.53  

3.3.2 Interaktiv marknadsföring 

Grönroos menar att interaktion utgör grund och utgångspunkt för all marknads-

kommunikation. Med interaktion avses samspel mellan människor, men också mellan 

människor och företagets system och fysisk-tekniska resurser. Interaktion mellan människor 

och system kan gälla frågor som hur kunder upplever exempelvis öppettider eller 

självbetjäningssystem. Fysisk-tekniska resurser kan vara företagets lokaler samt tekniska 

hjälpmedel som datorterminaler eller dokument. 54Även internet kan ses som en kanal för 

interaktiv marknadsföring då många tjänsteinteraktioner både kan initieras och genomföras 

över internet.55 

Den interaktiva marknadsföringen beaktar alla delar i tjänstens genomförande samt hela 

produktions- och leveransprocessen som en marknadsföringsfråga. Kunder ses som en resurs 

då de även medverkar i tjänstens utförande.56 

Samtliga former av interaktion upplevs som en helhet som kan ge olika slag av word-of-

mouth-effekter. Word-of-mouth är budskap om organisationen som förmedlas från en person 

till en annan. Den marknadsföringseffekt som word-of-mouth ger upphov till har ofta större 

effekt än planerad kommunikation.57 Om upplevelserna är mycket positiva kan företaget få 

goda word-of-mouth effekter och referenser som stödjer marknadskommunikationen. 58 

Negativa upplevelser av interaktionen kan således leda till negativa word-of-mouth-effekter 

vilket kan skada företagets image. En framgångsrik kommunikationsstrategi bygger på hur 

interaktionen mellan företaget och kunderna har anpassats efter kundernas behov och 

                                                
53 Grönroos, 1986, s. 8 
54 Ibid. s.10 
55 Grönroos, 2008, s. 273 
56 Ibid., s. 271 
57 Ibid., s. 294 
58 Grönroos, 1986, s.10 
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önskningar och i företagets förmåga att leverera en utmärkt upplevd kvalitet som genererar 

positiv word-of-mouth.59 

Inom företaget krävs i grunden långsiktighet och långtidsvisioner, personliga kontaktformer, 

en vilja att ha relationer med alla intressegrupper och en samarbetssyn på problemlösning 

gentemot dessa intressegrupper. Relationer byggs på gemensam nytta och tillfredsställelse. 

För att detta ska fungera behövs förtroende, öppenhet, ömsesidigt intresse, involvering och 

egen satsning.60 

3.3.3 Intern marknadsföring 

Enligt Grönroos bör intern marknadsföring genomföras efter åtgärder för kvalitetsutveckling. 

För att de anställda ska kunna prestera i enlighet med de löften som ges i företagets externa 

marknadsföring så måste de dela den uppfattning som förmedlas i marknadsföringen, veta hur 

de ska gå tillväga och ha den kompetens som behövs för att uppfylla dessa löften.  För att 

upprätthålla eller förbättra företagets externa prestationer är det nödvändigt att ha ett aktivt, 

samordnat och målinriktat angreppssätt på alla aktiviteter som kombinerar företagets interna 

aktiviteter och processer. 

Idén om intern marknadsföring ser på vikten att betrakta företagets anställda, funktioner och 

avdelningar som interna kunder som ska behandlas på samma kundinriktade sätt som de 

externa kunderna. Genom att utveckla de interna relationerna anpassas de till ett 

serviceinriktat ledningssätt och till implementeringen av externa relationer med kunder och 

andra parter. 

Den interna marknadsföringen omfattar alla slags aktiviteter som har till syfte att anpassa alla 

personalrelaterade processer efter deras externa kundfokuserade eller internkundsrelaterade 

effekter.61 

Intern marknadsföring innebär två sorters ledningsprocesser, attitydstyrning och 

kommunikationsstyrning. Attitydstyrning är en kontinuerlig process som syftar till att styra de 

anställdas attityder och benägenhet till kundmedvetenhet och servicetänkande. 

Kommunikationsstyrning kan vara av mer tillfällig karaktär och innebära punktinsatser. Den 

                                                
59 Grönroos, 2008, s. 296 
60 Larsson, 2001, s. 34 
61 Grönroos, 2008, s. 368 
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senare processen innebär information för att anställda ska kunna utföra de uppgifter som de 

ansvarar för.62 

För att den interna marknadsföringen ska lyckas måste den betraktas som en naturlig och 

väsentlig del av den strategiska ledningen. Den får inte motverkas av företagets 

organisationsstruktur eller sakna ledningsstöd. Företagsledningen måste aktivt ge stöd åt den 

interna marknadsföringsprocessen. 63 

Varey påtalar ett antal faktorer som bör uppfyllas för framgångsrik intern marknadsföring. 

Ledningen måste finna konsensus om innebörden av intern marknadsföring och vilka verktyg 

som ska användas för att uppnå målen. Marknadsföring som utnyttjar eller övertalar de 

anställda bör undvikas. Istället bör fokuseras på förståelse och acceptans av företagets 

ideologi. Aktiviteter för genomförande bör ske på lokal nivå. Därför är färdigheter och attityd 

för det praktiska genomförandet av central betydelse.  

Ledarens roll är att stötta och organisera de anställda. Både anställda och ledare måste förstå 

och dela åsikten om vad som är bäst för företaget och vad de som individer tjänar på att 

genomföra detta. Detta leder till att anställda drivs av ambition där arbetet leder till att 

uppfylla egna mål som också balanseras med det kollektiva målet.64  

Även Piercy och Morgan anser att den interna marknadsföringen ska bidra till att skapa en 

atmosfär och miljö där anställda uppmuntras till att skapa, samarbeta och förbättra hela 

verksamheten.65 Anställdas motivation styrs av hur de blir belönade och inte bara av det 

program som de är ombedda att implementera, men också av deras uppfattning av det hela 

företaget. 

En nödvändighet för de anställdas motivation är deras upplevda psykologiska trygghet. 

Psykologisk trygghet innebär att människor känner sig trygga med sina tankar och känslor. 

Nya beteenden och annorlunda tillvägagångssätt kan leda till olika grader av otrygghet. 

Därför måste den interna marknadsföringen genomsyras av förtroende till ledarskapet, 

processer, system samt för företagets ”spelregler”. 

För att bygga upp ett förtroende måste företaget förstå och visa engagemang för sina 

anställda.66Genom att ta reda på existerande åsikter och mäta graden av engagemang finns 

                                                
62 Grönroos, 2008, s. 369 
63 Ibid. s. 373 
64 Varey, 1999 s. 940 
65 Piercy, 1990, s. 1180 
66 Ibid. s. 1181-1182 
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underlag till förståelse av de anställda samt möjligheter att förbättra den interna 

marknadsföringen.67 

Även Miller förespråkar vikten av feedback för att öka förståelsen och motivationen inom 

organisationen. Feedback bör ske kontinuerligt samt både från anställdas till ledning, samt 

från ledning till anställda. Här ses det individuella utvecklingssamtalet som ett viktigt 

verktyg.68 

Den interna marknadsföringen kopplas samman med de anställdas kompetens att genomföra 

uppdraget. Genom att länka de nuvarande kompetenserna till de önskade kompetenserna 

menar Piercy att det skapas förutsättning för en kreativ strategisk kompetensplanering.69 

3.3.4 Extern marknadsföring 

Med begreppet extern marknadsföring avses reklam och övrig masskommunikation samt 

direkt kommunikation, försäljning, pris, säljstöd och kommunikation över internet.70 71 

Masskommunikation är vanligast då ett företag försöker väcka en potentiell kunds intresse för 

företagets produkter eller tjänster. Vid väckt intresse inleds en köpprocess som får mer inslag 

av personlig försäljning för att därefter övergå till interaktiv marknadsföring.72 

Den externa marknadsföringen genomförs då grunden för kommunikationen är uppbyggd. Det 

vill säga efter kvalitetsförbättringar av tjänster och genomförande av intern marknadsföring. 

På så sätt finns förutsättning till överensstämmelse mellan interaktioner, word-of-mouth samt 

den externa marknadsföringen. Om extern marknadsföring genomförs före grundläggande 

kommunikationsinsatser finns det risk att man lovar saker som inte stämmer överens med 

verkligheten, såsom kunderna upplever den.73 

3.3.5 Teorins relevans för studien 

Då denna studie handlar om interna faktorer är det relevant att se på om den interna 

kommunikationen och planeringen av kommunikationsinsatser leder till överensstämmelse. 

Däremot går inte studien inte djupare in på de förändringar som marknadsförs externt och 

framgångsfaktorer för detta. Det är ändå relevant att se på om Unionen följer de rekommend-

                                                
67Piercy, 1990,  s. 1183 
68 Miller, 2003, s. 212 -218 
69 Piercy, 1990, s. 1185 
70 Grönroos, 2008, s. 273 
71 Grönroos, 1986, s. 7 
72 Ibid. s. 13 
73 Ibid. s. 17 
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ationer som ges i teorin för totalkommunikation. I det första planeringssteget bör då Unionen 

först skaffa kunskap om medlemmarnas behov genom interaktion för att därefter utveckla 

kvaliteten på tjänsterna. Förändringar bör därefter marknadsföras internt för att skapa 

engagemang och förståelse internt för att sedan gå vidare med extern marknadsföring. Genom 

interaktion med medlemmar uppfylls därefter de förväntningar man skapat genom den externa 

kommunikationen.  

Det måste råda överensstämmelse mellan som kommuniceras internt och det som komm-

uniceras externt. Om det finns samklang mellan samtliga kommunikationsinsatser och 

budskap så finns möjligheter till positiva effekter såsom stärkande word-of-mouth och 

referenseffekter, ökad trovärdighet av marknadskommunikationen och en positiv profil av 

förbundet.  

Då det endast är Unionens ledning som har tillräcklig överblick över organisationen är det 

relevant att se på om även ansvaret för integrering av kommunikationsinsatser placeras 

tillräckligt högt upp i organisationen.  

Genom att se de anställda som en primär marknad säkerställer man att kan uppfylla de löften 

som ges i den externa marknadsföringen. Att se anställda ur ett relationsperspektiv ökar 

motivationen som i sin tur kan leda till vinst i form av förbättrade externa relationer. Det är 

väsentligt att Unionens anställda förstår sin roll i den värdeskapande processen samt har 

kompetens och motivation att genomföra den. Om man inte lyckas övertyga och engagera den 

egna personalen så är en framgångsrik förändring inte genomförbar. 

Den interna marknadsföringen ligger till grund för hur den interaktiva kommunikationen ska 

fungera. Om den interna marknadsföringen är väl genomförd, i vissa fall med stöd av extern 

marknadsföring finns förutsättning till goda erfarenheter hos medlemmarna som ger positiv 

word-of-mouth och referenseffekter.  

Genom interaktion med medlemmar skapas förutsättningar för ny kunskap inom förbundet 

som kan användas till att utveckla kvaliteten på tjänstekvaliteten, såväl funktionellt som 

tekniskt. Här är interaktion och tillvaratagande av medlemmars synpunkter, önskemål och 

klagomål väsentliga vilket berörs djupare under teoriavsnitten rörande involvering och 

inlärning. 

 



Grönroos modell för resultatorienterad, långsiktigt inriktad marknadsföring ger en översikt 

över kopplingarna inom totalkommunikationsteorin.

Figur 1 - Grönroos resultatinriktad, långsiktigt inriktad marknadsföringsmodell

3.4 Affärsidé  

För att få en effektiv utbytesprocess måste företaget ha 

avser inte endast förhållanden i idévärlden

att tro. Här avses även konkreta förhållanden inom företaget.

fram i ledningsgruppen som visar företagets överlägsna kunnande eller överlägsna förmåga 

måste överensstämma med det som finns inbyggt i företag

företagets medarbetare. 76   

Genom ett antal faktorer både inom och utom företaget som passar in eller stämmer överens 

med varandra bildas ett system för dominans.

överensstämmelse mellan ett marknadssegment, den produkt som företaget erbjuder samt 

företagets interna organisation och styrsystem. De olika delarna måste även stämma överens 

på varje nivå. 77 

                                                
74 Grönroos, 1986, s. 7 
75 Normann, 1993, s. 35 
76 Ibid. s. 40 
77 Ibid. s. 43 
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Grönroos modell för resultatorienterad, långsiktigt inriktad marknadsföring ger en översikt 

över kopplingarna inom totalkommunikationsteorin. 
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En viktig del i formuleringen av affärsidén är att analysera och diskutera vilken bransch man 

verkar inom. En affärsidé ska berätta vad man ska dominera och hur det ska gå till. En 

affärsidé är inte fullständig förrän man har en formel för hur det går till att tjäna pengar i 

branschen och har kunnat översätta den i organisationen och andra arrangemang. De 

värderingar som överensstämmer med missionen måste fås att genomsyra organisationen. 78 

Affärsidén är en historisk produkt som är svår att imitera. Detta innebär också att en ny 

affärsidé kan vara mycket svår att lära in i organisationer. 

För att skydda och bevara sitt affärsområde kan affärsidén antingen successivt förfinas eller så 

kan företaget försöka påverka maktrelationerna kring affärsområdet. Förfining av affärsidén 

innebär kontinuerliga, marginella förbättringar av produkter och struktur. Maktrelationer kan 

ändras genom att försöka påverka exempelvis politiker och beslutsfattare.79 

3.4.1 Dominerande idéer 

Inom varje företag finns värderingar, normer, trossatser, begrepp och antaganden som utgör 

ett idésystem eller kultur. En affärsidé präglas av de dominerande idéer som råder inom 

företaget och signifikanta aktörer.  Dominerande idéer är de som vinner ”kampen” om vilka 

idéer som ska vara vägledande för företaget. De personer som har tillräcklig makt och 

inflytande för att kunna påverka de dominerande idéerna är företagets signifikanta aktörer. De 

dominerande idéerna är en produkt av såväl företagets historia och av de signifikanta 

aktörernas personliga utveckling. 80 

Normann menar att verkligheten är komplex då företagets idésystem inte kan ses som isolerat 

från andra delar av organisationen. Även om företagets maktstruktur har starkt inflytande på 

vilka idéer som får genomslagskraft så är även den organisatoriska strukturen i form av 

rutiner, resurser, kommunikationskanaler på många sätt avgörande för vilka idéer och 

föreställningar som kan utformas.81 

En uppsättning gemensamma normer och värderingar som delas av företagets anställda kan 

också benämnas kultur. Grönroos påtalar att företagets kultur betraktas som en förutsättning 

för skapande av konkurrensfördelar. Interna aktiviteter eller projekt som inte är förenliga med 

                                                
78 Normann, 1993, s. 48 
79 Ibid. s. 53 
80 Ibid. s. 30 
81 Ibid. s. 32 



30 
 

företagets kultur leder inte till önskat resultat. Därmed kan en stark kultur utgöra ett allvarligt 

hinder i situationer där omvärlden förändras och det krävs nya tänkesätt och arbetssätt.82 

Bang redogör för olika situationer kan påverka företagets kultur. Exempelvis är företaget mer 

mottaglig för kulturell ändring när den utsätts för stress och press som inte kan ignoreras. 

Dessa spänningar utlöses av någon händelse i eller utanför organisationen. Fem typer av 

utlösande händelser redovisas nedan med olika exempel: 

• Kriser i omgivningen – Naturkatastrofer, kraftig konjunkturnedgång, när botten går 

ur marknaden eller nya uppfinningar som revolutionerar marknaden. 

• Möjligheter i omgivningen – Tekniska genombrott, upptäckten av en tidigare okänd 

marknadsnisch eller lagar och restriktioner som upphävs. 

• Kriser som orsakats av organisationens ledning – Ett stort misstag, ett ödesdigert 

strategiskt beslut, en felaktig investering. Krisen måste vara så stor att organisationen 

tvingas förändra sig för att ta sig ur krisen. 

• Extern revolution – Vid sammanslagning eller uppköp av annan organisation. 

• Intern revolution – Vid tillsättning av helt ny ledning eller när organisationen 

fullständigt omstruktureras. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt för företag som vill 

förändra den rådande kulturen.83 

Dessa ovan nämnda händelser kan påverka företagets synliga kultur. Rutiner och procedurer, 

belöningssystem eller fysisk utformning av företagets lokaler går att genomföra direkt. Men 

Bang menar att det är nästan omöjligt att ändra på normer och värderingar på samma sätt även 

om förändringar av kulturuttryck kan påverka dessa.84 

3.4.2 Teorins relevans för studien 

Affärsidén är redskapet för att knyta samman den interna och externa marknadsföringen. Då 

affärsidén måste stämma överens med företagets verkliga förhållanden såväl internt som 

externt är det relevant att se på om Unionens affärsidé har omdefinierats eller förfinats för att 

möta upp förändringar i sin omgivning. 

Om man inom Unionen är överens om affärsidén och denna upplevs som konkret finns 

förutsättningar för ett konsekvent agerande. De anställda har då kunskap om vad de förväntas 

åstadkomma och vilka prioriteringar som ska göras.  

                                                
82 Grönroos, 2008, s. 393 
83 Bang, 1999, s. 141 
84 Ibid. s. 143 
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Unionens affärsidé måste stämma överens med medlemmarnas uppfattning om Unionen. Om 

detta förhållande inte råder bör Unionen ta tillvara på medlemmarnas återkoppling för att 

ändra affärsidén så att den möter upp de nya förutsättningarna. Detta tillvägagångssätt 

motsvarar double-loop learning som nämndes mer ingående under teoriavsnitt 3.2 Inlärning 

och nyskapande. 

Unionens dominerande idéer ger de anställda vägledning genom att visa vad förbundet står för 

och vill uppnå. Det idésystem som finns inom Unionen bygger på kultur och tradition. 

Kulturen kan antingen stödja eller motarbeta ett förändringsarbete. Beroende på hur Unionen 

uppfattar problembilden så kan företagets kultur på sikt påverkas.  

3.5 Mervärde 

För att kunden ska uppfatta tjänsten som ett värde krävs att den skapar möjligheter eller ger 

avlastning.85 Inget erbjudande i sig är avlastande eller möjliggörande, utan det beror på hur 

kunden upplever det och hur det passar in i kundens situation. Det är således kunden som 

avgör om tjänsten har ett värde.86 Kundens upplevda värde kan delas in i två delar: kärnvärde 

och mervärde. Kärnvärdet står för de fördelar som en kärntjänst innebär i förhållande till pris. 

Mervärde är värdet av tilläggstjänster som finns i relationen i förhållande till de 

relationskostnader som uppstår med tiden. 

Ett mervärde kan vara både positivt och negativt. Ett positivt värde kan exempelvis vara 

uppmärksam och tillmötesgående personal eller snabbt handläggande. Men om 

tilläggstjänsterna upplevs som onödiga för kunden och medför onödiga relationskostnader blir 

effekten negativ.87  

Kärntjänsten är anledningen till att företaget finns på marknaden. För att kunderna ska kunna 

använda kärntjänsterna behövs ofta möjliggörande tjänster som exempel kundservice eller 

webbsidor. Dessa tjänster är obligatoriska. För att öka värdet på tjänsten eller för att särskilja 

tjänsten från konkurrenter kan man lägga till värdehöjande tjänster som exempelvis en kopp 

kaffe i receptionen eller extra bra service. Tjänstens tillgänglighet, interaktion med 

tjänsteorganisationen och kundens medverkan utgör tillsammans tjänsteprocessen. Då 

                                                
85 Normann, 1995, s. 69 
86 Ibid. s. 91 
87 Grönroos, 2008, s.159 
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samtliga delar av tjänsten ingår i upplevelsen av tjänsten illustreras den av modellen för 

utvidgat tjänsteerbjudande.88 

 

Figur 2 - Egen tolkning av Grönroos modell för utvidgat tjänsteerbjudande. 89 

För att skapa mervärde krävs ett processinriktat arbetssätt inom företaget. Alla aktiviteter 

måste samordnas och ledas som en sammanhängande process. Ur ett lönsamhetsperspektiv är 

det endast de aktiviteter som skapar värde för kunden som bör genomföras.90 

3.5.1 Teorins relevans för studien 

För att vara ett modernt fackförbund krävs nyskapande och omdefiniering av produkter och 

tjänster. Ett framgångsrikt erbjudande måste ge ett högre värde och nytta för medlemmen 

såsom nya möjligheter eller avlastning. 

Medlemmars värde med ett fackligt medlemskap kan vara nytta genom trygghet. Om Unionen 

inte levererar nytta för medlemmen så leder det till färre medlemmar och därmed sämre 

ekonomi och minskad organisationsgrad. Om medlemmen inte är villig att betala medlem-

savgift så finns det inget mervärde i det fackliga medlemskapet. 

Relationen mellan medlemmen och förbundet ger ett mervärde såväl för Unionen och 

medlemmen.  En fungerande relation innebär ett förtroende samt även en tidsaspekt. 

Medlemmen sparar tid på en fungerande relation på så sätt att den inte behöver anstränga sig 

för att utföra aktiviteterna på egen hand eller att söka andra konkurrerande alternativ. Unionen 

sparar resurser på att inte behöva leta efter nya medlemmar. I Unionens fall är också det totala 

                                                
88 Grönroos, 2008, s.183 
89 Ibid. s.183 
90 Ibid. s. 45 
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antalet medlemsrelationer ett mervärde då de utgör möjligheter till kraftfulla förhandlingar 

och påverkansarbete.  

Medlemmens involvering påverkar också dennes upplevelse av tjänsten samt möjligheter att 

utföra förbättringar av den. Därför är det viktigt att Unionen tar tillvara på den information 

man får av medlemmarna för att kunna genomföra det som upplevs som betydelsefullt och 

värdefullt. 

Även anställdas upplevda mervärde är en framgångsfaktor i ett förändringsarbete eftersom det 

skapar förutsättning för att i sin tur kunna förmedla ett mervärde till medlemmarna. Om 

arbetssituationen skapar möjligheter såsom exempelvis involvering, kompetensutveckling, 

anställningsbarhet och ett psykiskt välbefinnande så upplevs även arbetet som ett mervärde. 

Kärnprodukten ur de anställdas perspektiv motsvarar lön för ett förvärvsarbete. Genom att 

skapa ett mervärde till de anställda skapas förutsättning för att de i sin tur ska kunna förmedla 

ett mervärde till medlemmarna. 

3.6 Tolkningsram 

Denna uppsats ämnar svara på vilka interna faktorer som är viktiga för att Unionen som 

tjänsteföretag ska kunna möta förändringar i omvärlden. Därmed mynnar de utvalda teorierna 

ut i följande tolkningsram: 

Förändringsprocessens grund är involvering. Anställdas involvering skapar engagemang och 

drivkraft att förändra arbetssätt. Detta är även en förutsättning för att i förlängning kunna 

förmedla ett mervärde till medlemmarna. Medlemmars involvering skapar möjlighet till 

förståelse för deras behov, en inlärning som kan leda till nyskapande av mervärdet. Detta kan 

ske genom utveckling av den tekniska och funktionella kvaliteten, eventuellt medför detta ett 

förändrat arbetssätt.  

Förändringar av verksamheten marknadsförs först till de anställda, genom intern 

marknadsföring. Därefter genomförs den externa marknadsföringen, Genom interaktion 

mellan företaget, de anställda och kunderna uppfylls de förväntningar som har skapats genom 

marknadsföringskommunikation. Samtliga kommunikationsinsatser måste stämma överens 

med varandra på alla nivåer. Denna integration av kommunikation benämns 

totalkommunikation. Kommunikation på alla nivåer är en kontinuerlig process som också ger 

grunden till nya förändringsprocesser och projekt. Vidare leder den integrerade 



kommunikationen till att affärsidé

förändringsprocessen leder till ett 

 

 

Figur 3 - Egen modell för tolkningsram.  
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affärsidén överensstämmelse på alla nivåer. Resultatet av 

förändringsprocessen leder till ett mervärde för Unionens medlemmar. 

 

Resultatet av 
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4. Empiri & Analys 

 

I detta avsnitt redogörs för resultat av den genomförda studien. Den insamlade datan 

analyseras gentemot de valda teorierna. Studiens informanter är Fredrik Nilsson, tf 

marknadschef, Anna Jormin, marknadsstrateg, Anneli Eriksson, värvare och statistiker samt 

Ingela Marklund, personalchef. Intervjuerna återges i sin helhet i bilagorna 1 – 4. 

 

4.1 Involvering 

Unionen är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att förtroendevalda medlemmar 

fattar övergripande beslut om det som ska genomföras. Detta sker i förbundsstyrelsen och 

kongressen. Samtliga medlemmar har motionsrätt till kongressen. Således är Unionens 

medlemmar redan i ett initialskede involverade i verksamheten.   

Nilsson menar att medlemmar involveras dels genom utförande av en kvalitativ studie med 

femtio djupintervjuer och fem eller sex fokusgrupper samt en kvantitativ undersökning med 

några tusen respondenter.  

Gällande medlemsundersökningar nämner både Jormin och Eriksson undersökningar som 

mäter nöjdhet, benägenhet att gå med i fackförbund samt försök att analysera både 

medlemmar och potentiella medlemmars behov. Vidare testas olika idéer på nya tjänster. 

Eriksson påpekar att: 

Det är medlemmars och potentiella medlemmars behov som är nyckeln i 

förändringsarbetet. 

Nilsson berättar att förändringsarbetet sker i kombination av linjen och en arbetsgrupp. Linjen 

representeras framförallt av marknadsenheten. Arbetsgruppen består av marknadschef, 

marknadsstrateg, sektionschef, sektionschef för medlemssektionen, sektionschef för 

värvningssektionen, ansvarig för ledningskommunikation, ansvarig för medlemscentret samt 

representant för regionchefer. Övriga anställda uppmuntras till delaktighet bland annat genom 

att bidra med förslag på tjänster som ska finnas. 

Marklund berättar om verktyg som bygger grund för att skapa engagemang och motivation 

hos anställda; samverkansavtal, individuella utvecklingsplaner, kommunikologi samt modell 
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för målstyrning. Inom det pågående förändringsarbetet ser man på ett tidigt stadium på hur 

man ska arbeta för att uppnå målet samt hur man ska generera mer idéer på arbetsplatsen. En 

plan för viktiga delar av medarbetarinflytande inom processen har påbörjats.  

Med anställdas rättighet att delta tidigt i utvecklingsprocessen följer också ett ansvar att bidra 

till utvecklingen. Efter beslut på arbetsplatsträff upprättas ett kontrakt med uttalat ansvar. 

Kommunikologi är läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring, 

vilket skapar en grund för förståelse och underlättar samverkan och förändring. Inom den 

individuella utvecklingsplanen beslutar chef och anställd gemensamt om en handlingsplan för 

individen. Prioriterade mål inom verksamheten styrs av modell för målstyrning. (Författarens 

anmärkning: Målstyrning är en arbetsmetod som inte är likställd med Normans definition av 

målstyrning). 

4.2 Inlärning och Nyskapande 

För att man inom Unionen ska förstå medlemmarnas behov och att lära sig nytt genomförs 

undersökningar där man bland annat ser på medlemsnöjdhet och rekommendationsfaktorer. 

Vid förändrat medlemsantal ser man exempelvis på bakomliggande orsaker. Nilsson nämner 

att en omvärldsbevakningsgrupp ser på vad som externt skrivs om Unionen och tyder 

undersökningsresultat. 

Jormin berättar att en del undersökningsresultat har rapporterats internt, men anser ändå att 

arbetet med att skapa förståelse och inlärning om medlemmarnas behov kan utvecklas. 

På frågan om problembilden ses som ett hot eller en möjlighet verkar det finnas 

samstämmighet i att uppfattningen skiftar beroende på var man befinner sig i organisationen. 

Både Nilsson och Eriksson tror att det inom marknadsenhetens ses som en möjlighet. 

Exempelvis menar Nilsson att det inte ses som ett hot eftersom medlemmarna är nöjda med 

Unionen. Men Nilsson betonar att större medlemsantal skapar möjligheter för förbundet. 

Erikssons uppfattning är att anställda utanför marknadsenheten inte är lika medveten om 

problembilden. Men att organisationen upplever det som spännande att förbundsstyrelsen har 

fattat beslut om genomförande av förändringsarbetet. 

Marklund förklarar att Unionen arbetar processtyrt genom en ständig strävan efter utveckling 

och att arbeta mot kontinuerligt reviderade delmål. 

Enligt Marklund bygger satsningen inom kommunikologi kompetens för att genomföra ett 

förändringsarbete, att kunna kvalitetsutvärdera, lära om och lära nytt.  
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Gällande Unionens belöningssystem berättar Marklund att lönesättning sker enligt traditionell 

lönerevision med lönesamtal. Organisationen har genomgått en utveckling där 

belöningssystemet inte följt med. Dessutom ser Marklund kriterierna för bedömning som 

något diffusa, men påtalar att dessa är under utveckling. Belöningssystemet ska vidare 

kopplas samman med målstyrning och individuella utvecklingsplaner.  

Unionen har inget bonussystem. Belöningssystemet hänger samman med 

utvecklingsmöjligheter där intresse och engagemang kan ge möjlighet att utvecklas vidare 

inom befintligt uppdrag.  

En annan form av belöning är kompetensutveckling. Marklund påtalar att det inte enbart är 

chefen som ska ha kompetens för att föra över på sina anställda. Ingångsläget i alla Unionens 

utbildningsinsatser är att alla inom organisationen ska få samma utbildning.  

Gällande arbetet med målstyrning har ett antal anställda genomgått certifieringsutbildning för 

att hålla intern utbildning. 

Marklund påpekar att Unionen vill vara ett modernt och kaxigt förbund och att detta kräver ett 

samspel. Detta innebär bland annat tydliggörande av att alla funktioner inom Unionen är lika 

viktiga. Organisationsplanen ses därför som ett pussel där alla funktioner är pusselbitar som 

behövs för helheten. Om en funktion inte genomför sitt arbete så påverkar det hela 

organisationen. Man vill skapa en positiv spiral där alla stödjer varandra för att bli ett bättre 

förbund. Detta är ett sätt att värdera beteenden och att följa med omvärldens nya krav på 

organisationen. Vidare menar Marklund att tydliga anvisningar för hur man ska arbeta för att 

uppnå målen också anger önskvärt beteende. 

4.3 Totalkommunikation 

4.3.1 Upplevd kvalitet 

Genom kontinuerliga undersökningar skapar Unionen medvetenhet om medlemmars nöjdhet 

och referensfaktorer. Undersökningarnas resultat visar att Unionens medlemmar är nöjda med 

relationen samt att nöjdheten generellt har ökat de senaste åren. Framförallt menar Eriksson 

att medlemmar som varit i kontakt med fackförbundet är nöjda, men att de medlemmar som 

inte varit i kontakt har en mer diffus bild av Unionen. 

Samtliga informanter anser att Unionens arbetssätt och tjänster bör förändras, men ännu har 

processen inte kommit så långt att man vet vad som ska förändras eller på vilket sätt. Jormin 

nämner att det skulle kunna skapas fler tjänster som stärker medlemmarnas trygghet. Nilsson 

anser att detaljer inom tjänsterna skulle kunna förändras, exempelvis genom att leverera fler 
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tjänster digitalt för att uppnå volym och tillgänglighet. Han menar också att kvalitet skulle 

kunna förbättras. Tester av några nya tjänster genomförs.  

4.3.2 Interaktiv marknadsföring 

Som tjänsteföretag sker stor del av Unionens verksamhet genom interaktion med medlemmar. 

Inom förändringsarbetet sker mycket kommunikation genom marknadsundersökningar, samt 

ett antal kvalitativa intervjuer. För detta redogörs mer ingående under avsnitt 4.1 Involvering. 

Enligt Jormin sker interaktion och kommunikation ständigt ute på regioner och genom 

anställda som har medlemskontakt. Interaktion inom organisationen redovisas i avsnitt 4.1 

Involvering samt 4.3.3 Intern marknadsföring.  

4.3.3 Intern marknadsföring 

Ledningsgruppen ansvarar för förändringsarbetet och är således även ansvarig för dess 

kommunikation. Jormin svarar att övrigt ansvar för kommunikationsinsatser delas mellan 

Marknadsenheten och enheten för Politik och Påverkan. 

Det interna marknadsföringsarbetet har precis påbörjats. Nilsson berättar att stödmaterial till 

cheferna har framtagits. Detta för att cheferna ska kunna hålla presentation för sina anställda. 

Vidare berättar Nilsson om genomfört stormöte för alla anställda där representanter från 

förbundsstyrelsen och anställda informerat om förändringsarbetet och dess bakomliggande 

orsaker. Jormin berättar om flera genomförda träffar med samtliga anställda där ledningen 

kommunicerat om vart man är på väg. 

Marklund redogör för samverkan och dialog med de anställda. Inom det pågående 

förändringsarbetet ser man på ett tidigt stadium på hur man ska arbeta för att uppnå målet 

samt hur man kreera mer idéer på arbetsplatsen. En plan för viktiga delar av 

medarbetarinflytande inom processen har påbörjat. 

Unionens samverkansavtal bygger på inflytande, delaktighet och utveckling. För att kunna 

tillvarata den gemensamma kunskapen och kreativiteten vill man att alla anställda ska vara 

aktiva i verksamheten och nå en samsyn om mål, medel och metoder. På arbetsplatsmöten 

sker dialog om anställdas uppdrag. 

Marklund menar att kompetenssatsningen inom kommunikologi är ett effektivt verktyg för att 

skapa unika relationer såväl inom Unionen som till medlemmar. Kommunikologi lägger en 

grund för förståelse. Man ser på kommunikationens innehåll, hur det framförs samt 
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intentionen. Marklund påtalar att satsningen inom kommunikologi bygger kompetens för att 

genomföra ett förändringsarbete, att kunna kvalitetsutvärdera, lära om och lära nytt.  

Gällande belöningssystem redogörs detta mer utförligt under avsnitt 4.2 Inlärning och 

nyskapande. 

Kompetensutvecklingsstrategi gällande förändringsarbetet har ännu ej tagits fram. Nilsson ser 

behov av ökad förståelse för medlemmarnas behov. Marklund menar att det finns behov att 

man lära sig nya arbetssätt. Bland annat genomförs en kompetenssatsning inom Unionen för 

att bygga upp en säljavdelning. 

Generellt pågår implementering av ny modell för kompetensförsörjning, Commaea. Marklund 

betonar vikten av Unionens kompetens att följa med omvärldens förändring. Genom 

kompetensmodellen kan önskad kompetens för ett uppdrag jämföras med anställdas befintliga 

kompetens.  

Marklund framhåller att kompetensmodellen ska bygga kompetens hos individen för att klara 

av uppdraget. Genom känslan att klara av arbetsuppgiften skapas trygghet. Enligt Marklund 

skapar trygghet förutsättning för engagemang och motivation. 

Feedback från anställda sker dels genom medarbetarundersökning, hälsoundersökning samt 

individuella utvecklingsplaner. Under den individuella utvecklingsplanen sker återkoppling i 

dialog mellan chef och anställd. 

4.3.4 Extern marknadsföring 

Jormin svarar att man inte marknadsför att det pågår ett förändringsarbete. Däremot kommer 

resultatet, som exempelvis nya tjänster, att marknadsföras externt. Parallellt med denna studie 

genomförde Unionen en undersökning inom förändringsprocessen som kunde resultera i en 

förändring. I sådant fall kommer denna del att skyndsamt marknadsföras externt och Jormin 

menar att man på grund av tidsbrist inte hinner förankra detta internt dessförinnan. Den 

interna och externa marknadsföringen sker således parallellt. Jormin menar att det är det 

vanligaste tillvägagångssättet inom Unionen. 
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4.4 Affärsidé 

Unionens affärsidé är samma som dess vision: 

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, 

trygghet och glädje i arbetslivet. 

Jormin anser att medlemmarnas uppfattning om affärsidén överensstämmer relativt väl. 

Eriksson resonerar att den interna viljan är mycket starkare än vad som uppfattas utanför 

organisationen. Hon uppfattar att medlemmarnas syn på trygghet överensstämmer starkt, men 

att medlemmarnas uppfattning om framgång och glädje inte är lika stark. 

Marklund pekar på resultat från medarbetarundersökning där anställdas bild av affärsidén 

visade stor överensstämmelse.  

Tillsammans med affärsidén finns ledord för hur medlemmar och omvärlden ska uppfatta 

Unionen; omtänksamma, professionella och utvecklande. För att uppnå detta arbetar anställda 

efter ledorden; omtänksamma, professionella och utvecklande. Dessa ledord är också ramen 

för Unionens kulturarbete. Enligt Marklund visade resultatet från medarbetarundersökningen 

på förvånansvärt stort engagemang hos anställda. 

För att affärsidén ska genomsyra organisationen framhåller Marklund dialog om ledorden på 

arbetsplatserna samt den individuella utvecklingsplanen. Detta för att anställda ska se sin roll i 

hur visionen (affärsidén) ska uppnås. Ledorden och deras betydelse finns dessutom med i alla 

dokument inom Unionen. Exempelvis: att vara chef inom Unionen innebär att man är 

omtänksam, professionell och utvecklande. 

Jormin anser att affärsidén stämmer relativt väl överens med förändringsarbetets målbild. 

Men i och med att marknaden består av grupper med olikartat behov så måste medlemskapet 

adderas med en del nya tjänster. Hon tror inte att förändringsarbetet kommer att innebära en 

omdefiniering av affärsidén. Vidare säger Jormin att Unionen har en oerhört bred 

verksamhetsidé som i dagsläget är omtolkad till ett visst erbjudande. Hon menar att det mer 

handlar om att fylla ut med tjänster och kommunikation så att verksamhetsidén uppfylls. 
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4.4.1 Dominerande idéer 

Marklund påtalar vikten av samspel inom organisationen för att uppnå stor styrka. Hon 

berättar att man inom Unionen har arbetat mycket med kulturfrågor inom arbetsgrupper för att 

sedan bryta ned på individnivå. Även inom kommunikologin arbetar man mycket med 

kulturfrågor. 

Marklund berättar att medarbetarundersökningen visade stor samstämmighet i anställdas syn 

på Unionens kultur, men även förbättringsområden. Hon menar att den utvecklingsresa 

förbundet genomgått sedan bildandet av Unionen inneburit områden där anställda känner att 

de inte har blivit sedda. Men att detta också är något som man arbetar med. 

Enligt Marklund har ett tidigare omställningsarbete med personalneddragningar påverkat 

kulturbyggandet. En framgångsfaktor för kulturarbetet inom Unionen var att man i ett 

initialskede hade klara ledord att arbeta mot.  

Marklund ser att idésystem som främjar ett förändringsarbete är samverkansavtalet och att 

man arbetar med öppenhet. Nilsson anser att det inom Unionen håller på att sätta sig en 

förändringskultur där man vill ligga i framkant. Man vill också skapa fackförbundet för våra 

barnbarn. 

Nilsson ser att kulturen är en del av utmaningarna inom förändringsarbetet. Han menar att det 

som gjort Unionen framgångsrika är att man har haft fokus på befintliga medlemmar och 

främst på grupper som har det svårt. Nu behöver man fokusera mer även på de medlemmar 

som eventuellt inte behöver Unionen. Här menar Nilsson att det kan krocka i syn på kulturen.  

Marklund ser att krav på nytt arbetssätt inte upplevs friktionsfritt och ger ett exempel på detta 

i och med implementeringen av den nya säljsektionen där alla inte tycker om att man 

använder ordet ”sälj”, att man anställer säljare eller den mätning av prestation som säljare 

ställs inför. 

Marklunds uppfattning är att kulturen påverkas av det pågående förändringsarbetet i och med 

att man arbetar med att chefer ska ta tag i problem på ett tidigt stadium. Även det 

övergripande beslutet från förbundsstyrelse och kongress sätter en yttre ram för kulturen. 

Nilsson ser att det finns en del att arbeta med framförallt gällande vad som premieras och 

uppmuntras. 
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4.5 Mervärde 

Jormin framhåller att medlemskapets stora mervärde är trygghet. Nilsson nämner att man 

inom Unionen vill att mervärdet ska motsvara visionen att skapa framgång, trygghet och 

glädje i arbetslivet. På det personliga planet ser Nilsson att mervärdet främst ligger i att kunna 

tala med en expert om sin arbetssituation och att få vägledning genom arbetslivet. På det 

kollektiva planet finns mervärde genom förhandling om bättre arbetsvillkor och löner.  

Jormin menar att medlemmarnas mervärde skulle kunna höjas genom fler tjänster som stärker 

tryggheten. Nilsson menar att det går att höja kvalitet och utöka tillgängligheten. Även 

Eriksson ser att man framförallt behöver bli bättre på att möta medlemmarnas behov inom 

befintliga verksamhetsområden.  
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5. Resultat & Tolkning 

 

I detta avsnitt tolkas analys av empirin gentemot valda och relevanta teorier. Tolkningen ska 

svara på uppsatsens syfte. 

 

Syftet är att genom en fallstudie av fackförbundet Unionens pågående förändringsprocess 

identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet. 

5.1 Involvering 

Enligt författaren Grönroos är höginvolverade kunder en värdefull tillgång för 

utvecklingsprocesser genom att deras behov och synpunkter kan ge upphov till nya idéer och 

lösningar. Då Unionen är en medlemsstyrd organisation så fattas de övergripande besluten av 

höginvolverade medlemmar, dvs av Kongress och förbundsstyrelse. 

För att ta reda på medlemmars behov genomförs undersökningar på olika plan.  

Det värde som skapas beror till stor del på hur involverade anställda är i företaget. Att 

involvera fler i beslutsprocessen ger enligt författarna Deetz och Brown flera affärsmässiga 

fördelar. Hur involverad en anställda är beror på graden av motivation och engagemang.  

Inom Unionen arbetar man aktivt med flera verktyg för att skapa engagemang och motivation 

hos anställda. Dialoger sker på arbetsplatsen där alla uppmuntras till delaktighet, där 

delaktighet i beslut också leder till ansvar för genomförande. Redan i tidigt skede involveras 

anställda i processen för att skapa engagemang och ge uppslag till idéer.  

Inom förändringsarbetet uppmuntras anställda att ge förslag till arbetsgruppen på vad som kan 

genomföras för att nyskapa värdet till medlemmar. Det är viktigt att involvera anställda som 

dagligen interagerar med medlemmar eftersom de har god förståelse för medlemmars 

situationer och önskemål. 

Inom förändringsarbetets arbetsgrupp finns representanter från flera enheter och sektioner, 

vilket ger en bredd av involvering. Även marknadsenheten är involverad i förändringsarbetet. 

Tolkningen tyder på att graden av involvering i förändringsarbetet är hög. Både medlemmar 

och anställda involveras i processen. Hög involvering är ett sätt att kvalitetssäkra erbjudandet 

då man förmår att erbjuda tjänster som är anpassade till medlemmarnas behov och önskemål.  
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5.2 Inlärning och Nyskapande 

Enligt författarna Bjerke och Normann främjas inlärning och nyskapande av motivation 

genom impulser, krav och idéer som riktas mot företaget. Den främsta drivkraften är rädsla 

för undergång, marknadens komplexitet eller svårigheten i att tillfredsställa en kund.  

De tillfrågade ser problembilden som en möjlighet. Däremot finns inte klarhet i hur 

problembilden uppfattas av övriga organisationen. 

Därmed tolkas att det inte finnas rädsla för undergång, vilket anses vara främsta drivkraften 

för nyskapande. Däremot uppfattas marknaden som komplex och det finns svårighet att 

tillfredsställa alla medlemmars och potentiella medlemmars behov. Resultatet visar på att det 

finns potential för kunskapsutveckling samt drivkraft till nyskapande. 

Författaren Pralahad menar att samtliga kunskapskällor måste tillvaratas för att kunna skapa 

nya kreativa lösningar av tjänster. I och med involvering av både anställda och medlemmar 

möjliggörs detta inom Unionen. Dialog och öppenhet sker mellan Unionens anställda. Dialog 

genomförs med medlemmar, men här är det svårt att tolka hur transparent denna är. 

Då Unionen ännu inte har genomfört sina förändringar är det svårt att tolka om man enbart 

förfinar tjänsterna enligt single-loop learning eller om det kommer att ske en inlärning där 

tjänsten omdefinieras enligt double-loop learning. Informanterna nämner utformning av nya 

tjänster och implementering av nya arbetssätt. Unionen arbetar processtyrt i och med att man 

strävar efter ständig utveckling. Det processtyrda arbetssättet och den förändrade 

konkurrenssituationen möjliggör förmåga till double-loop learning. 

Författaren Normann menar att det finns samband mellan ett företags förmåga till inlärning 

och utveckling av affärsidéer och belöningssystemens utformning. Här påpekar Grönroos att 

det vid en förändringsprocess också krävs förändring av belöningssystemen för att kunna 

möta de nya målen. Marklund anser att belöningssystemen inte har följt med den utveckling 

som Unionen har gått genom. Dessutom ser hon bedömningskriterierna som något diffusa, 

men att det är under utveckling. Vidare ska belöningssystemet kopplas samman med modell 

för målstyrning och individuella utvecklingsplaner. Tydliga anvisningar och mål visar på 

önskvärt beteende. Former av belöning är utveckling och firande av framgångar.  

Det är svårt att tolka Unionens belöningssystem som antingen främjande av problemlösning i 

yttre miljön eller som anpassning till regler och utveckling inom specialistområden. 

Eventuellt använder man sig av en mellanform. Däremot tolkas en önskan och strävan mot att 

anpassa belöningssystemet till att främja förändringsprocesser. 
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5.3 Totalkommunikation 

Samtliga delar av teorin om totalkommunikation integreras i tolkningen. Fokus riktas på den 

interna kommunikationen då syftet är att identifiera interna förutsättningar för nyskapande av 

mervärdet.  

Båda författarna Grönroos och Piercy förespråkar att ansvaret för kommunikationsinsatser 

placeras högt upp i organisationen. Ansvaret för Unionens förändringsarbete ligger på 

ledningsgruppen och innefattar då även kommunikationsinsatser. 

Gällande den totala kvaliteten arbetar man inom Unionen med att ta reda på hur befintliga 

tjänster kan kvalitetssäkras samt vilka nya tjänster eller arbetssätt som behövs för att uppnå 

målet med 600 000 medlemmar år 2014. 

Förändringsarbetet utgår från medlemsinteraktion främst genom kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar där man försöker ringa in medlemmars och potentiella medlemmars behov. 

Eftersom Unionen är en tjänsteorganisation genomförs i förlängningen resultatet genom 

interaktion med medlemmar. Här påtalar Nilsson att tjänsterna kan göras mer tillgängliga 

genom digitala kanaler. 

Enligt författaren Grönroos omfattar den interna marknadsföringen alla aktiviteter som har till 

syfte att anpassa personalrelaterade processer efter deras externa kundfokuserade eller 

internkundsrelaterade effekter. Detta innebär attitydstyrning och kommunikationsstyrning. 

Här kan kompetenssatsningen inom kommunikologi ses som en attitydstyrande åtgärd genom 

utökad förståelse för uppdraget samt hur relationer skapas och underhålls såväl internt som 

externt. Även Unionens modell för målstyrning kan ses som verktyg för attitydstyrning då det 

punktmarkerar det som är prioriterade arbetsområden. 

Författaren Varey påpekar att intern marknadsföring bör fokusera på förståelse och acceptans 

av företagets ideologi samt att genomförande aktiviteter bör ske på lokal nivå. Marklund 

redogör för kontinuerlig dialog på arbetsplatserna. Nilsson berättar om stödmaterial till chefer 

att använda på lokal nivå. Under stormöten har samtliga anställda blivit informerade om 

förändringsarbetet och varför det genomförs. Jormin menar att resultat från 

medlemsundersökningar har rapporterats internt, men arbetet att skapa förståelse och kunskap 

om medlemmars behov kan utvecklas. Kommunikation sker även på arbetsplatser där 

anställda även uppmuntras att ge förslag till förändringsarbetet. På individnivå diskuteras 

uppdrag under individuella utvecklingsplaner. 
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Den interna marknadsföringen ska enligt författarna Piercy och Morgan bidra till att skapa en 

miljö där anställda uppmuntras till att skapa, samarbeta och förbättra hela verksamheten. 

Motivation styrs av belöningssystem, uppfattning om företaget samt trygghetskänsla. 

Unionens belöningssystem uppmuntrar utveckling, även om kriterierna kan ses som något 

diffusa och inte följt med utvecklingen inom organisationen. Marklund anser att trygghet kan 

skapas genom kompetensbyggande för att individen ska kunna genomföra sitt uppdrag. 

Författarna Miller och Piercy betonar vikten av feedback för att öka förståelsen mellan 

ledning och anställda. Unionen använder sig dels av medarbetarundersökningar för att förstå 

anställdas engagemang och motivation. Arbetet med individuella utvecklingsplaner skapar 

forum för enskild dialog och feedback mellan chef och anställd. Utöver detta diskuteras 

gruppens situation på arbetsplatsträffar. 

Grönroos menar att den externa marknadsföringen bör genomföras efter kvalitetsförbättring 

av tjänster och genomförande av intern marknadsföring. Detta för att minimera risken att lova 

saker som inte stämmer överens med hur kunderna upplever verkligheten. Jormin berättar att 

den externa marknadsföringen oftast sker parallellt med den interna marknadsföringen 

eftersom man ofta inte hinner med att först förankra kampanjerna internt. Interaktiv 

marknadsföring sker kontinuerligt i kontakt med medlemmar. 

Tolkningen visar på att Unionen i stort verkar följa den ordningsföljd som Grönroos 

förespråkar i teorin om totalkommunikation. Förutom det att man inte genomför den interna 

marknadsföringen för den externa marknadsföringen. 

När det finns samklang mellan samtliga kommunikationsinsatser och budskap menar 

Grönroos att det finns möjligheter till positiva effekter som stärkande word-of-mouth och 

referenseffekter. Här undersöker Unionen kontinuerligt medlemmarnas rekommendations-

faktor samt nöjdhet. Resultatet av det totala förändringsarbetet går ännu inte att tolka på detta 

plan. 
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5.4 Affärsidé 

Enligt författaren Normann måste företag ha en fungerande affärsidé för att få en effektiv 

utbytesprocess. Unionens affärsidé går under benämningen Unionens vision: 

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, 

trygghet och glädje i arbetslivet. 

Enligt Normann ska en affärsidé berätta vad man ska dominera och hur det ska gå till. Han 

anser att den inte är fullständig förrän den har en formel för hur man ska tjäna pengar. Av 

Unionens affärsidé framgår vad man ska dominera men inte på vilket sätt. En affärsidé är 

även det som finns på konkret nivå, det som finns inbyggt i företagets struktur och i anställdas 

uppfattning. Därmed kan Unionens affärsidé vara en historisk produkt som finns inbyggd i 

fackförbundets kultur. 

Affärsidén måste stämma överens med verkliga förhållanden extern och internt. Om 

överensstämmelse inte råder måste detta åtgärdas. När anställda är överens om affärsidén 

finns förutsättning för konsekvent agerande. Marklund redogör för anställdas samstämmighet 

kring affärsidén. Inom Unionen arbetar man med ledord som vägleder anställdas agerande. 

Jormin anser att medlemmarnas uppfattning om Unionens affärsidé överensstämmer relativt 

väl. Eriksson uppfattar att medlemmar starkt delar uppfattningen om trygghet, men att 

uppfattningen om framgång och glädje inte är lika stark. 

Jormin menar att Unionen har en så pass bred affärsidé att den inte behöver omdefinieras för 

att stämma överens med förändringsarbetets målbild, utan att den istället kan uppfyllas genom 

tjänster och kommunikation. Att genomföra kontinuerliga, marginella förbättringar av 

produkter och struktur motsvarar Normanns strategi om förfining av affärsidén för att skydda 

och bevara ett affärsområde.  

5.4.1 Dominerande idéer  

Normann använder sig av definitionen dominerande idéer för att beskriva de idéer som 

vägleder företaget. Idésystemet eller kulturen är en produkt av såväl företagets historia och av 

den personliga utvecklingen hos signifikanta aktörer. I verkligheten är kulturen ett komplext 

system som är integrerat i hela organisationen. Inom Unionen arbetar man aktivt med 

kulturarbete och att alla ska sträva åt samma håll. Här är anställdas ledord viktiga: 

omtänksam, professionell och utvecklande. Marklund påtalar att resultat från 

medarbetarundersökning visar på stor samstämmighet hos anställda. 
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Författaren Grönroos påpekar att ett företags kultur både kan ses som en förutsättning för 

skapande av konkurrensfördelar, men också utgöra ett hinder i situationer som kräver nya 

tankesätt och arbetssätt. Här anser Nilsson att förändringsarbetets stora utmaning ligger, i och 

med att man traditionellt inom Unionen har fokuserat på de medlemmar som har det svårt. 

Fortsättningsvis måste man även fokusera på de som har det bra. Marklund bekräftar en 

medvetenhet om att implementering av nya arbetssätt inte upplevs friktionsfritt. Nilsson ser 

att det finns en del att arbeta på inom kulturen såsom vad som premieras och uppmuntras. 

Marklund anser att samverkansavtalen och öppenhet inom organisationen främjar ett 

framgångsrikt förändringsarbete. Nilsson ser att förändringsarbetet kan främjas av att man 

inom Unionen håller på att sätta en förändringskultur där man vill ligga i framkant. 

Författaren Bang menar att spänningar i omgivningen kan påverka ett företags kultur. Kriser 

och möjligheter är exempel på sådana spänningar. Troligtvis råder det olika uppfattningar om 

förändringsarbetets problembild inom organisationen, mest verkar det ses som en möjlighet. 

Detta främjar eventuell önskan att påverka kultur, men också förändring av rutiner, 

procedurer och belöningssystem. 

5.5 Mervärde 

Det tydligaste mervärde för ett medlemskap i Unionen är trygghet. Nilsson påpekar att man 

inom Unionen vill att mervärdet ska motsvara visionen att skapa framgång, trygghet och 

glädje i arbetslivet. 

Studiens syfte är att identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet. Grönroos 

definierar mervärde som värdet av tilläggstjänster som finns i relationen i förhållande till de 

relationskostnader som uppstår med tiden. Kvalitet, tillgänglighet och interaktion medverkar 

till skapande av mervärdet. Mervärde kan särskilja tjänsten från konkurrenterna. Enligt Jormin 

kan medlemmarnas mervärde höjas genom fler tjänster som stärker tryggheten. Nilsson menar 

att det går att höja kvalitet och utöka tillgängligheten. Även Eriksson ser att man framförallt 

behöver bli bättre på att möta medlemmarnas behov inom befintliga områden.  

Författaren Grönroos menar att det krävs ett processinriktat arbetssätt för att skapa mervärde. 

Alla aktiviteter måste samordnas och hänga samman. Endast de aktiviteter som skapar värde 

för kunden bör genomföras. Unionen har ett processinriktat arbetssätt. Här tydliggör 

Marklund att Unionen ska fungera som ett pussel där alla funktioner motsvarar pusselbitar 

som är lika viktiga. Alla ska samspela och stödja varandra för att bli ett bättre förbund. 
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6. Diskussion & slutsats 

 

I detta avsnitt diskuterar författaren egna reflektioner samt redogör för slutsatser av studien. 

 

6.1 Diskussion 

Uppsatsens syfte är att identifiera interna förutsättningar för nyskapande av mervärdet i 

fackförbundet Unionens pågående förändringsprocess. Nedan följer några av författarens egna 

reflektioner: 

Studien framhåller vikten av involvering i förändringsprocesser samt i skapande av tjänster 

och erbjudanden. Här kan reflekteras över involveringens effekt på förväntningar. Högre grad 

av involvering torde ställa högre krav på resultat.  

Då medlemmar kontaktas för synpunkter och medverkan skapas förväntningar på nya 

mervärden, som exempelvis nytta, högre kvalitet, tillgänglighet, möjliggörande eller 

avlastning.  För att Unionens tjänster ska uppfattas som bra måste de åtminstone motsvara 

dessa förväntningar.   

 

Om anställdas efterfrågade engagemang inte tillvaratas i processen så kan motstånd till 

genomförande av nya arbetssätt riskera att möta motstånd eller brist på engagemang i framtida 

utvecklingsprocesser. Här är utmaningen att tillvarata den information och engagemang som 

genereras i processen för att kunna omvandla till nyskapande och högre värde för alla berörda 

parter. 

Detta resonemang leder till reflektion över processens framtida resultat. Potentiella 

medlemmars behov samt ny konkurrenssituation ger möjlighet till stor drivkraft för 

nyskapande. Här är det intressant att se på om förändringsarbetet kommer att leda till 

förfining av tjänster eller omdefiniering av erbjudandet. Kan exempelvis förfining av 

befintliga tjänster leda till önskat resultat eller krävs ett erbjudande som är revolutionerande 

och nytt för att nå målet på 600 000 medlemmar?  

Vidare kan man spekulera i om Unionens affärsidé är för vag och bred samt vilka 

konsekvenser det kan medföra. Den vaga affärsidén skulle kunna innebära att alltför mycket 

energi måste riktas till att internt förankra samstämmighet. Här vore det intressant att se på 

om behov av stora resurser för affärsidéns interna förankring också kan ge en fingervisning på 
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hur komplex affärsidén ter sig externt. Detta är endast författarens egna reflektioner men både 

Nilsson och Eriksson nämner problematiken med medlemmars och potentiella medlemmars 

bild av Unionen. Då affärsidén är verktyget som knyter samman intern och extern 

marknadsföring skulle eventuellt en omdefiniering eller förtydligande av affärsidén kunna 

vara en strategi för att tydliggöra bilden av Unionen till medlemmar. Eller är det så att 

Unionens affärsidé är så pass bred att den enbart kan fyllas med nytt innehåll och förtydligas 

med extern marknadsföring?  

Enligt Grönroos bör nya erbjudanden först förankras hos anställda för att skapa förståelse och 

engagemang för att kunna leverera tjänsterna på bästa sätt. Om detta tillvägagångssätt inte 

efterföljs menar han att budskap till medlemmar riskerar att bli motstridiga, i värst fall som 

följd av att anställdas uppfattning inte överensstämmer med budskapet i den externa 

marknadsföringen. Här kan diskuteras kring Unionens parallella genomförande av intern och 

extern marknadsföring och om de leder till dessa nämnda negativa konsekvenser. Inom 

Unionen leder tidsbrist till att intern förankring inte genomförs före extern marknadsföring. 

Här bör påpekas att författaren inte är insatt i vilka konsekvenser en senareläggning av en 

extern marknadsföringsinsats skulle medföra för fackförbundet, men ett övervägande i att se 

de anställda som en primär marknad kan vara relevant för Unionen.  

6.2 Slutsats 

Studiens problemformulering är följande: 

Vilka interna faktorer är viktiga för att Unionen som tjänsteföretag ska kunna möta 

förändringar i omvärlden? 

Utifrån problemformuleringen identifieras följande slutsatser: 

Slutsats 1: Involvering av medlemmar och anställda är grunden för att kunna möta 

förändringar i omvärlden. Unionen involverar såväl medlemmar som anställda i 

förändringsprocessen. Att ta med medlemmar i processen skapar möjlighet till förståelse för 

nya behov i omvärlden. Den anställdas involvering skapar insikt och engagemang som ger 

kraft att genomföra förändringar. Vidare leder involvering till säkerställande att samtliga 

källor till kunskap används för att skapa inlärning inom Unionen. 

Slutsats 2: Förändringar i omvärlden kräver förmåga till nyskapande av erbjudandet. 

Den största drivkraften till nyskapande är känsla av hot eller möjlighet. I denna fråga råder det 

viss oklarhet i vilken uppfattning som råder inom Unionen.  
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Ett erbjudande kan nyskapas genom single-loop learning, där erbjudandet förbättras eller 

förfinas, eller genom double-loop learning där erbjudandet omdefinieras. Unionen har inte 

kommit tillräckligt långt i processen för att man ska kunna utvärdera vilken inlärningsförmåga 

som råder inom förändringsarbetet. Här kan endast konstateras att den högsta formen av 

nyskapande kräver double-loop learning där medlemmars och potentiella medlemmars 

förändrade behov blir vägledande i ifrågasättande av invanda mönster och rutiner för att 

kunna skapa nytt. 

Slutsats 3: Ansvar för förändringsarbetet och dess kommunikation bör placeras i 

ledningsgruppen. Detta skapar möjlighet till integrerad kommunikation samt ger indikation 

på prioritet för förändringsarbetet.  

Slutsats 4: Engagemang, motivation och förståelse hos de anställda är en central faktor 

för att kunna genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete. Unionen arbetar aktivt med 

att skapa engagemang hos de anställda. Det är väsentligt att de anställda ser och förstår sin 

roll i förändringsprocessen. Dessutom skapar den interna marknadsföringen en grund till hur 

den interaktiva marknadsföringen ska fungera.  

I enlighet med den interna marknadsföringens syn på anställda som en primär marknad bör 

den externa marknadsföringen föregås av intern marknadsföring. Detta för att säkerställa att 

den interaktiva marknadsföringen sker i samklang med de förväntningar som byggs upp 

genom extern marknadsföring.  

Slutsats 5: Uppfattningen om affärsidén måste överensstämma hos både medlemmar 

och anställda. Affärsidén knyter samman den interna och externa marknadsföringen. En 

framgångsrik affärsidé överensstämmer med medlemmars och anställdas uppfattning. Enligt 

denna definition är Unionens affärsidé något vag eftersom bilden av Unionen ses som något 

diffus hos medlemmar. Detta kan åtgärdas genom omdefiniering av affärsidén eller genom 

utveckling av erbjudande och integrerad kommunikation. 

Om ovanstående kriterier uppfylls finns goda chanser till ökat mervärde för alla parter. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på framtida forskningsobjekt är en studie av resultatet av Unionens 

förändringsarbete. Detta för att se på om Unionen når målet med 600 000 medlemmar år 2014 

och vad som gjorde att man lyckades alternativt inte lyckades. 

Ytterligare forskning kring affärsidéer och dess effekter eller konsekvenser vore intressant. 

Här föreslås undersökning av affärsidéer där uppfattningen inte överensstämmer i alla led. 

Frågeställningar skulle kunna vara om skilda uppfattningar leder till problem eller hur man 

kan skapa överensstämmelse i uppfattning hos såväl anställda som kunder.   
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Bilaga 1 – Intervju med Medlemsvärvare 

Intervju med Anneli Eriksson, Medlemsvärvare, som arbetar med undersökning och analys 

inom marknadsområdet, den 8 april 2011 

Vad är anledningen till förändringsarbetet dvs problembilden? 

Vi organiserar tjänstemän inom privatsektor. Bland tjänstemännen så går utvecklingen åt två 

olika håll. Allt fler får kvalificerade jobb och har högre utbildningar en del går mot enklare 

jobb. På grund av att allt fler har högre utbildning och kan gå med i SACO-förbund 

(akademikerförbund) så möter vi mer konkurrens än tidigare. 

Dessutom kommer en väldigt stor del av medlemskåren att gå i pension inom de närmsta tio 

åren. Genom detta kommer vi att förlora ca 100 000 medlemmar, vilket betyder att vi måste 

bli mycket bättre på att värva än vad vi är idag för att gå plus minus noll. 

 

En annan del av problembilden är att folk inte tycker att facket är intressant. 

Vissa tycker principiellt att man ska vara med i facket och funderar inte så mycket mer på det. 

Det finns en ganska ointresserad hållning till oss.   

Samtidigt om man går med som medlem och råkar ut för en situation när man förväntar sig att 

facket ett stöd så är det jätteviktigt att vi lever upp till dessa förväntningar. I undersökningar 

finner vi attityden att facket har spelat ut sin roll.  

 

Attityder påverkas också av förändringar i avgiftsnivåer, dvs priset. Bland annat medförde 

höjningen av a-kassan att många fackförbund tappade medlemmar. Man ser inte skillnaden 

mellan a-kassan och fackförbundet. När det totala priset kan bli förhållandevis bli högt så vet 

man inte riktigt vad man betalar för.  

 

Idag har vi ganska låg organisationsgrad, och jag tror inte att alla inom organisationen har en 

medvetenhet om hur låg den faktiskt är.  Vi ser att vi har många medlemmar och klubbar på 

lite större företag. Men det finns också många som börjar jobba inom andra branscher och i 

mindre företag där det finns stort antal potentiella medlemmar men där vi inte finns 

representerade.  

I kombination med pensionsavgångar så behöver vi bli bättre på att värva medlemmar, dels 

för att behålla organisationsgraden men också för att öka den. Detta behövs för att förbättra 

attityder och styrkan i förhandlingar. 
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Uppfattas problembilden som ett hot eller en möjlighet? 

Jag tror att det beror på vem du frågar. Den allmänna stämningen på marknadsenheten är nog 

att det ses som en möjlighet.  

Jag tror att resten av organisationen inte är lika medveten om problembilden. 

Vad är målet? 

Det har inte uttryckts på det sättet. Som jag har uppfattat det är det dels att öka 

organisationsgraden och få större styrka. Men det måste också bli ett mål att vi lyckas 

förändra arbetssättet så att vi blir bättre rustade att värva mer medlemmar och arbetar mer 

professionellt med dessa frågor. 

Hur arbetar man för att uppnå detta? 

Jag vet inte hur långt man har kommit med detta. Beslutet fattades i december och 

styrgruppen arbetar nu med vad och hur man ska jobba och om man ska ha några mål satta. 

Jag uppfattar det som att organisationen upplever detta som spännande och att man inväntar 

svar från styrgruppen om hur detta ska gå till. 

Hur ser medlemsantalet ut? Har det ökat eller minskat sedan 2007? 

Det är ganska intressant. Under 2007 i samband med ändringen av a-kasseavgift gick 

medlemsantalet kraftigt ned. Och efter sammanslagningen i början av 2008 gick också 

medlemsantalet ned. 

I samband med finanskrisen och lyckade kampanjer gick medlemsantalet kraftligt upp. 

Därefter har medlemsantalet under en period pendlat lite upp och ned, men inte mycket. I 

höstas gjorde vi en aktiv insats med kampanj om medlemskapet introduktionsmedlemskap 

och då fick vi många inträden. Totalt år 2010 gick vi plus i medlemmar. Den officiella 

medlemssiffran för Unionen totalt är 500 000. Jag tror att vi nu ligger på 497 000 medlemmar.  

Varför är det viktigt att värva medlemmar? 

Om vi inte upprätthåller eller ökar vår organisationsgrad så tappar vi i förhandlingsstyrka 

gentemot arbetsgivare samt i kollektivavtalstecknande. Då är det frågan om var gränsen ligger 

för låg organisationsgrad. Det är viktigt att vi inte kommer ned under de nivåerna så att 

attityden skulle bli att vi gör ännu mindre. 
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Hur arbetar man för att behålla medlemmar? 

Där gör olika delar av organisationen olika saker. Här är jag inte så insatt. Men jag vet att 

medlemsregistret har rutiner för att kontakta medlemmar så begär utträden och får därmed 

medlemmar att stanna. 

Extra insatser har genomförts på grund av kampanjen som genomfördes i höstas så att de nya 

medlemmarna ska få ett positivt bemötande och uppfattning om Unionen. 

 

Under de senaste åren har man genomfört välkomstsamtal, där alla nya medlemmar kontaktas. 

De som har blivit kontaktade har uppfattats som mer nöjda med oss. Vi kontaktar dem och 

försöker tala om vad de får ut av ett medlemskap. 

Vad är medlemmarnas och potentiella medlemmars uppfattning om Unionen? 

Gällande medlemmar så har nöjdheten med Unionen ökat generellt de senaste åren. 

Om man inte har varit i kontakt med oss av någon anledning så är bilden mer diffus och då 

har man svårt att svara på frågor om vad man har för bild av oss. 

De medlemmar som har varit i kontakt med oss är väldigt nöjda. 

 

Gällande potentiella medlemmar så genomfördes en undersökning förra våren då man 

undersökte bilden av Unionen. Undersökningen pekar mot att potentiella medlemmar verkar 

ha en ganska slätstruken bild av oss i jämförelse med andra fackförbund som ingick i 

undersökningen. Bland annat så ingick medlemmar i andra fackförbund i undersökningen 

vilket kan bidra till att andra fackförbund hade tydligare bild av.  

 

Resultatet visade att 25 procent av de potentiella medlemmarna har en tydlig bild av oss. Av 

resterande 75 procent så hade de en diffus bild av Unionen, eller ingen uppfattning alls om 

Unionen. 

 

Överensstämmer affärsidén med medlemmarnas bild av Unionen? 

Här är det frågan om vad som är vår affärsidé. Vi har en verksamhetsidé där vi främjar 

medlemmars ekonomiska och sociala behov. 

Och så har vi vår vision också att vi ska bidra med glädje, framgång och trygghet i arbetslivet. 

Jag tror att vår affärsidé och vår interna vilja är så mycket starkare än vad som utåt uppfattas 

att vi har eller är medvetna om att vi har eller tycker att vi har. 
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Även om trygghetsbiten uppfattas som starkt, men framgång och glädje uppfattas nog inte 

lika starkt. 

Hur får man reda på medlemmars och potentiella medlemmars önskemål och behov?  

Vi gör undersökningar på olika sätt. Gällande medlemmar så genomförs regelbundet 

undersökningar om medlemsnöjdhet, hur man uppfattar Unionen, varför man ger vissa betyg 

osv.  

I övrigt genomförs undersökningar inom olika områden utifrån våra situationer och behov. 

Under förra året genomfördes en undersökning om potentiella medlemmars benägenhet att gå 

med i facket och bilden av Unionen och olika fackförbund. 

Nu genomförs en undersökning för att ringa in medlemmars och potentiella medlemmars 

behov. Där frågar vi bland annat efter vad de tycker är viktigt i arbetslivet, hur de har de 

jobbet idag, vad det tycker är viktiga frågor att facket jobbar med och ska driva. Vi testar av 

olika idéer på tjänster osv.  

Vi tror att det ibland är en skillnad mellan våra medlemmar och potentiella medlemmar. Våra 

medlemmar har ofta en principiell uppfattning om att man ska vara med i facket och har haft 

problem när facket har behövts. Så finns det stora grupper som har det ganska bra på jobbet 

och inte tycker att de behöver vara med i facket. Då är frågan då vad vi kan utveckla och göra 

för dem.  

De flesta förknippar fackförbund med att finnas där när man har problem. Men Unionen vill 

vara med i både uppgång och medgång och här är frågan om hur vi kan bli bättre på att stödja 

medlemmar i hela kedjan. 

Hur har medlemmarnas önskemål förändrats?  

Vi får ungefär lika svar idag som för sex år sedan. Sen kan det finnas önskemål som man inte 

är medveten om. 

Attityder när det gäller servicenivåer förändras. Unionen jämförs med och ses som vilket 

tjänsteföretag som helst och utvecklingen hos oss måste följa dessa förväntningar. 

 

Uppfattningen om att vi ska vara professionella och kompetenta är och har alltid varit viktigt. 

Men vad det innebär rätt konkret kan förändras. Det kan exempelvis handla om hur man ger 
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stöd. Det kan finnas andra sätt att göra saker än det som genomförs idag. Det primära 

önskemålet är att vi finnas tillgängliga. 

När det gäller önskemål som motiv till medlemskap så finns det inte direkt några äldre 

undersökningar så det är svårt att jämföra historik för detta. 

Innebär detta att Unionens tjänster eller arbetssätt behöver förändras? 

Ja, det tror jag att det gör. Vi behöver bli bättre på att möta medlemmarnas behov kanske 

framförallt inom de områden vi verkar idag. 

Involveras medlemmar i skapande och utvecklande av produkter och tjänster? 

Det är medlemmars och potentiella medlemmars behov som är nyckeln i förändringsarbetet. 

Vilka interna förändringar har tidigare genomförts för att möta förändringar på 

marknaden? Varför har de lyckats/misslyckats? 

Det har skett en del förändringar av organisationen bl a omorganisation. Den förändringen var 

ett sätt att indirekt förändra sig efter förändringar i marknaden. Framförallt klargjordes vårt 

arbete med opinion och påverkansarbete för att vi ska få större genomslag. Detta är ett sätt att 

indirekt synas mer till potentiella medlemmar och att kunna nå ut i frågor som vi tycker är 

viktiga.  

I och med omorganisationen bildades också en helt ny sektion, en försäljningssektion, vilket 

är ett nytt sätt för oss att arbeta på. 

Tidigare har man bildat Unionen direkt, ett kontaktcenter, som var ett led i att kunna ge bättre 

service till medlemmarna. 
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Bilaga 2 - Intervju med Marknadsstrateg 

Intervju med Anna Jormin, Marknadsstrateg som även ingår i Unionens ledningsgrupp, 

 den 18 april 2011 

Vad är anledningen till förändringsarbetet/problembilden? 

Vi behöver vara fler medlemmar för att öka vår fackliga styrka. 

Uppfattas problembilden som ett hot eller en möjlighet? 

Både och. 

Vad är målbilden? 

Att få förbundet att växa 

Hur arbetar man för att uppnå detta? 

Det är en mängd olika delar som behöver utvecklas. Det handlar om att utveckla 

medlemskapets innehåll, försäljningsstrategier, kommunikation, och tilltal. Det handlar också 

om att stärka lojaliteten bland befintliga medlemmar och stärka det lokala fackliga arbetet. 

Arbetar alla enligt visionen? 

Nej, inte ännu. Det är ett långsiktigt arbete. 

Vilken är medlemmars och potentiella medlemmars uppfattning om Unionen? 

Vi är ett välkänt varumärke men det är många som inte vet vad vi står för bland de blivande 

medlemmarna. Våra medlemmar är relativt positiva till oss. 

Hur får man reda på medlemmars och potentiella medlemmars önskemål och behov?  

Vi gör undersökningar både bland medlemmar och potentiella medlemmar för att få insikt. 

Skiljer sig Unionens befintliga tjänsteerbjudande mot vad medlemmar och potentiella 

medlemmar vill ha av ett fackförbund? 

Vår marknad består av flera segment, kluster, som har lite olika behov. Vi har ett relativt bra 

tjänsteerbjudande för en del grupper medan andra grupper har andra behov där vi behöver 

utveckla vårt erbjudande för att matcha deras behov. 

Hur skapas förståelse och inlärning inom organisationen för medlemmars önskemål och 

behov? 

Vi har rapporterat en del undersökningsresultat internt men just denna del kunde utvecklas. 
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Vilket mervärde ger ett medlemskap i Unionen? 

Det stora mervärdet är trygghet. 

Hur kan detta värde höjas dvs vad skulle göra ett medlemskap i Unionen mer attraktivt 

för medlemmarna? 

Vi skulle kunna ta fram fler tjänster som stärker tryggheten. Vi testar ett antal tjänster just nu. 

Var ligger ansvaret för kommunikationsinsatser?  

Ansvaret för hela förändringsarbetet ligger på ledningsgruppen. I övrigt ligger ansvaret på 

flera enheter, Marknad och Politik/Påverkan. Men interaktion och kommunikation sker 

ständigt ute på regioner och övriga som har kontakt med medlemmar. 

Marknadsförs förändringsarbetet externt och internt? 

Nej, vi marknadsför inte externt själva delen att det pågår ett förändringsarbete eller vad vi 

gör inom detta.  

Men resultatet som exempelvis nya tjänster kommer att marknadsföras externt. Vi genomför 

exempelvis en undersökning som kommer att vara klar nu i juni. Resultatet av den kan leda 

till en väldigt snabb förändring som är den del i den hela processen. Då kommer denna del att 

marknadsföras externt väldigt snabbt och vi kommer förmodligen inte att hinna med att 

förankra den internt före den externa marknadsföringen. Den interna och externa 

marknadsföringen kommer då att ske parallellt. Det är det vanligaste tillvägagångssättet vi 

arbetar med. 

Hur arbetar man för att skapa engagemang och motivation hos personalen? 

Vi har flera träffar med alla anställda där ledningen kommunicerar vart vi är på väg.   

Hur överensstämmer Unionens affärsidé med medlemmarnas uppfattning om Unionen? 

Relativt väl. 

Stämmer affärsidén överens med förändringsarbetets målbild? 

Relativt väl där också men i o m att marknaden består av grupper med olikartat behov så 

måste vi addera medlemskapet med en del nya tjänster. 

Kommer förändringsarbetet att innebära en omdefiniering av Unionens affärsidé? 

Troligen inte. Vi har en oerhört bred verksamhetsidé som i dagsläget är omtolkad till ett visst 

erbjudande. Det handlar snarare om att fylla ut med tjänster och kommunikation så att 

verksamhetsidén uppfylls. 
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Bilaga 3 - Intervju med Marknadschef 

Intervju med Fredrik Nilsson tf Marknadschef, den 6 april 2011 

Vad är anledningen till förändringsarbetet/problembilden? 

Problembilden pekar tydligt på vissa skillnader som är stora mellan blivande medlemmar och 

befintliga medlemmar. Det beror på hur man har det på jobbet, vad man vill få ut från ett 

fackförbund osv. 

Vi vill bli ett större förbund än idag och för att bli större så måste vi möta potentiella 

medlemmars behov. För att göra det måste vi arbeta på ett annat sätt än idag.  

Den affärsmässiga problembilden är att vi vill växa och ta fler marknadsandelar. 

Uppfattas problembilden som ett hot eller en möjlighet? 

Det beror på vem man frågar inom organisationen. Personligen ser jag det som en möjlighet. 

Inte ett hot att medlemmar inte är nöjda med oss och vårt arbete. Snarare en möjlighet om vad 

vi kan göra om vi får fler medlemmar. 

Vad är målet? 

Att bli fler medlemmar: år 2014 ska vi vara 600 000 medlemmar. 

Hur arbetar man för att uppnå detta? 

Jobbar med att förankra målbilden hos de anställda – att vi 2014 ska vara 600 000  

medlemmar och tydligt förankra vad vi kan göra om vi blir fler. Att försöka skapa positiv 

energi. 

Målet är också ställt för att det ska bli tydligt att vi måste förändra oss för att uppnå det. Om 

vi exempelvis hade satt målet på 550 000 medlemmar så hade det känts överkomligt och vi 

hade kunnat arbeta i stort sätt på samma sätt som vi gör idag. 

Arbetar alla enligt visionen? 

Nej. Det finns ingen som motarbetar att vi ska bli fler. Men kanske konsekvensen av det att 

för att bli fler så behöver vi eventuellt driva en annan politik än vad vi gör idag och kanske 

göra andra saker . Men riktigt där är vi inte ännu. Det är lite tidigt i processen. 

Diskussionen påbörjades med styrelsen i september. Styrelsen fattade beslut om att 

genomföra förändringsarbetet i december och gav det i uppdrag till den anställda 

organisationen. Så förändringsarbetet har precis påbörjats. 
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Vad är förtroendevaldas roll vs anställdas roll i förändringsarbetet? 

Förtroendevaldas roll på övergripande nivå är att genomföra beslut och peka ut riktningen, 

såsom styrelsen har gjort samt att ge oss de resurser som behövs för att genomföra detta. 

Förtroendevalda på arbetsplatser är mer jämställda med Unionens anställda och är mer 

inställda på det praktiska arbetet. På arbetsplatserna behöver de liksom anställda arbeta på ett 

annat sätt för att uppnå målet. 

Kongressen pekar ut riktningen, att politiska beslut tas i rätt riktning.  

De anställdas roll är att tillsammans med styrelsen ta fram bra och tydliga och bra 

beslutsunderlag och förslag till styrelsen så att de kan fatta bra beslut. Och att driva 

organisationen mot målet. Ifrågasätta det som görs för att kunna förändra 

Vad skiljer Unionens befintliga tjänsteerbjudande mot vad medlemmarna vill ha av ett 

fackförbund? 

Tjänsteerbjudandet skiljer sig inte så mycket mot vad medlemmarna vill ha. Men det skiljer 

sig en del mellan vad våra medlemmar vill ha och vad de potentiella medlemmarna vill ha. 

Exempelvis ser inte potentiella medlemmar att trygghet är lika viktigt som befintliga 

medlemmarna. Men inkomstförsäkringen står högt hos båda grupperna. 

Det handlar mycket om image, bilden av Unionen, hos de blivande medlemmarna. Bilden av 

vad vi gör. De har inte varit så mycket i otrygga situationer och därför känner de inte igen sig 

om man pratar för mycket om trygghet.  

Tjänsterna behöver inte ändras i stort mot vad vi gör idag. Det handlar mer om förändring av 

detaljer i tjänsterna. Det kan vara samma tjänster, men kanske på annat sätt som exempelvis 

att kunna chatta med en ombudsman och att kunna göra mer digitalt. 

Ska Unionens tjänster och utbud förändras? På vilket sätt? (teknisk och funktionell 

kvalitet) 

Ett utredningsarbete pågår. Där vi får se vad det ger. Vi frågar väldigt många medlemmar om 

det är något som fattas i utbudet. Men det finns ännu inte något som visar på att något fattas. 

Men det går att höja kvalitet och utöka tillgängligheten. 

Vilket mervärde ger ett medlemskap i Unionen? 

Vi vill att mervärdet ska motsvara vår vision att skapa framgång, trygghet och glädje i 

arbetslivet.  
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Mervärdet på det personliga planet är framförallt att man har någon att prata med om sin 

arbetssituation, en expert att prata med kan få coach som vägleder i arbetslivet. 

På det kollektiva planet finns mervärde genom att man förhandlar om bättre arbetsvillkor och 

bättre löner. Om inte vi finns så kommer inte arbetsgivarna att självmant höja lönerna. 

Hur kan detta värde höjas dvs vad skulle göra ett medlemskap i Unionen mer attraktivt 

för medlemmarna? 

Se svar till föregående fråga. 

Innebär medlemmarnas krav på ett modernt fackförbund att produkter och tjänster 

behöver göras om? 

Vi behöver ständigt vara i en förändringsprocess för att ligga i framkant. För att kunna 

leverera det som medlemmar och potentiella medlemmar vill ha. Och för att vara bättre än 

konkurrenterna. 

Om vi jämför med konkurrenterna så är det inte så att vi saknar något som de gör eller gör 

något sämre. Därför är det framförallt vår image vi behöver arbeta på. För att uppväga 

imageproblematiken så kan det hända att vi kan behöva lägga till någon riktig kioskvältare för 

att uppväga detta. 

Hur involveras medlemmar i skapande och utvecklande av produkter och tjänster? 

Vi har genomfört en stor kvalitativ undersökning med 50 djupintervjuer och 5 eller 6 

fokusgrupper samt en stor kvantitativ undersökning med några tusen respondenter. Det är ett 

sätt att involvera medlemmar 

Och genom kongressen, dit medlemmar får lämna motioner. De motioner som lämnas in till 

kongressen i höst kan ju också peka på förändringsbehov och idéer. 

Hur arbetar man med att lära sig nytt och att förstå medlemmarnas behov? 

Framförallt att börjat mäter mycket mer och mer kontinuerligt. Nöjdhet, 

rekommendationsfaktor osv. 

Exempelvis när medlemsantalet går ned eller upp, vilka orsaker som ligger bakom för att 

försöka förstår. 

Har även en omvärldsbevakningsgrupp som bevakar vad som skrivs om Unionen tyda 

undersökningar osv. 
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Hur marknadsförs förändringsarbetet till personalen? 

Har precis startats. Vi har dels tagit fram stödmaterial för chefer för att de ska kunna hålla 

presentation för sina medarbetare.  

Vi har haft stormöte för all personal där vi pratat om detta. Vi har lagt ut artiklar på vårt 

Intranät där personer ur förbundsstyrelsen och personer ur personalen har fått berätta om 

förändringsarbetet och varför det genomförs. 

Hur arbetar man för att skapa engagemang och motivation och förståelse för 

förändringsarbetet hos personalen? 

Lite samma svar som tidigare fråga. Genom en kombination av piska och morot. Piskan 

innebär att vi visar på vad som händer om vi inte blir fler. Framförallt om vi tappar mycket 

medlemmar genom pensionsavgångar etc.  

Moroten är att vi visar på vilka möjligheter som ges om vi får fler medlemmar. Allt det här 

bra skulle vi faktiskt kunna göra om vi hade fler medlemmar. 

Samt att försöka vara så öppna som möjligt inom organisationen. Att uppmana anställda till 

att lämna förslag till förändringsarbetet. 

Hur involveras Unionens personal i förändringsarbetet? 

Personalen uppmuntras till att ge input till processen. Personalen kan bland annat lämna 

förslag på vilka tjänster som ska finnas och vad Unionen ska göra. 

Finns det en arbetsgrupp som arbetar med förändringsprocessen? Vilka funktioner 

ingår? 

En kombination av linjen och en arbetsgrupp. Framförallt är det marknadsenheten som arbetar 

med detta. Sen är det olika funktioner som representeras i marknadschef, sektionschef 

medlemssektionen, sektionschef värvningssektionen, marknadsstrateg, ansvarig 

ledningskommunikation, ansvarig för medlemscentret, representant från regioncheferna 

kärnarbetsgruppen/styrgruppen.  

Innebär förändringsarbetet nya arbetssätt inom organisationen?  

Ja, med siktet på 600 000 medlemmar så kan vi inte arbeta på samma sätt som tidigare. Men 

vi vet inte riktigt klart än på vilket sätt.  

Rent konkret kan vi säga att bland annat genom att flytta över en hel del av värvningsfokus till 

digitala kanaler. Likadant kan göras med tjänsteleveranser att jobba mer med att leverera våra 
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tjänster via digitala kanaler, för att uppnå volym och tillgänglighet, till exempel funktionen att 

chatta med ombudsman. 

Vilka utbildningsinsatser behövs för att man ska kunna genomföra förändringsarbetet? 

Den ena utbildningsinsatsen ligger i att öka förståelsen för våra medlemmars behov. Idag vet 

vi inte vad som kommer att behövas för ytterligare kompetensutveckling inom 

förändringsarbetet. Om vi hade varit en annan organisation så hade jag svarat att vi hade 

behövt lägga ned mer krut på förändringsprocesser, men vi har redan lärt oss en hel del om 

sådant i och med att vi har genomfört en hel del förändringsarbete. 

Vad är Unionens affärsidé? 

Visionen är ”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet 

och glädje i arbetslivet”.  

Det är egentligen det som är affärsidén också, men man kan även uppfatta en 

ändamålsparagraf som finns i våra stadgar som vår egentliga affärsidé att vi ska företräda 

medlemmar för att kunna främja den sociala yrkestätheten. 

Det som är tydligast som affärsidé är visionen. 

Finns det idésystem inom Unionen som kan krocka med och motverka ett framgångsrikt 

förändringsarbete? 

Ja, det är det som är en del av utmaningarna just med kulturen. Idag har vi väldigt ställt fokus 

- som också gjort oss framgångsrika - framförallt på våra befintliga medlemmar och då på 

vissa medlemsgrupper som har det svårt.  Det ligger lite i den fackliga idén att fokusera på de 

medlemmar som kanske har det svårast. Nu behöver vi fokusera mer även på de medlemmar 

som kanske inte behöver oss och där kan det krocka i kulturen. 

Inom kulturen finns en del vi kan jobba på framförallt vad som premieras och uppmuntras 

som kan skapa kulturen. 

Finns det idésystem inom Unionen som främjar ett framgångsrikt förändringsarbete? 

Det håller på att sättas en förändringskultur där vi vill ligga i framkant. Det som ligger kvar 

från när vi bildade Unionen är att vi vill skapa fackförbundet för våra barnbarn. 
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Vilka interna förändringar har tidigare genomförts för att möta förändringar på 

marknaden? Varför har de lyckats/misslyckats? 

En väldigt stor förändring var själva sammanslagningen mellan Sif och HTF när man slog 

samman tjänstesektorn. Den lyckades framförallt för att det var läge för det. Istället för att 

konkurrera med varandra fanns ett behov att samarbeta. En inneboende kraft att vilja skapa 

bästa möjliga medlemsnytta. Det fanns ett tydligt mål med sammanslagningen. Drivkraften att 

man ville göra något som var nytt och bättre för medlemmarna var en förutsättning som också 

ligger till grund för detta förändringsarbete.  

Den omorganisation som nu genomfördes där man tydliggjort organisationen mot olika 

målgrupper. Genom detta har vi tydliggjort fokus för att öka vår förändringskraft. 
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Bilaga 4 - Intervju med Personalchef 

Intervju med Ingela Marklund, personalchef, den 13 april 2011 

Hur många anställda har Unionen? 

Det är ca 340 anställda på förbundskontoret och ca 440 anställda på regionkontor. 

Hur arbetar man för att skapa engagemang och motivation hos personalen? 

Målstyrning som modell, Kommunikologi och individuella utvecklingsplaner bygger 

tillsammans med Samverkansavtalet en grund för att kunna skapa engagemang och 

motivation. 

I grunden har vi vårt samverkansavtal. Det är ett avtal mellan arbetsgivaren och Facklig 

samverkan på Unionen för att ge ett bra arbetsklimat och att vårt arbetssätt formas av 

inflytande delaktighet och utveckling. Man kan säga att det bygger på inflytande i det som 

påverkar i vardagen.  

Den är uppbyggd med en avsiktsförklaring och en avtalstext. Avsiktsförklaringen i 

samverkansavtalet är att kunna tillvarata den gemensamma kunskapen och kreativiteten på 

bästa sätt. För att klara detta måste alla vara aktiva i verksamheten och nå en samsyn om mål, 

medel och metoder. Genom engagerade medarbetare i Unionen får medlemmarna ut mest av 

sitt medlemskap. Grunden i samverkansavtalet är att öka inflytande för alla medarbetare. Det 

handlar om vilket arbetssätt vi har. Det som kännetecknar det är dialog på arbetsplatsen.  

På arbetsplatsmöten, enhetsmöten eller sektionsmöten pratar man om uppdraget för oss 

anställda. Och också att vi gör det redan på idé och planeringsstadiet. Gällande detta 

förändringsarbete när vi har målet att bli 600 000 medlemmar så ser vi redan på tidigt stadium 

på hur vi ska arbeta och vad ska vi göra för att få upp idéer direkt på arbetsplatsen. Vi har 

skissat på viktiga delar av medarbetarinflytande i denna process. 

Med rätten att delta tidigt i utvecklingsprocessen följer också ett ansvar för medarbetarna att 

bidra till utvecklingen av verksamheten. Har man efter delaktighet på arbetsplatsträffen tagit 

ett beslut så tar man fram ett kontrakt där det framgår vilket ansvar man har för beslutet. 

Det här kan jämföras med ett arbete när man tillsätter en arbetsgrupp som först bestämmer 

vad som ska göras för att sedan utföras av samtliga i organisationen, vilket kan skapa 

frustration. 
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Det här arbetssättet fungerar väldigt bra. Det är en spännande process som innebär att det tar 

längre tid i början, men går snabbare i slutet. Samverkansavtalet har funnits i ett år och fyra 

månader. Att gå från traditionell förhandling till samverkan tar tid, vilket vi också är väldigt 

öppna med mellan parterna.  

Gällande motivation så tror jag att det är viktigt att ha förståelse och insikt om var vi ska 

någonstans och varför vi ska nå dit. 

Inom Unionen vill vi vara unikt bra på att skapa och utveckla relationer, vilket är en strategi 

för att vi ska kunna skapa ännu större medlemsnytta. Vi har valt att satsa på kommunikologi 

som vi ser att är ett bra verktyg för detta.  

Kommunikologi är en sammanställning av forskning inom ett antal vetenskaper som har med 

kommunikation och förändring att göra som exempelvis pedagogik, ledarskap, terapi och 

försäljning.  Det finns olika arbetssätt inom det som vi arbetar med. Inom kommunikologi ser 

man på själva innehållet och kunskap, vad, hur vi kommunicerar detta, hur, samt intentionen, 

varför. Sammanfattningsvis handlar det om att kunna möta varandra. För att kunna förstå 

varandra behöver man mötas. Det gäller dels inom organisationen men också när vi träffar 

medlemmar. 

Satsningen inom kommunikologi bygger kompetens för att genomföra ett förändringsarbete, 

att kunna kvalitetsutvärdera, lära om och lära nytt. 

För att kunna skapa de här unika relationerna handlar det också om hur vi arbetar inom 

organisation. Vi ska vara ett modernt fackförbund och kommunikologin ger oss 

förutsättningar att få bättre möten och bättre kvalitet. Gällande mötesteknik så är 

kommunikologi ett bra verktyg. Vi arbetar med att få bra möten, att man vet vad mötet 

handlar om och varför vi gör det. Vi koncentrerar oss på intentionen för mötet. Tidigare hade 

vi en möteskultur att vi pratade om alla möjliga saker, som också var viktiga, men nu har vi 

blivit bättre på att hålla oss inom ramarna. 

Kommunikologin är en av de mjuka delarna vi arbetar med. Genom detta förstår jag vad jag 

ska göra, varför och hur. 

Sen har vi vår Individuella utvecklingsplan (IUP). Modellen för IUP innebär att chefen först 

träffar arbetsgruppen för att diskutera vilka frågor som är viktiga att behandla under ett 

utvecklingssamtal. Exempel på detta är att vi på Personalenheten har lyft upp frågor om vad 
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som är våra drivkrafter. I övrigt behandlar IUP frågor rörande den anställdas uppdrag, 

nätverk, kompetens, vad som ska göras mer eller mindre eller vad som behållas som det är. 

Utifrån det som gruppen kommit överens om genomförs de individuella samtalen. Varje 

individuellt samtal mynnar det ut i en handlingsplan om vad som ska göras på individnivå. 

Sen träffas gruppen igen för att diskutera övergripande om det som framkommit under de 

individuella samtalen. Detta utan att gå in på individen. 

Fyra gånger per år följs den individuella utvecklingsplanen upp. Vi ser på om man följer 

planen, om det är något som fattas osv. Vid första samtalet är det meningen att den anställda 

ska tala nittio procent av tiden. Men vid nästa samtal som också innebär feedback från chef 

ska båda prata lika mycket. Inom kommunikologin får vi olika verktyg för hur vi ska förhålla 

oss till varandra under samtalen, vilket har varit till stor hjälp. 

Sen kommer vi in på målstyrning, VIG (Very important goal), som vi också arbetar med. 

Målstyrningsarbetet är ett sätt att ha koll på vad som är viktigt att arbeta med, vad som 

prioriteras. Målstyrningen utgår från någonting som heter de fyra disciplinerna. Det bygger på 

vad som är viktigt, vad som ska prioriteras, för att vi ska kunna nå våra huvudmål. Huvudmål 

är sådant som förbundsstyrelsen har beslutat om. Exempelvis har de beslutat om 

förändringsarbetet med medlemsökning till 600 000. 

Det är endast det som stödjer de övergripande målen, exempelvis förhandlingar, som ingår i 

VIG. Även om det givetvis finns andra arbetsuppgifter och stödjande processer som också är 

viktigt. Men det ingår inte i VIG. Men alla anställda ingår inte i VIG . Om man ingår i det så 

framgår det i IUP. Till VIG är det kopplat med uppföljningssamtal. I detta är också 

kommunikologi ett bra verktyg då vi arbetar mycket med intentionen för vad vi gör. 

Vi är precis av detta arbete med kombinationen samverkansavtal, kommunikologi, IUP och 

VIG men om ca ett år tror vi att det sitter i organisationen. 

Innebär det nämnda arbetet med Målstyrning att man arbetar målstyrt? Dvs arbetar 

man inom Unionen målstyrt eller processtyrt?  

Nej, det är inte samma sak. Vi arbetar processtyrt genom att vi alltid arbetar med att 

utvecklas. Exempelvis så ska VIGarna bara gälla under sex månader, sedan revideras de. 

Vilka utbildningsinsatser behövs för att man ska kunna genomföra förändringsarbetet? 

Vi behöver lära oss nya arbetssätt. Bland annat så behövs ny kompetens för den nya 
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säljavdelningen som vi startat inom organisationen. För vi har inte redan kompetensen med 

renodlade säljare, detta är nu under uppbyggnad. 

Om vi skulle fortsätta med de arbetssätt som vi är vana med och förfina dem så kommer vi 

inte nå fram till målet på 600 000 medlemma. Vi behöver tänka på nya sätt och i nya banor. 

Därmed krävs att vi lär oss nya sätt att arbeta. En ny strategi håller på att arbetas fram och det 

kommer säkerligen innebära att det behövs ny kompetens inom organisationen. 

Nu arbetar vi med en ny modell för kompetensförsörjning, Commaea.  

Exempelvis använde vi den modellen när vi bildade enheten för POP, Politik opinion och 

påverkan, som var ett uppdrag för att bli mer utåtriktade och få mer genomslag gällande 

politik. Då kunde vi känna efter vad som behövdes göras, men vi visste inte om vi hade den 

kompetens som behövdes för detta inom organisationen. 

Då såg vi på vilken kompetens som behövs för uppdraget, vilken kompetens som redan finns 

inom organisationen och vilken kompetens vi behöver skaffa oss. Varje anställd får gå 

igenom ett formulär för att fylla i vilka kompetenser man har på en fyrgradig skala. 

När vi hade fyllt i detta på den nya enheten, POP, så kunde vi jämföra den kompetens de 

anställda angett med den kompetens som vi visste att vi behövde och genomföra en GAP-

analys utifrån de kompetenser som de anställda angett. 

Inom två år ska denna modell användas för hela organisationen. Det fungerar inte praktiskt att 

vi genför detta för hela organisationen på en gång. Ingången är att man ska bygga 

kompetensen hos individen för att klara av uppdraget för att de inte ska få krav som de inte 

klarar av.  Då är det lätt att se vad som fattas för kompetens för att klara arbetsuppgiften. 

Samma kompetenskonto följer med oavsett var du befinner dig i organisationen, vilken 

funktion, vilken enhet eller vilken chef man har. Detta skapar framförallt trygghet att man 

känner att man klarar sin arbetsuppgift, men det skapar också motivation och engagemang. 

För att få engagemang och motivation så måste man ha en trygghet.  

Som chef är detta ett väldigt bra system och genom den feedback vi har fått så ser vi att de 

anställda också har en positiv uppfattning om detta.  

Vårt uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen och om vi inte har kompetensen för detta så 

uppstår ett för stort gap som vi måste fylla med kompetens. Styrkan är att man ser på 

uppdraget och sen ser på vilken kompetens som behövs.  
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Vi arbetar aktivt för att inte hamna i en situation där omvärlden förändras och vi inte har 

kompetens att följa med. Ett enkelt exempel på en situation som en förändrad omvärld kan 

innebära är den som bibliotekarierna har gått genom. Där omvärlden förändrades med ny 

teknik. Bibliotekarierna hade då en kompetens, men inte den kompetens som behövdes för att 

klara av de nya systemen med bland annat nya sökverktyg, e-böcker etc. 

Vad har Unionen för belöningssystem?  

Vi har vanligt lönerevision med lönesamtal. De kriterier vi har för detta är de som vi hade när 

Unionen bildades (författarens anm. januari 2008) . Där har organisationen gått igenom en 

utveckling där inte belöningssystemet har hängt med. Kriterierna för bedömning är något 

diffusa, men det är något som vi arbetar på. Belöningssystemet ska också kopplas samman 

med målstyrning och individuella utvecklingsplaner. 

Belöningssystemet hänger också ihop med utvecklingsmöjligheter, finns det intresse och 

engagemang så finns det också möjlighet att utvecklas vidare inom det uppdrag man har. 

Kompetensutveckling är en form av belöning. Ingången i alla utbildningsinsatser som 

genomförs så ska alla inom organisationen få den utbildningen. Det är inte enbart chefen som 

ska ha kompetensen för att föra över på sina medarbetare utan alla ska ha samma utbildning. 

Exempelvis så har alla inom organisationen en grundutbildning inom kommunikologi på 6 

dagar. Utöver detta finns 12 dagar frivillig påbyggnadsutbildning inom detta. 

När det gäller målstyrning så har vi utbildat egna certifierade som håller i utbildning inom 

organisationen. Här är också en del av belöningssystem att om exempelvis en anställd ute på 

regionerna vill göra någonting annat, men inte kan tänka sig att flytta, så kan den personen få 

utvecklas genom exempelvis certifiering där det kan ingå i personens arbetsuppgifter att 

utbilda andra. 

Hur belönas önskvärt beteende? 

Vi har inga bonusar eller så. Men det är framförallt det som nämndes tidigare. 

Vi arbetar också generellt med att fira framgångar. Det är också en typ av belöning att man 

blir uppskattad och sedd. 

Innebär Unionens förändringsbehov att man belönar annorlunda beteende än tidigare? 

Om vi ser längre tillbaka i historien så kretsade mycket kring funktionerna ombudsmän och 
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förhandlare. I och med att omvärlden har förändrats med nya krav på organisationer så 

förändras också prioriteringen inom Unionen där alla funktioner blir lika viktiga. 

Exempelvis när vi bildade Unionen så tydiggjorde vi detta genom att rita organisationsbilden 

som ett pussel där alla funktioner är lika viktiga. Detta pussel symboliserar att alla funktioner 

är lika viktiga. Om exempelvis enheten för Verksamhetsstöd inte genomför sitt arbete så 

spelar det ingen roll hur Förhandlingsenheten genomför sitt arbete.  

Eftersom vi vill vara det nya moderna, kaxiga förbundet så innebär det också ett samspel. När 

vi gör prioriteringar så ser vi genom alla enheternas behov. Exempelvis när vi gör 

befattningsbeskrivningar så visar vi på att alla funktioner är viktiga. Tidigare var det mest 

ombudsmän som hade tydliga befattningsbeskrivningar. Det gäller att få till den positiva 

spiralen där alla stödjer varandra för att bli ett bättre förbund. 

Vi har ganska tydliga anvisningar för hur vi ska arbeta och hur vi ska nå dit. Det är också ett 

sätt att visa på vilket beteende som är önskvärt. 

Hur arbetar man för att affärsidén ska genomsyra hela organisationen? 

Vår vision är: ”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, 

trygghet och glädje i arbetslivet”. 

Det som medlemmarna och omvärlden ska se är att vi ska vara närvarande, stark, drivande, 

utvecklande. För att nå detta så måste vi anställda vara omtänksamma, professionella och 

utvecklande. Det är de ledord vi arbetar efter och ramen för vårt kulturarbete. 

Det är viktigt att anställda ser sin roll i hur visionen (affärsidén) ska uppnås - var finns jag i 

arbetet att nå visionen? Det är för att förstå hur var och en ska arbeta för att nå visionen. 

Exempelvis så pratar vi mycket inom enheterna och i IUP om hur alla anställda ska arbeta för 

att uppnå dessa ledord. Våra ledord och vad de står för finns med i alla dokument inom 

Unionen. Som exempelvis: att vara chef inom Unionen innebär att man är omtänksam, 

professionell och utvecklande.  

Hur vet man att personalens uppfattning överensstämmer med affärsidén? 

Förra våren genomfördes en stor medarbetarundersökning där frågor inom det området fanns 

med.  Resultatet gällande engagemang för vårt organisationsuppdrag blev exempelvis 

förbluffande stort. 
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Så har vi också genomfört en hälsoundersökning där frågor om engagemang om uppdraget 

också fanns med som gav bra resultat. Inom IUP så pratar vi också om hur man uppfattar 

visionen och hur man ska bidra till detta. 

Men vi har givetvis också utvecklingsområden som vi behöver arbeta med inom detta. 

Vad är de anställdas uppfattning om Unionens kultur? 

Om organisationen, gruppen och individen drar åt olika håll så motverkar det att vi når våra 

mål. Vi har arbetat ganska mycket med att vårt mål är att alla ska veta vartåt man ska och när 

man gör det tillsammans så uppnår man en enormt stor styrka. 

Inom kommunikologi så arbetar man också väldigt mycket med kulturfrågor. 

 

Man har också arbetat mycket med kultur inom arbetsgrupper för att sedan bryta ned på 

individnivå. 

Men det är också olika vad man som individ använder för ord när man beskriver kultur. 

I medarbetarundersökningen fanns också sexton olika begrepp där man fick välja ut fyra ord 

som kännetecknar Unionens kultur. Undersökningen visade stor samstämmighet, men också 

delar vi kan arbeta med. 

 

I och med den utvecklingsresa som vi har gjort från bildandet av Unionen så finns det givetvis 

områden där man känner att man inte har blivit sedd. Men det är också något som vi arbetar 

med.  

Finns det idésystem inom Unionen som kan krocka med och motverka ett framgångsrikt 

förändringsarbete? 

I och med att uppdraget kräver ett helt nytt arbetssätt så upplevs inte detta som friktionsfritt. 

Om vi exempelvis tar den nya säljsektionen som vi startat så är det inte alla som tycker om 

det att vi använder ordet sälj och att vi anställer säljare. De som vi anställer som säljare är 

vana att bli mätta i sin prestation, vilket inte övriga organisationen är van med på samma sätt. 

Det är viktigt att man inom arbetsgrupperna har en dialog om vad som ska göras och att man 

ser sin egen roll inom förändringsarbetet. Här återkommer kompetensutveckling för att vi ska 

kunna genomföra förändringen och se på vilken kompetens som saknas inom arbetsgruppen 

och på individnivå. Målstyrningen, Individuella utvecklingsplaner och kommunikologi är 

också viktiga verktyg inom detta område. 
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Finns det idésystem inom Unionen som främjar ett framgångsrikt förändringsarbete? 

Ja, det är samverkansavtalen och att vi hela tiden har arbetat med öppenhet. 

Finns det händelser som har påverkat Unionens kultur? 

Ja, ”Unionen i balans”, ett omställningsarbete som innebar personalneddragningar. Detta 

genomfördes under det första året och skedde så tidigt i Unionens historia. Det är klart att det 

påverkade byggandet av kulturen.  

Det som påverkat kulturen är framförallt den drivning som varit i organisationen från 

kanslichefens sida. En framgångsfaktor för kulturarbetet var bland annat att man redan vid 

Unionens början hade ledord klara att arbeta emot. 

Påverkas kulturen av det pågående förändringsarbetet? 

En sak som vi arbetar med är att cheferna tar tag i problem på ett tidigt stadium. Det är 

jätteviktigt för chefskapet att tala om när någonting inte fungerar som det ska. Att man inte 

sopar problemen under matta. Det är ok att säga inom exempelvis chefsgrupper eller till HR 

att man har ett problem och pratar om hur man ska lösa det och får stöd. Det tror jag är en 

framgångsfaktor. 

Vår förbundsstyrelse och Kongressen sätter ju också en yttre ram i kulturen i och med att de 

tar våra övergripande beslut. 

 

Något som också format kulturen är att vi redan i början av Unionen hade fastställt en ton, 

vilken ton man använder i kommunikation, som skulle användas inom Unionen. Gällande 

exempelvis hur man bemöter andra och hur man utformar rapporter, att de ska förstås av alla. 

Hur man ska exempelvis ska svara i telefon och hur man inte ska svara. 

Vilka interna förändringar har tidigare genomförts för att möta förändringar på 

marknaden? Varför har de lyckats/misslyckats? 

De exempel på förändringar som ligger närmas i tiden är de organisationsförändringar som 

har genomförts och som har grundat sig på förändringar inom omvärlden och hur vi ska kunna 

möta dem. Allt vi gör i organisationen grundar sig på att vi ska skapa förutsättningar för 

medlemmen i dennes vardag. Och detta kan givetvis göras på olika sätt genom exempelvis 

politik, medlemsförsäkring mm. Bland annat så har vi tydliggjort uppdraget för marknads- 

och medlemsarbete.  
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Det är svårt att analysera om dessa organisationsförändringar har lyckats eller misslyckats, 

men det visar på och vi tror att det kommer att ge bra resultat. Då tror jag att öppenheten och 

delaktigheten har lagt grunden till att detta har lyckats.  

 

Något annat som har varit lyckosamt har varit att vi har utökat kompetensen inom dessa 

områden som exempelvis anställning av en marknadsstrateg. Och att man har samlat 

befintliga kompetenser inom organisationen till en och samma funktion. 

Ett begrepp som vi har arbetat med och kommit ganska långt med är att det ska vara ordning 

och reda och nu håller vi på att arbeta fram nya saker att förbättra inom organisationen. Vi har 

under de senaste tre åren skaffat mycket nya redskap för att förbättra organisationen och vårt 

arbete utåt. Vi ska också förfina det bra som vi redan har uppnått.  

 


