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Förord 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till telekomföretagens representanter som deltagit i 

studien och ställt upp med sin tid och kunskap. Ni har hjälpt till att genomföra denna 

studie med ert engagemang och positiva inställning. 

 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Jurek Millak samt opponenterna som 

bidragit med värdefulla synpunkter. 
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Sammanfattning 
Telekombranschen är den bransch som har visat sig ha lägst kundnöjdhet enligt 

undersökningar som årligen genomförs bland konsumenterna. Missnöjet från 

kunderna är ett av de områden som medarbetarna i kundservicen dagligen får hantera, 

vilket ställer stora krav på medarbetarna gällande kunskap och möjlighet till 

beslutsfattande. Detta ställer i sin tur krav på ledaren att skapa en miljö där det finns 

förutsättningar och möjligheter för medarbetaren att kunna agera i första kontakten 

med kunden. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ledare inom telekomföretag arbetar med 

empowerment som styrkoncept i kundservicen. Ytterligare syftar studien till att utreda 

hur arbetet med empowerment uttrycker sig i verksamheten samt undersöka vilka 

konkreta effekter ledarna upplever att empowerment medför internt för 

kundserviceavdelningen. 

 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där sju semistrukturerade 

intervjuer ligger till grund för datainsamlingen. Datan har sedan analyserats utifrån 

fyra teorier med fokus på organisationsstruktur, ledarskap och empowerment. 

 

Sammanställningen av datan tyder på att ledare inom telekombranschen själva anser 

att de ger medarbetarna befogenheter och behörigheter att kunna fatta egna beslut för 

att lösa kundens ärende i den första kontakten. Resultatet från studien visar emellertid 

på att ledarna använder empowermentliknande arbetssätt som verktyg i specifika 

arbetsmoment där kundservicemedarbetarnas kunskap anses viktig, snarare än ett 

koncept som genomsyrar hela kundserviceverksamheten. 

 

Nyckelord: Beslutsfattande, empowerment, kundservice, ledarskap 
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Abstract 
According to annual reports, the telecom industry is the sector that has the lowest 

customer satisfaction. The customers’ dissatisfaction is one of the areas that co-

workers in Customers service have to handle on a daily basis, which places great 

demands on the co-workers according to knowledge and the ability to make decisions. 

As a result of this, the leaders have to create a work environment where the co-

workers’ have conditions and opportunities to act in the first contact with the 

consumer. 

 

The purpose with this study is to examine how leaders in the telecom industry use 

empowerment as a concept in Customer service. Further, the study purposes to 

examine how the work with empowerment is expressed in the organization and what 

consequences the leaders experience that empowerment has on the Customer service 

department. 

 

The study has been made from a qualitative perspective where seven semi-structured 

interviews are the basis for the data collection. The data has been analyzed from four 

theories that focuses on organizational structure, leadership and empowerment. 

 

The compilation from the data collection indicates that leaders in the telecom industry 

consider that they give power and privileges to the co-workers to be able to make 

their own decisions in order to solve the customer’s case in the first contact. The 

result from the study shows on the other hand that leaders use empowerment-

influenced work procedures as a tool in specific work activities where the co-workers 

in Customer service knowledge is highly valuable, rather than a concept that 

permeates the organization as a whole. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en introduktion till det valda ämnet. Bakgrunden till problemet 

diskuteras med fokus på telekombranschens kundservice i Sverige. Därefter följer 

problemformulering, syfte, avgränsningar och definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 
Industrialismens genombrott, med start i Storbritannien på 1700-talet, utkristalliserade 

i ett behov av väl fungerande kommunikationer för att kunna vidga marknaderna. En 

större efterfrågan på produkter resulterade inte bara i att transporter gällande varor 

ökade utan även ett behov av att transportera information och meddelanden på ett 

effektivt sätt vilket var starten för det som idag kallar telekommunikation. (SO-

rummet) Sverige har sedan länge varit ett framgångsrikt land på 

telekommunikationsområdet (Länsstyrelsen). I och med den snabba 

teknikutvecklingen som på senare tid skapat oanade möjligheter har 

telekombranschen genomgått det största paradigmskiftet någonsin i dess historia när 

internet blev mobilt. (Veckans affärer, 2008) 

 

År 1993 öppnade Sverige som ett av de första länderna marknaden för konkurrens, 

därmed skapades dagens marknad för elektronisk kommunikation, 

telekommarknaden. Telekommarknaden i Sverige består av ett antal aktörer som vuxit 

starkt och dominerar marknaden sedan liberaliseringen på 90-talet, där konkurrensen 

om slutkunderna är hård. (Riksrevisionen, 2013) Då utbudet av produkter i branschen 

tenderar att upplevas mer och mer homogena blir ett sätt att skaffa konkurrensfördelar 

att lyfta sin servicenivå, exempelvis i kundservicen (Svenskt kvalitetsindex 2014). 

 

Samtidigt som marknaden växer rapporterar Svenskt kvalitetsindex (2014) år efter år 

att telekombranschen är den bransch som har lägst kundnöjdhet med ett genomsnitt på 

under 70 procent. Även konsumentverket har i sin rapport för 2014 redogjort för de 

marknader där missnöjet hos konsumenterna är som störst. Fast telefoni, 

mobiltelefoni, internet och tv-abonnemang är exempel på marknader som ligger högt 
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på listan och gemensamt för dessa marknader är att de tillhör telekombranschen 

(Konsumentverket 2014). 

 

Grönroos (2008) framför att klagomålshantering, som en del av uppgiften inom 

kundservice, är ett exempel på aktivitet inom företag som betraktas som 

administrativa, ekonomiska eller tekniska rutiner och procedurer som måste existera 

och hanteras. Åsbrink (2014) menar på att kundservicen är ett företags ansikte utåt. 

Då kundservicemedarbetarna sitter i frontlinjen och ibland ställs inför riktigt 

missnöjda kunder ställer organisationer höga krav på bemötande och kompetens. 

Mellan samtalen måste medarbetarna snabbt släppa och ställa om samt ha fullt fokus 

på den nya de pratar med. Detta ställer stora krav på medarbetarna att lyckas behålla 

engagemang och servicenivån. På senare tid har organisationer börjat förstå 

tjänsternas strategiska värde i det paket man erbjuder kunderna samt den potential 

tjänsterna har vad gäller att utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga fördelar 

(Grönroos 2008). 

 

Kundservice är en tjänst som företagen erbjuder sina kunder. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är en utmärkande dimension på en tjänst att den ofta konsumeras i 

samma ögonblick som den skapas (jämför exempelvis med en försäkringsstjänst där 

köp och konsumtion ej sker samtidigt). Detta ställer stora krav på medarbetarna vad 

gäller god kunskap och förståelse för hela verksamheten men även att företagen ger 

medarbetarna mandat att ta egna initiativ och beslut (Åsbrink 2014). Med mandat att 

ta egna initiativ och beslut menas att makten att fatta beslut flyttas ner till medarbetare 

på operativ nivå, således ökar delaktigheten i beslutsfattandet. I början på 1980-talet 

började denna ledarskapsstrategi att användas mer frekvent inom 

managementlitteraturen och då benämnt som empowerment (Collins 1999). 

Exempelvis Wilkinson (1998) skriver om empowerment och dess framväxt som en 

förändring från Taylors syn på organisering av företag, det vill säga från 

arbetsspecialisering utan självbestämmande till en gradvis ökning av delaktighet i 

arbets- och beslutsprocesser. 
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1.2 Problematisering 
Som tidigare nämnts i bakgrunden är telekombranschen en av de branscher som har 

störst problem med missnöjda kunder. Feedback från missnöjda kunder kan hjälpa ett 

företag att få upp ögonen för interna problem (Åsbrink 2014) och blir därför en viktig 

strategisk fråga. Då det alltid är den externa kunden som värderar och avgör kvaliteten 

i slutprodukten speglar graden av kundtillfredsställelse det slutliga måttet på kvalitet 

(Bergman & Klefsjö 2012). Detta öppnar upp för frågor kring hur företag på bästa sätt 

kan ta tillvara på kundens åsikter via kundservicen. 

 

Enligt en rapport från Svenskt kvalitetsindex (2014) upplever klagande kunder inom 

telekombranschen att klagomålshanteringen inom kundservicen är långt ifrån 

godkänd. För att vara konkurrenskraftig och behålla existerande kunder krävs det att 

företagen ser till djupare och mjukare värden. Kunder som har upplevt en bra 

behandling i samband med sina klagomål är också kunder som är nöjdare och mer 

lojala än de som inte har haft anledning att klaga. I jämförelse med andra branscher 

visar kunderna inom telekom ett beteende som är mer lättrörligt, det vill säga inte är 

trogen sin operatör. Således har företagen mycket att vinna på en förbättrad 

klagomålshantering. Men vilka befogenheter har medarbetarna inom kundservicen att 

motsvara kundens förväntningar i det första samtalet? 

 

Resultatet från en marknadsundersökning som Konsumentverket (2015) genomfört 

visar på att den högsta andelen missnöjda kunder, som också framför sina klagomål 

till företaget, finns inom telekomsektorn. Konsumentverket anser vidare att 

operatörernas kundtjänst spelar en viktig roll i att lösa konsumenternas problem och 

menar på att tillgänglighet, kompetens och kundservicens roll i företaget är centrala 

delar för att lösa dessa problem. Svenskt kvalitetsindex (2010) definierar problemet på 

ett liknande sätt och uttrycker att“när det gäller klagomål så är det tydligt att 

antingen så löser leverantören det på en gång eller inte alls. Detta ställer höga krav 

på den som tar emot klagomål och hanteringen”. Detta ställer i sin tur krav på ledaren 

att skapa en miljö där det finns förutsättningar och möjligheter för medarbetaren att, 

utan dröjsmål, kunna agera i dessa situationer. Förutom att kunden upplever ett större 

missnöje när problemet inte kan lösas i första kontakten med företaget så är det inte 

heller bra ur företagets perspektiv. Missnöjet kan bland annat bli mer resurskrävande 
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vilket medför ökade kostnader samt minskar företagets tillförlitlighet. (Svenskt 

kvalitetsindex 2014) 

 

Ett av problemen hos telekombolagens kundservice är den höga personalomsättningen 

vilket bidrar till en försämrad kunskap hos medarbetarna (Isacson 2014). Hög 

personalomsättning bidrar till högre kostnader och en ökad osäkerhet i organisationen 

då kompetens går förlorad. Som beskrivet i bakgrunden behöver medarbetare få 

mandat att ta egna initiativ och beslut, vilket kan resultera i mer motiverade, 

engagerade och lojala medarbetare. (Åsbrink 2014) På vilket sätt kan ledare arbeta 

med hanteringen av kundmissnöje och samtidigt skapa en organisationskultur där det 

uppmuntras att fatta egna beslut och ta ansvar? Hur ser företag i telekombranschen på 

empowerment som styrkoncept för att engagera och motivera medarbetarna i 

kundservicen? 

 

Att arbeta med empowerment är dock inte helt problemfritt. Några av de svårigheter 

som ofta framförs i samband med empowerment är bland annat att det är någonting 

som i teorin kan appliceras på alla typer av företag och i alla situationer samt att det 

inte finns någon entydig definition av begreppet vilket gör det otydligt för ledare och 

medarbetare. (Wilkinson 1998) Konsekvensen av dessa problem blir även att 

empowerment som koncept uttrycker sig olika i alla företag och kan således vara svårt 

att jämföra mellan organisationer. Hur ser arbetet med empowerment ut i 

telekombranschen och hur agerar ledare utifrån detta koncept för att utveckla 

kundservicen? Kan man se någon samband mellan hur företag organiserar sin 

kundservice och hur de arbetar med konceptet empowerment? Dessa resonemang 

leder fram till vår problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 
I vilken utsträckning arbetar ledare i telekombranschen med empowerment som 

styrkoncept i syfte att förbättra organisationens kundservice? Vilka effekter medför 

arbetet med empowerment?   
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1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur ledare inom telekomföretag arbetar med 

empowerment som styrkoncept i kundservicen. Ytterligare syftar studien till att utreda 

hur arbetet med empowerment uttrycker sig i verksamheten samt undersöka vilka 

effekter ledarna anser att empowerment medför internt för kundserviceavdelningen. 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till ett ledarskapsperspektiv och kommer endast att studera 

ledarskapets roll i telekomföretagens kundserviceavdelningar. Detta innebär att 

studien inte kommer involvera intervjuer med företagens kunder eller medarbetarna 

som arbetar i kundservicen. Vidare kommer studien inte att undersöka bakgrunden till 

kundernas problem utan fokusera på ett företagsperspektiv och endast studera i vilken 

utsträckning företagen arbetar med empowerment i kundservicen.   

 

1.6 Definitioner 
• Telekom - är en förkortning av telekommunikation och omfattar 

kommunikation genom text, ljud, bild, data och liknande (Telekompaniet). 

• Kundnöjdhet - är ett mått som används av SKI för att beskriva hur kunderna 

upplever image, produkt- och servicekvalitet, prisvärde och de förväntningar 

som kunderna har. Kundnöjdhet och kundlojalitet representerar två viktiga 

nyckelindikatorer för organisationer, där den andel kunder som inte är nöjda 

indikerar på ett missnöje gentemot företaget. (Svenskt Kvalitetsindex, 2014) 

• KPI - Key Performance Indicator, är den engelska termen för nyckeltal. 

Nyckeltal är användbara hjälpmedel som företag brukar för övergripande 

jämförelser och analyser mellan de olika funktionerna på företaget. Varje 

företag konstruerar och använder sig av nyckeltal som som är anpassade efter 

deras specifika struktur och behov. (Storhagen 2011) 

• NKI - Nöjd Kundindex, är ett nyckeltal och index för kundnöjdhet som kan 

mätas både intern och externt och visar på hur nöjda kunderna är med det 

företag de handlar med (Bergman & Klefsjö 2012).  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs för de teorier som anses relevanta för undersökningen och 

som kommer att ligga till grund för studiens analys av insamlad data. 

 

Det finns ett antal nyckelbegrepp i studien som behandlar ledarskap, strukturen i 

organisationerna och empowerment. Utifrån dessa synsätt har en teoretisk referensram 

byggts upp för att svara till studiens syfte. Ledarskapet sammanlänkar de olika 

teorierna genom att vara det övergripande perspektiv varifrån studien har sin 

huvudsakliga infallsvinkel. Organisationens struktur och empowerment tillhör 

processer som ledarskapet styr över och som studien behandlar. Det handlar om att 

välja en ledarskapsstrategi som fungerar i förhållande till syftet men som också får 

stöd i resten av organisationen. För att öka förståelsen gällande organisationernas 

struktur, uppbyggnad kring ledarskapet samt kundservicens relation till resten av 

organisationen har en teori om organisationsstruktur valts ut. För att vidare ha 

möjlighet att analysera företagens arbete med empowerment ur ett 

ledarskapsperspektiv har teorier om transformativt ledarskap, deltagande ledarskap 

och empowerment valts ut. Slutligen kompletteras den teoretiska referensramen med 

olika perspektiv på temat ledarskap och empowerment från tidigare forskning. Detta 

för att få en bättre förståelse för det område som studien syftar till att undersöka.  

 

2.1 Organisationsstruktur 
Baserat på Sveningsson och Alvehus (2012) handlar styrning av organisationer 

generellt om att skapa arbetsfördelning och samordning av uppgifter och människors 

agerande. Diskursen angående hur människor ska samordna sina ansträngningar har 

länge varit ett centralt huvudtema, där frågan är vilken typ av organisationsstruktur 

som bidrar till det bästa resultatet och som leder till att organisatoriska mål och 

ambitioner kan realiseras inom företaget. Detta handlar formellt sett om hur 

organisatoriska resurser kan nyttjas på bästa sätt. Man talar ofta om samordning, 

kontroll och styrning där det med andra ord handlar om att skapa ordning och reda 

bland resurserna i organisationen. Syftet är att uppnå någon form av strukturell 

fördelning och samordning av arbetsuppgifter och ansvarsförhållanden mellan 



	   7	  

funktioner, roller och människor. Valet av organisationsstruktur påverkas och beror på 

vilken bransch, verksamhet och produkt eller tjänst som företaget erbjuder.  

Ett sätt att studera organisationsstrukturen i företag är genom att visualisera 

strukturen, där ett organisationsschema ritas upp som redogör för organisationens 

formella ansvarsstruktur. Tillsammans med regler och befogenheter illustrerar 

organisationsschemat en aspekt av den byråkratiska struktur som genomsyrar 

organisationen och är på så sätt viktig för hur livet i organisationen fungerar. Ett 

organisationsschema är en förenklad bild som målas upp och visar på en del av hur en 

organisation är strukturerad. Via detta strukturella resonemang framförs ett 

spänningsfält där enkelhet och tydlighet är på ena sidan och komplexitet och 

föränderlighet på den andra. (Sveningsson och Alvehus 2012) 

2.1.1 Fyra organisationsstrukturella dimensioner 

Enligt Sveningsson och Alvehus (2012) visar ett organisationsschema på den 

arbetsdelning och auktoritetshierarki som existerar i en organisation. Schemat klargör 

dels en horisontell arbetsdelning mellan funktioner och/eller marknadsenheter och 

dels en vertikal arbetsdelning mellan olika hierarkiska nivåer. Dessa kompletteras 

med en dimension som förtydligar hur arbetsuppgifterna i sig påverkas och en 

maktdimension. Organisationsstrukturens dimensioner delas vanligen upp i: 

• horisontell arbetsdelning 

• vertikal arbetsdelning 

• standardisering och formalisering av arbetsuppgifter 

• (de-)centralisering av beslutsfattande 

 

Horisontell arbetsdelning 

Handlar om en differentiering och specialisering av de arbetsuppgifter som måste 

finnas och genomföras i en organisation, exempelvis inköp, försäljning, produktion 

och ekonomi. Specialisering av arbetsuppgifter ökar formaliseringen av grupper med 

specialister i organisationen och därmed ökar komplexiteten vilket driver på 

horisontell arbetsdelning. Strukturen i stora organisationer tenderar ofta att vara mer 

komplex på grund av att de har en långt driven specialisering av kunskaper och 

färdigheter som resulterar i många olika specialiserade arbetsuppgifter.  
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Vertikal arbetsdelning 

Behandlar antalet beslutsnivåer, det vill säga hur många “lager” som finns i 

organisationsschemat samt i organisationen. Visar på fördelning mellan över- och 

underordnade. Fler chefsnivåer driver på komplexiteten och ökar kraven på 

samordning och kontroll av arbetsuppgifterna mellan beslutsnivåerna. I takt med att 

horisontell arbetsdelning tilltar ökar oftast även vertikal arbetsdelning, på grund av att 

ökad specialisering inom organisationen skapar ett behov av ökad övergripande 

samordning. En “platt” organisation har relativt få beslutsnivåer medan en klassisk 

byråkratisk organisation visar på flera nivåer och en djupare vertikal struktur. I och 

med att organisationer reducerar antalet beslutsnivåer brukar man även decentralisera 

befogenheter, detta resulterar i att beslut upplevs som enklare och därmed mindre 

byråkratiska då färre personer involveras i beslutsfattandet.  

 

Standardisering och formalisering av arbetsuppgifter 

Formalisering och standardisering av arbetsuppgifter har på olika sätt ett samband till 

olika former av arbetsdelning. En tilltagande arbetsdelning ökar behovet av kontroll 

och samordning i organisationer vilket brukar skapa grupper eller avdelningar där 

arbetsprocesser, normer, resultat, färdigheter och kunskaper standardiseras, så kallad 

formalisering, som syftar till att generera identiska resultat. Formaliseringen av 

arbetsprocesser karakteriseras av tydliga arbetsbeskrivningar, rutiner, regler och 

procedurer för hur arbetet ska utföras på effektivast sätt vilket sägs bidra till 

stordriftsfördelar samt förutsägbarhet. Individens möjlighet att influera och påverka 

sitt arbete är oftast större i organisationer som har mindre formaliserade 

arbetsprocesser.  

 

(De-)centralisering av beslutsfattande 

Centralisering av beslutsfattande beskriver i vilken utsträckning organisationer 

koncentrerar den formella makten att fatta beslut till en särskild person (chef), 

kommitté eller annan enhet, oftast i ledningen av organisationen. I det moderna 

affärslivet brukar flera skäl framföras som behandlar vikten av att decentralisera 

makten att fatta beslut i organisationer. Ett är att beslutsfattare inte längre har tid och 

möjlighet att bearbeta all tillgänglig information vid sitt beslutsfattande. För att 

underlätta informationshanteringen delegeras delar av beslutsfattandet så att fler 

personer i organisationen kan ta del av och bearbeta informationen. Decentralisering 
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bidrar även med att öka flexibiliteten i verksamheten och anses viktigt för att 

organisationerna ska kunna möta och anpassa sig till den föränderliga omgivning som 

de befinner sig i. Makten gällande beslutsfattande i organisationer bör förläggas hos 

de personer som har möjlighet att snabbt svara på krav och förväntningar från 

omgivningen, exempelvis medarbetarna i verksamheten som är närmare marknaden 

och har ett behov av att kunna fatta beslut.  

 

2.2 Ledarskapsteorier 
Skillnader i organisationer och kulturer kräver olika typer av ledarskap för att fungera 

optimalt. Ledarens roll kan anta olika skepnader för att uppnå syftet med ledarskapet. 

Genom forskning inom området ledarskap och management har en mängd olika 

ledarskapsroller identifierats. (Nahavandi 2015) Vi har, som tidigare nämnt, valt ut 

teorierna transformativt och deltagande ledarskap. 

2.2.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt och transaktionellt ledarskap utvecklades som konceptualiserade 

teorier av James McGregor Burns under 1970-talet (Bass & Riggio 2006) och har 

därefter blivit föremål för både diskussioner och vidareutveckling (Maasod et al 

2006). Burns beskriver dessa två ledarskapsteorier som motpoler och förklarar vidare 

det transformativa ledarskapet som en process där “leaders and followers raise one 

another to higher levels of morality and motivation”, alltså med betoning på etik och 

moral. Bass utvecklade denna syn på det transformativa ledarskapet mot ett mer 

relations-emotionellt synsätt och betonar vikten av att vara en bra visionär och 

retoriker som samtidigt skapar starka band till sina anhängare. (Maasod et al 2006) 

 

Nahavandi menar att transformativt ledarskap innebär ett utbyte mellan ledaren och 

medarbetarna. Till skillnad från transaktionellt ledarskap som handlar om att ledaren 

förser medarbetarna med resurser och mer individuella belöningar i utbyte mot att de 

utför sina arbetsuppgifter så handlar transformativt ledarskap mer om att visa på den 

symboliska, inre, meningen med arbetet. Ledarens uppgift är att vara en förebild och 

därigenom skapa mening, motivera och engagera medarbetarna så att alla tillsammans 

arbetar för att utveckla och utmana varandra, och på så vis också uppnå de 
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gemensamma målen. (Nahavandi 2015) Viktiga medel i arbetet är att öppna upp för 

delaktighet och identifikation med uppgiften men också att få medarbetarna att se 

bortom sina individuella behov och istället se till gruppens bästa. I utbyte mot den 

symboliska visionen får ledaren respekt hos sina anhängare och ledarskapet formas 

också av att ledaren och medarbetarna skapar ett känslomässigt band till varandra. 

(Bass 1990) 

 

För att uppnå storskaliga förändringar menar Nahavandi (2015) att transformativt 

ledarskap bygger på tre grundstenar; karisma och inspiration, intellektuell stimulans 

och individuell omtanke.  

 
	  

Figur	  1.	  Transformativa	  ledarskapets	  faktorer	  (Nahavandi	  2015;	  egen	  bearbetning) 

 

Med karisma och inspiration menas att det skapas ett emotionellt band mellan ledaren 

och medarbetarna. Detta emotionella band resulterar både i att medarbetaren 

inspireras av och anammar ledarens vision, men även att det skapas förtroende och 

lojalitet mellan parterna, en identifikationsprocess. Intellektuell stimulans handlar om 

ledarens förmåga att motivera medarbetarna att utvecklas, se nya perspektiv och att ta 

egna beslut i olika problemsituationer. Som en del i att utveckla sina medarbetare kan 

ledaren belysa vikten av empowerment, vilket ökar medarbetarnas möjlighet att själva 
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utveckla och finna nya lösningar. Den sista faktorn i transformativt ledarskap, 

individuell omtanke, handlar om att ledaren behöver se till alla enskilda medarbetare 

och utveckla en personlig relation till dessa. Genom att ha en personlig relation till 

varje medarbetare kan ledaren även anpassa arbetet, och sitt eget ledarskap, utifrån 

varje enskild individs förmåga och behov. 

 

Även Bass (1990) diskuterar detta och menar på att dessa tre faktorer är avgörande för 

en ledares framgång men visar också på en fjärde faktor, idealiserat inflytande (Bass 

& Riggio 2006). Idealiserat inflytande innebär att ledaren behöver anpassa sitt 

beteende och agerande så att det möjliggör för rollen som förebild. Förutom ledarens 

beteende så utgör de attribut som ledaren tillskrivs av sina anhängare en del av det 

idealiserade inflytandet och blir därför en viktig faktor för ett framgångsrikt 

transformativt ledarskap (Bass & Riggio 2006). 

                     

I frågan om vem som helst kan bli en transformativ ledare menar Nahavandi (2015) 

att vissa personlighetsdrag är svåra att träna upp, exempelvis att intellektuellt 

stimulera sina medarbetare, varför en transformativ ledare behöver besitta dessa 

egenskaper från början. Bass och Riggio (2006) påstår å andra sidan att transformativt 

ledarskap är någonting som går att lära upp och menar att utbildningar och träning 

inom ämnet i samband med bland annat feedback och rådgivning möjliggör för detta. 

2.2.2 Deltagande ledarskap 

Som ledare ställs man inför funderingar om medarbetarnas involvering i olika 

arbetsprocesser och besluten kring dessa. Deltagande ledarskap grundar sig i att göra 

medarbetarna delaktiga i beslutsfattande. (Nahavandi 2015) Beroende på situation kan 

omfattningen av det deltagande ledarskapet graderas på en skala från inget inflytande 

till mycket inflytande. Skalan består i sitt grundutförande av fyra nivåer där det 

autokratiska ledarskapet representerar den lägsta nivån av involvering från 

medarbetarna, det vill säga att ledaren ensam fattar besluten. Det konsultativa 

ledarskapet, som kommer näst på skalan, innebär att ledaren lyssnar till 

medarbetarnas synpunkter men tar besluten själv. Efter konsultation kommer 

gemensamt beslut som innebär att ledaren och medarbetarna gemensamt diskuterar 

kring och fattar beslut, dock har ledaren fortfarande något mer inflytande i processen 
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än de andra. Den fjärde, och mest involverande beslutsnivån, är delegering. Denna 

nivå innebär att ledaren delegerar ansvar och befogenheter till individer eller grupper 

för att de själva ska kunna fatta beslut utan ledarens involvering. (Yukl 2010) 

Yukl (2010) beskriver även de fördelar som ett deltagande ledarskap kan medföra till 

en organisation och betonar framförallt möjligheten till högre beslutskvalitet, större 

acceptans bland deltagarna, högre tillfredsställelse med beslutsprocessen och större 

möjlighet att utveckla färdigheter i beslutsfattande. Samtidigt är det viktigt att en 

ledare förblir just ledare och inte lämnar ifrån sig allt ansvar till de underordnade då 

ledaren är ytterst ansvarig för de beslut och konsekvenser som fattas inom dennes 

befogenheter (Yukl 2010). 

 

För att lyckas med det deltagande ledarskapet krävs enligt Nahavandi (2015) att vissa 

kriterier är uppfyllda samt att situationen i sig är den rätta. Hon menar att det 

deltagande ledarskapet är lämpligt när: 

• det finns tid 

• uppgiften är komplex och mångfacetterad 

• medarbetarnas engagemang är av stor vikt för ett lyckat genomförande 

• ledaren och medarbetarna är redo och då organisationskulturen är stöttande 

• interaktion mellan ledare och medarbetare inte hindras av uppgiften, 

strukturen eller miljön. 

 

2.3 Empowerment 
Organisationsformernas utveckling över tiden menar Rubenowitz (2004) beror på 

insikten att man måste utnyttja andra resurser i verksamheten för att bli 

konkurrenskraftig. Under den tid när empowerment slog igenom fanns det behov i 

organisationerna att bli effektivare och skaffa konkurrensfördelar inom andra 

områden än inom tekniken och administrationen, där de tidigare fokuserat sitt 

förbättringsarbete. Insikten i hur man kan tillgodose sig konkurrensfördelar och en 

bättre produktivitet och lönsamhet är beroende av hur arbetet fördelas samt hur de 

anställdas kompetens tas tillvara i organisationen. Den nya synen på organisering 

utmärkte sig via ledningens vilja och förmåga att ge mindre enheter en ökad grad av 

självständighet. 
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Wilkinson (1998) menar att begreppet empowerment härstammar från den senare 

delen av 1980-talet i USA. Från att tidigare använts inom politiken och sociologin 

växte begreppets popularitet under 90-talet då det även utvecklades inom 

organisationer. Han beskriver att empowerment associeras med managementrörelser 

som Human Resource Management (HRM) och Total Quality Management (TQM), 

två populära styrkoncept som implementerades i organisationer för att de skulle vara 

konkurrenskraftiga på en globaliserad marknad där kundernas krav gällande kvalitet, 

design och service tilltog. Framväxten av empowerment har fungerat som en motpol 

till taylorism och byråkrati där tankeverksamhet och beslutsfattande varit en 

ledarfråga och där medarbetarnas kreativitet begränsats till förmån av att man sett 

dem som kuggar i ett hjul. Förtroende, teamwork och empowerment var ett nytt 

synsätt för ledare att engagera och motivera medarbetarna. Ordet empowerment har 

sitt ursprung i begreppet power som betyder kraft, styrka och makt men Wilkinson 

poängterar att ett problem med empowerment är att det inte finns någon entydig 

definition av begreppet. I teorin syftar det till maktfördelning och maktdelning och i 

praktiken framhålls ett ökat engagemang och produktivitet när medarbetarna blir 

delaktiga i beslutsprocesser. 

 

Diskussionen vad gäller organisationernas vikt av att vara konkurrenskraftig på andra 

sätt än tidigare påpekas även av Johnson (1992) i början på 90-talet. Han syftar på att 

organisationer skapar konkurrensfördelar i en globaliserad konkurrensutsatt ekonomi 

genom att förbättra verksamhetens interna relationer. Johnson (1992) såg 

förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter i organisationer kopplade till den 

traditionella tanken då allt går ifrån toppen, där cheferna står för 

informationsbehandling, planering och beslutsfattande, för att sedan trycka ned detta 

till botten på organisationen. Han menar att man vinner på att detta system vänds så 

att vägarna går från botten till toppen. För att organisationer på ett framgångsrikt sätt 

ska kunna klara av detta krävs det att medarbetarna får en större delaktighet i 

verksamhetens beslut samt får en bättre möjlighet till utveckling av sig själva. För att 

medarbetarna ska vara motiverade och prestera bra krävs att de känner sig värdefulla 

och respekterade menar Johnson. 

 

Empowerment, enligt Nahavandi (2015), handlar om hur organisationer vågar ge 

ansvar och dela makt med underordnande i organisationen genom att flytta ner 
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makten gällande beslutsfattandet och rätten att genomföra besluten till de lägsta 

möjliga nivåerna. Målet ligger i att öka medarbetarens prestationsförmåga och 

självständighet för att kunna visa på bättre organisatoriska resultat. Den 

underliggande meningen med empowerment är att dela makten med de som behöver 

den för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Denna delaktighet förser människan med 

en tro på dess möjlighet och har positiva effekter på effektivitet. Empowerment ses 

som ett motivationsverktyg där möjligheten att styra skapar en känsla av att lyckas. 

Att uppmuntra medarbetarna till deltagande i målsättningar bidrar till att internalisera 

och skapa ett engagemang att uppnå satta mål. Empowerment är ett verktyg som 

stimulerar flexibilitet, teamarbete och snabb reaktion på förändringar i miljön. 

 

Tabellen nedan visar hur Rubenowitz (2004) menar att huvuddragen i tankarna varit 

förut, vid en mer traditionell styrning och hur det kan se ut när man gått ifrån det. 

Förändringar har bidragit med att skapa väl fungerande organisationer, anpassade för 

dagens förutsättningar där mer moderna styrkoncept råder, dit empowerment räknas. 

 

Tabell	  1.	  Jämförelse	  traditionell	  styrning	  och	  modern	  styrning	  (Rubenowitz	  2004)	  

Traditionell	  styrning	   Modern	  styrning	  
Formaliserade	  föreskrifter,	  utrustning,	  
maskiner	  och	  materiella	  resurser	  är	  av	  
avgörande	  betydelse	  för	  
verksamheten.	  

Människors	  kompetens	  och	  samspelet	  
dem	  emellan	  är	  av	  avgörande	  
betydelse	  för	  verksamheten	  

Ledaren	  betraktar	  den	  byråkratiska	  
organisationen	  och	  
produktionssystemet	  som	  ett	  
maskineri,	  som	  han	  eller	  hon	  kan	  styra	  
och	  kontrollera	  och	  där	  de	  anställda	  
ingår	  som	  element	  i	  en	  mekaniserad	  
eller	  byråkratiserad	  process.	  

Ledaren	  fastställer	  mål	  för	  
organisationen,	  engagerar	  
medarbetarna	  i	  idéutvecklingen	  och	  
har	  samordnad	  självständighet	  som	  
bärande	  administrativ	  princip.	  

Genom	  strategisk	  planering	  garderar	  
man	  sig	  mot	  osäkerhet.	  

Det	  gäller	  att	  på	  ett	  flexibelt	  sätt	  skapa	  
förutsättningar	  för	  att	  snabbt	  reagera	  
på	  nya	  signaler	  från	  marknaden	  
(kunder,	  klienter,	  patienter	  etc.)	  och	  
utnyttja	  osäkerhetens	  dynamik,	  dvs.	  att	  
ha	  alternativa	  lösningar	  i	  beredskap.	  	  

Marknadsföring	  är	  centraliserad	  och	  
knuten	  till	  specialistfunktioner.	  

Medarbetarna,	  även	  längst	  ner	  i	  
hierarkin,	  görs	  medvetna	  om	  
verksamhetsidéerna	  och	  involveras	  i	  
verksamheten	  och	  kontakterna	  med	  
omvärlden.	  	  

 



	   15	  

Utifrån framförallt Nahavandi (2015) och Rubenowitz (2004) synsätt på konceptet 

empowerment definieras empowerment i studien som: 

 

Ett styrkoncept som innebär att ledare flyttar ner makten till lägre nivåer i 

organisationen i syfte att engagera och uppmuntra medarbetarna att delta i 

beslutsfattande och öka ansvarstagandet. 

 

2.4 Tidigare forskning 
Från tidigare forskning inom området ledarskap och empowerment pekar Appelbaum 

et al. (2015) på två nyckelfaktorer som påverkar en framgångsrik implementering av 

konceptet empowerment i en organisation. Dessa två faktorer är om organisationen 

har en teambaserad struktur samt om den genomsyras av en kultur som bygger på 

förtroende och öppen kommunikation. Ledarskapets betydelse i relation till 

empowerment av medarbetare visade på fördelar med att ha en transformativ 

ledarskapsstil men samtidigt kunde det transaktionella ledarskapet inte negligeras. 

Detta eftersom rätt kombination av incitament och belöningar i förhållande till en viss 

organisationskultur snarare kan föda empowerment bland vissa medarbetare.  

 

Även Özaralli (2003) har i sin undersökning studerat relationen mellan transformativt 

ledarskap, empowerment och team-effektivitet. Ett transformativt ledarskap skulle 

enligt Bass (1985, se Özaralli 2003) resultera i att medarbetarna presterade över 

förväntad nivå som en följd av ledarens sätt att påverka dem. Özaralli (2003) ville 

även undersöka om sannolikheten är större att medarbetare blir mer effektiva som 

team om teamet ges empowerment och känner att de är självstyrande och kan vara 

med och påverka. Studien visade på att ett transformativt ledarskap bidrar till en ökad 

känsla av empowerment bland medarbetarna samt att team blir effektivare ju mer 

teammedlemmar upplever att empowerment ges inom teamet.  

 

Fernandez och Moldogaziev (2011) forskade på empowerment och dess effekter inom 

den offentliga sektorn där organisationer har använt empowerment som ett verktyg för 

att förbättra medarbetarnas prestation och arbetstillfredsställelse samt för att stimulera 

innovationsförmågan. Valet av den offentliga sektorn som studieobjekt motiverades 
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av att organisationerna inom denna sektor har en hierarkisk struktur som består av 

tröga processer och system som hämmar medarbetarnas kreativitet och innovation. 

Forskningen visade på att när ledare använder empowerment-metoder som syftar till 

att ge medarbetarna tillgång till arbetsrelaterad kunskap och kompetens samt beviljar 

dem större handlingsfrihet bidrar detta till att positivt påverka medarbetarnas 

upplevda prestationsförmåga. Däremot, empowerment-metoder som ämnar att belöna 

medarbetarna baserat på deras prestationsförmåga och därigenom förser dem med mer 

information gällande organisatoriska mål och prestationer visar sig inte ha någon 

betydande påverkan på den upplevda prestationensförmågan. Huruvida användandet 

av empowerment blir effektivt beror därför på ledarens kunskap kring uppsättningen 

av tillgängliga empowerment-metoder och den påverkan de olika metoderna har på 

prestationsförmågan bland medarbetarna.  

 

Argyris (1998) har en lite mer kritisk bild av empowerment och menar att det är ett 

koncept som ledare ser upp till i teorin men i praktiken är det order- och 

kontrollmodellen som de litar på och behärskar bäst. Från ledarnas sida är 

medarbetarna ofta ambivalenta till empowerment, det är något positivt så länge de 

inte hålls personligt ansvariga för resultatet. Enligt Argyris är människans 

engagemang en avgörande aspekt till varför empowerment inte får sin fulla 

genomslagskraft i organisationer. Människan kan känna engagemang extern eller 

internt, båda värderas högt i arbetssammanhang men det är bara internt engagemang 

som föder empowerment. Han menar vidare att det är orealistiskt att förvänta sig att 

ledare ska tillåta sina medarbetare att de fritt kan styra sig själva. Till exempel är 

medarbetarnas delaktighet i företagsmål och ambitioner begränsade vilket är kopplat 

till den grad av internt engagemang som kan tillåtas i en organisation. Empowerment 

är ett mål organisationer strävar efter men sällan når där det råder en ständig kamp 

mellan medarbetarnas autonomi och ledarnas kontroll att uppnå företagsmålen. Denna 

konflikt försvårar förhållandena för empowerment. Argyris syftar på att 

empowerment borde vara ett verktyg som gör det enklare för organisationer att nå 

sina mål men att det ofta tenderar att vara ett område där det talas i förväntade och 

utåt sett korrekta termer, och att det ofta resulterar i att medarbetarna inte vågar säga 

vad de tycker och tänker. Kontentan blir att medarbetarna känner sig mer begränsade 

och mindre benägna att tala öppet om hur de känner när de ges empowerment.   
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3. Metod 
Detta avsnitt kommer att behandla vårat val av metod till studien, en redogörelse för 

tillvägagångssättet vid urval och genomförande samt metodkritik där studiens 

tillförlitlighet och validitet berörs.  

 

3.1 Metodval 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Denna metod är flexibel 

och vi anser att kvalitativa intervjuer på ett bra sätt har motsvarat studiens 

förväntningar gällande insamlingen av data. Den typ av intervju som ligger till grund 

för studien är uppbyggd enligt en semistrukturerad form vilket innebär att det är en 

kombination mellan en strukturerad intervju och en ostrukturerad intervju. Fördelen 

med denna intervjuform är att vi har kunnat ta del av mer ingående svar då 

intervjuobjekten haft möjlighet att lämna mer öppna och reflekterande redogörelser. 

Detta har bidragit med att vi har fått en ökad förståelse för ledarnas arbetssätt som 

hade varit svårare att tillgodogöra sig via en kvantitativ ansats. Intervjun har inte 

utformats utifrån ett strikt upplägg som måste följas vilket har bidragit till en större 

flexibilitet för både intervjuaren och för intervjuobjekten, vilket i sin tur öppnade upp 

för möjlighet till följdfrågor. (Bryman & Bell 2013)  

 

Vi har använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) vid intervjuerna, uppbyggd på ett 

semi-strukturerat sätt. En intervjuguide har till uppgift att hjälpa intervjuaren att hålla 

sig inom ramen för studien och ställa frågor som är relevanta i förhållande till syftet, 

men även att förse intervjuobjektet med väsentlig information inför intervjutillfället. 

Fördelen med en intervjuguide är således att intervjuaren har ett hjälpmedel för att 

hålla sig till ämnet och att intervjuobjektet har tid att förbereda sig på det ämne som 

kommer att behandlas. Nackdelen blir å andra sidan att intervjuobjektet lättare kan 

fastna i givna tankemönster med förutbestämda svar som är svåra att ta sig ur. 

(Bryman & Bell 2013) 

 

En av fördelarna med att spela in intervjuerna är att det ökar studiens tillförlitlighet 

(Bryman & Bell 2013). Då samtliga intervjuobjekt har godkänt inspelning vid 
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intervjutillfället har detta tillvägagångssätt använts. Bryman och Bell (2013) menar att 

andra fördelar med inspelning är bland annat att man kan koncentrera sig på 

intervjuobjektets svar och således inte distraheras av behovet att föra anteckningar 

samt möjligheten att kunna gå igenom materialet flera gånger och hitta nyanser i 

svaren som bidrar till en djupare analys. Däremot kan en inspelning hämma 

intervjuobjektets svar samt att det är tidskrävande att bearbeta materialet i efterhand. 

Vi tror framförallt att studiens tillförlitlighet har påverkas positivt genom inspelningen 

av intervjuerna. Inspelningarna, med efterföljande transkribering, har ökat vår 

möjlighet att tillgodogöra oss alla intervjuer i dess helhet och därmed minskat risken 

att missa detaljer i samband med att materialet bearbetats efteråt. 

 

Sekundärdata har använts genom dels informationssökande i databaser för 

vetenskapliga artiklar samt genom referenslitteratur som främst ligger till grund för 

bakgrund, problemformulering samt den teoretiska referensramen. 

 

3.2 Urval 
Ett subjektivt urval ligger till grund för studien och innebär att det har funnits ett 

bakomliggande syfte till att de medverkande företagen har valts ut (Denscombe 

2009). De sju medverkande företagen har alla kvalitéer och kunskap inom studiens 

område vilket har varit en avgörande aspekt i urvalsprocessen. Detta gäller även 

samtliga respondenter som har intervjuats i och med att de besitter en ledarposition 

inom undersökningsområdet kundservice. 
	  

Tabell	  2.	  Företags-‐	  och	  respondenturval	  

Företag	   Respondent	   Titel	  
Bredbandsbolaget	   Camilla	  Nielsen	  Lundberg	   Ansvarig,	  Process	  Management	  

Service	  &	  Support	  
Com	  Hem	  	   Henrik	  Bylund	   Produktionschef	  
Halebop	   Sandra	  Lindquist	   Customer	  Care	  Manager	  
Tele2	   Josefine	  Forssell	   Head	  of	  Consumer	  Customer	  

Operations	  
TeliaSonera	   Katarina	  Hurme	   Teamledare	  för	  teknisk	  support	  

Lauris	  Muzikants	   Area	  Manager	  
Teligoo	   Lisa	  Axelberg	   Grundare	  
Tre	   Annika	  Myrberg	   Chef	  kundservice	  privat	  
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Svenskt kvalitetsindex undersökning har belyst problemet med kundservicen i 

telekombranschen och ligger till grund för studiens problematisering. Vi har utgått 

ifrån denna branschundersökning i urvalet av företag där studien riktat in sig på de 

operatörer som finns representerade i undersökningen med fokus på telefoni, både 

mobilt eller fast. Utöver företagen från Svenskt kvalitetsindex har studien 

kompletterats med ett nystartat mindre telekombolag, Teligoo. Skillnaderna i de olika 

bolagens storlek har bidragit med en ökad förståelse om hur det operativa 

ledarskapsarbetet fungerar i både uppbyggnaden av och det löpande arbetet med en 

kundserviceverksamhet, vilket vi anser är relevant för att få ett helhetsperspektiv. 

Från Svenskt kvalitetsindex undersökning har två företag fallit bort i jämförelse med 

vår studie. Dels ingår Comviq och Tele2 i samma koncern och har även samma chef 

för kundservicen, varför vi ansåg att intervjuer ur båda företagens perspektiv och med 

samma person, skulle kunna leda till missförstånd i tolkningarna. Vidare har Telenor 

och Bredbandsbolaget sin verksamhet uppbyggd på samma sätt och agerar under 

samma koncern. Även här skulle vi ha träffat samma person för två olika bolag varför 

vi valt att fokusera på endast ett av dessa. Att valet föll på Tele2 och 

Bredbandsbolaget beror på att intervjuobjekten för dessa bolag ansåg dem mer 

lämpade för studien på grund av kundservicens omfattning. 

 

Kvale (1997) menar på att studier ska omfatta tillräckligt med intervjuer för att med 

tillförlitlighet kunna svara på en problemformulering. Detta är ett svårtolkat 

resonemang. Vi har även i detta urval utgått ifrån Svenskt kvalitetsindex 

undersökning då de aktörer som namnges i deras undersökning tillhör den grupp av 

telekomföretag som, tillsammans med ett antal mindre och mer okända aktörer, 

representerar branschens problem och därför blir av intresse för denna studie. Att 

inkludera flertalet mindre aktörer anser vi skulle leda till ett missvisande resultat då 

dessa mindre aktörer endast har en liten del av marknadens kunder. Således har sju 

företag inkluderats i studien. 

 

Urvalet av intervjuperson på företagen har skett med hänsyn till deras respektive 

befattning och ansvarsområde inom verksamheten. Detta urval har medfört att vi 

tillgodogjort oss relevant information och därmed uppnått studiens syfte. Ett 

intervjuobjekt från respektive företag har medverkat i studien med undantag för 
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TeliaSonera, som på eget initiativ ville ha med två representanter vid intervjutillfället. 

Genom att genomföra intervjuer med olika företag har vi uppnått en 

branschjämförelse som vi anser är av större vikt sett till studiens problemområde, 

jämfört med att få ökad förståelse för processerna hos ett fåtal enskilda företag. Vid 

flera intervjuer hos samma företag skulle troligen ett mer nyanserat perspektiv på 

frågorna växa fram och resultatet skulle bli en djupare analys av det enskilda 

företagets arbete med empowerment. 

 

3.3 Genomförande 
För att komma i kontakt med de utvalda företagen kontaktades respektive företags 

kundservice. Studiens syfte förklarades varefter medarbetaren i kundservicen 

hänvisade till relevant kontaktperson i verksamheten. Kommunikationen har därefter 

skett via mail för att säkerställa att intervjuobjekten kunde bidra med relevant 

information till studien och samtidigt boka tid för intervju. När tid för intervju 

bestämts skickades intervjuguiden iväg till respektive respondent. Detta gjordes med 

syftet att tillmötesgå intervjuobjektens önskemål om att närmre få se vad intervjun 

skulle handla om samt att det för studien ansågs relevant att respondenterna kunde ta 

del av, och därigenom förbereda sig på, de frågor som intervjun skulle beröra. 

  

Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjutillfällen som även spelats in. En 

intervju genomfördes via telefon efter önskemål från intervjuobjektet. Nackdelen med 

att ha en telefonintervju är att man inte kan läsa av respondentens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, vilket vi inte tror påverkar denna studie. Anledningen till detta 

antagande ligger i att studien behandlar organisationernas arbetssätt och inte 

respondenternas känslor. Vid en annan intervju närvarade två representanter från 

företaget och det var informanterna själva som önskade detta upplägg för att på bästa 

sätt kunna svara på studiens frågor. Vid övriga intervjuer har endast en person från 

varje företag deltagit. 

 

Konceptet empowerment är det centrala temat i uppsatsen och då vi är medvetna om 

att det inte finns en entydig definition av begreppet valde vi att inte delge vår 

definition av empowerment till intervjuobjekten innan intervjutillfället. Anledningen 
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till detta val grundar sig i att vi inte ville påverka intervjuobjektens redogörelse av 

organisationernas arbetssätt. Hade intervjuobjekten fått ta del av studiens definition av 

empowerment innan intervjun är risken att deras svar hade påverkats och vinklats av 

definitionen vilket eventuellt hade kunnat leda till ett missvisande resultat. Däremot 

ville vi säkerställa att intervjuobjekten hade vetskap om begreppet empowerment 

varför vi valde att diskutera kring begreppets innebörd under senare delen av 

intervjun. 

 

Efter varje intervjutillfälle har datan från inspelningen transkriberats i sin helhet för 

att sedan skrivas ihop till en flytande text. Vidare har varje företag fått godkänna den 

empiriska redogörelsen som sammanställts från respektive intervju innan studien 

publiceras. 

3.3.1. Intervjuguide 

Arbetet med att bygga upp intervjuguiden har utgått ifrån de teorier som ligger till 

grund för analysen. Dessa teorier berör ledarskap, organisationsstruktur samt 

empowerment och varje fråga är noggrant uppbyggd för att i så hög grad som möjligt 

bidra till att svara på studiens problemformulering. För att skapa förståelse ur ett 

transformativt ledarskapsperspektiv ställdes frågor som berör verksamhetens mål, 

ledarnas möjligheter att motivera och utveckla medarbetarna, samt ledarnas relation 

till medarbetarna. Empowerment och deltagande ledarskap behandlar till viss del 

samma problemområde och för att förstå hur företagen arbetar utifrån dessa 

perspektiv ställdes frågor som tog upp medarbetarnas delaktighet i beslutsprocesser 

samt kundservicemedarbetarnas befogenheter och ansvar i arbetet. För ett mer 

empowermentspecifikt synsätt ställdes även frågor kring företagens syn på 

empowerment samt dess positiva och negativa effekter för företaget. Frågorna kring 

organisationsstruktur, utmaningarna med kundserviceverksamheten samt 

organisationens sätt att styra och utbilda ledarna inom kundservicen har en mer 

övergripande karaktär och är främst menade att öka vår förståelse kring 

verksamhetens uppbyggnad och företagens arbete med kundserviceorganisationen. 

Frågorna i intervjuguiden svarar i viss mån till flera av teorierna samtidigt men då vi 

valt en semi-strukturerad intervjuform har det funnits möjlighet att ställa följdfrågor i 

de fall som vi behövt ytterligare förklaringar. 
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Kvale (1997) tar upp problematiken med sammanställandet av intervjufrågor och 

betonar vikten av att ha studiens helhet i åtanke vid formulering av frågorna för att 

uppnå bästa resultat. Vidare anser Kvale (1997) att genomtänkta intervjufrågor skapar 

större tillförlitlighet och samtidigt tydliggör för de oklarheter som kan uppstå under 

intervjun och som kan vara av betydelse för studiens resultat. Dessa resonemang har 

tagits fasta vid då vi upplevt att intervjuguiden dels har hjälpt oss att genomföra alla 

intervjuer på liknande sätt och därmed ökat möjligheten till jämförelser, samt att inget 

intervjuobjekt har blivit särbehandlad. Intervjuguiden har även varit ett bra stöd för att 

inte sväva ut på oväsentliga frågor och att den samtidigt varit ett bra redskap när det 

handlar om att genomföra intervjuer under en begränsad tid. För att nå ett så bra 

resultat som möjligt har en pilotstudie genomförts där en person, med en liknande 

ledarroll som hos telekombolagen, har fått svara på frågorna utifrån intervjuguiden. 

Enligt Neuman (2006) är syftet med en pilotundersökning att säkerställa 

intervjuguidens validitet, det vill säga att frågorna ämnar att svara till studiens syfte, 

samt att sålla bort frågor som inte uppnår detta syfte. De oklarheter som uppstod vid 

vår pilotintervjun har noga analyserats och rättats till innan guiden skickades iväg till 

studiens respondenter. 

 

3.4 Metodkritik 
3.4.1 Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet, det vill säga om studien skulle ge samma resultat om den 

genomfördes vid ett annat tillfälle (Denscombe 2009), går att diskutera. Risken att 

studiens resultat skulle se annorlunda ut, även om förutsättningarna är desamma, 

grundar sig främst i att studien avspeglar nuvarande ledares åsikter. I och med att 

intervjuerna i huvudsak riktats mot en person i ledarställning hos respektive företag så 

har dennes syn på verksamheten avspeglat rapporten vilket påverkar tillförlitligheten. 

Åtgärder i form av inspelning och transkribering av intervjuerna anser vi har bidragit 

till minskad risk för missförstånd och felaktiga antaganden, vilket i sin tur ökar 

studiens tillförlitlighet. Viss kritik kan även riktas mot att studien inte uppnår 

fullständig objektivitet på grund av urvalet, utan i första hand återger 
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intervjuobjektens åsikter och vilja att framhäva företagets goda egenskaper. Detta kan 

i sin tur minska möjligheten att få samma resultat om studien genomförs på nytt. 

3.4.2 Validitet 

Denscombe (2009) menar att validitet handlar om i vilken utsträckning som studiens 

data är exakt, träffsäker och lämplig i förhållande till syftet, och förklarar samtidigt 

några metoder vilka kan bidra till att minska intervjuarens risk att bli ett “lättlurat 

offer”. Han menar bland annat att man kan kontrollera datan med andra källor, 

kontrollera utskriften med respondenten, kontrollera rimligheten i datan samt leta 

efter teman i utskrifterna. För att ytterligare kunna säkerställa informationen från 

intervjuerna och därmed studiens trovärdighet har vi utgått ifrån dessa 

kontrollaspekter och haft de i åtanke under studiens alla moment. Vi har jämfört 

empirin med annan information som finns om företaget, exempelvis från företagets 

hemsida gällande värderingar, men även vägt respondenternas svar mot varandra i 

syfte att utröna stora avvikelser från företagens sätt att uttrycka sig och därigenom få 

en indikation på trovärdigheten. Vidare har varje representant tagit del av den 

empiriska redogörelsen från intervjun samt i början av intervjun bekräftat sin position 

i företaget för att säkerställa kunskapen inom området. Slutligen har empirin från 

intervjuerna sammanställts och analyserats i jämförelse med varandra för att finna 

teman och likheter mellan de olika företagen. 
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4. Empiri & Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera insamlad data ifrån samtliga företag samt 

föra en kortare analys utifrån den teoretiska referensramen. Varje företag redovisas 

och analyseras var för sig. 

 
Tabell	  3.	  Respondenter	  och	  företag	  

Företag	   Respondent	   Titel	  
4.1	  Bredbandsbolaget	   Camilla	  Nielsen	  Lundberg	   Ansvarig,	  Process	  Management	  

Service	  &	  Support	  
4.2	  Com	  Hem	  	   Henrik	  Bylund	   Produktionschef	  
4.3	  Halebop	   Sandra	  Lindquist	   Customer	  Care	  Manager	  
4.4	  Tele2	   Josefine	  Forssell	   Head	  of	  Consumer	  Customer	  

Operations	  
4.5	  TeliaSonera	   Katarina	  Hurme	   Teamledare	  för	  teknisk	  support	  

Lauris	  Muzikants	   Area	  Manager	  
4.6	  Teligoo	   Lisa	  Axelberg	   Grundare	  
4.7	  Tre	   Annika	  Myrberg	   Chef	  kundservice	  privat	  

 

4.1 Bredbandsbolaget 
Bredbandsbolagets kundservice är outsourcad till ett företag som uppskattas 

sysselsätta ungefär 700 medarbetare. Kundservicen är lokaliserad på fyra platser i 

Sverige; Eskilstuna, Karlskoga, Piteå, och Umeå. Bredbandsbolagets representant i 

studien, Camilla Nielsen Lundberg, är ansvarig för Process Management Service & 

Support. 

 

Bredbandsbolaget arbetar i en modell som de kallar för den operativa modellen där ett 

affärsområde bestämmer vad som ska göras och där processägare och 

processutvecklare bestämmer hur saker och ting ska levereras vidare i organisationen 

och till den externa kundservicen. Processägarna och processutvecklarna ansvarar i 

sin tur för processerna som omfattar Service, Support and Billing, vilket innebär att 

kopplingen till den externa kundservicen går via dessa processer. Vidare finns en 

mellanavdelning, Service Operations, som styr avtalen vilka i sin tur reglerar 

Bredbandsbolagets industriella partners, alltså de olika kundserviceenheterna. 
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I den operativa modell som Bredbandsbolaget arbetar utifrån har företaget valt att 

endast fokusera på vad de anser är sin kärnverksamhet; att utveckla kampanjer, 

produkter och tjänster. Resterande arbeten och processer ska outsourcas till företag 

som har just den processen som huvuduppgift, vilket är anledningen till att 

Bredbandsbolaget valt att outsourca kundservicen. Bredbandsbolaget arbetar med 

veckovis återkoppling från kundtjänstföretaget och detaljstyr inte hur kundservicen 

sköter sin verksamhet. Styrning och kontroll sker istället genom övergripande 

parametrar, bland annat med hjälp av NKI och svarstid, vilka diskuteras på 

veckobasis. Även fast bolaget inte arbetar med detaljstyrning och strikt kontroll är 

informationsutbytet regelbundet. Respondenten uppskattar att de varje dag har runt 20 

kontakter med uppdaterad informationsöverföring till varje enskild kundservicesite. 

Camilla beskriver verksamheten som ett stort maskineri med nära dialog och mycket 

information till alla enheter. I vissa specifika fall kan Bredbandsbolaget även bidra 

med material i utbildningssyfte men till största del ligger samtalsträning, coachning 

och medarbetarnas villkor helt och hållet under kundserviceföretagets ansvar. 

Medarbetarna använder i sin tur olika forum för att eskalera sina ärenden, uttrycka 

åsikter och komma med förbättringsförslag. Dessa ärenden plockas sedan upp av 

Bredbandsbolagets processutvecklare eller produktägare vilka förmedlar ärendena 

vidare in i bolaget. Medarbetarna hos kundservicen har störst möjlighet att påverka 

genom dessa forum, där idéer och ärenden går från operativ till taktiskt nivå. 

Målet hos Bredbandsbolaget är tydligt; de ska bli nummer ett hos sin målgrupp och 

därmed ha de nöjdaste kunderna, det vill säga de högsta NKI-värdena. De största 

problemen i kundservice anses ligga i de långa ledtiderna, alltså svarstiden. Vidare 

anses även bemötande och lösningsgrad tillhöra de parametrar som kan skapa 

frustration hos kunden och därmed leda till missnöje. För att ändå kunna påverka 

kundservicen arbetar Bredbandsbolaget med definierade arbetsordrar till 

kundserviceföretaget, exempelvis vilken typ av arbetsuppgift som ingår, hur mycket 

pengar den får kosta och hur mycket tid det får ta. Hur kundservicen sedan levererar 

på dessa arbetsordrar spelar mindre roll så länge NKI ligger på den siffran som 

regleras av avtalet. 
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4.1.1 Analys Bredbandsbolaget 

Då kundserviceverksamheten hos Bredbandsbolaget är outsourcad blir det svårt för 

oss att analysera hur denna verksamhet är strukturerad. Relationen mellan de två 

företagen kontrolleras via mål och avtal vilket leder till att Bredbandsbolaget har en 

kravställarroll, och så länge kundserviceverksamheten når upp till den nivån som 

regleras via avtalen så håller sig Bredbandsbolaget utanför det operativa arbetet. 

Sett ur ett ledarskapsperspektiv är det svårt att hitta en koppling mellan 

Bredbandsbolaget och den transformativa ledarskapssynen. Bredbandsbolaget arbetar 

inte utifrån ett visionärt synsätt där de själva försöker visa på betydelsen i 

arbetsuppgifterna utan har lämnat detta ansvar till företaget som bedriver 

kundservicen. Det kan diskuteras om denna syn på arbetsdelning leder till den yttersta 

formen av deltagande ledarskap, delegering, i och med att företaget inte i någon större 

utsträckning är med i beslutsprocesserna utan lämnar ansvaret till 

kundserviceföretaget. Delegeringen sker på så vis till ledarna inom 

kundserviceföretaget men det framkommer inte huruvida medarbetarna inom 

kundservicen är delaktiga i beslutsfattande processer, då Bredbandsbolaget inte har 

information om detta. Bredbandsbolagets arbete med empowerment blir därför svårt 

att analysera i och med dess organisationsuppbyggnad och -indelning. 
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4.2 Com Hem 
Com Hems kundservice drivs i egen regi, vilket innebär att alla 800 medarbetare i 

kundservicen är anställda direkt av företaget alternativt på konsultuppdrag. De tre 

kundservicekontoren är lokaliserade i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Com 

Hems representant, Henrik Bylund, är produktionschef och har ett övergripande 

planeringsansvar för kundserviceverksamheten samt sitter i kundservicens 

ledningsgrupp. 

 

Com Hems kundservice var tidigare outsourcad men för ett antal år sedan påbörjade 

företaget ett stort projekt som handlade om att ta hem verksamheten stegvis, dels för 

att ha kontroll men även för att säkra ett bättre resultat. För tre år sedan var 

omsvängningen klar och strategin bakom att ha ett nära geografiskt avstånd mellan 

kontoren i Västernorrland bidrar till samhållningsfördelar i 

kundserviceorganisationen, det vill säga att de kan använda samma stödfunktioner 

kontoren emellan. Effekterna av att ta hem kundservicen igen upplever företaget som 

positiva, då det resulterat i en högre kvalitet, bättre försäljning, bättre ekonomi och en 

betydligt högre kundnöjdhet. Merparten av medarbetarna inom kundservicen är 

kommunikatörer, det vill säga de som möter kunderna i telefonen, men 

kundserviceorganisationen har även alla stödfunktioner (ledningsgrupp, 

utvecklingsavdelning, förvärvssamhetsutveckling, utbildningsavdelning, 

informationsavdelning, utbildningsteam och HR-avdelning) som gör att kundservicen 

fungerar som ett företag i företaget. Com Hem anser att det finns två spelare i att 

leverera kundupplevelsen. Den ena är kundservice och den andra sidan handlar om 

processerna runt omkring och inkluderar paketering, prissättning samt kampanjer och 

sträcker sig ner till hur företaget levererar tjänsterna men även hur de fungerar i 

praktiken. Det är oftast först när något av detta inte fungerar, när ett problem uppstår, 

som kundservicen kopplas in och ger support till kunderna. Därför tycker Com Hem 

att kundservice är en fråga för hela företaget som de jobbar väldigt hårt med. 

 

Respondenten upplever att kundernas förväntningar på företagets tjänster är höga och 

att de bara växer med tiden. Detta i kombination med att tjänsterna blir mer komplexa 

leder till att det blir svårare att möta kundens förväntningar och häri ligger den stora 
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utmaningen anser Com Hem. Respondenten förklarar att kommunikatörerna i 

kundserviceorganisationen har en enormt hög status i företaget. I kundmötet är det 

dem som kan göra skillnad och har den absolut största möjligheten att påverka hur 

kunderna ser på företaget. Kundservicen är uppbyggd kring team på ungefär 15 

personer som leds av en teamledare med fullt utvecklings- och personalansvar för sin 

grupp. Ledarna genomgår ett certifieringsprogram med fokus på coachning och 

därefter tränas de kontinuerligt i olika utbildningsprogram med fokus på 

ledarutveckling samt den inriktning de är specialiserade på. Företaget har ett tydligt 

mål i kundservicen som bygger på att ledarna ska vara ute i produktionen och möta 

medarbetarna till närmare 70 procent av sin tid. Dessa 70 procent ska innehålla daglig 

coachning, feedback och återkoppling men de arbetar även med individuella 

utvecklingsplaner utifrån de resultat som kommunikatörerna levererar. Com Hem 

arbetar med en mängd olika målsättningar och KPI-mått för att kontrollera och styra 

medarbetarna. Som exempel nämner respondenten kvalitativa mått som Net Promoter 

Score (NPS), det vill säga kundlojalitet, som mäts och redovisas både på lokal- och 

individnivå, First Time Resolution (FTR) som handlar om lösningsgraden vid första 

kontakten och mer klassiska mått i kundservicen som ärendetider, servicenivå och 

effektivitetsparametrar. Målsättningarna är kända, de följs upp och redovisas för 

medarbetarna vilket gör att de är medvetna om företagets övergripande målsättningar 

och ända ner på individnivå. Då medarbetarnas kunskap varierar krävs det att 

teamledaren har specifika utvecklingsplaner för varje person baserat på individuella 

KPI-mått vilket företaget anser öka motivationen. 

 

Kundservicens processer är definierade och tydliga, en effekt av storleken på 

verksamheten. Det finns uppsatta arbetssätt och flöden över hur man ska jobba samt 

vilka mandat medarbetarna har att agera i sin roll. Samtidigt uppmuntrar företaget 

medarbetarna i kundservicen att vara delaktiga i utvecklingen av kundservicen och 

företaget som helhet därför att det är dem som vet hur det fungerar i praktiken. Detta 

kan exempelvis ske genom en så kallad “puls” som löper genom hela företaget varje 

vecka. “Puls” bygger på lean, som handlar om att identifiera avvikelser, och startar 

med att teamledarna samlar sina team för att fånga upp eventuella avvikelser, 

funderingar och förslag på förbättringar. Teamledarna plockar sedan med sig detta till 

sin avdelningspuls, är det sedan tillräckligt stora ärenden eskaleras det vidare ända 

upp till företagsledningen. Henrik förklarar att “i praktiken är det så att en avvikelse, 
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idé eller ett förslag kan vandra hela vägen från en enskild kommunikatör på ett kontor 

uppe i Örnsköldsvik till VD inom loppet av fyra timmar. Detta är en variant av att 

kortsluta.”   

 

Com Hem har en kultur som säger att det är viktigare att ta beslut och komma vidare 

än att inte göra något alls. Regler och ramar existerar i kundservicen för att den inte 

ska bli spretig och upplevas olika om en kund behöver återkomma mer än en gång i 

sitt ärende. Utöver detta försöker ledarna i kundservicen skapa en förståelse hos 

kommunikatörerna gällande vilken enorm påverkan de har på kundens syn på 

företaget. Respondenten menar att även fast medarbetare inte har möjlighet att lösa 

kundens ärende vid första kontakten kan de ändå ha en bra dialog och möta kunden 

och dennes förväntningar på ett bra sätt. Detta visar på vilken stor påverkan och 

möjlighet kommunikatörerna har att styra kundernas syn på företagets varumärke. För 

att skapa en miljö där medarbetarna känner att de är med och påverkar sin situation 

utgår Com Hem ifrån deras kärnvärden, som är personlig, pålitlig och på. Varje team 

skapar sitt regelverk för vilka principer, aktiviteter och beteenden som de ska tillämpa 

i sin vardag för att de ska kunna stödja de övergripande principerna och kärnvärdena. 

En positiv effekt är att medarbetarna känner engagemang för företaget då de görs 

delaktiga och får vara med att påverka hur verksamheten ska styras. 

4.2.1 Analys Com Hem 

Med tanke på det förbättringsarbete som Com Hem har genomfört har 

organisationsstrukturen påverkats och vi kan se tydliga tendenser av specialisering 

inom kundserviceverksamheten. Specialiseringen hör ihop med den horisontella 

arbetsdelningen men vi anser samtidigt att organisationen i stort är mer 

sammanlänkad med den vertikala arbetsdelningen. Detta grundar vi på att 

uppbyggnaden av kundservicen ses som ett företag i företaget, vilket ökar antalet 

beslutsnivåer samt komplexiteten i företaget. 

 

Att varje team är med och skapar sina egna spelregler visar på en hög grad av 

deltagande ledarskap eftersom att företaget uppmuntrar kommunikatörerna att delta i 

gemensamma beslut på teamnivå för att i slutändan uppnå företagets övergripande 

mål. Kommunikatörerna är inte med i företagets övergripande beslutsprocesser men 
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kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation. Com Hems kultur öppnar 

upp för att kommunikatörerna ska ha möjlighet att fatta egna beslut utifrån befintliga 

regler och ramar snarare än att vara passiva. Detta arbetssätt tycker vi visar på en viss 

form av empowerment i de dagliga arbetsuppgifterna. 

 

Det transformativa ledarskapsperspektivet visar sig tydligt i Com Hem, bland annat 

baserat på företagets målsättning att ledarna ska vara närvarande i produktionen för att 

stötta kommunikatörerna. Vidare anser vi att grundstenen som bygger på individuell 

omtanke blir tydlig då de ser till varje enskild kommunikatör och skapar individuella 

utvecklingsplaner. 
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4.3 Halebop 
Halebop har outsourcat sin kundserviceverksamhet till ett företag i Dalarna där 

ungefär 65 personer arbetar. Halebops representant i studien, Sandra Lindquist, är 

Customer Care Manager och har ansvar för kundservicens strategiska arbete. 

 

Kundservicen på Halebop har varit outsourcad sedan start 2000. Strategin för 

kundserviceverksamheten har alltid varit att den ska vara online, det vill säga att de 

inte har någon telefonbaserad kundtjänst utan alla ärenden sköts via mail- och 

chattkontakt. Ända sedan starten har Halebop funnits online i syfte att kunna ge 

kunderna den bästa upplevelsen i de kanaler där de agerar. Respondenten berättar att 

detta ibland kan vara en utmaning eftersom traditionella kundserviceverksamheter har 

telefonbaserad kundtjänst och många kunder är vana vid att kunna ringa för support. 

Det övergripande strategiska arbetet för kundservicen står Halebop för medan det 

interna jobbet samt hur verksamheten arbetsmässigt styrs ligger på det outsourcade 

företagets bord eftersom att personalen är anställda av dem. Strukturen i kundservicen 

består av en platschef samt en teamledare, som varit med länge, och ansvarar för hela 

Halebops support. De är utbildade och förkovras kontinuerligt i ledaruppdraget och 

får via daglig kontakt med Halebop löpande information om vad som händer i 

verksamheten. Halebop har en platt organisation, vilket respondenten tror bidrar till 

en friare arbetsgång då kundservicen har mandat och befogenheter att klara arbetet på 

egen hand utan inblandning från dem. Sandra berättar att handläggarna inte behöver 

gå via sin teamledare utan att de, på eget initiativ, kan höra av sig direkt till henne 

med förbättringsförslag eller tips. 

 

Halebop har gemensamt med ledarna på kundserviceverksamheten satt mål som är 

tydligt förmedlade ner till medarbetarna i kundservicen, där de följer upp på en del 

KPI:er. Det handlar förutom en del övergripande mål om att NKI ska nå upp till en 

viss nivå. Återkoppling och feedback på förbättringsområden sker dagligen mellan 

Halebop och kundserviceverksamheten. Ledarna inom kundservicen jobbar även med 

mjukare värden internt och hjälper samt utbildar handläggarna, det vill säga 

medarbetarna i kundservice, i själva hanteringen av kundärenden, kompetensmässigt 

men även dialogmässigt. Halebop jobbar i ett nära samarbete med kundservicen för 

att överföra sin unika ton som varje handläggare ska känna till. Därav sköter Halebop 
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utbildningarna av handläggarna där det betonas hur de ska tänka samt hur dialogen 

ska ske, vilka företagets kärnvärden är och hur dessa kan förmedlas ut till kunderna. 

Sandra säger att “våra kundtjänstmedarbetare är verkligen ambassadörer för 

Halebop, de lever och andas Halebop”. Halebops främsta kärnvärde handlar om 

schyssthet. Allt de gör, som bemötande, ton, erbjudande och priser ska genomsyras av 

schyssthet. 

 

Handläggarna arbetar i stort sett med samma sak inom supporten, utan fördelning per 

kompetens, och utgör därav en homogen grupp. För att effektivisera arbetet arbetar de 

med standardsvar men oftast består dialogen av en kombination mellan standardsvar 

och fri text där Halebops tonalitet i kombination med medarbetarnas personlighet ska 

genomsyra dialogen, vilket är en balansgång. Respondenten menar att då det är 

handläggarna som sitter närmast kunden är det dem som får ta emot kundernas åsikter 

om något är otydligt, eftersom det ger en direkt effekt i supporten. Teamledaren 

eskalerar ärendena vidare till Sandra som fungerar som supportens och kundernas 

språkrör på Halebop. Företaget värdesätter handläggarnas jobb och tar till sig av deras 

feedback. På detta sätt är de delaktiga i Halebops arbete och får tycka och hjälpa till 

att komma fram till bra lösningar vilket skapar ett engagemang hos medarbetarna i 

kundservicen. Sandra säger att “även fastän Halebop formellt sett är kundservicens 

uppdragsgivare jobbar vi så pass nära varandra att det ofta känns som att vi är ett 

företag”. Halebop lyfter ofta in supporten som en del i sitt arbete för att de ska bidra 

med den kompetens som de har. Deras erfarenhet ska in till Halebops verksamhet och 

vice versa. Respondenten förklarar vidare att handläggarna ges ansvar att fatta egna 

beslut men att Halebop naturligtvis har översyn på processerna. 

4.3.1 Analys Halebop 

Halebop och kundserviceföretaget beskrivs som en sammanhängande verksamhet 

med en platt organisationsstruktur. Denna organisationsstruktur möjliggör att 

handläggarna kan “hoppa över” ledarnivåer i organisationen och visar på en 

verksamhet med få beslutsnivåer, vilket kan kopplas samman med vad den vertikala 

arbetsdelningen säger om en platt organisation. Vidare stöttas detta resonemang av att 

det endast finns en teamledare på siten som direkt återkopplar till Halebop vilket vi 

anser leder till minskad hierarki på grund av minskat antal chefsnivåer. Vi anser att 
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Halebops organisationsuppbyggnad är en direkt konsekvens av att företaget har en 

förhållandevis liten kundserviceverksamhet. 

 

Halebop menar att de själva ansvarar för det strategiska kundservicearbetet medan 

resterande kundserviceverksamheter ligger hos det outsourcade företaget. Från 

Halebops sida kan detta till viss del tolkas som en delegerande ledarskapsstil utifrån 

det deltagande ledarskapsperspektivet eftersom kundserviceföretaget har befogenheter 

att ta många beslut själva. Dock blir detta endast gällande för vissa delar av 

verksamheten då Halebop kan sägas tillämpa ett autokratiskt ledarskapsperspektiv för 

de strategiska frågorna samt gentemot kundservicemedarbetarna. I vilken utsträckning 

medarbetarna kan vara med och påverka sitt arbete framkommer inte specifikt mer än 

att medarbetarna till viss del kan påverka hur de bemöter kunderna. För 

medarbetarnas kontakt med kunderna används standardsvar och även fri text, men där 

kravet på medarbetarna är att framhäva Halebops tonalitet i kombination med sin egna 

personlighet. Det ger ett intryck av att organisationen arbetar med empowerment i 

själva kundbemötandet, att medarbetare till viss del kan vara med och påverka 

kundkontakten. 

 

Att Halebop sköter all utbildning av handläggarna kan ses som en del av det 

transformativa ledarskapet, där Halebop visar på hur arbetet ska genomföras och hur 

man är en ambassadör för organisationen. Även den dagliga återkopplingen mellan 

Halebop och kundserviceföretaget visar på någon form av transformativt ledarskap 

där utbytet står i fokus. 
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4.4 Tele2 
Tele2 har en delvis outsourcad kundservice där cirka 30 procent bedrivs i egen regi 

och resterande 70 procent ligger hos ett externt företag. I den totala 

kundserviceverksamheten uppskattas ungefär 1500 personer arbeta. Kundservicen är 

placerad på fem orter; Borås, Eskilstuna, Karlskoga, Kista och Örebro. Tele2s 

representant i studien, Josefine Forssell, är Head of Consumer Customer Operations 

och ansvarar för kundservicen. 

 

Tele2s upplägg, att ha en del av kundservicen outsourcad och en del inom det egna 

företaget, förklaras av att bolaget vill ha sin kärnkompetens nära och i egen regi. De 

kundserviceavdelningar som finns inom det egna bolaget är av mer teknisk karaktär, 

felsökning samt en avdelning som hanterar avslut. Respondenten förklarar att bolaget 

får väldigt mycket information om kundernas beteenden via kundservice. Denna 

information anses vara relevant för hela verksamheten vilket är en anledning till att 

kundservice som organisation anses vara en stor del av bolagets kärnverksamhet, även 

fast den är outsourcad. Vidare är Tele2s mål att leverera en kundservice i världsklass. 

Respondenten anser att detta mål är väl kommunicerat ut till alla medarbetare inom 

hela kundserviceorganisationen och förklarar att Tele2 har ett nära samarbete med det 

externa företag som bedriver stora delar av kundservicen. Både Tele2 och 

kundserviceföretaget kommer ursprungligen från Kinnevikskoncernen vilket 

respondenten anser har bidragit till den lika värdegrund och det framgångsrika 

samarbete som råder mellan företagen. Mellan företagen råder full transparens och 

företagen arbetar med liknande strukturer och arbetssätt. 

 

För att lyckas med målet att ha en kundservice i världsklass krävs det att alla 

medarbetare är Tele2-ambassadörer. Detta mål ställer i sin tur krav på kontinuerlig 

utbildning och ett frekvent informationsutbyte gällande produktutbud och 

målsättningar. Tele2 ansvarar för kontinuerlig utbildning av all personal inom 

kundservicen, även för de som är anställda av kundserviceföretaget. Uppföljning av 

medarbetarna sker tre gånger per år via en medarbetarundersökning där alla 

medarbetare får chansen att tycka till om bland annat förbättringar, arbetsmiljö och 

ledarskap. Förutom detta mäter och utvärderar Tele2 en parameter som de kallar för 

ambassadörskap vilket innebär hur väl medarbetarna känner till Tele2s värderingar 
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men också hur väl de kan förankra sig med dem. Josefine uttrycker att 

“kundservicemedarbetarna är våra absolut viktigaste medarbetare” och betonar 

vikten av att medarbetarna känner att de jobbar för Tele2, framförallt de som är 

anställda av kundserviceföretaget, vilket kräver regelbunden uppföljning. 

 

Tele2 menar att den största utmaningen i kundservicen är hög arbetsrotation. En 

genomsnittlig anställning varar i 12-18 månader vilket gör det svårt att få en 

långsiktighet i arbetsmiljön men också i att kunna förankra de idéer och värderingar 

som finns inom bolaget. Utöver detta anses ytterligare en svårighet ligga i att inte 

kunna lösa kundens problem hela vägen och på det sätt som kunden önskar, 

exempelvis när en intern stödprocess inte fungerar som den ska. För att komma åt 

dessa problem jobbar bolaget mycket med att ge befogenheter till 

kundservicemedarbetarna. Fokus läggs på att alla medarbetare ska ha en verktygslåda 

med rutiner och processer som ska följas, men Tele2 ger också stor frihet att agera 

och lösa ärendet själv om medarbetaren tycker att denne har en bättre lösning på 

problemet. Tele2 arbetar mycket utifrån sina sex grundvärderingar (challenge, action, 

cost-consiousness, open, flexible och quality) och menar på att så länge alla beslut går 

att motivera samt ligger i linje med dessa värderingar och de övergripande målen, så 

är det med all sannolikhet rätt beslut. Josefine betonar detta genom att säga “vi jobbar 

väldigt mycket med empowerment på så vis att kundservicemedarbetarna ska få 

utrymme att fatta egna beslut, det tror vi är viktigt”. 

 

Förutom medarbetarundersökningarna genomförs varje år grundläggande 

utvärderingar om hur medarbetarna mår, hur teamen kan utvecklas och vad respektive 

medarbetare behöver jobba med för att nå de övergripande målen. Varje månad har 

alla medarbetare även ett schemalagt “one-to-one”-samtal med sin teamledare och 

dessa samtal går ut på att se till individen. Man utvärderar de individuella målen, 

jämför resultat från tidigare månader och medarbetaren ges även en möjlighet att 

ventilera eventuella problem eller frågor med sin närmsta ledare. Alla olika 

uppföljningar sker systematiskt enligt respondenten och är en direkt konsekvens av 

organisationens storlek. En coachningsmodell som följs per automatik är viktigt just 

för att ingen ska “falla mellan stolarna” och för att uppföljningen inte ska vara 

beroende av vilken teamledare man har. Från Tele2s sida är det därför också viktigt 
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att alla teamledare har samma förutsättningar, varför utbildning inom både ledarskap 

och värderingar prioriteras högt. 

 

Josefine besöker ofta de olika kundservicesiterna runt om i landet vilket hon menar 

leder till en öppen, icke-byråkratisk och icke-hierarkisk relation till medarbetarna. 

Medarbetarna anses också vara delaktiga i många beslutsprocesser, antingen direkt 

eller indirekt. Bland annat beror detta på det nya förändringsarbete som Tele2 dragit 

igång där medarbetare från olika delar av organisationen arbetar i mindre 

arbetsgrupper för att utveckla förändringspotentialen. Dock betonar Josefine att de 

kundservicemedarbetare som sitter i första linjen och svarar i telefon inte har lika lätt 

att delta i dessa processer då deras huvudsakliga arbetstid är schemalagd för arbete på 

siten. Konsekvensen av medarbetarnas delaktighet anses vara positiv eftersom “de vet 

ju alltid bäst vad det är som händer och vad det är som fungerar”. Vidare försöker 

bolaget också att återkoppla de förändringar som sker till kundservicemedarbetarna 

för att visa på att deras feedback leder till utveckling av företaget. 

 

Arbetet med att ge medarbetarna befogenheter har också med företagets 

konkurrenspositionering att göra. Nyckeln till framgång anses ligga i personalen 

eftersom det är där möjligheten att lösa kundens ärende finns. Negativa konsekvenser 

av beslutsdelegering anser respondenten är om företaget inte har koll på sina 

processer och rutiner, om medarbetarna får ta alla beslut på egen hand och utan 

uppföljning. Ledarskapet har stora krav på sig för att arbetet med empowerment ska 

bli framgångsrikt och kan enligt respondenten jämföras med “en fyr som lyser starkt 

och indikerar åt vilket håll vi är på väg och vad som är det verkliga syftet”. 

4.4.1 Analys Tele2 

Vikten av kundservicens organisation i förhållande till resterande företaget förklaras 

tydligt av respondenten och stärks av förklaringen att kundservicen, trots att den till 

stor del är outsourcad, är en del av kärnverksamheten. Företagets storlek och de olika 

specialiseringarna gör att vi anser detta företag vara kopplat till en hög horisontell 

arbetsdelning, där de specialiserade funktionerna är fördelade mellan både Tele2 och 

kundserviceföretaget. 
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Tele2 anser sig själva arbeta utifrån konceptet empowerment och ger medarbetarna i 

kundservicen möjlighet att vara delaktiga i de arbetsmoment som främst berör 

förändringspotential. De utger sig för att arbeta utifrån en modell som öppnar upp för 

delaktighet men säger samtidigt att medarbetarna på första linjen har svårare att delta i 

dessa processer då de är schemalagda för att göra andra arbetsuppgifter och inte är 

lika fria i det dagliga arbetet. Däremot har medarbetarna möjlighet att agera 

självständigt och ta egna beslut i kundärenden, så länge dessa kan motiveras och följer 

Tele2s värderingar, vilket tyder på en form av både deltagande ledarskap och 

empowerment.  

 

Tele2 kan även sägas arbeta utifrån det transformativa ledarskapsperspektivet sett till 

ledarnas roll att vara “en guidande fyr”, en visionär som visar på vart företaget är på 

väg. Från det transformativa ledarskapet är grundstenen individuell omtanke kanske 

den mest tydliga och visar sig främst i den uppföljning som sker från företagets sida. 

De månatliga samtalen och medarbetarundersökningarna är två tecken som tydliggör 

detta. Vidare kan även utbildningen av all personal, som helt ligger på Tele2, ses som 

en del av det transformativa ledarskapet och kopplas ihop med tanken att vara en 

visionär, det vill säga att Tele2 vill visa på hur man arbetar på deras företag. 
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4.5 TeliaSonera 
Kundservicen på TeliaSonera är uppdelad i Privatkunder och Företagskunder, där 

kundservice privat sysselsätter ungefär 800 medarbetare på fyra regioner i Sverige: 

Farsta, Göteborg, Luleå och Sundsvall. På TeliaSoneras totala kundservice arbetar 

1600 medarbetare. TeliaSoneras representanter i studien är Katarina Hurme som är 

Teamledare samt Lauris Muzikants som är Area Manager. Katarina är ledare för ett 

team bestående av 15 till 20 medarbetare vilka jobbar med teknisk support på 

kundservice privat och Lauris är regionschef för supporten i Stockholm med ansvar 

för fyra teamledare. 

 

Supportavdelningen på TeliaSonera håller i dagsläget på att genomgå en 

omstrukturering som handlar om att svänga om synsättet på vilken organisationen 

styrs. Detta är en pilotundersökning där det nya synsättet utgår från att se 

organisationen som en upp-och nervänd pyramid och företaget strävar efter att jobba 

och tala i de termerna. Tanken bakom omsvängningen och målbilden som företaget 

strävar efter är att det är kundresan, det vill säga kundbehoven och 

kundupplevelserna, som är det viktiga. Det är handläggarna som ger kunderna dessa 

upplevelser där handläggarna i sin tur får hjälp av teamledare, och även andra ledare 

ända ner till VD:n, att kunna lösa ärenden så enkelt och bra som möjligt. Det 

omvända, tillika det gamla arbetssättet, är att rapportera siffror och händelser uppåt i 

en hierarki och nyckeltal blir ett mått som visar på prestationer och resultat längre ner 

i organisationen men där kvaliteten ofta döljs bakom mätetal. Katarina berättar att 

företaget tidigare varit inne i en kultur som handlar om hur de kan tjäna mer pengar 

baserat på mätetal och metoder. I det pågående förbättringsarbetet är tanken att idéen 

ska komma först för att sedan leda fram till en lämplig metod som i sin tur genererar 

ett resultat. Lauris förklarar att syftet med förändringarna är att skapa närhet till 

kundens värld på kundens villkor och att det för kundservicen handlar om att 

återskapa närheten. Han resonerar vidare och säger “den omsvängningen vi gör där 

handlar nog om empowerment”. 

 

Företaget jobbar efter en struktur där man ska försöka dra till sig befogenheter istället 

för att skicka problemlösningarna uppåt om man upptäcker ett problem eller ett 

behov. Dessa befogenheter skapas genom att handläggaren “flaggar” för problemet 
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och på så vis får ledarens uppmärksamhet att förstå problematiken och kan då 

tillsammans jobba för en lösning. Detta riktar fokus mot handläggarna som sitter i 

kundfront då ledare kommer direkt till dem för att medlyssna i syfte att förstå 

kundernas behov, krav och förväntningar. Katarina syftar på att handläggarna 

uppskattar detta, dels för att deras arbete känns mer värdefullt och kul men även för 

att det är ett bra sätt att träna på att kommunicera med ledare och chefer. I sin roll som 

teamledare försöker Katarina träna handläggarna i att uttrycka sig i tal och skrift på ett 

professionellt sätt. Syftet att de ska kunna ta mer eget ansvar samt att de känner att de 

kan ta fram egna förslag som de gemensamt presenterar för de ledare som har 

befogenhet att fatta beslut. 

 

I och med det pågående förbättringsarbetet som implementerats på supporten 

genomgår samtliga medarbetare en förändring som kan skapa osäkerhet. Ledarnas roll 

blir först att presentera och få handläggarna att förstå de nya principerna, därefter ska 

de börja jobba efter en ny metod och sist ska de guida dem individuellt. Teamledarna 

på företaget har tre olika tillfällen varje månad där medarbetarna har möjlighet att 

lyfta saker och påverka sin situation. Bland annat handlar det om individuella samtal 

en gång per månad, teammöten en gång per vecka samt löpande förbättringsarbete 

inom teamet. Lauris berättar att han är anställd för att vara en närvarande ledare, dels i 

dialog men även rent fysiskt på plats. Han ska vara lättillgänglig i supporten och sitter 

därför och arbetar på olika platser bland handläggarna och lyssnar till dialogerna som 

förs. Detta är uppskattat av handläggarna eftersom de blir sedda av ledare från olika 

nivåer menar Katarina, då man tar bort den hierarkiska känslan. Katarina menar att 

“det är laget före jag:et på TeliaSonera, vi jobbar som en enhet och inte individuellt, 

sen kan man driva saker individuellt men för oss är det extremt viktigt att man jobbar 

tillsammans”. 

 

Även fastän ledarna inom kundservicen försöker förändra synen på mätetal så sätter 

de fortfarande mål samt använder en del nyckeltal för att påvisa och bibehålla en 

kvalitet i supporten. Företaget tittar på målen mer som en avvikelse än som ett mål 

som de jagar. Om en handläggare sticker ut från teamets nivå indikerar det på en 

avvikelse och teamledaren har då möjlighet att göra en punktinsats och bistå med 

coachning. Det viktiga är inte att ledarna ska kunna lika mycket som handläggarna, 

det är att ledarna ska få handläggarna att drivas i sitt arbete samt att de ska vara 
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motiverade att komma till sitt arbete. Ledarna tränar således handläggarna att arbeta 

självständigt, där allting inte behöver gå via en ledare eller chef, de besitter själva 

kunskapen inom sitt område att fatta beslut. Men, berättar Katarina, ledarna har ett 

eget ansvar i att sätta sig in i handläggarnas system för att förstå vilka utmaningar de 

har i det dagliga arbetet för att kunna skapa sig en förståelse för hur deras vardag ser 

ut. 

 

Katarina berättar att en genomsnittlig anställning varar i ungefär 24 månader. Som en 

introduktion till anställningen i kundservice genomgår samtliga handläggare en 

utbildning på 18-21 dagar med praktiktillfällen. Utbildningen tar upp företagets 

system, kultur samt värderingar och syftet är att stärka dem innan de går ut i samtal. 

För att lösa kundernas ärenden i kundservicen finns det olika ramar och riktlinjer men 

handläggarna ges befogenhet att gå utanför dessa. Ledarna ser hellre att de fattar ett 

beslut själva innan de tar upp problemet med dem. Handläggarna görs delaktiga i 

beslutsfattande och involveras i förbättringsarbeten där deras expertis är önskvärd. 

Exempelvis genomförde nyligen två handläggare ett förbättringsarbete som lyftes upp 

till ett möte på näst högsta nivå inom TeliaSonera i Sverige, vilket har bidragit till ett 

ökat självförtroende. Katarina som är teamledare för dessa två handläggare säger, “det 

föder ringar på vattnet som är extremt positiva när man ser att det går att göra 

någonting och det är kul för oss i ledarskapet”. 

4.5.1 Analys TeliaSonera 

TeliaSonera har en organisationsstruktur med både vertikal och horisontell 

arbetsdelning vilket visar sig i många beslutsnivåer samt i den höga grad av 

specialisering. Det vi anser intressant är företagets annorlunda syn på den klassiska 

organisationsstrukturen där förändringsarbetet bidrar till att handläggarna är överst i 

pyramiden. 

 

Lauris menar på att företagets omsvängning av organisationsstrukturen är en del av 

deras syn på empowerment där handläggarna blir det centrala och där ledarna ska 

arbeta för att bistå dem med stöd och resurser. Kulturen att handläggarna besitter 

kunskapen att fatta egna beslut i kombination med att ledarna kommunicerar om 

möjligheten att påverka sitt dagliga arbete gällande ansvar och beslutsfattande, tycker 
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vi visar på ett empowermentarbete. Handläggarna är inte med och påverkar de 

övergripande målen mer än att de har möjlighet att eskalera sina ärenden internt. 

Vi anser att TeliaSonera lägger stor vikt vid teamarbete utifrån det Katarina berättar 

om att sätta “laget före jag:et” vilket är en del av vad det transformativa ledarskapet 

handlar om; att få medarbetarna att se till gruppens bästa i syfte att uppnå de 

gemensamma målen. Vi anser även att den del i det transformativa ledarskapet som 

berör intellektuell stimulans visar sig i form av hur ledarna motiverar handläggarna att 

utvecklas och fatta egna beslut när problem uppstår. Ytterligare ser vi tendenser till 

grundstenen individuell omtanke utifrån det utbyte som sker mellan ledare och 

handläggare vid de individuella samtalen och teammöten. 
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4.6 Teligoo 
Teligoo är ett relativt nystartat företag och har funnits på marknaden sedan våren 

2014. Bolaget har i dagsläget två anställda, tillika företagets grundare. Teligoos 

kundservice är outsourcad till ett företag i Umeå och sysselsätter omkring sex 

personer. Representanten i studien, Lisa Axelberg, är en av grundarna till Teligoo. 

 

Teligoo anser sig ha en välorganiserad kundservice med fokus på “det lilla extra”. 

Kundservicen är uppbyggd kring en huvudansvarig medarbetare som har det yttersta 

ansvaret för kundserviceverksamheten hos det externa företag som bedriver 

kundservicen. Ytterligare en medarbetare arbetar heltid för bolagets räkning och 

tillsammans med Teligoos grundare jobbar de för att utveckla och driva kundservicen 

framåt. Lisa besöker kundservicen ungefär en gång i månaden för att utbilda de 

anställda i Teligoos syn på service men hon betonar även vikten av att 

kundservicemedarbetarna själva kommer med förslag och idéer. Den löpande 

utbildningen står kundservicens huvudansvarige för, som utifrån information och 

verktyg från Teligoo ansvarar för att personalen gör sitt jobb. Alla medarbetare är i 

viss utsträckning med och utformar kundservicens mål vilket Lisa förklarar beror på 

att kunskapen om kundservice till stor del finns hos det outsourcade företaget. Fokus 

ligger på de mjuka värdena och det personliga bemötandet snarare än att uppnå 

“hårda” mål, som svarstid och liknande. Målet för Teligoos kundservice är dels att 

kundnöjdheten ska vara så hög som möjligt men också att kunna leverera “det lilla 

extra” hela tiden, vilket till stor del möjliggörs av den personliga servicen. Lisa anser 

själv att Teligoo som företag är duktiga på att förmedla positiv feedback till 

kundservicen vilket gör att medarbetarna känner sig manade att arbeta vidare. Även 

grundarna gör en del kundtjänstarbete från huvudkontoret, detta för att bolaget hela 

tiden vill ha “first hand”-information från kunderna själva. Hade bolaget haft 

ekonomiska tillgångar så menar respondenten att kundservicen förmodligen inte 

skulle vara outsourcad samt att grundarna själva skulle ha varit mer aktiva i 

kundserviceverksamheten. 

 

Vidare anser Teligoo att en outsourcad kundservice bidrar till minskad kontroll av 

medarbetarna vilket kan leda till att alla inte arbetar utifrån Teligoos målsättning. För 

att säkerställa att alla medarbetare levererar “det lilla extra” så finns möjlighet att 
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varje vecka gå igenom mail, samtal och chattmeddelanden från 

kundservicemedarbetarna. Då Teligoo är ett relativt litet telekombolag anser de sig ha 

bra kontroll på verksamheten och framförallt möjligheten till ett personligt 

bemötande. Respondenten anser att det personliga bemötandet ställer ännu högre krav 

på medarbetarna inom kundservicen att verkligen arbeta utifrån Teligoos mål. I 

kundservicen finns manualer med beskrivningar på kundtjänstmöten och exempel på 

hur Teligoo vill att kunderna ska bemötas i olika situationer. Bolaget arbetar inte med 

manus men dessa manualer ligger till grund som en standard varifrån medarbetaren 

själv kan sätta sin personliga prägel. Lisa poängterar också vikten av att hon som chef 

ser att medarbetarna självständigt kan göra sina arbetsuppgifter och även känner sig 

motiverade att göra “det lilla extra”. Eftersom kundservicen är det enda moment som 

grundarna inte sköter internt har det, enligt Lisa, ibland varit svårt att släppa 

kontrollen över kundserviceverksamheten. Lärdomen har varit att medarbetarna 

ganska snabbt blir omotiverade om allt för många arbetsuppgifter tas ifrån dem. Från 

början var upplägget strikt och kundservicen kunde inte ta många egna initiativ utan 

att Teligoo först hade godkänt handlingen. Gällande empowerment så arbetar Teligoo 

idag för att ge medarbetarna behörigheter och befogenheter att själva kunna fatta 

beslut och lösa uppdragen “för då blir de också motiverade och tar större ansvar, när 

de känner att de har ägarskap över sina arbetsuppgifter”. I övrigt är 

kundservicemedarbetarna inte involverade i Teligoos organisation. Medarbetarna kan 

vara med och påverka genom egna åsikter, synpunkter och feedback från kunderna, 

men vad som sker i företaget bestämmer styrelsen på egen hand. 

 

Den negativa konsekvensen som kan uppstå i samband med att ge behörigheter och 

befogenheter till medarbetarna är just den förlorade kontrollen. Kundservicen är 

outsourcad till ett företag där de anställda jobbar med kundserviceverksamheten åt 

flera företag samtidigt, vilket gör att de inte kan fokusera till hundra procent på 

Teligoo. Vidare kan även informationsspridningen ibland vara en svårighet. I det 

dagliga informationsflödet samtalar Teligoo med den huvudansvarige hos 

kundservicen som i sin tur förmedlar informationen vidare till medarbetarna. Detta 

kan leda till missförstånd och att all information inte alltid når fram till mottagaren. 
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4.6.1 Analys Teligoo 

Storleken på Teligoo som företag och dess kundservice präglar verksamhetens 

organisation och uppbyggnad. Då Teligoo endast har två personer anställda i företaget 

så går det inte att göra en djupare analys av organisationsstrukturen. Däremot kan vi 

se tendenser på ett deltagande ledarskap som visar sig i form av att 

kundservicemedarbetarna till viss utsträckning är med och utformar kundservicens 

mål. Medarbetarna styrs genom manualer men är samtidigt delaktiga genom ansvar 

och ägarskap över arbetsuppgifterna, vilket till viss del kan kopplas ihop med 

empowerment. Tendenserna till empowerment gäller dock endast i kundkontakten då 

kundservicemedarbetarna inte är delaktiga i företagets strategiska beslutsprocesser. 

 

Möjligtvis kan respondentens regelbundna besök hos kundservicen, med fokus på 

utbildning av medarbetarna, ses som ett visionärt ledarskap där det framhävs hur 

företaget vill att medarbetarna ska arbeta för att företaget ska nå framgång. 
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4.7 Tre 
Tre sköter sin kundservice själva och har delat upp den i privatkunder och 

företagskunder, där kundservice privat sysselsätter 250 medarbetare. Kundservicen 

bedrivs från huvudkontoret på Kungsholmen, Stockholm samt ett mindre kontor på 

Cypern. Tres representant i studien, Annika Myrberg, är chef på Kundservice privat. 

 

Kundservice privat består av en kundservicechef, tillika respondenten, med en 

operativ chef under sig som har ansvaret för gruppcheferna, som i sin tur är ansvariga 

för var sitt team. Varje team består i snitt av 14 kundansvariga, som Tre kallar 

medarbetarna i kundservicen. För att utveckla medarbetarna och säkra resultaten finns 

en coachchef, med ett team av coacher under sig, som bland annat har ansvar för 

resultat och utbildningar. Tre arbetar även med så kallade stationscoacher som sitter 

ute i arbetslandskapet, med uppgiften att hjälpa medarbetarna och de kundansvariga 

att hitta svaren och bidra med ett coachande förhållningssätt. Inom kundservice privat 

finns även en operativ chef som är partneransvarig, analytiker som arbetar med 

uppföljning, rapporter och statistik, Operations support som arbetar med tekniskt 

komplicerade ärenden samt kvalitetsutvecklare som arbetar med förbättringsprojekt. 

Tre strävar efter att ha Sveriges bästa kundservice, där kvalitetsutvecklarna arbetar 

hårt för att få det att bli så. Annika syftar på att Tre agerar i en bransch där de måste 

jobba hårt för att få kundernas förtroende och att branschen är generellt misstrodd. För 

att utvecklas och förbättras jobbar företaget bland annat med en funktion som kallas 

för “spindeln”, vilket är en mailadress dit de kundansvariga kan skicka sina idéer och 

tankar på förändringar och förbättringar, stort som smått. Respondenten förklarar att 

det är “där vi har örat mot rälsen hela tiden”, att det är de kundansvariga som vet 

bäst då det är dem som sitter med kunden och vet vad som efterfrågas. Vidare anser 

respondenten att Tre inte är ett hierarkiskt företag att jobba för, det är korta 

beslutsvägar och nära till högsta cheferna. 

 

Företaget mäter bland annat kundkvalitet, effektivitet och försäljning inom 

kundservicen och har tydliga måltal som de strävar efter att uppnå. Tre vill vara 

utmanare vilket de tror attraherar den unga målgruppen hos de kundansvariga, där 

många av medarbetarna är målmedvetna och tävlingsinriktade ungdomar. De tävlar 

internt och man kan vinna diplom. Målen är kända för de kundansvariga och företaget 
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mäter, följer upp och kommunicerar resultaten dels via teamledarna som synliggör 

dem för de kundansvariga och även genom den statistik som analytikern skickar ut till 

alla gruppchefer som därefter återkopplar på team- och individnivå. Detta ska fungera 

som en motivator i sig. Respondenten berättar att Tre har en hyllningskultur där man 

uppmärksammar när någon är bäst på någonting men där de även jobbar med 

coachning för att lyfta dem som har en bit kvar för att lyckas. “Det är våran uppgift 

att se till att leverera till våra kundansvariga, att de har förutsättningarna”. Företaget 

ser en utmaning i att behålla befintlig personal i kundservicen en längre tid och det är 

ett område som de fokuserar på, det vill säga hur de kan attrahera de kundansvariga 

att stanna längre. En genomsnittlig anställning bland de kundansvariga varar i ungefär 

11 månader vilket bidrar till en hög personalomsättning. 

 

För att utvecklas i sin ledarroll utbildas teamledarna i företagets 

utbildningsverksamhet, Service Academy. Utbildningarna handlar om allt ifrån 

ledarskap till affärsmannaskap och Time management. Annika berättar att Tre har en 

enorm kompetens inhouse, som de jobbar mycket på att få ut i organisationen. Tre har 

många unga gruppchefer som är ledare vilka de valt att tro på och investera i, därför 

har de satsat på en tydlig struktur där ledarnas kompetens och kunskap fylls på 

kontinuerligt. Teamledarna spenderar större delen av arbetsdagen ihop med sina team. 

Förutom daglig coachning ska teamledarna genomföra “one-to-one”-samtal där de 

kundansvariga får löpande feedback hela tiden. Medarbetarna i kundservicen ska ha 

nära till sin närmaste chef. Annika berättar att teamledarna är duktiga på att motivera 

och peppa sina medarbetare samt att de är duktiga på att skapa en känsla av att man 

lyckats ihop som ett team. I sin roll som kundservicechef på privatsidan har 

respondenten mycket möten på dagarna men hon sitter fysiskt i samma öppna 

kontorslandskap som kundservicen. “Jag tror mycket på att vara närvarande. Jag vill 

att alla på kundservicen ska ha en känsla av att man kan gå förbi mig när man tycker 

något”. 

 

Tre är stöttande i processen som handlar om att kundansvariga vill utvecklas och 

prova på något nytt i verksamheten. Tillsammans med sin teamchef kan den 

kundansvarige utvärdera sitt arbete, få feedback samt göra en actionplan för intern 

rekrytering. För att behålla rätt personal länge i företaget har de en tydlig 

utbildningsplan som ska bidra med ett mervärde till de kundansvariga. De bästa 
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nomineras till att arbeta från Cypern ett halvår, där Tre har ett team på ungefär 40 

medarbetare. Annika förklarar att detta ska verka som en morot för medarbetarna i 

kundservicen, ett sätt att lyfta dem samt förlänga anställningstiden i företaget. Tre är 

en icke-processtyrd organisation där fokus för de kundansvariga ligger på att säkra 

kundnöjdheten. För att uppnå de mål som företaget har på nöjda kunder, effektivitet 

och försäljning utbildas personalen för att få rätt ramar och verktyg att lyckas. Det 

finns mallar för hur samtalen kan styras men hur den kundansvarige löser det direkta 

kundärendet styr företaget inte i detalj, där har de befogenheter att styra sitt eget 

arbete. Respondenten menar att detta är en balansgång, det kan bidra med osäkerhet i 

hur man ska agera i samtalet men samtidigt vill företaget inte strypa det egna 

beslutsfattandet, kreativiteten och känslan av att man äger sitt eget kundsamtal. 

Företaget försöker i dagsläget hitta “den gyllene medelvägen” som handlar om hur de 

ska bli mer tydliga i kravställningen samt hur vissa processer ska se ut för att säkra det 

systematiska kvalitetsarbetet men samtidigt inte ta bort allt beslutsfattande från 

individnivå. Annika förklarar att det är viktigt att vara tydlig i kundserviceprocesserna 

då det annars kan leda till att det blir spretigt om alla får tycka och göra som de vill. 

Tre är ett värdebaserat företag där många av besluten vägs mot företagets värderingar. 

Värderingarna är: det ska vara snabbt men rätt, fatta kloksnåla beslut, vara bäst på det 

man gör, man ska vara engagerad samt öppenhet och samarbete. Så länge besluten 

kan kopplas till värdeorden och man kan förklara varför och vara tydlig med hur, så 

öppnar detta upp för en möjlighet att styra sitt eget arbete vilket är motiverande. 

4.7.1 Analys Tre 

Hos Tre är organisationsstrukturen i stor utsträckning uppbyggd kring många chefer 

med olika befattningsgrad, bland annat kundservicechef, gruppchefer och 

stationschefer. Denna uppbyggnad kan kopplas ihop med den vertikala 

arbetsdelningen men där specialiseringen av arbetsuppgifter snarare kan kopplas 

samman med en horisontell arbetsdelning. 

 

I det dagliga arbetet har de kundansvariga möjlighet att påverka kundbemötandet då 

Tre arbetar med mallar för samtalen men inte i detalj styr hur lösningen ska gå till. Vi 

anser att detta arbete, i kombination med Annikas uttalande om att de kundansvariga 

är ägare av sina egna kundsamtal, indikerar på empowerment i kundmötet. 
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Den löpande feedbacken samt närvaron av ledare är, enligt oss, två aspekter som går 

att koppla till det transformativa ledarskapet. Feedbacken och företagets 

hyllningskultur handlar om att se till individerna, det vill säga individuell omtanke. 

Ledarnas närvaro visar å andra sidan på tendenser till intellektuell stimulans då 

ledarna uppmuntrar och stöttar de kundansvariga när det kommer till att utvecklas och 

prova något nytt i verksamheten. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer en gemensam diskussion att föras där datan från de olika 

företagen analyseras vidare för att belysa likheter och mönster som framkommit. För 

att tydliggöra resonemanget har diskussionen delats in i tre stycken där 

empowermentarbetet är genomgående och sätts i förhållande till 

organisationsstruktur, ledarskap och teamarbete. Då företagen i studien benämner 

sina medarbetare i kundservicen med olika titlar kommer vi i diskussionen att 

enhetligt kalla dessa medarbetare för kundservicemedarbetare. 

 

5.1 Empowerment och organisationsstruktur 
Hos de större telekombolagen kan vi se en tydlig trend av specialiserade funktioner i 

kundservicen, det vill säga en inriktning mot horisontell arbetsdelning likt den 

organisationsstruktur som Sveningsson och Alvehus (2012) tar upp. Storleken på 

dessa företag gör att det skapas fler beslutsnivåer, som visar sig i fler chefspositioner, 

vilket i sin tur driver på den vertikala arbetsdelningen. Det visar på att den ena 

arbetsdelningen inte utesluter den andra utan att det snarare beror på ur vilket 

perspektiv man ser på verksamheten. Sett ur ett kundserviceperspektiv uppfattar vi att 

verksamheterna är uppbyggda utifrån specialisering, det vill säga den horisontella 

arbetsdelningen. Om man däremot ser ur ett större perspektiv och analyserar 

kundservicen som en del av hela organisationen blir kopplingen till den vertikala 

arbetsdelningen tydligare då antalet beslutsnivåer tilltar. I studien visar det sig att 

företagens storlek påverkar organisationsstrukturen och i takt med att organisationer 

växer krävs mer specialisering i de olika funktionerna, som en följd av ökad 

komplexitet och behov av samordning. 

 

Sett till kundserviceverksamheten som helhet och kopplingen till empowerment, i de 

fall då kundservicen är outsourcad, är inte helt självklar. För de företag som valt att 

outsourca sin kundserviceverksamhet kan man ifrågasätta om de befogenheter man 

valt att ge till kundserviceföretaget gällande beslutfattande egentligen grundar sig i 

uppsatta avtal. Vissa befogenheter i form av kundservicens upplägg och det dagliga 

arbetet kan upplevas som en del av empowerment, men det skulle likväl kunna vara 
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ett arbete som enbart syftar till att nå de satta målen som styrs av avtalen. Vi 

ifrågasätter huruvida man kan tillämpa empowerment när samarbetet är uppbyggt på 

avtal.   

 

Sveningsson och Alvehus (2012) tar upp hur organisationer kan nyttja sina resurser på 

bästa sätt för att realisera de organisatoriska målen. En liknelse går att göra till 

telekombolagen som i stor utsträckning arbetar med nyckeltal för att styra 

organisationen och samordna resurserna i kundserviceverksamheten. Detta arbete 

behandlar inte kvaliteten i samtalet och lösningens tillvägagångssätt utan indikerar 

snarare på kortsiktiga mål och fokus på att prestera bra mätetal. Då kvaliteten i 

samtalet inte prioriteras utan fokus ligger på kortsiktiga mål överensstämmer 

telekombolagens arbete till stor del med Nahavandis (2015) syn på empowerment, där 

målet är att visa på bättre organisatoriska resultat. Nahavandi (2015) tar även upp att 

empowerment är ett motivationsverktyg som handlar om att medarbetarna får ta del 

av makten att fatta beslut för att i slutändan effektivisera arbetet och vara lönsamt för 

organisationen. Dock berör inte Nahavandis (2015) definition av empowerment 

frågan om hur en tillfredsställd kvalitet uppnås för varken företag, medarbetare eller 

kund.   

 

5.2 Empowerment och ledarskap 
De företag som är väl insatta i kundservicen, vare sig den är inhouse eller outsourcad, 

påstår alla att de i någon utsträckning arbetar med empowermentliknande processer 

för att tillmötesgå kunderna och även motivera medarbetarna. Frågan blir ändå om det 

sker i så stor utsträckning som företagen vill framställa. Utifrån det Argyris (1998) 

påstår, att empowerment är ett tillvägagångssätt för ledarna att uttrycka sig i termer 

som är korrekta och förväntade snarare än att delegera och fördela makt till 

medarbetarna, kan vi se en koppling till hur empowermentkonceptet används i 

praktiken hos telekombolagen. Utifrån insamlad data upplever vi att det finns en 

skillnad mellan hur ledarna använder empowermentliknande begrepp i teorin jämfört 

med hur arbetet uttrycks i praktiken. Ledarna i kundservicen uttrycker sig positivt i 

termer som berör empowerment men i frågan om i vilken utsträckning som 

medarbetarna görs delaktiga i besluten handlar det oftast om väldigt specifika 
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områden där organisationerna har en större vilja att släppa in medarbetarnas åsikter. 

Likt det Argyris (1998) syftar till handlar det inte om att göra medarbetarna delaktiga 

i företagens mål utan att snarare hitta en balans mellan ledarnas strävan att uppnå 

företagsmålen och det engagemang och den autonomi som empowerment medför för 

medarbetarna. Vi delar Argyris (1998) åsikt om att konflikten mellan medarbetarnas 

autonomi och ledarnas kontroll försvårar empowermentarbetet i organisationer då 

empowerment är ett komplext område som skiljer sig i teori och praktik, bland annat 

eftersom det inte finns en entydig definition (Wilkinson 1998). 

 

Branschmätningar visar på att klagomålshanteringen är ett av företagens största 

problemområden och således ett område där det kan tänkas att företagen arbetar med 

empowerment för att möta kundernas förväntningar och därigenom nå högre 

kundnöjdhet. Om kundservicemedarbetarna har fullständiga befogenheter och 

behörigheter, det vill säga empowerment från ledarna, att lösa kundens problem i 

första samtalet ifrågasätter vi om inte klagomålshanteringen skulle ha nått bättre 

resultat. De flesta av ledarna som vi träffat betonar vikten av att ha en väl fungerande 

kundservice där medarbetarna kan ta beslut utifrån egna initiativ. I och med att 

kundservicemedarbetarna i viss utsträckning är hänvisade till manualer med 

standarder för kundbemötande så anser vi att det begränsar graden av empowerment, 

då självbestämmandet endast berör vissa delar av arbetet. Argyris (1998) menar att 

det måste finnas standarder och riktlinjer för att minska autonomin och förhindra att 

kundservicearbetet blir för spretigt, vilket försvårar ledarnas arbete med 

empowerment. 

 

I telekombranschen går det att se en koppling mellan empowerment och deltagande 

ledarskap som yttrar sig i organisationernas syn på kundservicemedarbetarna, att de 

besitter värdefull information gällande kundernas behov och åsikter. Utifrån 

Rubenowitz (2004) perspektiv om empowerment där det handlar om att ta tillvara på 

medarbetarnas kunskap för att öka konkurrenskraften finns en koppling till Yukl 

(2010) som behandlar ledarskapets möjlighet att bland annat konsultera medarbetarna 

i beslutsprocesser och på det sättet ta tillvara på medarbetarnas synpunkter och 

potential. Företagen försöker göra kundservicemedarbetarna delaktiga genom att, med 

olika metoder, lyssna till och tillvarata den kunskap som medarbetarna besitter med 

tanke på kontakten med kunderna. Då kundservicemedarbetarna har störst möjlighet 
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att påverka själva kundkontakten vill företagen samtidigt att det ska bemöta kunden 

på bästa sätt utifrån den kunskap medarbetaren har. För att möjliggöra detta krävs att 

medarbetarna får ta egna beslut samt lösa ärendet självständigt, vilket till viss del kan 

kopplas ihop med empowerment. Möjlighet till delaktighet i beslutsfattande gäller 

främst i kundkontakten men det finns även viss möjlighet för 

kundservicemedarbetarna att påverka företaget i stort. Detta har bland annat visat sig 

då ledare kan eskalera en medarbetares förslag vidare till en högre beslutsnivå vilket i 

teorin även stöttas av Appelbaum (2015) som tar upp vikten av förtroende och öppen 

kommunikation i organsiationer. Den öppna kommunikationen kan ses i de ärenden 

som eskaleras från kundservicemedarbetarna via ledare och uppåt i organisationen.  

 

Sett till Fernandez och Moldogazievs (2011) studie skulle kundserviceverksamhetens 

prestation möjligtvis öka om empowerment-metoder användes på ett noga utstuderat 

och anpassat sätt. Fernandez och Moldogaziev (2011) menar att empowerment-

metoder måste anpassas efter prestationsförmågan hos medarbetarna vilket till viss del 

går att koppla ihop med Nahavandis (2015) beskrivning av grundstenen som berör 

individuell omtanke inom det transformativa ledarskapet. Den insamlade datan visar 

på att ledarna och organisationerna kontinuerligt följer medarbetarnas utveckling för 

att bland annat ha möjlighet att stötta, bidra med resurser där det behövs och lyfta de 

medarbetare som har potential att utvecklas inom företaget. Denna anpassning till 

medarbetarna stöttas även av Özarallis (2003) studie som syftar till att det 

transformativa ledarskapet ökar känslan av empowerment. 

 

Inom det transformativa ledarskapet betonar Bass (Masood et al 2006) vikten av att 

vara en bra visionär och Nahavandi (2015) tar upp innebörden av att vara en bra 

förebild som ledare. Genom utbildning vill ledarna inom telekomföretagen visa de 

anställda hur man i företaget arbetar för att nå de uppsatta målen, de använder sin 

ledarroll för att motivera och engagera medarbetarna. Utbildning av medarbetarna rör 

vid det transformativa ledarskapet men är inte definitionen av vad teorin säger. 

Utifrån studiens data går det inte att dra några generella kopplingar till det 

transformativa ledarskapet. Om empowerment är målet för företagen går det, med 

stöd i Özarallis (2003) studie som visar på att transformativt ledarskap bidrar till en 

ökad känsla av empowerment, att göra en koppling till att ledarna inom kundservicen 

skulle gynnas av att använda sig mer av det transformativa ledarskapsperspektivet i 
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sin relation till medarbetarna. I dagsläget använder sig inte ledarna av den 

transformativa ledarskapsrollen i mer än enskilda fall, vilket går emot Özerallis 

(2003) studie sett till möjligheten att nå effektivare team genom ett transformativt 

ledarskap. 

 

5.3 Empowerment och teamarbete 
Merparten av telekombolagen har en struktur i kundserviceverksamheten som är 

uppbyggd kring team där en teamledare har det övergripande ansvaret för gruppen. 

Nahavandi (2015) tar upp fördelarna med teamarbete som ett sätt att skapa delaktighet 

och identifikation till arbetet vilket går att koppla till hur kundserviceverksamheten är 

strukturerad. Appelbaum (2015) tar upp fler fördelar kring att ha en teambaserad 

struktur och menar att det är en nyckelfaktor till ett lyckat arbete med empowerment. 

Att basera organisationen kring team kan eventuellt förenkla arbetet med 

empowerment då makten att fatta beslut inte ges till en ensam individ utan till en 

grupp av personer som tillsammans arbetar för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta 

resonemang stöttas även av Nahavandi (2015) som menar att medarbetarna ska se 

bortom individuella behov och istället tänka på gruppens bästa. Således avslutas 

diskussionen med tanken att telekombolagen har förutsättningarna att arbeta med 

empowerment på ett bra sätt då teamstrukturen, med stöd i Applebaum (2015), är en 

av de faktorer som bidrar till ett lyckat arbete med empowerment.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer studiens slutsats att presenteras med fokus på de mönster som 

framkommit i analysen och diskussionen. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ledare inom telekomföretag arbetar med 

empowerment som styrkoncept i kundservicen. Ytterligare har studien syftat till att 

utreda hur arbetet med empowerment uttrycker sig i verksamheten samt undersöka 

vilka effekter ledarna upplever att empowerment medför internt för 

kundserviceavdelningen. 

 

Många av ledarna uttrycker fördelar med empowermentkonceptet men utifrån den 

insamlade datan och den teoretiska referensramen anser vi att organisationerna 

behöver anamma mer av det transformativa ledarskapet om de vill att empowerment 

ska vara medlet för att ytterligare effektivisera kundserviceverksamheten. Utifrån vad 

ledarna beskriver anser vi inte att företagen generellt arbetar med att flytta ner makten 

att fatta beslut till lägre nivåer i organisationen utan att det snarare handlar om 

empowermentliknande metoder i specifika arbetsmoment då 

kundservicemedarbetarnas kunskap anses betydelsefull. Effekten av det 

empowermentliknande arbetssättet är framförallt att det skapar motivation och 

engagemang bland medarbetarna, vilket vi har uppfattat är ytterligare ett sätt för 

organisationerna att nå högre kundnöjdhet. Vi anser därför att empowerment-

metoderna endast blir ett medel för företagen att nå de organisatoriska målen. 

 

Slutsatsen i studien blir således att empowerment inom telekomföretagen inte används 

som ett renodlat styrkoncept som innebär att ledarna flyttar ner makten till lägre 

nivåer i organisationen i syfte att engagera och uppmuntra medarbetarna att delta i 

beslutsfattande och öka ansvarstagandet. Det handlar snarare om att ledarna använder 

empowerment som en metod inom specifika arbetsområden i syfte att förbättra 

verksamheten för att nå organisationens mål. 
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Förslag till vidare forskning  
Med hänsyn till att denna studie har ämnat att undersöka hur ledare i 

telekombranschen arbetar med empowerment som styrkoncept i syfte att förbättra 

organisationens kundservice anser vi att det vore intressant att närmare undersöka hur 

medarbetarna uppfattar arbetet med empowerment. Som ett exempel på vidare 

forskning vore det intressant att ta ett medarbetarperspektiv i beaktning och se hur 

medarbetarna uppfattar ledarnas arbete med empowerment i organisationen. Som ett 

komplement till denna studie skulle en fördjupad undersökning i frågan om det finns 

något samband mellan ledarnas syn på empowerment och hur medarbetarna anser att 

det uttrycker sig i organisationen bidra med ett annat perspektiv kring svårigheterna 

med empowermentarbetet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Intervjuguide om empowerment inom kundservice 

 

• Hur är Er kundservice strukturerad och hur förhåller den sig till 

organisationsstrukturen i övrigt? 

• Vilka är era mål med verksamheten? Tror Ni att medarbetarna vet hur de ska 

arbeta för att uppnå målen? 

• Vad upplever Ni är de största utmaningarna vad gäller kundmissnöje och 

kundservicearbetet? 

• Hur arbetar organisationen med att utbilda och styra ledarna inom 

kundservicen? 

• Hur arbetar ledarna inom kundservice med att motivera medarbetarna att 

utvecklas individuellt och samtidigt nå kundservicens mål? 

• Vad har du som ledare för relation till medarbetarna inom kundservicen? 

• I vilken omfattning görs medarbetarna delaktiga i företagets beslutsprocesser? 

Vilka konsekvenser får detta för kundservicen? 

• Vad har kundservicemedarbetarna för befogenheter att själva påverka sitt 

arbete? 

• På vilket sätt uppmuntrar ni era medarbetare i kundservicen att ta ansvar och 

egna beslut i det dagliga arbetet? 

• Hur ser Ni på empowerment i er organisation? Anser du att er kundservice 

arbetar med empowerment utifrån ert synsätt? 

• Vilka positiva respektive negativa effekter kan empowerment leda till inom er 

kundservice? 

 

 


