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1. INLEDNING
I detta inledande kapitel avser vi ge en bakgrund till det problemområde som
uppsatsen behandlar och föra en diskussion kring detta. Därefter följer syftet
med uppsatsen samt de frågeställningar som utgör grunden för denna studie.
Kapitlet avslutas med de avgränsningar som vi har gjort samt en redogörelse
för uppsatsens disposition.

1.1.Bakgrund
Vi är på väg in i en ny värld, den nya ekonomin, vilken innebär en förändring
lika omvälvande som skiftet från bondesamhället till industrisamhället.
Skillnaden är att det den här gången kommer det gå mycket snabbare, kanske
på kortare tid än 10 år. Vi lever redan idag i en ekonomi som kännetecknas av
högteknologi i form av mindre och mindre datorer men med större och större
kommunikationsmöjligheter. (www.nyasvar.nu, 2000-05-16) IT är givetvis en
central del av den nya ekonomin, men den nya ekonomin är mer än så. Det är
den sammantagna effekten av avreglerade marknader, en global
konkurrenssituation, ny teknik, nya organisationsformer i företagen och
givetvis också nya politiska förutsättningar i många länder. (Olofsson, 2000-
04-19)

Den nya ekonomin innebär bland annat att både individer och organisationer
måste se över sitt sätt att arbeta och göra affärer, om de vill finnas kvar på
marknaden i framtiden.  Många företag är till exempel inte tillräckligt bra på
att ta tillvara individens kapacitet, eller uppmuntra till lärande, utveckling och
förändringskompetens. Både företag, chefer och medarbetare måste förändra
sig och sitt sätt att agera i framtiden. Det måste bland annat läggas mycket
resurser på den enskilde medarbetaren - den viktigaste resursen i all
affärsverksamhet. De företag som fokuserar på samverkan, kontinuerligt
lärande samt har mod att ifrågasätta det trygga och invanda, kommer även bli
de företag som uppnår störst framgång. (www.nyasvar.nu, 2000-05-16) Vi
anser att företagsledare måste arbeta med att avveckla det kontrollerande
sättet att styra, för att utveckla en organisation där människor själva engagerar
sig i utvecklingen. Många företag styr inte längre med hjälp av regler och
instruktioner utan av koncept och mål, vilket innebär ett helt nytt sätt att
arbeta. Extra tydligt blir detta hos företag som tidigare åtnjutit
monopolställning, men som nu verkar på konkurrensutsatta marknader.
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Varje dag i alla företag tar ledningen beslut och agerar på olika sätt som
påverkar de anställda. Företagsledningen planerar, observerar, utvärderar,
stödjer, dirigerar och vägleder de anställda och deras aktiviteter. Trots detta är
det sällan förekommande att källan till dessa aktiviteter och beslut är kända,
uttalade eller förstådda. (Sanders, 1999) Företagsledningen måste även se till
både externa och interna intressenters krav och önskemål, de måste se till
helheten och stå över osammanhängande, ofta kortsiktiga särintressen för att
värna om företagets långsiktiga konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.
(Lindgren, 1990) Ledningens arbete består av att balansera:

•  Organisatoriska mål: samverkan, samspel, attityder, normer, bemanning
och personalutveckling

•  Ekonomiska mål: vinst, räntabilitet, avkastning och lönsamhet
•  Personliga mål: personlig utveckling, vilket bör stå i linje med de andra

målen (Lindgren, 1990)

Företagsledningens uppgift är med andra ord att vara ledande och
reflekterande samt att verka för företagets bästa vad gäller lönsamhet och
konkurrenskraft. De ansvarar även för att skapa förutsättningar för att
företagets mål och strategier genomsyrar hela verksamheten. Detta förutsätter
att ledningen formulerar mål och strategier på ett sätt som är passande och
effektivt för just deras organisation, vilket vi i vår tur anser innebär att det
måste finnas förutsättningar för kommunikation, men även för feedback för
att se om budskapet har nått fram.

”Kommunikation är grunden för all organisation.”
Källa: Bakka  et al., 1993 (s. 163)

Enligt Donald White (Harshman & Harshman, 1999) är kommunikation en av
de vitala processerna som ger en organisation liv. Jay Hall (Harshman &
Harshman, 1999) menar att hur informationen i en organisation rör sig, dels
vertikalt och dels horisontellt, ofta är ett tecken på organisationens
effektivitet. Kommunikation är även ett verktyg som ledningen kan använda
för att tydliggöra sina värderingar, vad de står för och vad de tror på.
(Harshman & Harshman, 1999) Vi är därmed av uppfattningen att ingen
organisation kan fungera utan en väl fungerande kommunikation och att
kommunikation är en faktor som har stor påverkan på hur väl ett företag
presterar. Tack vare teknikens framväxt finns det idag ett flertal olika medium
som underlättar kommunikationen som till exempel e-post, Internet, telefon,
fax eller personliga möten.
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Ledningen måste även ha i åtanke att det för många anställda är viktigt att
veta vad deras arbetsuppgifter består av, var gränserna går, vilka de ska
samarbeta med och vilka förväntningar som finns på dem. Att känna till de
förväntningar som finns på en person med en viss roll, till exempel en
anställd, hjälper till att skapa goda och effektiva resultat. Det ger också stadga
åt organisationen, skapar ett bättre samarbetsklimat och underlättar den
dagliga dialogen på arbetsplatsen. (Lindgren, 1990)

I likhet med Bruzeluis & Skärvad (1995) anser vi att förväntan innebär
individens subjektivt uppskattade sannolikhet, det vill säga uppfattning om att
en viss handling leder till önskad måluppfyllelse. Företagsledningens
förväntningar på de anställda speglas av andra intressenter såsom:
koncernledning, kunder, leverantörer, stat och kommun, ägare, anställda med
mera. Ledningens uppgift är att hantera och balansera alla förväntningar och
påtryckningar från andra intressenter, för att sedan kommunicera dem på ett
rättvisande och förståeligt sätt till de anställda.

1.2 Problemdiskussion
Att förstå kundperspektivet, medarbetarperspektivet och ägarperspektivet är
av stor betydelse för ledningen. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Vi
instämmer i detta då vi anser att det till stor del är utifrån intressenternas krav
och förväntningar som företagsledningen formar sina egna krav och
förväntningar på ett önskat beteende från sina anställda. Då ledningen oftast
består av en grupp människor med olika ansvarsområden och olika
erfarenheter anser vi att det kan vara av intresse att undersöka huruvida deras
förväntningar skiljer sig åt. Frågan är också om, och i så fall hur,
medarbetarna uppfattar olika förväntningar från olika medlemmar i
ledningsgruppen?

Hur medarbetarna uppfattar ledningens förväntningar beror även på med
vilket språk ledningen förmedlar sitt budskap. Det finns olika former av språk
och ofta görs en åtskillnad mellan det talade språket, det skrivna språket och
kroppsspråket (Tomicic, 1998). Utan gemensamma ord skulle det vara svårt
att förstå varandra. Att det finns gemensamma ord är dock ingen garanti för
att de innebär en och samma sak för olika personer. Ett och samma ord kan ha
olika innebörder. Det är inte svårt att föreställa sig att sådana situationer kan
leda till missförstånd eftersom människor pratar ”förbi varandra”. (Tomicic,
1998) I språket och kommunikationen kan en rad störningar uppstå som
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medför att det tänkta budskapet uppfattas på ett felaktigt sätt. Det blir därmed
intressant att studera de faktorer som kan finnas som avgör graden av
överensstämmelse i uppfattningarna mellan företagsledningen och de
anställda. Det finns idag ingen etablera teoribildning kring detta, vilket gör
det än mer intressant att studera.

Ytterligare ett område som är intressant att studera är huruvida ledningen
förmedlar varför förväntningarna föreligger. Om ledningen vill få ökad
kontroll över organisationen, måste de vara väl avstämda med de anställda.
Ett hjälpmedel för detta är att ledningen direkt och tydligt talar om vilka krav
och förväntningar som finns på de anställda och samtidigt motiverar varför.
Genom krav på medarbetarna säkerställer ledningen att alla arbetar mot
samma mål. Görs inte detta kommer medarbetarnas prestation skilja sig mot
det som ledningen förväntade sig. (Lindgren, 1990) Vi ämnar därmed utröna
om medarbetarna verkligen är medvetna om orsakerna till de befintliga
förväntningarna.

Intressant att studera är även på vilket sätt ledningen implementerar sina
förväntningar. Vi anser att den första bedömningen av huruvida de tillämpade
strategierna är lämpliga eller inte, görs av de anställa. Detta då deras
anammande och accepterande av strategin visar på en, för situationen,
fungerande strategi. Vid missnöje med arbetsuppgiften, hög frånvaro eller
andra negativa arbetssituationer och beteenden, kan en olämplig strategi anas.
Frågan blir om ledningen valt den bäst lämpade implementeringsstrategin för
förväntningarna och måluppfyllelsen, eller finns det andra
motivationsfaktorer, kanalval eller språk som skulle lämpa sig bättre?

Vidare anser vi att en förutsättning för att företag ska kunna bedriva sin
verksamhet på ett framgångsrikt sätt är att de anställda har en vilja och
förmåga att arbeta för företagets bästa. Därmed anser vi även att det borde
vara en självklarhet för företaget att förvalta sitt humankapital på ett
strategiskt sätt som främjar de anställdas välmående och därmed även
företagets.

”Nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är att behandla sina kunder som
medarbetare och sina medarbetare som kunder.”

Citat av: Professor David Bowsen.
Källa: Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998 (s. 219)
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Medarbetarnas
uppfattning Ledningens

uppfattning

Överensstämmelse
i uppfattningarna
vad gäller
förväntningarna

Figur 1:1 Överensstämmelse i uppfattningar, egen
illustration, 2000

Med denna bakgrund blir det viktigt för ledningen att ha bra kontakt och
kommunikation med de anställda för att på bästa sätt kunna ta tillvara på de
anställdas kompetens och kapacitet. Känner ledningen till de anställdas
kompetens eller är de förväntningar de har på dem orimliga?

Hälften av medarbetarna, i majoriteten av alla svenska företag, uppger att de
känner litet engagemang för företaget och arbetsuppgiften. Detta kommer i
framtiden att ge stora problem menar Berth Jönsson, utvecklingschef för Sifo
Research & Consulting (Jönsson, 990716). Med hjälp av god kommunikation
mellan företagsledningen och de anställda kan ledningen ta reda på vad som
engagerar och motiverar de anställda. Därmed vore det logiskt att ledningen
utformar strategier på ett sätt som innebär att de anställda har en vilja att
uppnå de uppsatta målen.

Att ledningen sedan kan kommunicera ut sina förväntningar på ett sätt som är
rätt för just den organisationen, är lika viktigt som att de anställda kan
kommunicera med ledningen och uttrycka missnöje eller belåtenhet med
situationen. I och med detta blir det inte bara intressant och viktigt att
undersöka om kommunikationsstrategierna som används är ”rätt” för
organisationen utan även om företaget har en  kultur som främjar denna
tvåvägskommunikation.

Tvåvägskommunikationen spelar en central roll i vår studie och för att få en
effektiv organisation anser vi att det är viktigt att utröna hur
kommunikationen mellan ledningen och de anställda fungerar och om den kan
förbättras. Naturligtvis finns möjligheten att det inte föreligger något
problemområde och då blir frågan: Vilken strategi har ledningen använt för
att lyckas? Ledningen och ledarskapet spelar överhuvudtaget en central roll i
denna studie och vi kommer därmed även studera vilken roll ledningen har i
denna process av förmedlandet av förväntningar.

Genom att studera ovan
diskuterade områden,
kommunikation och ledarskap,
kommer vi få en uppfattning om
hur väl de förväntningar de
anställda tror att ledningen har på
dem, stämmer överens med de
förväntningar  som ledningen
verkligen har. I analysen av
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empirin kommer vi sedan studera samt tydliggöra kritiska faktorer för graden
av överensstämmelse.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att identifiera kritiska faktorer som är betydelsefulla för
graden av överensstämmelse vad gäller de förväntningar de anställda tror att
ledningen har på dem, jämfört med de förväntningar som ledningen i själva
verket har. Detta görs genom att utreda vad företagsledningen på Telia Nära i
Norrköping förväntar sig av sina anställda samt vad de anställda tror att
ledningen förväntar sig av dem.

1.3.1 Precisering av syfte
Genom att intervjua representanter från ledningen respektive övriga anställda
vill vi få svar på följande frågor för att uppfylla syftet med studien:

•  Vad förväntar sig ledningen av de anställda?
•  Hur kommuniceras dessa förväntningar till de anställda, eller hur tar de

sig  uttryck?
•  Vad tror de anställda att ledningen förväntar sig av dem och varför just

dessa förväntningar?
•  Ges feedback från ledningen till de anställda, och vice versa, på hur väl

förväntningarna kommuniceras och uppfylls, och i sådana fall hur?
•  Vad motiverar de anställda att leva upp till de förväntningar de tror/vet

att ledningen har på dem?
•  Vilken uppgift/roll anser ledning respektive de anställda att ledningen

har?

1.4 Avgränsning och förtydligande
Undersökningen är av fallstudieliknande karaktär och genomfördes på Telia
Nära i Norrköping under våren 2000. Med företagsledning avses i denna
uppsats den grupp på det lokala Telia Nära kontoret i Norrköping som kallas
för Fyrklövern. En Fyrklöver finns på alla Telia Näras kontor och fungerar
som mellanchefer för bolaget. Det vill säga de fungerar som ledningsgrupp på
lokal nivå, men som mellanchefer på nationell nivå. Av de anställda på Telia
Nära i Norrköping är det endast kundtjänstanställda som omfattas av denna
studie. När vi refererar till dem använder vi antingen terminologin
medarbetare eller anställd.
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Med förväntningar menar vi individens subjektivt uppskattade sannolikhet
eller uppfattningen om att en viss handling leder till önskad måluppfyllelse.
Ett exempel på detta kan i vårt fall vara att företagsledningen har en
uppfattning om att en form av belöning till de anställda leder till bättre
prestation av dem och att en specifik förväntan därmed kan uppnås genom
denna belöning.

1.5 Om Telia och Telia Nära

Källa: www.telia.se, 2000-03-30

Bransch- och teknikutvecklingen inom telekom är oerhört snabb. Telias
organisation har en struktur som är skapad utifrån koncernens affärer, så
kallade affärsområden. Den ska kunna förändras och följa utvecklingen i det
höga tempo som behövs idag. Telias organisation är omfattande och består i
dagsläget av en koncernledning och koncernkontor, fem olika affärsområden,
supportenheter samt en internationell enhet. Koncernchefen har ett
övergripande ansvar för verksamheten i Telia och dess dotterföretag men har
därefter fördelat verksamhetsansvaret till vice koncernchef,
affärsområdeschefer, marknadsområdeschefer, koncernstabschefer samt till
övriga direkt underställda chefer. (www.telia.se, 2000-03-30)

Affärsområde Privat ansvarar för utveckling, marknadsföring och försäljning
av telekomprodukter till privatkunder och mindre företag. De har kund- och
produktansvar för fast telekommunikation och ska aktivt stödja utvecklingen
av detta i Norden. Affärsområde privat ansvarar även för åtaganden som
genom  avtal har överenskommits med andra affärsområden samt för Telias
butiker. I Affärsområde Privat ingår Telia Nära vars verksamhet innebär att de
ska serva privatkunder och småföretag. (www.telia.se, 2000-03-30) Det finns

Telias Affärsidé
”Telia utvecklar livskvalitet, miljö och konkurrenskraft för människor

och organisationer genom att förena dem via lättanvända
telekombaserade  informationstjänster. Vi är marknadsledande i

Norden/Östersjöområdet och erbjuder globala tjänster med Europa som
bas. Med förstklassig service och avancerade tjänster i teknikens

framkant blir vi våra kunders bästa val.”
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36 Telia Nära kontor i Sverige med sammanlagt 3 500 anställda. (Hackerot,
1999)

1.5.1 Situationen för Telia Nära
Från och med att konkurrensen om kunderna släpptes fri den 11 september
1999, följde en ökad press på hela Telia, men framför allt på Telia Nära och
deras kundtjänst. Kundtjänsterna hos de mindre telefonbolagen har blivit
kritiserade, men även Telia Näras kundtjänst har fått kritik bland annat för
bristfällig kvalitet och för att de lämnar motstridiga svar. (Sunesson, 2000)

Anställda som tidigare varit vana vid att handlägga ärenden i en
monopolverksamhet måste nu förstå att dagens kunder bara är ett
telefonsamtal ifrån att välja en av många konkurrenter som uppkommit på
marknaden under senare år. ”Alla våra medarbetare måste förstå att det är
affärer vi sysslar med”, säger Jan Rudberg, VD på Telia Nära. (Keller, 1998)
De som tidigare anställdes som ordermottagare förväntas nu agera säljare,
vilket är en stor omställning för många av dem. Jan Rudberg säger även att
han har insett att kompetens inte är detsamma som förståelse och att det är
viktigt att personer i ledarpositioner lär sig hur förståelse också utvecklar och
påverkar människors kompetens. (Keller, 1998) Företagsledare måste helt
enkelt släppa den traditionella kontrollen och utveckla en organisation där
människor själva tar tag i utvecklingen. Telia Nära styrs inte längre av regler
och instruktioner utan av koncept och mål, vilket innebär ett helt nytt sätt att
jobba och en helt ny strategi. ”De anställda håller på att göra sig själva till
små affärsmän”, säger Jan Rudberg ödmjukt och stolt (Keller, 1998).

Kunden i centrum är utgångspunkten för hela Telia Näras verksamhet. För att
kunna serva de närmast belägna kunderna är Telia Nära indelat i 35
regionenheter. Varje enhet har en Telia Nära ledare med fullt ansvar. Denna
person ska ha ytterligare tre personer till hjälp i sin grupp, den så kallade
Fyrklövern. Övriga anställda på Telia Nära har indelats i team med olika
kompetenser, med åtta till femton personer i varje. Vad är då strategin för att
komma tillrätta med de anställda som fortfarande känner sig vilsna i den nya
situationen? Jan Rudberg menar att det oftast faller tillbaka på ledarskapet och
att ledarna på Telia Nära blir ombedda att titta på hur ledarskapet ska
utvecklas. (Keller, 1998)

1.5.2 Telia Nära i Norrköping
På Telia Nära i Norrköping finns 57 anställda i form av tre personer i
ledningsgruppen Fyrklövern, en butikschef, 30 kundtjänstmedarbetare, varav
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fyra ifrån bemanningsföretaget Proffice, 17 tekniker och sex anställda i
butiken. Medelåldern är 46 år. Fyrklövern består idag av tre medlemmar med
olika ansvarsområden så som en serviceledare (främst gentemot teknikerna),
en kundtjänstledare och en chefsledare för hela Telia Nära i Norrköping.
Fyrklöverns ledningsposition över Telia Nära i Norrköping är styrt ovanifrån
av Affärsområde Privats ledning, vilket är detsamma som Telia Näras
ledning, som i sin tur står under Telias koncernledningen.

De anställda på Telia Nära i Norrköping arbetar sedan ett par år tillbaka på
teambasis, vilket innebär att varje medarbetare ingår i ett eller flera team.
Exempel på olika team är team efter funktion, det vill säga fast eller mobil
telefoni, Internet, VIP-, privat- eller företagskunder, administration eller
försäljning. Det finns också geografiska team som kundtjänstmedarbetarna
ingår i tillsammans med teknikerna. Det genomgående arbetssättet på Telia
Nära är dock inte att arbeta i olika team, utan snarare i ett kundtjänstteam där
alla hjälper varandra. Att alla hjälper varandra är en förutsättning för att den
dagliga verksamheten ska fungera. Medarbetarna deltar i olika
utbildningskurser och den erhållna kunskapen ska den deltagande därefter
sprida till sina kollegor. Likaså delar medarbetarna kontinuerligt med sig av
sina erfarenheter vad gäller datasystem, rutiner, kundfrågor med mera.
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1.6 Uppsatsens disposition

1. Inledning

Uppsatsen inleds med ett kapitel innehållande bakgrunden till studien, en diskussion kring
kommunikation, ledningen och förväntningar, syftet med studien samt en presentation av
vårt fallföretag Telia Näras verksamhet och förhållanden.

2. Metod

Nästkommande kapitel behandlar vårt tillvägagångssätt under studiens gång samt
vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande.

3. Referensram

I referensramen behandlas valda
teorier inom kommunikation,
och ledarskap, vilka ska ge en
förståelse för den kommande analysen

4. Empiri

I empirikapitlet redogörs den empiri
som samlats in från Telia Nära i
Norrköping genom intervjuer och
samtal. Resultatet ligger sedan till
grund för analysen.

5. Analys

I detta kapitel analyseras resultatet  med hjälp av teorier från referensramen
i syfte att finna kritiska faktorer för graden av överensstämmelse.

6. Sammanfattning

Det avslutande kapitlet består av en sammanfattning utifrån vår analys. Vi svarar även på
frågeställningarna i problemdiskussionen samt tydliggör de kritiska faktorerna och
graden av överensstämmelse.

Figur 1:2 Uppsatsens disposition. Källa: Egen illustration, 2000
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2. METOD
I detta kapitel redogör vi för vår syn på vetenskapen genom att redovisa de
teorier som vi anser stämmer överens med vår syn på vetenskapen. Kapitlet
syftar till att medvetandegöra uppsatsens utgångspunkter för att läsaren ska
förstå hur vi kommit fram till vår tolkning och analys. De vetenskapliga
förutsättningarna som råder för vår studie tillsammans med vår metodik i
form av vägval anser vi vara nödvändiga ingredienser för att uppnå våra
vetenskapliga mål. I detta kapitel redogör vi även för hur vi har gått tillväga
under arbetets gång.

2.1 Inledning
Att söka ny kunskap ser vi som eftersträvansvärt med en magisteruppsats. All
kunskap är givetvis inte intressant ur ett vetenskapligt perspektiv då forskning
kan leda till viss kunskap även om den inte är vetenskaplig. Vad som är av
vetenskapligt intresse är högst subjektivt och skiljer sig åt forskare emellan.
Enligt Molander (1988) är kunskap om enskilda fakta endast vetenskapligt
intressanta om de har en relevans för en förklarande framställning eller teori.
Vi ser vetenskaplig kunskap som något som på ett medvetet sätt bidrar till
lärande, samtidigt som den har tagits fram med hjälp av vedertagna
vetenskapliga metoder.

Förutom vikten av rätt metod för att frambringa kunskap anser Eriksson &
Wiedersheim-Paul (1997) att en forskningsrapport även bör vara:

•  Begriplig
•  Intressant
•  Trovärdig

Med begriplighet menas att den färdiga texten bör vara lättförstålig och
förmedla den bild av undersökningen som vi som forskare önskar. Detta
medför två saker, dels ska osystematisk empirisk data struktureras och
presenteras på ett sådant sätt att det finns logik i resonemanget, dels ska
uppsatsen skrivas med ett sådant språk att läsaren/målgruppen förstår.
Begriplighet innebär, med avseende på det sista påståendet, att vi ska använda
ett språk som sakligt och på ett förklarande sätt beskriver den verklighet vi
tolkar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)
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”Skriv så att dina ovänner inte kan missförstå dig, inte så att dina vänner kan
förstå dig.”
 (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 36)

Att rapporten bör vara intressant innebär att forskningsproblemet ska
upplevas som intressant även för andra än forskaren själv samt att det bör
finnas ett nyhetsvärde i forskningsämnet. Trovärdighet innebär att det ska
finnas ett logiskt och systematiskt sammanhang i texten så att läsaren kan tro
på det han/hon läser. För att uppnå trovärdighet är det viktigt att empiriska
data i en studie redovisas på ett öppet och begripligt sätt. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1997)

En intressant forskning brukar betecknas som relevant medan en trovärdig
utredning brukar anses vara objektiv samt ha hög grad av validitet och
reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997).

Begreppen validitet och reliabilitet är kopplade till de mätinstrument som
används vid forskning vilka påverkar forskningens trovärdighet. Med validitet
avses ett mätinstruments förmåga att mäta det som verkligen avses att mätas
medan reliabiliteten är mätinstrumentets förmåga till tillförlitliga och stabila
utslag. För att kunna avgöra en mätmetods validitet skulle det krävas en annan
mätmetod att jämföra med som forskaren vet ger det ”sanna” mätresultatet,
och i så fall kan den andra metoden lika gärna användas. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul 1997). Vid val av mätmetod får forskaren därmed förlita
sig på sina egna subjektiva bedömningar för att bedöma mätmetodens
validitet, vilket vi anser medföra att validiteten blir svår att avgöra och att
objektiviteten blir relativt subjektiv. Därför finner vi ordet trovärdighet mer
lämpligt för att beskriva våra vetenskapliga mål, än begreppet objektivitet.

Säkerheten vid en mätning har även att göra med mätmetodens förmåga att
motstå slumpmässigt inflytande. Kan en mätning upprepas ett flertal gånger,
samtidigt som resultatet blir detsamma har mätmetoden hög reliabilitet. Ju
klarare frågorna är i intervju eller frågeformulär, desto större är sannolikheten
att reliabiliteten anses godtagbar. Skulle resultatet däremot variera kraftigt
från gång till gång är reliabiliteten låg. (Lekvall, & Wahlbin, 1993) De
intervjufrågor som vi använt oss av i denna studie har vi utvärderat ett flertal
gånger samt testat på utomstående individer, varför vi anser att det föreligger
hög reliabilitet.



Ledningens förväntningar
- en studie av kommunikation och ledarskap

13

Relevant forskning är, som ovan nämnts, sådan som lever upp till kravet om
att det som det forskas i ska vara intressant och ha ett nyhetsvärde. Forskaren
bör med andra ord välja att studera sammanhang som är betydelsefulla inte
bara för forskaren själv utan även för andra som ska ta del av det som
studeras. (Eriksson & Wiedershem-Paul 1997) Vår målgruppen, det vill säga
för vilka vi skriver, anser vi vara akademin. Därutöver är vår avsikt att
uppsatsen även ska ge Telia Nära i Norrköping stor behållning, samt att
företag som upplever att de befinner sig i liknande situation, finner intresse i
och användning av studiens resultat. Tanken med rapportens utformning och
upplägg är dock att den ska vara begriplig, intressant och stimulera till fortsatt
läsning, oavsett läsare.

Vi anser att  trovärdigheten kopplas till själva forskningsprocessen, snarare än
att det är ett försök att avbilda en objektiv verkligheten. I vår studie ämnar vi
därför att så öppet som möjligt redovisa hur vi har gått tillväga, vad som är
tolkning och vad som är fakta, så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning
om vår neutralitet. Likt Molander (1988) anser vi att en framställning bör
sträva efter att vara sakligt korrekt, hålla sig till ämnet och inte vara
missvisande. Vi ställer oss dock tveksamma till Molanders syn på att en sådan
framställning är objektiv. Detta då vi anser att objektivitet i en framställning
endast förekommer i skenbar version då det inte existerar argumentationslösa
eller avpersonifierade sådana. Vi anser det viktigt att vår framställning präglas
av öppenhet och saklighet, vilket möjliggör för läsaren att bilda sig en egen
uppfattning och dra egna slutsatser utifrån de empiriska resultaten. Här kan
även nämnas att en av författarna till uppsatsen har erfarenhet av arbete i
kundtjänsten på Telia Nära i Jönköping, under sommaren 1999. Hennes
personliga referensram är givetvis präglad av detta, men hon är även
medveten om att andra förhållanden råder på kontoret i Norrköping. Vi ser
inte denna förförståelse som ett hinder för vår trovärdighet eller sakliga
framställning, utan snarare som en fördel i vår strävan efter att få en ännu
djupare förståelse för organisationen och dess arbete.

Vårt mål med denna uppsats är att vi uppfyller alla de krav som vi nämnt och
som vi anser relevanta för en vetenskaplig rapport, det vill säga att rapporten
är intressant, trovärdig och begriplig. Då intressant och begriplig är två ytterst
personligt relaterade begrepp, anser vi att bedömningen av huruvida vi lyckats
uppfylla detta eller ej blir upp till läsaren.
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2.1.1 Verklighetssyn
I diskussionen ovan om objektivitet konstaterade vi att alla individer har olika
utgångspunkter, referensramar och erfarenheter som påverkar hur de ser på
sin omgivning, det vill säga deras verklighet.

Den teoretiska ansatsen vid forskning har sin utgångspunkt i en författares syn
på verkligheten och vetenskapen. Teorin menar att en av vetenskapens
uppgifter är att finna sanningen om verkligheten (Lundahl & Skärvad, 1992),
men finns det verkligen en sann verklighet? I enlighet med Kuhn (1981) anser
vi att vad en individ ser beror på individens tidigare erfarenheter. Människans
åsikter har således sin grund i en socialt konstruerad verklighet, där individer
konstruerar sin verklighet olika beroende på exempelvis kön, erfarenheter,
nationalitet och etik (Morgan & Smircich, 1980). Beroende på våra
erfarenheter och hur vi ser på verkligheten omkring oss väljer vi också olika
sätt att studera den. Således är det intressant att klargöra vår grundläggande
verklighetsuppfattning, utifrån vilken vi bedriver vår undersökning.

Våra kognitiva strukturer är verktyget i vår meningsskapandeprocess och den
verklighetsuppfattning vi har kan förklaras utifrån våra tankemässiga
erfarenhetsmönster. De kognitiva strukturerna styr vårt sätt att tolka
verkligheten och en förståelse för en människas kognitiva strukturer gör att
dennas handlingar går att förutse.

Ovanstående resonemang kan kopplas till det socialkonstruktivistiska
perspektivet där verkligheten anses skapas genom ständigt pågående
processer. Människor agerar och uttrycker sin tolkning av det upplevda till
omgivningen, samtidigt som människor också påverkas av omgivningen i sin
tolkning av verkligheten. Verkligheten skapas även i interaktionen människor
emellan. (Berger & Luckmann, 1979)

Till följd av att människan tolkar sinnesintryck utifrån egna kognitiva
strukturer, kommer vi i denna uppsats att måla upp en subjektiv bild av
verkligheten som är beroende av vår egen tolkning och förförståelse. Vi
kommer därför att öppet redovisa när vi gjort vår tolkning av intervjuer och
valda teorier för att få en förståelse för fenomenet. Genom att redovisa
intervjuresultatet i empirikapitlet samt vår tolkning av detta anser vi att vi ger
läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om det studerade
fenomenet. Detta anser vi bidrar till att den grad av trovärdighet som bör
uppnås i en uppsats tillfredställs.
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2.1.2 Vetenskapssyn
För att förstå en vetenskaplig rapport är det viktigt att läsaren får klart för sig
utifrån vilket synsätt den är skriven (Patel & Davidsson, 1994). Olika
vetenskapliga synsätt medför skilda antaganden om det vi försöker förstå,
vilket bidrar till att vi därför angriper det studerade på olika sätt (Arbnor &
Bjerke, 1994). Hermeneutikerna ser på samhället som en social konstruktion,
vilket vi instämmer i. Det andra synsättet som har präglat vetenskapen är det
positivistiska.

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära eller ”tolkning av budskap” och är
en allmän metodologi för humanvetenskapen. Idag används den mest inom
human-, kultur- och samhällsvetenskapen. Generellt kan sägas att
hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem medan
positivismen däremot står för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för
analys och naturvetenskapliga förklaringsmodeller.  (Patel & Davidsson,
1994)

Hermeneutiker menar att verkligheten är en social företeelse. Det går att
förstå andra människors och vår egen livssituation genom att tolka hur
mänskligt liv kommer till uttryck i språk och mänskliga handlingar.
Hermeneutikern närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen
förförståelse och försöker se helheten i forskningsproblemet. Hermeneutikern
ställer även helheten i relation till delarna och pendlar därefter mellan del och
helhet för att på så sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt.
Denna pendling mellan del och helhet kallas hermeneutisk spiral. Text,
tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förförståelse är alla
delar som vävs ihop till en helhet som ständigt växer och utvecklas (Patel &
Davidsson, 1994). I och med att vi ansluter oss till uppfattningen om att
verkligheten är en social konstruktion, och vår förståelse av verkligheten
baseras på tidigare upplevelser samt att den studie som genomförs är
kvalitativ och beroende av tolkningar, har vi ett mer hermeneutiskt än
positivistiskt synsätt.

Genom att vi ser på verkligheten utifrån en vinkel likt den hermeneutiska som
innebär tolkning av budskap, är det relevant att diskutera språkets betydelse.
Språket har en mycket stor betydelse inom vetenskapen. Alla forskare för
resonemang och beskriver företeelser där språket är det avgörande
instrumentet eller verktyget. Vår förståelse för verkligheten och vetenskapen
är relativ och måste sättas i relation till den kultur vi lever i och det språk vi
använder oss av. Den kultur vi lever i utvecklar ett språk som påverkar hur vi
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som individer tänker. Individens sätt att tänka speglar enligt detta synsätt
språkets struktur och kultur (Angelöw & Johnson, 1990).

Vi är uppvuxna i Sverige och är präglade av vår uppväxt genom den kultur
och den samhällssyn som finns i landet. Samtidigt anser vi också att vårt
språk är präglat av att vi är företagsekonomer. Genom att vi är
företagsekonomer är det sannolikt att vår språkbehandling av exempelvis
ämnena ledarskap och kommunikation, skiljer sig åt jämfört med till exempel
en ingenjör eller psykolog som studerar samma sak, då dessa med största
sannolikhet präglas av det språk som är vanligt inom deras respektive
akademiska områden. Detta innebär att trots att vi studerar samma sak
kommer vi uppfatta och tolka detta olika beroende på det språk som används.

2.2 Metodsynsätt
Beroende på forskarens syn vad gäller verklighetsuppfattning,
vetenskapsuppfattning, vetenskapsideal kan denna anses tillhöra något av
följande tre paradigm; det analytiska synsättet, systemsynsättet och
aktörssynsättet, vilka yttrar sig i olika metodsynsätt. Aktörssynsättet är det
paradigm vi anser stämmer mest överens med vårt synsätt, men vi anser oss
även ha inslag av systemsynsättet.

•  Aktörssynsättet – antar att verkligheten är en social konstruktion,
bestående av olika innebördsstrukturella nivåer, där människan (den
producerande aktören) står i ett dialektiskt förhållande till verkligheten.
Människan skapar verkligheten samtidigt som verkligheten skapar
människan. Dialektiska samband, det vill säga flertydiga samband som
fortlöpande omtolkas, ges olika innebörd som människan försöker
beskriva och förklara. Genom dessa förklaringar växer vår förståelse och
kunskap om de processer som socialt konstruerar verkligheten.
Beskrivningar av verkligheten tar sin utgångspunkt i hur olika aktörer
upplever, tolkar och handlar i verkligheten. De blir med andra ord
individberoende. (Persson, 1982)

•  Systemsynsätt - förutsätter att det finns en objektiv verklighet, som
består av helheter, vars framträdande egenskaper är synergi.
Verkligheten är således att ”helheten skiljer sig från delarna”.
Beskrivningar av verkligheten görs i systembilder, vanligen på hög
abstraktionsnivå. För att beskriva och förklara verkligheten söks
finalitetssamband, det vill säga samband mellan för systemen
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ändamålsenliga drivkrafter och deras effekter. Teorin om verkligheten
förbättras med förståelsen för beteendet i olika systemklasser.

I en organisation anser vi att det är de anställdas beteenden som i stor
utsträckning påverkar verksamheten. Det är dessa aktörer i organisationen
som kan skapa och ge mening och förståelse och är därmed viktiga. Bruzelius
& Skärvad (1995) anser att det är aktörssynsättet som betonar det viktiga
samspelet mellan organisation och aktörer. Aktörssynsättet antar till skillnad
från de två andra synsätten att verkligheten är en social konstruktion.
Helheten uppnås helt enkelt utifrån egenskaperna hos delarna. (Abnor &
Bjerke, 1994) Det krävs därför en mer djupgående analys av samspelet mellan
olika aktörer för att förstå hur och varför kommunikationen i en organisation
fungerar. För att förstå organisationen måste forskaren; ”förstå de inblandade
aktörerna, deras subjektiva föreställningsramar och de restriktioner de
arbetar under”. (Bruzelius & Skärvad, 1983 s.14)

Vi har tidigare nämnt att vår vetenskapliga syn har sin grund i hermeneutiken
och vår metod har främst ett aktörssynsätt. Vi anser att detta synsätt går hand i
hand med hermeneutiken, eftersom båda synsätten baseras på tolkningar.
Ytterligare en anledning till att ha ett aktörssynsätt är att i detta synsätt
inriktas forskningen på att förstå sociala helheter då verkligheten ses som en
social konstruktion, vilket stämmer överens med vår verklighetsuppfattning.

Systemsynsättet hjälper forskare att förstå olika system bättre genom att
relatera dem till varandra. Synsättet tenderar att betrakta beteende som en
reflektion av ett socialt systems egenskaper i form av opersonliga processer
som ligger ”utanför” organisationsmedlemmarna och begränsar dem.
(Bruzelius & Skärvad, 1995) Vi anser att vår studie även har inslag av
systemsynsättet då vi ser att det föreligger begränsande system så som kultur
eller normer i och utanför företaget och att dessa drivs av ändamålsenliga
krafter. Däremot motsätter vi oss att det finns en objektiv verklighet (se
föregående kapitel), vilket innebär att vi inte anammar systemsynsättet fullt
ut.

2.2.1 Studiens ansats
För att kunna utföra en undersökning som förklarar verkligheten måste vissa
antaganden om densamma göras, vilka ger riktlinjer för utförandet av studien.
Forskare bör, enligt Arbnor & Bjerke (1994), redan i inledningsskedet ta
ställning till vilken ansats som passar för studien och forskarens egna
värderingar samt se till att de olika ansatserna stämmer överens med varandra.
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Teori Teori

Deduktion

Induktion

Verklighet

Figur 2:1 Induktion och deduktion. Källa Patel &
Davidson, 1994, egen bearbetning.

Vetenskapliga metoder är nödvändiga för att kunna förvärva vetenskaplig
kunskap. Den induktiva respektive deduktiva metoden är två olika metoder
för detta. (Starrin & Svensson, 1994) Ansatsen i en undersökning avser dess
tekniska utformning, vilken har fler dimensioner än de ovan nämnda. En
sådan dimension innebär att utredaren tar ett beslut om huruvida studien ska
gå på djupet i enskilda fall, gå på bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt
eller undersöka en utveckling över tiden. En annan dimension är om
undersökningen ska vara kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En tredje
dimension är om undersökningen skall baseras på data som redan finns
insamlad, sekundärdata, eller om eget fältarbete måste göras för insamling av
primärdata. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Induktion kallas den process i
vilken en person med hjälp av
olika hjälpmedel samlar in
fakta om ett samband mellan
begrepp som han eller hon
redan känner till. (Andersen,
1994) Deduktion bygger på
bevisning, där forskare utifrån
allmänna principer drar
slutsatser om enskilda
företeelser. Forskare som
angriper en frågeställning

genom att utnyttja den teori som han eller hon har tillgång till, för att göra
antaganden om hur de oförklarade delarna av verkligheten ter sig, använder
sig av en deduktiv ansats. (Patel & Tebelius, 1987)

Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen bildade vi oss en
uppfattning om ämnet samt utformade frågor till intervjuerna. Detta
förfarandet spegla den deduktiva delen i vårt arbete. Vår kvalitativa
undersökning byggde sedan på en induktivt ansats. Primärdata har samlats in
genom intervjuer som sedan har analyserats. Utifrån dessa analyser har sedan
slutsatser dragits, vilka kan ses som förklaringar till de förhållanden som
existerar.

Den induktiva metoden handlar om att samla in information från verkligheten
för att generalisera denna och sedan eventuellt utveckla befintliga eller helt
nya teorier. En fallstudie innebär att det krävs en djup förståelse för



Ledningens förväntningar
- en studie av kommunikation och ledarskap

19

organisationen, dess struktur, process och drivkrafter för att kunna möjliggöra
generaliseringar (Normann, 1980). Genom rapportens grundlighet och
trovärdighet försöker vi närma oss generaliserbara slutsatser. Oavsett
generaliserbarheten är vår avsikt och förhoppning att resultatet blir till nytta
för Telia Nära i Norrköping och för andra företag som står inför liknande
situationer. Genom att beskriva Telia Näras förhållanden och situation ges
andra företag möjligheten att själva avgöra hur väl dessa stämmer överens
med deras förhållande och situation och om vårt material kan vara dem till
nytta.

Denna studie har vi valt att genomföra i form av att studera ett fall, vilket
innebär att vi genom intervjuer granskat ett företag på djupet. Fallstudier
definieras som studier där intresset är riktat mot detaljerade och ofta
djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall (Lekvall & Wahlbin,
1993), vilket innebär att vi anser oss ha en fallstudieliknande ansats. Den
kvalitativa metoden ger dialogen en central plats och söker subjektiva
beskrivningar från olika personer (Seymore, 1992). Genom vår kunskap,
tolkning och analys av respondenternas svar, skapar en kvalitativ studie större
förutsättningar för en mer insiktsfull och djup syn på de verkliga
förhållandena än vad en kvantitativ studie skulle göra. Vår kvalitativa och
fallstudieliknande ansats är också den metod vi anser lämpar sig bäst för
explorativa undersökningar där vi som forskare inte på förhand vet om det
föreligger några problem, men att det är ett viktigt område att undersöka och
att vi vill kunna gå djupare.

Ytterligare motivering till vårt val av ansats är att fallstudien ofta används
som en kortfattad ”empirisk gest”. Teorier och modeller presenteras
inledningsvis och ges därefter en illustration för att visa någon praktisk
användbarhet. En fallstudieliknande ansats kan öka förståelsen för hur
modellen fungerar eller inte fungerar och studien får ett förtydligande och en
pedagogisk funktion. I de fall då det existerar en uppdragsgivare/ fallföretag
är fallstudieformen en förutsättning för att en eventuell förändring skall kunna
ske, genom att  forskaren skaffar sig en djupgående kännedom om
organisationen och dess aktörer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)

2.2.2 Undersökningsdesign
Enligt Rubenovitz (1980) finns det fyra olika sätt att designa en undersökning
på, vilka benämns explorativa, deskriptiva, diagnostiserande och
hypotesprövande. Vi anser att vår studie har inslag av de tre förstnämnda
undersökningskaraktärerna.
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En explorativ undersökningen syftar till att belysa ett okänt område inom
vilket det kan finnas intressanta problem som kan studeras. Denna typ av
undersökning kräver inte så mycket förberedelser eller förkunskaper då det
ofta redan finns en betydande mängd dokumenterad fakta om varför ämnet är
viktigt innan en egen undersökning påbörjas. (Rubenowitz, 1980) Det är
ingen tvekan om att kommunikation och ledarskap är ämnen som har
studerats länge och att de av många ses som viktiga grundpelare för all
fungerande organisation. Denna studie har en explorativ karaktär då vi ämnar
undersöka huruvida dessa ovan nämnda områden på Telia Nära i Norrköping
orsakar några problem eller ej, vad gäller överensstämmelsen av
förväntningarna.

Deskriptiv eller beskrivande undersökning används när en grupp individer, ett
speciellt problemområde eller någon speciell företeelse skall kartläggas eller
beskrivas närmare. (Rubenowitz, 1980) Då vi inte vet om det föreligger några
problem vad gäller ledning,  strategier och kommunikation, blir den första
uppgiften att beskriva och kartlägga vad som egentligen sker på företaget.

Studien fortsätter i en diagnostiserande riktning, vilken är en fortsättning på
den explorativa eller deskriptiva undersökningen då denna har som syfte att
analysera det beskrivna och undersökta.(Rubenowitz, 1980) Designen går ut
på att finna en förklaring till eventuella brister i kommunikation och ledning,
som underlag för förslag till åtgärder.

2.3 Tillvägagångssätt
Enligt Molander (1988) är vetenskaplighet en förutsättning för att innehållet
och resultatet av en studie ska erhålla ett visst värde och kunna diskuteras. I
likhet med Molander menar vi att det är vetenskapligheten som gör studier
och resultaten av dessa trovärdiga. Gränsdragningen mellan vad som är
vetenskapligt eller annan kunskap är många gånger hårfin och svår att avgöra
(Johansson-Lindfors, 1993). Det vi, och många författare med oss, anser vara
avgörande för vad som kan kallas vetenskap är med vilka metoder kunskap
tas fram.

Vi påbörjade vår magisteruppsats genom att läsa in oss på det valda ämnet
och studera befintliga teorier och modeller angående bland annat
kommunikation och ledarskap. En stor del av den studerade litteraturen
användes för att forma våra egna referensramar och begreppsapparater likväl
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som uppsatsens teoretiska referensram. Den studerade litteraturen bestod av
allt från föreläsningsanteckningar till tidningsartiklar, böcker och
Internetkällor. Med detta som bakgrund formulerade vi preliminära
frågeställningar för vår uppsats.

Därefter sökte vi efter ett företag som var intresserade av vår studie och av att
agera fallföretag. Vi var endast intresserade av att hitta ett fallföretag för att
på så vis verkligen kunna gå på djupet i just denna organisation. Telia Nära i
Norrköping hade inte tidigare uppfattat förmedlandet av förväntningarna som
något problem, men ansåg ändå att vår studie låg i deras intresse då den berör
frågor i deras dagliga verksamhet. Efter överenskommelse med Telia Nära i
Norrköping studerade vi sedan deras historia, organisation, affärsidé och
andra strategier från internt och externt material. Detta gjordes i huvudsak för
att erhålla en viss förförståelse för företaget och situationen. För insamlandet
av primärdata till denna studie genomförde vi intervjuer med ledning och
anställda i  kundtjänsten på Telia Nära i Norrköping.

Vi deltog även på ett rutinbaserat informationsmöte, tisdagsmöte, för
kundtjänsten för att informera om vår studie och fick samtidigt en chans att
direkt uppleva en kommunikationsprocess och bli mer införstådda med
företagets kultur. Tilläggas kan att spontana samtal med medarbetare på
företaget under fikaraster och dylikt har gett oss ytterligare insikt i
föreställningarna och stämningen på företaget.

Den insamlade datan bearbetades genom att renskriva intervjuerna. Vi skrev
ned samtliga intervjuer genom att lyssna på inspelningarna av dessa på
bandspelaren. Empirikapitlet består av en redogörelse av svaren från
respondenterna som vi sammanställt på ett så utförligt sätt som möjligt med
hjälp av citat, tabeller och sammanfattningar. Syftet med upplägget är främst
avsett för att öka trovärdigheten. Vi har valt att inte nämna några respondenter
vid namn, varken ledning eller kundtjänstanställda, då vi tillsammans med
vårt fallföretag kommit fram till att det är av sekundär betydelse. Till källor
vid citat använder vi istället beteckningen 1-3 för ledningen och A-H för de
anställda i kundtjänsten.

Arbetet med uppsatsen avslutades med en analys av det redovisade resultatet
samt en slutdiskussion kring detta. I analyskapitlet använder vi de teorier vi
presenterat i referensramen som stöd för analysarbetet.
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2.3.1 Intervjuer
Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som ostrukturerad och
flexibel och påminner relativt mycket om ett vanligt, vardagligt samtal mellan
två personer (Carlsson, 1991). Vi valde denna insamlingsmetod just för att vi
eftersträvade dessa vardagliga samtal och hoppades att det skulle medföra att
de som intervjuades kände sig avslappnade och skulle därigenom svara så
uppriktigt som möjligt. Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att prova
intervjufrågorna på några av våra studiekamrater för att på så sätt få en
indikation på om frågorna uppfattades på det sätt vi hade tänkt oss.

Under intervjuerna var vi båda närvarande för att minska risken för entydiga
tolkningar av de svar som gavs. En av oss förde intervjun medan den andra
antecknade. Vi använde oss dessutom av bandspelare vid intervjutillfällena
för att ytterligare öka validiteten, men framför allt reliabiliteten av
undersökningsmetoden. Efter respektive intervju återgav vi intervjun genom
de anteckningar som tagits för att på så sätt kunna reda ut eventuella
oklarheter och misstolkningar medan respondenten fortfarande var
närvarande. Samtliga respondenter har även givit oss sitt godkännande vad
gäller att citeras.

Anledningen till våra relativt breda frågeställningar var att uppmana och
stimulera respondenten till egna personliga svar istället för att styra in denna
mot ett specifikt alternativ.  Möjligheten att i en intervjusituationen ställa
följdfrågor är stor, vilket är mycket positivt då validitet och reliabilitet på så
sätt ökar.

Totalt genomförde vi 11 intervjuer, varav tre med anställda från Fyrklövern
och åtta intervjuer med anställda i kundtjänsten. Från ledningen erhöll vi listor
över de anställda i kundtjänsten som vi sedan använde för att utföra ett
slumpmässigt urval. Intervjuerna med de ur ledningsgruppen pågick i cirka en
timme och med medarbetarna cirka 45 minuter. Urvalet från ledningen var
heltäckande då Fyrklövern i Norrköping består av tre personer med olika
ansvarområden. Samtliga intervjuer genomfördes på företaget under vecka 12,
mars år 2000.

2.4 Metodkritik
Kritik mot kvalitativa ansatser grundas ofta på att operationaliseringen av
datainsamlingen baseras på subjektiva bedömningar (Sjöström, 2000). Vi är
medvetna om detta men anser ändå att vår kunskap, tolkning och analys av
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respondenternas svar skapar en mer insiktsfull och djup syn på de verkliga
förhållandena än vad en kvantitativ studie skulle göra.

Ett förekommande subjektivt inslag vid intervjuer är också den så kallade
intervjuareffekten som påverkar resultatet och tillförlitligheten till det
insamlade materialet. Intervjuareffekten innebär bland annat att intervjuaren
kan ställa ledande frågor, att respondenten missuppfattar frågan, att svaren
tolkas felaktigt eller att respondenten sänder ut verbala eller kroppsliga
signaler som kan inverka på resultatet. Ytterligare mätfel kan uppkomma då
den intervjuade är osäker på svaren eller ovillig att svara korrekt på frågorna.
Oviligheten kan i sin tur bero på trötthet, stress eller ointresse för ämnet.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Låg reliabilitet kan bland annat orsakas av
skillnader i föränderliga egenskaper hos individen som kan påverka resultatet,
till exempel hälsa, trötthet, motivation eller stress eller variationer i sättet att
fråga, till exempel mellan olika intervjuare. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Vi är medvetna om detta och har försökt minska intervjuareffekten och andra
mätfel genom att utforma enkla frågor som vi testat på våra studiekamrater,
skapa en bekväm och förtroendeingivande intervjusituation, samt återge
respondentens svar vid intervjuns slut. Det sistnämnda för att få våra
svarstolkningar bekräftade eller korrigerade. Vid vissa uttalanden gällande
fakta, som kunde ifrågasättas sökte vi andra informationskällor som kunde
styrka eller förkasta påståendet.

Vidare är vi medvetna om bearbetningsfel som kan uppstå vid bearbetning av
materialet. Risk för tolknings-,  analys- och hanteringsfel kan föreligga på
grund av användande av olämpliga metoder. I de fall då vi upplevt oklarheter
vad gäller den insamlade informationen har vi åter kontaktat respondenten
eller sökt klarhet via andra källor. Genom att använda oss av bandspelare,
ögon, öron, att anteckna och att renskriva intervjuerna anser vi att vi har
försökt att minimera eventuella bearbetningsfel.

Vi är också införstådda med de problem som kan uppkomma då företaget
försöker styra uppdraget och inkräktar på undersökarnas självständighet.
Eftersom Telia Näras intressen låg i linje med vår undersökning har det inte
uppstått några konflikter. Däremot är vi medvetna om att internt material och
intervjuer kan innehålla partiska inslag och spegla vad företaget vill visa, mer
än att visa hur det verkligen är. Vårt helhetsintryck är att de anställda på Telia
Nära på ett öppet sätt delade med sig av sina tankar och erfarenheter.
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Eventuell kritik kan riktas mot att vi endast använt oss av ett fallföretag i
denna kvalitativa studie och att detta hämmar generaliserbarheten. Vi menar
dock att alla företag är unika och att vi ger varje företag möjligheten att själva
avgöra huruvida resultatet kan appliceras på dem eller inte.

Vad gäller källkritik är vi medvetna om att vissa källor är något gamla, men vi
anser ändå att de är aktuella för vår studie. Vi har även använt oss av material
som inte varit skrivna av forskare eller professorer, då vi ansett det vara av
värde för studien.
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3. REFERENSRAM
Detta kapitel är avsett att öka läsarens förståelse för uppsatsämnet och ge en
bild av den utgångspunkt vi har haft när vi närmat oss det studerade området.
Syftet med kapitlet är även att redogöra för teorier, modeller och synsätt vilka
vi anser kan har betydelse för graden av överensstämmelse. Referensramen
har även legat till grund för utformningen av undersökningsfrågorna och det
fortsatta analysarbetet.

3.1 Referensramens delar
Tvåvägskommunikation spelar en central roll i vår studie då vi anser att det är
en förutsättning för skapandet av en effektiv organisation. Vi anser att det är
viktigt för ledningen att ha bra kontakt och kommunikation med de anställda
för att på bästa sätt kunna ta tillvara på de anställdas kompetens och kapacitet.
Likaså är tvåvägskommunikationen viktig för att ledningen ska få visshet om
deras budskap har uppfattats på rätt sätt eller, som i det här fallet, om
förväntningarna och motivationsfaktorerna är lämpliga. I följande modell,
som  är inspirerad av Kotlers (1997) kommunikationsmodell, har vi illustrerat
vår föreställning kring hur kommunikationen kan se ut mellan
företagsledningen och de anställda. I modellen åskådliggörs även vilka
områden vi kommer studera för att påvisa graden av överensstämmelse.

Ledningen
och deras förväntningar

Medarbetarna

ResponsFeedback

inkodning avkodning

Intressenterna
och deras förväntningar,

krav och önskemål

•Kommunikation

•Ledarskap

avkodning

inkodning

Figur 3:1 Företagets kommunikationsprocess, egen illustration, 2000
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I bildens vänstra hörn har vi valt att illustrera intressenterna, då det är utifrån
intressenternas krav och förväntningar företagsledningen formar sina egna
krav och förväntningar på ett önskat beteende från sina anställda.
Förväntningarna kan ledningen förmedla med hjälp av olika medier/kanaler
och de kan vara medvetna eller omedvetna strategier. Exempelvis kan
ledningens beteende signalera ett budskap om vad som är ett önskvärt
beteende eller inte. Kommunikationen behöver således inte vara av skriftlig
eller muntlig karaktär för att förmedla förväntningarna, även beteenden eller
ageranden från ledningen kan signalera detsamma.

Vi anser att bedömningen av huruvida de tillämpade strategierna är lämpliga
eller inte, främst görs av de anställa. Deras feedback i form av anammande
och accepterande av strategier visar på en, för situationen, fungerade strategi.
Det visar även hur de anställda uppfattade budskapet, det vill säga deras
perception. Då feedback förekommer i form av missnöje med arbetsuppgiften,
hög frånvaro eller andra negativa arbetssituationer och beteenden, kan en
olämplig strategi anas. Det kan även innebära att strategin har förmedlats på
ett sätt som inte alla anställda har uppfattat. De anställdas feedback kan även
ge en signal till ledningen om att de tillämpade motivationsfaktorerna inte
fungerar som motiverande för de anställda.

I kommunikationen och ledarskapet kan en rad störningar uppstå som medför
att det tänkta budskapet uppfattas på ett inkorrekt sätt. Genom att studera de
områden vi redogör för i referensramen söker vi skapa en bild över vilka de
kritiska faktorerna kan vara och hur dessa påverkar hur väl ledningens
förväntningar stämmer överens med vad de anställda tror att ledningen
förväntar sig av dem.

3.2 Kommunikation
För att kunna studera kommunikationens styrkor och svagheter i en
organisation är det av vikt att ha en förståelse för den teoretiska bilden av
kommunikation, hur den ser ut och vad den innebär. Arnerup-Cooper &
Edvardsson (1998) benämner företagets förmåga att  kommunicera och skapa
motivation hos de anställda för att erhålla ett önskat beteende, för den interna
marknadsföringsprocessen. Den kan närmare definieras som;
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”…alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som motiverar
medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som

vid kundkontakter”
Källa: Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998 (s. 221).

Grundläggande moment i denna process är att företaget skapar en
företagskultur som stödjer de anställda i deras arbete genom policies,
belöningssystem och andra aktiviteter. Det är ledningens ansvar att skapa,
bibehålla och utveckla denna kultur. Det är också ledningens ansvar att ta
hand om sina anställda och ha en väl fungerande intern Human Resource
Management (HRM) så att de anställda i sin tur kan leverera en tjänst med
hög kvalité. Följande belöningsvariabler är, enligt Arnerup-Cooper &
Edvardsson, motiverande och attraherande för de anställda:

•  Möjlighet till befordran och/eller ökat ansvar
•  Arbete som håller intresset uppe
•  Bra arbetsförhållanden
•  Känna sig delaktig i vad som händer
•  Belöning i form av bra lön, uppskattning eller andra förmåner

För att de anställda ska kunna svara på kundens frågor och lösa eventuella
problem, är det viktigt att de vet vad det är som försiggår på företaget. De
anställda bör vara inkluderade vid all informationsspridning som berör dem
själva och som kan komma att beröra mötet med kunden. För att de anställda
ska kunna prestera bra måste de informeras om att de faktiskt gör det, det vill
säga de måste få feedback på sin insats i företaget. Ett internt
marknadsföringsprogram innebär att ledningen utformar metoder för hur de
mäter tjänsten utefter vissa standards. De anställda bör veta vilka krav eller
standards som gäller och när de uppnår dem ska de bli erkända eller belönade.
(Arnerup-Cooper &Edvardsson, 1998)

 3.2.1 Kommunikationsprocessen
”Kommunikation är grunden för all organisation.”

Källa: Bakka, et al., 1993 (s. 163)

Kotlers (1997) kommunikationsmodell används främst i
marknadsföringssamanhang där sändaren sänder ett budskap till avsedd
målgrupp i marknadsföringssyfte. Förutom aspekten på ledningen som
marknadsförare av sina förväntningar, anser vi främst att modellen tydligt
påvisar de väsentliga delar som förekommer i en vardaglig kommunikation
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och att den därmed är relevant att använda i detta samanhang. Modellen visar
alla deltagare i en kommunikationsprocess samt allt som händer när
informationen transfereras mellan dem. Verktyg för kommunikation utspelas
av budskap och media och det är viktigt att dessa finns tillgängliga för
mottagaren. Responsen utgörs av alla reaktioner mottagaren har efter att
budskapet har avkodats. (Kotler, 1997)

Kommunikationen mellan deltagarna sker inte utan störningar och problem.
Dessa störningar och problem kan uppstå oavsett var i processen budskapet
befinner sig. Om det uppstår när sändaren formar sitt budskap eller när
mottagaren tar emot det, kan det resultera i att det mottagna budskapet skiljer
sig från det sända. Det gäller även för sändaren att utforma ett budskap som
får uppmärksamhet trots alla omgivande störningar. Exempel på störningar
kan vara en bullrig eller stressande miljö, ett maktförhållande, bristande
respekt eller något annat som avleder koncentrationen från budskapet.
Sändarens inkodning är viktig för att kunna rikta budskapet och media till
vald målgrupp. Inkodningen hjälper även till att sända budskapet på rätt sätt,
det vill säga så att mottagaren har lätt att avkoda budskapet. Om kanaler för
feedback inte finns måste sändaren utveckla dessa så att han eller hon vet hur
mottagaren reagerar på budskapet. (Kotler, 1997)

På företaget kan ledningen och de anställda vara både sändare och mottagare.
Vårt fokus kommer att ligga på hur ledningen, som sändare, förmedlar
förväntningarna, och om det görs via ett eller flera medier. Frågan är också
om det föreligger någon respons eller feedback från de anställda som når
ledningen och om de använda medierna uppfattas som de mest lämpliga?

Sändare Mottagare

ResponsFeedback

  inkodning avkodning

Budskap

Media

Störning

Figur3:2  Kommunikationsmodellen. Källa: Kotler, 1997
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Genom intervjuerna ämnar vi granska om sändaren inkodat budskapet på ett
klart och tydligt sätt, om mottagarna avkodat budskapet på tänkt sätt och om
korrekt respons och feedback nått fram utan störningar. Med modellens hjälp
och vår granskningen ämnar vi utvärdera företagets kommunikation och har
då möjlighet att kunna påvisa eventuella brister.

3.2.2 Hinder i kommunikationen
Hur klar kommunikationen individer emellan än kan verka, finns det inga
garantier för att det budskap sändaren förmedlar, uppfattas på ett korrekt sätt
av mottagaren. Inom området kognitiv psykologi forskas det i människans
informationsbehandling i vid bemärkelse, exempelvis minne, kunskap,
tänkande, begreppsbildning med mera. Kognitiv psykologi är ett område som
inkluderar kognition och selektiv perception som innebär att människan gör
ett omedvetet urval av den information som sänds till henne. Den information
som väljs ut/uppfattas är den information individen behöver för att klara sig i
en viss situation samt det individen är inställd på att uppfatta. Detta innebär
att vi automatiskt koncentrerar oss på bestämda typer av stimuli som vi söker
upp, medan vi bortser från andra som inte är aktuella eller möjliga för oss i en
viss situation. Följande selektionsprocesser har identifierats:

•  Formprincipen innebär att vi uppfattar helheten. Vi ser till exempel inte
en näsa, en panna, en mun och två ögon, utan vi ser ett ansikte.

•  Variationsprincipen förklarar hur vi uppmärksammar förändringar som
bryter mot ett monotont mönster. Därav förklaras annorlunda signaler
för fara och larm. Våra observationer präglas av inlärning,
bestämmelser och kulturell vanebildning.

•  Behovsprincipen utgår från inre drivkrafter så som hunger och törst.
Om du till exempel handlar när du är hungrig köper du troligtvis andra
matvaror än vad du skulle köpt om du var mätt. Andra behov så som
intressen och värderingar spelar också roll i perception/kognition.
(Bakka, et al, 1993)

I avkodningen i kommunikationsmodellen får perceptionen sin tydligaste roll,
då mottagaren ska mottaga och tolka meddelandet. För att sändaren ska vara
säker på att dennas meddelande har uppfattats på rätt sätt är feedbacken
viktig.

Kommunikation kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. Sändaren kan
omedvetet lämna signaler i sitt kroppsspråk, tonfall eller ordval som kan
orsaka oanad respons och reaktioner. I mötet med andra kulturer är risken att
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lämna oavsedda meddelanden hög. Den betydelse vi fäster vid ett intryck är
kulturellt betingad. Den är ett resultat av erfarenheter inom kulturen.
Mottagaren filtrerar således sändarens budskap utifrån sin erfarenhetsvärld
och bildar sig en uppfattning kring vad sändarens budskap var och vad som
menades. (Herlitz, 1989)

Kommunikationsfilter är något som, i likhet med störningar, leder till att
kommunikationen brister i något avseende. Det kulturella filtret kan finnas
hos både sändare och mottagare. Sändaren har för avsikt att framföra
budskapet A och på grund av dennas kulturella erfarenheter uttrycker
sändaren ett budskap som kan liknas vid B. Budskapet B går genom
mottagarens kulturella filter som resulterar i att denna uppfattar budskapet C.
Möte med en annan kultur behöver inte enbart ske över nationsgränserna.
Även inom ett och samma företag kan det förekomma olika kulturer. (de Wit
& Meyer, 1998) Med detta i åtanke är feedbacken återigen ett viktigt redskap
för att kontrollera så att avsikten med budskapet har uppfattats på ett korrekt
sätt.

3.2.3 Företagskultur – en förutsättning för kommunikation och
implementering av förväntningar

Som rubriken påvisar anser vi att företagskulturen spelar en avgörande roll
vad gäller möjligheten att kommunicera och för ledningen att implementera
sina strategier. Det finns många olika definitioner av begreppet kultur.
Organisationskultur kan benämnas som en sammanfattande beteckning för de
dominerande värderingarna, inställningarna och beteendenormerna i en
organisation. Organisationens historia, betydelsefulla händelser och speciella
personers insatser avspeglas i kulturen. I ett företag med individer med
liknande värderingar och normer kan kulturen verka sammansvetsande. Detta
kan vara mycket positivt för företaget då människor med gemensamma
värderingar utgör en stor kraft i strävan mot ett gemensamt mål. En negativ
aspekt av en stark företagskultur är att den kan vara relativt svårföränderlig
och därmed drabba företag som måste förändras för överlevnad. (Bakka, et al.
1993)

Ledare och grundare av ett företag är de viktigaste kulturskaparna eftersom
det är de som har mest makt att prägla företaget. Detta medför att toppchefers
personligheter och olika ledartyper lätt skapar och påverkar ett företags
kultur. Genom att en ledare intresserar sig för och ägnar mer uppmärksamhet
åt vissa områden förmedlar denna vad han/hon tror på och vilka värderingar
han/hon har. (Bang, 1994)
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Figur3:3 Kulturens beståndsdelar. Källa: Moberg & Palm, 1995

Företagskulturen underlättar den interna kommunikationen då de anställda
utvecklar ett gemensamt språk och begreppsapparat. Den sätter spelreglerna
för de interna relationerna och visar maktförhållanden mellan kollegor. På så
sätt kommer kulturen att reducera osäkerhet då medlemmarna i en
organisation genom en väl utvecklad kultur kommer att agera på samma sätt i
liknande situationer. (Bakka, et al. 1993)

Moberg & Palm
(1995) menar att
kultur, i konkreta och
abstrakta termer,
uttrycker  normer,
värderingar och
interna relationer.
Dessa författare
jämför kulturen med
ett isberg där endast
10 procent av isberget
är synligt och 90

procent är gömd under ytan. De osynliga kulturella skeendena är inte synliga
för blotta ögat men vi är ändå medvetna om att de existerar. Den synliga delen
utgörs av till exempel kläder och beteenden, medan den osynliga delen
omfattar till exempel attityder, värderingar och ideal. Längst ner i isberget
återfinns de djupa kulturella antaganden som en kulturs världsbild eller
livsåskådning.

Det är svårt att kartlägga ett företags kultur på den tid som denna studie
inkluderar och det är heller inget vi ämnar göra. Det intressanta för oss är
huruvida den rådande kulturen, såsom vi uppfattar den, underlättar
kommunikationen av förväntningarna eller inte.

Gruppteorier
Vår uppfattning är att företagskulturen på Telia Nära bland annat präglas av
deras arbetssätt, nämligen att de jobbar i olika team och grupper. För att få en
förståelse för vilken betydelse detta kan ha på graden av överensstämmelse
har vi valt att redovisa följande gruppteori.

Eftersträvansvärt i gruppsammanhang är att gruppen arbetar så effektivt som
möjligt. Gruppeffektivitet kan definieras som gruppens möjlighet att på ett så
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friktionsfritt och lönsamt sätt som möjligt uppnå de uppsatta målen utan att
tära på relationer eller resurser i onödan. Gruppeffektivitet innefattar många
olika former av effektivitet bland annat system-, uppgifts- samt
socialeffektivitet. (Haglund, 1978)

Systemeffektivitet avser gruppens funktionsduglighet som problemlösare och
beslutsfattare i allmänhet, samt hur smidigt och lätt diskussioner löper och
beslut fattas. Uppgiftseffektivitet  är gruppens förmåga att nå sina
målsättningar. Socialeffektivitet avser gruppens förmåga att förse sina
gruppmedlemmar med sociala belöningar i så hög utsträckning att ett gott
arbetsklimat kan upprätthållas. Hög socialeffektivitet kan ta sig uttryck i
starkt arbetsintresse samt en stor tillfredställelse med gruppen och arbetet.

Vad finns det då som bidrar till att stärka dessa olika former av effektivitet?
Enligt Yukl (1994) finns det sex olika determinanter för effektivitet. Dessa är:

1. Gruppstorlekens inverkan – I en grupp med många medlemmar kan det
vara svårt att göra sig hörd och att få budskapet att nå fram. Stora grupper
har dock ofta den fördelen att det finns tillgång till mer kollektiv kunskap
samt större variation av synvinklar på ett problem.

2. Gruppsammanhållning – Det finns flera definitioner på vad
gruppsammanhållning är, en av dem lyder: ”Grupper med stark
sammanhållning är ett kollektiv där den ömsesidiga attraktionskraften är
stor eller där det råder stark motivation för samarbete”. (Bakka et al.
1993 sid. 102)

3. Gruppmedlemmarna– Varje gruppmedlem bidrar med egenskaper
speciella för dem, vilka kan påverka effektiviteten, till exempel speciella
behov, värderingar, erfarenheter, attityder och kunskaper.

4. Statusskillnader - Skillnad i status mellan medlemmarna i gruppen
påverkar effektiviteten genom deras sätt att kommunicera och utvärdera
varandras idéer. Medlemmar med låg status kritiserar oftast
högstatusmedlemmarnas idéer. Å andra sidan har högstatusmedlemmarnas
åsikter större inflytande på de andra gruppmedlemmarna och anses mer
värdefulla.

5. Arbetsmiljö - Gruppens effektivitet påverkas i stor grad av de direkt
fysiska faktorerna i arbetsmiljön. Dessa faktorer kan användas i olika
psykologiska syften av både ledare och gruppens övriga medlemmar. En
av de vanligaste faktorerna är hur gruppen är placerad i rummet när
diskussioner och arbete genomförs, stolsplaceringen och bordens utseende
varierar med graden av öppen diskussion.
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6. Kvaliteten på ledarskapet – Undersökningar visar att många gruppers
medlemmar ofta föredrar en tydlig och systematisk ledare som tar
kommandot och som fyller alla ledarfunktioner. Ledaren får dock inte vara
för dominerande, för då minskar vanligtvis gruppens effektivitet och
belåtenhet med situationen. Detta leder till att kraven som ställs på
ledarens kunskap och  anpassningsförmåga blir hög.

3.3 Ledning

3.3.1 Strategier för förverkligande av förväntningar
Oavsett kommunikationens suveränitet anser vi att ledningen bör ha en
strategi för implementeringen av förväntningarna. Bruzelius & Skärvad
(1983) anser att den strategiska planeringen är organisationens
omvärldsorienterande process och handlar om organisationens inriktning och
uppbyggnad. Strategisk planering är nära förknippad med långsiktsplanering,
och strategiska beslut har naturligtvis ofta långsiktiga konsekvenser. Strategi
behöver dock inte alltid vara medvetet planerat. Mintzberg (1988) menar att
strategi kan ses ur olika perspektiv; som position, ploj, plan eller mönster.
Med andra ord finns det många sätt att se på strategi och i vår studie ämnar vi
undersöka huruvida ledningen har en medveten strategi (plan) för hur de
förmedlar och möjliggör förväntningarna.

På frågan med vilka strategier eller på vilket sätt ledningen förmedlar
förväntningarna ser Bruzelius & Skärvad (1983) två alternativa system:

•  Hårda styrsystem som reglerar beteende med verktyg som exempelvis
budgeteringssystem, kontrollsystem, lönesystem och utbildningssystem.

•  Mjuka styrsystem  som sociala normer, värderingar och attityder som
påverkar individens och gruppens agerande.

Att  ha god kommunikation och vara väl avstämd med sina medarbetare, är
viktigt för ett gott ledarskap. Ett hjälpmedel för detta är att ledningen direkt
och tydligt talar om vilka krav och förväntningar som finns på de anställda
och samtidigt motivera varför. Genom krav på medarbetarna säkerställer
ledningen att alla arbetar mot samma mål. Görs inte detta kommer
medarbetarnas prestation skilja sig mot det som ledningen förväntade sig och
resultatet blir ovisst. (Lindgren, 1990) Om företaget inte får ut det bästa av
sina anställda kan det bland annat bero på ledningens oförmåga att identifiera
de anställdas individuella behov, en stressfylld arbetsmiljö, oliktänkande eller
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själviskt beteende. (Handbook of industrial and organizational psychology,
1994)

Motstånd mot förändring
Ibland kan det vara svårt att implementera förväntningar och i de fall där
förväntningarna skiftar är det vanligt att det förekommer motstånd bland de
anställda (Bruzelius & Skärvad, 1995). Motståndet mot förändring tenderar
att vara särskilt starkt:

•  Vid genomgripande och radikala förändringar.
•  Vid oväntade och plötsliga förändringar.
•  Vid förändringar med potentiellt negativa konsekvenser för de

inblandade personer som upplever att de förlorar på förändringen.
•  Då skälen för, syftet med och innebörden av förändringen är diffusa och

oklara och skapar därmed osäkerhet.
•  Om någon har negativa erfarenheter av tidigare förändringar.

Svårigheterna med att åstadkomma förändringar kan förklaras med begreppet
organisatorisk tröghet. Det har att göra med krafter som hindrar eller försvårar
för organisationens medlemmar att uppmärksamma, identifiera eller komma
till insikt om behovet av förändringar. (Bruzelius & Skärvad, 1995) Exempel
på detta kan vara högt arbetstempo eller andra dåliga arbetsförhållanden. I
många organisationer orsakar tempot en hel del problem. Tempot skruvas upp
så högt att människorna tappar energi och förlorar det utrymme som behövs
för att kunna vara kreativa. Ledningen måste ansvara för att det finns en
arbetsmiljö som uppmuntrar till engagemang, kreativitet och lärande. Vad
som händer vid ökat tempo är också att kommunikationen avstannar eller blir
mer och mer enkelriktad. För högt tempo ökar missförstånd i
kommunikationen och i och med detta avtar även effektiviteten. (Lindgren,
1990)

Vidare finns det givetvis individuella skillnader vad gäller
förändringsbenägenheten. Någon kan oroa sig för banala förändringar, medan
någon annan anser att radikala förändringar är en drivkraft. (Bruzelius &
Skärvad, 1995) Med detta anser vi att det på samma sätt finns anställda som
snabbt och enkelt tar till sig ny information och strategier medan andra är
mindre flexibla. Likaså kan det finnas organisatoriska skillnader som innebär
att vissa organisationer är vana vid ständig förändring och andra har brist på
den erfarenheten. Med andra ord kan det föreligga olika förändringskulturer.
Vilka dessa förändringskulturer är och orsaker till motstånd mot förändring
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anser vi vara av värde för ledningen att vara medveten om för att underlätta
implementeringen av förändringar, flexibilitet och andra nya förväntningar.

Vad kan ledningen göra för att motarbeta de anställdas motstånd? Davenport
(1999) beskriver hur dagens företagsledning bör gå tillväga för att få ut det
bästa av sin personal och hur de bör utforma strategier för önskat beteende
och minimera motstånd. Hans teori består av följande punkter:

•  Hjälp de anställda att upptäcka hur deras arbete stödjer företagets
övergripande strategi.

•  Hjälp de anställda att förstå hur organisationen fungerar, det vill säga
hur intäkter genereras, hur företaget mäter framgång och hur den
individuella prestationen bidrar till att skapa förändringar.

•  Bygg kapacitet för att kunna underlätta för de anställda att utföra arbetet
så effektivt som möjligt.

För att kunna genomföra ovanstående punkter måste företagsledningen
fokusera på de anställdas prestation, snarare än de anställdas motivation (i
betydelsen tillfredställelse). Davenport (1999) menar dessutom att genom att
implementera ovanstående punkter ökar de anställdas prestation och ett
resultat av detta är att den anställde erhåller en känsla av tillfredställelse. Det
är inte tillräckligt att veta att medarbetarna har ett värde för organisationen,
medarbetarna måste också uppleva organisationens värde för dem.

Lindgren (1990) anser på samma sätt att hur ledningen går tillväga vid
upprättandet av mål är av betydelse för acceptansen av målen. Får
medarbetarna till exempel själv vara med i målformuleringsprocessen och
känna att en del av dem finns med i målet, blir acceptansen större.

De anställda som viktigaste resurs
I ett service- och tjänsteföretag som Telia Nära anser vi de anställda vara ett
av de främsta konkurrensmedlen. De anställda är även ett medel för ledningen
att använda för att uppnå företagets mål, vilket medför att vi finner det av
värde att presentera vad HRM står för, men även relevant kritik som riktats
mot detta synsätt. HRM står för ett ledningssynsätt som kännetecknas av en
stark koppling mellan personalstrategier och verksamhetsstrategier och med
viktiga styrmedel i planeringssamtal och företagskultur (Hansson, 1996).

HRM ser människor som företags viktigaste resurs. Tyngdpunkten i olika
åtgärder blir att hushålla med denna viktiga resurs, det vill säga utnyttja de
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anställda så effektivt som möjligt genom att matcha individers och företagens
intressen och behov. Personalmål integreras med övriga mål och de beskrivs i
ekonomiska termer samt med olika nyckeltal, så som sjukfrånvaro,
personalomsättning eller personalkostnader i förhållande till omsättningen.
(Hansson, 1996)

Kritik som riktats mot HRM berör bland annat det sätt på vilket HRM
beskriver människor som resurser, underförstått en av flera resurser. Ordet
resurs är betecknande för HRM-synsättet och avslöjar ett modernistiskt
tänkande. Vi anser inte att medarbetare är resurser som kan jämställas med
företagets övriga resurser. De är inte tillgångar som förbrukas och de finns
inte till enbart för att tillgodose företagets behov. Företaget äger eller hyr sitt
kapital, sina byggnader, sina maskiner men äger eller hyr inte sina
medarbetare eller deras engagemang. Medarbetare har engagemang och
talang som företaget måste anstränga sig att få ta del av i konkurrens med
andra. Människors talang ska inte hushållas, den ska frigöras. (Hansson,
1996)

3.3.2 Motivationsteorier
I denna studie har vi tagit del av motivationsteorier i syfte att hitta faktorer
som företagsledningen använder för att motivera de anställda att uppfylla
olika slags förväntningar. Motivationsteorier behandlar orsaker till individers
olika beteenden (Bakka, et al.1993). Till hjälp för att förklara orsaker till
människors beteende, vad som driver dem och vad som motiverar dem, har vi
valt att studera modeller och teorier från Maslow och Herzberg.

Malsows behovstrappa – vårt beteende styrs av våra behov
Maslow (1954) hävdar att vårt beteende styrs av våra behov. Detta påvisade
han genom att utforma behovstrappan, även kallad behovshierarkin, vilken vi
illustrerat nedan. Det första trappsteget inkluderar det fysiologiska behovet så
som mat, törst, sömn och sex. Det andra trappsteget innehåller
trygghetsbehovet, vilket tyder på ett behov av att känna sig säker och
skyddad. Det tredje trappsteget handlar om behovet av mänsklig kontakt och
behovet av kärlek och social tillhörighet. Det fjärde trappsteget visar på ett
behov av uppskattning och respekt för att kunna bygga upp en självkänsla, få
känna sig stark, erkänd och uppmärksammad. På det översta trappsteget i
behovshierarkin återfinns behovet av självförverkligande. Det handlar om
individens behov av att utveckla sina talanger och möjligheter för att uppnå
full potential.
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Fysiologiska behov

Trygghetsbehov

Kärleksbehov, Tillhörighetsbehov

Behov av självkänsla

Behov av självförverkligande

Figur3:4 Maslows behovstrappa. Källa: Slättebol, 1998

Maslow (1954) menar att
det mänskliga beteendet
härstammar från vår

överlevnadsinstinkt.
Därför söker människan
först tillfredställa de
fysiologiska behoven och
trygghetsbehoven, för att
därefter söka sig till andra
människor för bekräftelse
och uppskattning.
Maslow hävdar att
trappsteg ett och två är
primära behov och de

måste vara tillfredställda i nämnd ordning innan människan kan gå vidare mot
steg tre, fyra och fem. Vi tror dock inte att människan befinner sig på enbart
en nivå, utan att nivåerna kan variera beroende på situationen. Förutsatt att
människan får mat och sömn tror vi att hon kan förverkliga sina drömmar
parallellt med att de andra behoven uppfylls. Vi anser även att människan går
upp och ner för trappstegen hela livet, exempelvis då en nya utmaningar
kräver en ny eller annan sorts självkänsla för att nå självförverkligande.

En av poängerna med modellen är att när ett specifikt behov är tillfredställt,
dyker ett nytt upp, vilket betyder att ett tillfredställt behov inte fungerar som
en motivationsfaktor. (Maslow, 1954) Behovstrappan kan också ge en
förståelse för motivationsfaktorer. Då människan kontinuerligt strävar efter
gemenskap, uppskattning och självförverkligande kan aktiviteter som
fikaraster, belöningar och personlig utveckling bidra till att öka motivationen
för de anställda i sitt arbete på företaget. Trots att Maslows modell är av
relativt generell karaktär anser vi ändå att den är av betydelse för vår studie då
den tydligt påvisar människans grundläggande behov. En förståelse för dessa
ger företagsledningen ett verktyg vid utformningen av strategier för ett önskat
beteende.

En av de forskare som bidrog till Maslowteoriernas utbredning var Douglas
McGregor, som blev känd genom sin bok ”The Human Side of Enterprise”
1960. Han lanserade begreppen Teori X och Teori Y. Teori X innebär en syn
på människan som lat och med motvilja att arbeta, medan teori Y innebär en
mer positiv syn, likt Maslows, där människan stimuleras av att arbeta och
anses ha stora utvecklingsmöjligheter. (McGregor, 1966)
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Teori X tar inte hänsyn till Maslows slutliga trappsteg vad gäller människans
behov och strävan efter självförverkligande, erkännande, status och
uppskattning. Att, i likhet med Teori X, tro att människan nöjer sig med lön
och en fast anställning är därmed att förkasta självförverkligandet i Maslows
behovshierarki. Om en ledarstil anpassas till Teori Y, som innebär en syn på
arbetsbenägna anställda, erhålls en inställning till arbetet hos individerna som
är effektiv på lång sikt (Blomé, 2000). Med andra ord placerar Teori Y
eventuella problem hos ledningen. Det vill säga om människan till naturen är
arbetsvillig, men ändå inte arbetar på ett för ledningen tillfredställande sätt,
ligger problemet i ledningens strategier för motivation. Vi betraktar
motivation som relativt mekaniskt, det vill säga vi anser att det finns stimuli
som utlöser en viss reaktion hos en individ.  Med detta menar vi dock inte att
ett stimuli är gemensamt för alla individer, utan att det är personspecifikt.
Detta kan vara något att ha i åtanke vid studien av hur de verkliga
förhållandena ser ut vad gäller motivationsfaktorer och arbetsbenägenhet.

Herzbergs Tvåfaktorteori – vad motiverar och vad tas för givet?
Herzberg menar att hygienfaktorer är förebyggande och påverkande för
graden av tillfredsställelse men att de inte kan framkalla motivation samt att
frånvaron av dem frambringar negativitet hos människor. Dessa faktorer
inkluderar organisationspolicy, administration, ledarskap, lön,
arbetsförhållanden och relationer på arbetet. Motivationsfaktorer påverkar
graden av tillfredsställelse men framkallar också motivation. En
motivationsfaktor kan vara när någon ger dig beröm för ditt arbete, vilket
leder till att du känner dig motiverad att jobba hårt för att bli uppskattad igen.
En hygienfaktor kan vara att kontoret städas varje dag, vilket inte fungerar
som motiverande, men om städningen skulle utebli skulle däremot
motivationen påverkas negativt. (Herzberg, 1959)

Med hot eller löften om belöning kan människor påverkas till att lära, men de
stimuleras inte till att lära. Medarbetare ställer sig ofta frågorna: ”Behandlas
jag väl?” (hygienfaktorer) och ”Används jag väl?” (motivationsfaktorer) I
stora drag motsvaras Maslows tre första steg; mat, trygghet och kontakt, av
Herzbergs hygienfaktorer. Medan de sista stegen; uppskattning och
självförverkligande, kan relateras till motivationsfaktorerna. (Blomé, 2000)

Senare forskning har visat att denna uppdelning mellan hygien- och
motivationsfaktorer kan ifrågasättas. Mycket tyder på att det finns en otydlig
övergång mellan tillfredställelse och otillfredsställelse och att flera
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hygienfaktorer kan ha en motiverande effekt, exempelvis lön. (Bakka, et al,
1993) Genom intervjuerna vill vi ta reda på vad de anställda uppfattar som
motiverande samt vad som tas för givet. Vi håller med om otydligheten i
uppdelningen av faktorerna och ifrågasätter om inte de flesta
motivationsfaktorer förr eller senare uppfattas som hygienfaktorer för de
anställda, det vill säga att det med andra ord kan vara tidsrelaterade.

Job enrichment och empowerment – strategier för bättre prestation?
Job enrichment är ett sätt att bygga in motivation i en arbetsuppgift i form av
utmaningar. Exempelvis kan den anställde ges möjlighet att schemalägga sitt
arbete och på så sätt får han/hon en känsla av ansvar, prestation eller
erkännande samt möjlighet att kommunicera direkt med kunder. (Dessler,
1992) På en arbetsplats med merparten Teori X individer skulle job
enrichment troligtvis inte mottagas på ett positivt sätt, då dessa föredrar att
ledas framför att ta eget ansvar.

Större ansvar förutsätter också en djupare kompetens hos medarbetarna och
en förståelse för verksamheten som helhet. När dessa förutsättningar finns är
det möjligt med decentralisering av befogenheter, ansvar och empowerment.
Empowerment handlar om att ta initiativ, att ta ansvar för sina idéer och
planer, att genomföra det som beslutats. Det visar hur medarbetarna kan
påverka och få saker att hända. (Blomé, 2000)

En direkt översättning av empowerment till svenskan ger ordet
”bemyndigande” eller ”göra det möjligt för”. För införlivande av
empowerment krävs exempelvis att ledningen inte ser den anställde som en
lat och oansvarsfull varelse (se teori X ovan), utan att denna verkligen vill ha
ansvar och makt. Enligt Bowen och Lawler (1992) ska följande fyra steg vara
införlivade för att empowerment ska infinna sig:

•  De anställda skall få information om organisationens lönsamhet.
•  Belöningar baserade på organisationens lönsamhet.
•  Kunskap som hjälper de anställda att kunna öka organisationens

lönsamhet.
•  Makt, åt de anställda, att kunna fatta beslut som påverkar

organisationen.

I de fall det föreligger förväntningar som innebär att de anställda ska prestera
något å företagets vägnar kan det lätt uppkomma motstånd. Om de anställda
motiveras med ovanstående punkter eller på annat sätt blir insatta i
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prestationens betydelse och orsak kan detta underlätta för genomförandet och
engagemanget. Resonemanget om empowerment och om att bemyndiga sin
personal har klara likheter med tidigare diskussion kring betydelsen av att de
anställda har en förståelse för verksamheten som helhet och deras roll i den.

3.3.3 Ledarskapsteorier
I början av 1900-talet undersöktes ledarskap utifrån ett antal attribut som
ansågs känneteckna ett bra ledarskap. Under mitten av 1900-talet utvecklades
ledarskapsforskningarna till att fokusera på ledarens beteende. En forskning
vid University of Michigan, utvecklade beteendeteorier som ledningar i olika
företag följer än idag. (Robbins, 1996)

University of Michigan – uppgifts- eller relationsorienterat ledarskap
Michiganundersökningen syftade till att identifiera beteendekarakteristiska
egenskaper för ledare som visade sig vara relaterbara till prestation och
effektivitet. Undersökningen identifierade två dimensioner av
ledarskapsbeteende.

•  Uppgiftsorienterat beteende som innebär att ledaren koncentrerar sig på
funktioner som styrning, planering, samordning samt att använda sina
anställda, likt maskiner, för att uppnå uppsatta mål.

•  Den andra kategorin av beteende är relationsorienterat där ledaren visar
ett personligt intresse i dess anställdas behov. Det är viktigt att
relationen till sina medarbetare är god och det uppnås bland annat
genom att ge sina medarbetare uppmuntran, visa dem förtroende samt
att vara förstående för individuella behov. Ledarskapet tenderar i detta
fall att bestå mer av stöd, än stränga order. Denna typ av ledning var den
som mätte högst produktivitet och tillfredställelse. (Robbins, 1996)

Yukls modell, den så kallade TRC-modellen (Task, Relation and Change), har
liknande beståndsdelar som Michiganstudien men uppmärksammar, förutom
uppgiftsorienterat och relationsorienterat beteende, även
förändringsorienterat beteende hos ledare. Förändringsorienterat beteende
innebär att en ledare ska kunna anpassa sig till omvärlden och arbeta för
förbättringar av exempelvis strategiska beslut, service samt större ändringar
av produkter. Ledarens beteende bör därmed skapa nytänkande, skapa klimat
för förändringar samt vara stödjande vid en implementering. (Yukl, 1998)

Trots sin ålder anser vi att studien från the University of Michigan är relevant
och hållbar i vår studie av ledarskapet. Kompletterat med Yukls TRC-modell
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ger den oss en bredd av fenomenet ledarskapsbeteende som är oss till nytta
vid analysen av denna studie, då vi kommer undersöka vilken ledarroll
ledningen har.

Dessa ovan nämnda studier och teorier beskriver ledarskap i termer av det
uppvisade beteendet hos ledare. Utifrån dem har det dock inte gått att
identifiera bestående relationer mellan mönster av ledarskapsbeteende och de
anställdas prestation. Detta beror på att en ledares beteende, som enda faktor,
inte räcker för att förklara prestationen utan det krävs även att hänsyn tas till
de situationsfaktorer som påverkar ledarskapet. (Robbins, 1996) För att
komplettera dessa beteendeteorier samt skapa ett verktyg till analysen av
resultatet i denna studie presentar vi även ett antal olika situationsteorier.

Ett problemområde inom forskningen har varit att identifiera samband mellan
ledarskapsbeteenden och den anställdes utförande av en uppgift.
Generaliseringar kring sambanden är svåra att göra eftersom resultaten
varierar beroende på olika omständigheter och situationer. Detta har i sin tur
bidragit till att forskare har fokuserat mer på situationsspecifika faktorer.
Nyckeln till att vara en effektiv chef är ledarskapet. Ett framgångsrikt
ledarskap består av att kunna använda sig av välbeprövade handgrepp och
kunskaper samt av att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, det vill säga
situationsanpassa. (Hersey, 1984)

”Ledaren måste göra vad hans underordnade i detta stadium
 inte kan göra själv.”

Källa: Blanchard et al. 1986 (sid.83)

En ledares stil kan beskrivas och användas på olika sätt. Illustrationen nedan
påvisar olika ledarbeteenden satta i relation till medarbetarnas självförtroende
inför arbetsuppgiften.

Hersey (1984) menar att den instruerande ledarstilen, som figuren nedan
visar, karaktäriseras av en hög grad av  uppgiftsfokusering samt lägre grad av
relationsbeteende. Ledarstilen består av att tala om för individen eller gruppen
vad som ska göras, när, var och hur det ska göras och vem som ska göra det.
Denna stil kännetecknas av envägskommunikation genom vilken ledaren
instruerar de anställda så att de kan genomföra uppgiften och nå de uppsatta
målen.
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Stöttande
ledarskap,
relationsbeteende

Instruerande
ledarskap,
uppgiftsbeteende

Medarbetarnas
självförtroende

Högt Lågt

Lågt

Högt

Högt

Delegerande

Deltagande Säljande
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LEDARBETEENDE

Figur 3:5 Gruppens ledarskap. Källa: Hersey,1988, egen
bearbetning

Vad gäller den
säljande ledarstilen
karaktäriseras den av
både uppgiftsbeteende
och relationsbeteende
över genomsnittet.
Detta ledarbeteende ger
direktiv, om än inte i
lika stor utsträckning
som den instruerande
ledarstilen. Ledarens
åtgärder och uttryck
visar måttlig till hög
grad av

uppgiftsbeteende
samtidigt som ledaren

tillhandahåller förklaringar och möjligheter till klargörande.

Den deltagande ledarstilen däremot innebär hög grad av relationsbeteende
samt låg grad av uppgiftsbeteende. Ledarstilen karaktäriseras av
ledarbeteende som tillhandahåller uppmuntran, understöder diskussioner och
frågar efter bidrag från medarbetarna. Detta innebär en stor skillnad från de
två föregående stilarna där ledaren tillhandahåller instruktioner och fattar alla
beslut.

Slutligen den delegerande ledarstilen som karaktäriseras av låg grad av både
uppgiftsbeteende och relationsbeteende. Denna ledarstil tillhandahåller få
instruktioner samt låg grad av tvåvägskommunikation och stöttande beteende.
(Hersey, 1984)

En motsats till det situationsanpassande ledarskapet är Fiedler (Robbins,
1996) som anser att en individs ledarstil är fast och fixerad och därmed finns
det bara två sätt att förbättra ledareffektiviteten. Dessa är att antingen välja
den ledare som passar bäst för situationen eller att anpassa situationen så att
den passar ledaren. Det senare kan göras genom att omstrukturera uppgifter
eller att öka eller minska ledarens makt över kontrollfaktorer så som
lönehöjningar, befordringar och ”disciplinära handlingar”.
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Situations- och beteendeteorier i ledarskap finns i denna referensram för att
hjälpa oss identifiera Telia Näras ledarskap, men också för att analysera hur
lämpligt ledningens agerande och strategier är med avseende på de anställda i
kundtjänsten. Detta görs, förutom i egna analyser, genom intervjuer med de
anställda där vi ämnar utröna hur ledningens agerande och strategier upplevs
av de anställda. Kanske finns det ledarskapsbeteenden som skulle kunna ge
bättre resultat med tanke på företagets situation, än vad som finns idag?
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4. EMPIRI
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva och sammanställa den empiriska
information vi erhållit genom de genomförda intervjuerna med anställda i
ledningen och i kundtjänsten på Telia Nära  i Norrköping. Kapitlet inleds med
en redogörelse för de förväntningar som finns på de anställda i kundtjänsten
samt en redogörelse för vilka föreställningar som finns bland de anställda
angående ledningens förväntningar. Därefter följer avsnitt om
kommunikationen på företaget, synen på företagsledningens roll samt en
redogörelse kring vad ledningen gör för att motivera de anställda likväl som
vad som motiverar de anställda att prestera sitt bästa. Efter varje redogörelse
återfinns ett sammanfattande avsnitt för att påvisa intressanta aspekter så
som likheter eller olikheter i de insamlade svaren. Sist i detta kapitel återges
alla respondenters svar i kortfattad tabellform.

Genomgående syftar ordet Fyrklövern till de intervjuade i företagsledningen
och ord som ”de anställda” och ”medarbetarna”  till de övriga respondenterna,
vilka alltså inte ingår i ledningsgruppen.

4.1 Förväntningar
Med förväntningar menar vi individens subjektivt uppskattade sannolikhet,
det vill säga uppfattningen om att en viss handling leder till önskad
måluppfyllelse.

4.1.1 Vad ledningen förväntar sig
Samtliga tre ledningsmedlemmar intervjuades angående vilka förväntningar
de har på de anställda i kundtjänsten. Följande förväntningar i punktform
nämndes av samtliga:

•  Engagerade – innebär främst att de förväntar sig att de anställda ska vara
engagerade både i sitt möte med kund men även med den arbetsuppgift de
arbetar med. En respondent svarade att engagemang är detsamma som att
ha roligt. Denna menade att om alla tycker att de har ett spännande och
intressant arbete kommer de även uppleva ett engagemang som är bra både
för företaget och för de anställda. Fyrklövern talade även om engagemang
i termer om att ha intresse för sin egen utveckling och arbetssituation. En
respondent refererade till all personal på företaget som handelsvaror och
menade att om de är en intressant produkt vill bolaget ha dem kvar vilket
gör det viktigt att vara engagerad och utvecklas.
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•  Initiativtagande – ett exempel på initiativtagande som nämndes är att de
anställda ska våga kompensera kunder som de själva anser bör
kompenseras. Två av respondenterna nämnde att initiativtagandet även
omfattar förväntningar på de anställdas förmåga att arrangera sociala
aktiviteter tillsammans, om intresse finns för detta. Ett av skälen till varför
förväntningarna om initiativtagande finns är att kunden kräver det samt att
de tjänster företaget erbjuder varierar relativt mycket och det gäller att
hitta lösningar som passar för den specifika kunden.

•  Lojala – både mot företaget och andra anställda. En av respondenterna i
ledningen pratar om lojalitet tillsammans med ärlighet. Denna förväntar
sig att de anställda ska var ärliga mot ledningen och öppet säga när
någonting inte är bra.

•  Samarbetsvilliga – samarbeta med såväl kunder, leverantörer, anställda
och ledning. Ledningen tycker att ett samarbete mellan de anställda är
extra viktigt eftersom arbetet i kundtjänsten sker i högt tempo med
varierande arbetsuppgifter. För att arbetet i kundtjänsten ska fungera
tillfredsställande för företaget krävs det att de anställda hjälps åt och
arbetar tillsammans. De förväntar sig att de anställda peppar, avlastar och
ställer upp för varandra i arbetet. Samarbete anses även av en respondent
vara viktigt för att undvika stressrelaterade sjukdomar.

•  Kundorienterade – att vara kunniga i kunddialogen och att medarbetarna
utvecklas i takt med kundens krav, är något som samtliga ur
ledningsgruppen förväntar sig av de anställda. En ur ledningsgruppen
pratade mer än de övriga om hur viktig kunden är för företaget och att
kundens betydelse bidrar till majoriteten av förväntningarna på de
anställda i kundtjänsten. Respondenten menade att de anställda ska serva
kunden på bästa sätt, att de ska se att varje kund är unik samt att de även
ska försöka sälja så mycket som möjligt. Vidare berättade respondenten att
dennas stora förväntning är att de anställda ska se de inkommande
samtalen som potentiella affärer istället för att se dem enbart som
inkommande samtal.

•  Informationssökande – själva söka information med hjälp av olika
sökredskap som till exempel den interna webben. Tidigare har det varit
ledarens uppgift att serva de anställda med diverse information om till
exempel aktuella kampanjer som företaget erbjuder sina kunder, men allt
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                                     RESPONDENT
 FÖRVÄNTNING

1 2 3

Engagerade X X X

Initiativtagande X X X

Lojala X X X

Samarbetsvilliga X X X

Kundorienterade X X X

Informationssökning X X X

Kompetensutvecklande X X X

Stresståliga X

Ansvarstagande X X

Kunniga inom produkt- och
tjänsteerbjudandena

X

Vara ärliga X X

Hög svarsfrekvens X

Systemkunniga X

Figur 4.1 Ledningens förväntningar

eftersom informationsflödet ökar samtidigt som ledningens roll ska tonas
ned, har denna uppgift istället lagts ut på de anställda. Förväntningarna
kring informationssökande handlar mycket om en attitydförändring hos de
anställda, att de ska bli mer positivt inställda till denna uppgift så att de
verkligen utför den.

•  Kompetensutvecklande -
förväntningar på att de
anställda ska vilja utvecklas
och lära. En respondent
berättar att mycket av den
olust som flera av de
anställda kan känna inför
samtal med kund handlar om
att de upplever att de inte
klarar alla  arbetsområden
tillräckligt bra, något som inte
behöver ske om de har en
vilja att kontinuerligt
kompetensutveckla sig. De
intervjuade i Fyrklövern anser
att kompetensutveckling
fungerar som en säkerhet för
de anställda att få vara kvar
på företaget. I samband med
förväntan om

kompetensutveckling
nämndes engagemang och
resonemanget kring den
anställde som en handelsvara.

Övriga förväntningar som någon av respondenterna nämnde var att de
förväntar sig att de anställda ska vara stresståliga, ansvarstagande eller
kunniga inom produkt- och tjänsteerbjudandena samt kunniga inom de olika
datasystem som förekommer i arbetet i kundtjänsten.

Dessa ovan nämnda förväntningar som ledningen har på de anställda i
kundtjänsten förändras en del över tiden. Det framkom att förväntningarna i
stort är de samma men att det är olika fokus på dem vid olika tillfällen bland
annat beroende på kundernas krav eller direktiv från koncernledningen.
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Exempel på direktiv från koncernledningen kan vara att Telia Nära ska
fokusera på pågående kampanjer vilket medför att Fyrklövern förväntar sig att
de anställda är extra pålästa om just dessa kampanjer och att de försöker sälja
in dem hos kunderna. En av respondenterna nämnde att hans/hennes
förväntningarna på de anställda var högre innan denna tillträdde sin tjänst.
Skälet till detta beror på att respondenten ifråga tidigare har väldigt god
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Respondenten insåg därefter att
förväntningarna inför dennas nuvarande tjänst var allt för höga för de
anställda att leva upp till.

Genom intervjuerna framkom att de förväntningar Fyrklövern har på de
anställda i stor utsträckning är generella och att de endast i liten utsträckning
skiljer sig åt mellan de anställda. I grunden förväntas alltså samma beteende
av alla. Respondenterna påpekade att det är de anställdas personligheter samt
graden av engagemang som avgör vad som förväntas av dem och att det inte
har något med ålder eller utbildning att göra. De personliga egenskaperna
avser till exempel individernas intresse för att sälja och serva kunden. De
intervjuade framhöll samtidigt att de är medvetna om att somliga anställda
inte tycker om att sälja i lika stor utsträckning som andra och förväntningarna
på att de ska sälja blir därmed lägre.

Medlemmarna i ledningen tillfrågades om hur väl de tror att deras
förväntningar stämmer överens med vad de andra i ledningen förväntar sig av
de anställda. Två ur Fyrklövern svarade att de tror att överensstämmelsen är
relativt stor, medan den tredje ansåg sig se vissa skillnader. Denna menade att
han/hon tänker mer långsiktigt och är mer teoretisk än de övriga samt har
något bredare förväntningar på grund av andra ledar- och
verksamhetserfarenheter. Vad gäller vardagsförväntningarna menade dock
denna respondent att dessa är de samma som för övriga medlemmar i
Fyrklövern.  Samma respondent nämnde även att åldersskillnader inom
Fyrklövern medför ett brett tänkande där olika värderingar är inblandade.
Detta leder bland annat till att de får sammanträda ofta för att försäkra sig om
att de arbetar mot ett gemensamt mål samt för att deras olika värderingar inte
ska uppmärksammas av de anställda, vilket det ändock ibland gör.
Respondenten påpekade dock att de ”alltid brukar bli eniga tillslut”. (Källa:
Respondent 2)

4.1.2 Vad de anställda tror att ledningen förväntar sig
Tabellen nedan redovisar resultatet av de förväntningar de åtta respondenterna
ur kundtjänsten upplever att ledningen har på dem.
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Som tabellen visar tror sju respondenter att ledningen förväntar sig att de ska
samarbeta. Med samarbete syftade de intervjuade till att de förväntas hjälpa
varandra samt dela med sig av sin kunskap och på så sätt lära av varandra.

Vad gäller informationssökning upprepade de anställda bland annat att de
själva ska söka information för att hålla sig uppdaterad kring företagets
tjänster och nya erbjudanden. Detta som en förutsättning för att kunna serva
kunden på bästa sätt. I bemötandet med kunden nämndes bland annat att de
tror att de förväntas vara trevliga, pålästa och engagerade.

Hälften av respondenter nämnde förväntningar om initiativtagande. Dessa
ansåg att det finns förväntningar på att de ska göra mer än bara sitt jobb, att de
ska göra lite extra för att avlasta Fyrklövern. Exempel på detta är att
organisera semesterscheman men också att de ska komma med idéer.
Respondenterna pratade hand i hand om ansvar och initiativtagande. Med

                                          Respondent
 Förväntning

A B C D E F G H TOTALT

Samarbeta X X X X X X X 7

Informationssökning X X X X X 5

Hög svarsfrekvens X X X X X 5

Initiativtagande X X X X 4

Serva kunden X X X X 4

Bra och öppen kommunikation X X X 3

Ansvar X X X 3

Sälja X X X 3

Hög kvalitet X X 2
Lojala mot varandra och mot
företaget X X 2

Utvecklas X X 2

Engagerade X X 2

Stresståliga X 1

Bred kompetens X 1

Figur 4:2 Förväntningar nämnda av de anställda
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ansvar menade de intervjuade att de dels förväntas ta ansvar för eventuella
kompensationer till kund och dels för sitt eget lärande.

Tre av de intervjuade ur kundtjänsten nämnde förväntningar om en bra och
öppen kommunikation mellan medarbetarna i kundtjänsten samt mot
ledningen. Detta är något som de även anser finns på företaget. De svarade
också att de uppfattat att de förväntas ha en öppen kommunikation och öppna
relationer med såväl ledare som arbetskamrater. Några nämnde även vikten av
att vara lojala mot företaget, att vara en ”äkta telian som pratar gott om
företaget till kunderna” (Källa: Respondent A).

En respondent nämnde att de förväntas vara stresståliga. Denna menade att
eftersom arbetet i kundtjänsten innehåller en hel del stressrelaterade moment
tror han/hon att ledningen förväntar sig att de anställda ska vara tillräckligt
tåliga för att hantera detta. Ett av dessa stressrelaterade moment som nämndes
är förväntningen om hög svarsfrekvens. Med den höga svarsfrekvensen
menade respondenten att det innebär att de förväntas svara på så många
samtal som möjligt och så snabbt som möjligt.

Två respondenter menade att förväntningarna på dem går emot varandra, som
till exempel att de förväntas svara på så många samtal som möjligt samtidigt
som de ska sälja mycket till respektive kund och dessutom hålla hög kvalitet
på kundkontakten. De berättade även att förväntningarna på dem skiljer sig åt
beroende på vem i ledningen som tillfrågas. Respondenterna förklarade att en
i Fyrklövern poängterar ofta vikten av att sälja medan en annan trycker på
servicen gentemot kund och en tredje på vikten av att svara fort och med hög
svarsfrekvens. Följande citat uttrycker den splittring som några av de
anställda känner inför  vissa förväntningar.

”Vi ska sälja mycket, svara snabbt och vara trevliga.
Ibland känner man sig lite kluven.”

Källa: Respondent G

På frågan om varför ledningen har dessa förväntningar på medarbetarna
svarade de flesta respondenter att de vet att det är på grund av kunden. Vad
kunderna kräver är vad de anställda ska kunna. De flesta förknippade också
kunden med företagets överlevnad eller ett gott resultat. En respondent sade
att denna ansåg att det är kunden som betalar deras löner. Andra förslag som
gavs till varför förväntningarna finns var; att ledningen har olika
ansvarsområden, att de anställda måste utvecklas och fortbilda sig för att få
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behålla sitt arbete, att de ska kunna så mycket som möjligt för att företaget
ska kunna spara in folk samt att dessa förväntningar är självklara för den här
typen av arbete.

Till de anställda ställdes frågan om de tycker att de förväntningar som de
uppfattar att  ledningen har på dem är rimliga. Majoriteten av de tillfrågade
svarade ja direkt. Vid en senare diskussion framkom dock, från alla utom två,
att de egentligen inte anser att förväntningarna är rimliga. Det är framförallt
förväntningarna om att svara snabbt och att sälja mycket som de inte tycker är
rimliga då de inte är förenliga. Även förväntningar om informationssökning
nämndes som orimliga på grund av mängden information de förväntas
inhämta. Det påpekades att informationssökningen upplevs som en
stressfaktor för många av de anställda i kundtjänsten. De anställda är
medvetna om att det finns information att hämta på den interna webben men
de menar att de inte har tid att leta där samt att de inte vet vad de ska leta
efter.

”Uppdateringen är körd på en gång för det är så mycket information.”
Källa: Respondent B

Vad respondenten i detta fall menar är att ledningens förväntning om att de
anställda ska vara uppdaterade vad gäller företagets olika tjänster och rutiner
upplevs som orimlig och att det är för mycket information som ska behandlas.

Svaren från de anställda på frågan om de anser att förväntningarna är
generella och lika för alla i kundtjänsten, var av mer varierande karaktär. Två
av de tillfrågade sade att ledningen ser till de anställdas personligheter och att
ledningen vet att alla är olika, har olika inriktningar och gränser, vilket gör att
förväntningarna anpassas därefter. En annan menade att förväntningarna
hänger ihop med den arbetsuppgift som den anställde utför men att
förväntningar såsom samarbetsvillighet är generella och lika för alla.
Ytterligare en respondent ansåg att förväntningarna skiljer sig åt och att de i
regel är högre på de yngre anställda. Denna menade att de yngre förväntas
lära mer och fortare, svara på fler samtal samt klara stressen bättre. Detta var
dock inget uttalat men respondenten ansåg att det märks på ledningen att
dessa förväntningar finns.

En medarbetare tyckte att ledningen visar sina skilda förväntningar genom att
de endast skickar utvalda anställda på vissa avancerade kurser. Denna ansåg
att det i och med detta bildas ett A- och ett B-lag bland de anställda. Denna
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                         RESPONDENT

FÖRVÄNTNING

1 2 3 Antal anställda som
nämnt dessa

förväntningar

Samarbetsvilliga X X X 7

Hög svarsfrekvens X 5

Informationssökning X X X 5

Kundorienterade X X X
5

(inkl. sälja)

Initiativtagande X X X 4

Ansvarstagande X X 3

Vara ärliga X X
3

(öppen kommunikation)

Engagerade X X X 2

Lojala X X X 2

Kompetensutvecklande X X X 2

Stresståliga X 1

Kunniga inom produkt- och
tjänsteerbjudandena

X 1
(bred kompetens)

Systemkunniga X 0

Figur 4:3 Förväntningar

uppdelning förstärks av de anställda själva då respondenten menade att
somliga anses ha svårt att ställa om till det mer affärsmässiga tänkandet som
företaget numer kräver. Respondenten ansåg att dessa är kvar i det tänkande
som rådde på ”gamla Telia”, nämligen Televerket.

4.1.3 Att reflektera över
Resultatet från intervjuerna visar att de förväntningar som ledningen har på de
anställda i stort sett är de samma som de förväntningar som de anställda, som
grupp, tror att ledningen har på dem. Det som skiljer svaren åt är bland annat
att de intervjuade från kundtjänsten nämner ledningens olika ansvarsområden
som avgörande för vad de förväntar sig. De anställda menar att dessa olika
ansvarsuppgifter tydligt avspeglar sig i de förväntningar som ledningen har.
Vad som dessutom bidrar till att det inte är fullkomlig överensstämmelse
mellan svaren är att några av de förväntningar som ledningen nämner, endast
nämns av ett fåtal av respondenterna från kundtjänsten. Exempel på
förväntningar som endast ett fåtal av de anställda nämner är de om att
medarbetarna ska ha en vilja att utvecklas, ha bred kompetens och vara
engagerade.

Tabellen intill
påvisar graden av

överensstämmelse
mellan de förvänt-
ningar ledningen har
på de anställda samt
de förväntningar
som de anställda tror
att ledningen har på
dem. De intervjuade
använder inte riktigt
samma begrepps-
apparat när de talar
om förväntningar,
trots att de menar
samma saker.
Genom djupinter-
vjuerna erhöll vi
dock en förståelse
för innebörden av de
använda begreppen,
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vilket medför att vi kan åskådliggöra resultatet i tabellform. Tabell 4:3 ovan
visar att det till antalet är fler förväntningar som nämns av ett fåtal av de
tillfrågade ur kundtjänsten än de som nämnts av en majoritet. Med majoritet
avser vi fyra eller fler svarande. Anmärkningsvärt är att många av de
förväntningar som nämns av alla ur Fyrklövern även nämns av majoriteten av
de anställda i kundtjänsten som tillexempel samarbete, initiativtagande samt
kundorientering.

Intressant att uppmärksamma är också att ledningen hävdar att
förväntningarna gäller för alla anställda, medan en av de anställda uppfattar
att förväntningarna skiljer sig mellan dem beroende på deras ålder. Trots
ledningens påstående om att förväntningarna är generella förklarade de
samtidigt att personligheter och intressen spelar viss roll. Exempelvis är
förväntningen om att sälja mycket, lägre på en anställd som känner sig
obekväm i rollen som säljare än på en anställd som visar sig bekväm i rollen.

Därutöver vill vi även uppmärksamma olikheterna i svaren inom grupperna,
det vill säga inom Fyrklövern och inom de anställda på kundtjänsten. Att
samarbete förväntas nämner sju av åtta anställda. Likaså vet de flesta
anställda att det förväntas av dem att de ska vara aktiva i sitt letande efter
information för att kunna serva kund på bästa sätt. Exempel på förväntningar
där svaren skiljer sig åt i gruppen anställda är huruvida förväntningarna är
generella eller ej. En respondent menar att det skiljer sig åt beroende på ålder
och att de yngre anställda förväntas lära mer och svara snabbare. Ytterligare
en respondent menar att det skiljer sig på grund av att ledningen med hjälp av
vissa anställda skapar ett A och ett B-lag där förväntningarna är större på A-
laget. En tredje respondent menar att det är de anställdas personligheter som
avgör vad ledningen förväntar sig av respektive anställd. Då övriga anställda
svarade att förväntningarna är generella visar resultatet att det föreligger vissa
skilda åsikter kring denna fråga.

Ytterligare ett område som det råder skilda meningar kring är huruvida
förväntningarna är rimliga eller inte. Resultatet visar även att båda
respondentgrupperna talar om att det finns förväntningar på att de ska vara
lojala både mot varandra och mot företaget. Som utomstående ställer vi oss
frågan om det är möjligt att vara lojal både mot varandra och mot företaget,
eller om det istället ger upphov till en lojalitetskonflikt?

Trots att alla ledningsmedlemmar använde sig av samma begreppsapparat för
att uttrycka sina förväntningar finns det vissa olikheter i förklaringarna bakom
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orden. Exempelvis talar en ledningsmedlem om förväntningar om ett socialt
initiativtagande bland medarbetarna, medan en annan respondent från
Fyrklövern talar om initiativtagande i mötet med kund. Det senare exemplet
är även närliggande förväntningen om en kundorienterad och ansvarstagande
personal. Likaså har ordet engagemang för en ledningsmedlem innebörden att
vilja utveckla och utbilda sig, vilket har snarlik innebörd med den nämnda
förväntningen om kompetensutveckling. En annan respondent syftade till
engagemang i betydelsen av att finna sitt arbete stimulerande och att skapa sin
egen trivsel på arbetsplatsen. Detta visar att de förväntningsord som
respondenterna från ledningen nämnde, exempelvis initiativtagande och
engagemang, har olika innebörder. Fyrklövern talar dock om samma sorts
förväntningar då en av dem pratar om god kundvård i samband med
initiativtagande, medan en annan talar om god kundvård i samband med
kundorientering. Trots att begreppen har något olika innebörd för de
intervjuade har vi funnit det relevant och möjligt att redovisa begreppen i
tabellform i detta empirikapitel. Detta för att kunna återge resultatet på ett så
tydligt och överskådligt sätt som möjligt.

En annan dimension av ledningens osamstämmighet visas i frågan om de
själva anser sig vara eniga med varandra. Svaren där visar att två ur
Fyrklövern anser att de är samstämmig medan den tredje anser att det finns
tillfälliga skillnader.

4.2 Kommunikation - ledningen
Nedan redovisas hur förväntningarna kommuniceras till de anställda samt hur
de kommunicerade förväntningarna tar sig i uttryck.

4.2.1 Hur ledningen kommunicerar förväntningarna
”En del kanske vill se det skrivet  och en del vill ju höra det och en del kanske
vill kombinera de här bitarna och jag har sagt att det finns inget sätt man inte

ska använda, alla sätt är okej, bara det går in.”
Källa: Respondent 3

Två av respondenterna ur ledningen svarade att de mest använder sig av e-
post och den interna webbsidan som kommunikationsmedel. En av
respondenterna nämnde den årliga kick-offen som kommunikationsmedel
samt team-möten. Vid någons frånvaro nämndes också, av en respondent, att
de använder varandra som språkrör och kommunicerar med de anställda å
varandras vägnar. En respondent svarade att denna försöker påvisa sina
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förväntningar genom att statuera goda exempel med hjälp av de anställda,
exempelvis när någon har tagit ett initiativ eller löst ett problem ser
respondenten till att övriga anställda uppmärksammar och lär av detta. Från
en respondent fick vi svaret att kundtjänstträffarna i konferensrummet är den
vanligaste kommunikationsplatsen och formen, och att det är viktigt att
kommunicera öga mot öga och inte via e-post.

”Jag känner att jag vill förmedla öga mot öga för jag tycker mest går hem
då och det kan komma tillbaka direkt till mig. Jag vill förmedla personligt.

Det passar mig att kommunicera på det sättet. Datorn är ett verktyg för
 mig, ett arbetssätt, men inte att förmedla en kontakt och få en relation, det
gör jag aldrig med den där burken. Är det något jag ska förmedla med till

exempel svarsfrekvens eller lojalitet eller kamratlighet så är det
konferensrummet som gäller.”

Källa: Respondent 1

Att teamen existerar nämndes som en strategi för att förväntningarna om att
de anställda ska samarbeta och hjälpa varandra ska uppnås. Detta gäller dock
inte enbart för Telia Nära i Norrköping, då teamgrupperingarna existerar på
samtliga Telia Näras kundtjänstkontor.

Samtliga ur ledningsgruppen talade om ett öppet klimat i kundtjänsten där alla
trivs och kan vara öppna mot varandra. Tack vare teamen och den goda
stämningen anser Fyrklövern att samarbetsvilja inte är en förväntning som
behövs kommuniceras ut, utan den finns där på ett naturligt sätt. Däremot
anser en respondent att de anställda bör kommunicera mer med varandra så att
fler vardagliga aktiviteter kan fortlöpa  smidigt. Exempelvis framhävs att det
skulle underlätta om inte alla tar kafferast på samma gång för då faller
svarsfrekvensen. Förmedlingen av de förväntningar ledningen har på att de
anställda ska vara stresståliga sker indirekt i samband med att svarsfrekvensen
rapporteras.

En ur ledningsgruppen nämnde klart och tydligt att denna ofta påpekar för
medarbetarna att allt de gör, gör de för kunden och att kunden avgör
företagets överlevnad. Respondenten anser att detta är viktigt att påpeka om
och om igen, även fast denna vet att de anställda innerst inne är medvetna om
kundens betydelse. Denna respondent menar vidare att de anställda ibland till
och med uppfattar motiveringen som ett hot. De resterande två ur
ledningsgruppen svarade att de är väl medvetna om varför förväntningarna
finns, men kunde inte ge några konkreta förslag på när de har berättat detta
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för de anställda. En av dem svarade att man ska akta sig för att ha för många
argument på grund av att för många argument kan framstå som osäkra
argument.

4.2.2 Förståelsen och acceptansen
En ur Fyrklövern berättade att denna uppfattar att kommunikationen fungerar
och når fram till de anställda i kundtjänsten, men att acceptansen av
budskapen är lägre. Så här förklara denna en specifik situation.

”Alla nickar yes, yes, yes vi har förstått. Jag tar det en gång till, har ni
förstått? Ja då, det har de, de har förstått vartenda ord jag har sagt, men det
är acceptansen. Man accepterar inte att man ska behöva göra såhär. Tillslut

kom han som åkte landet runt och talade om det här, Skräcken heter han
dessutom. Han talade om att såhär är det och han var betydligt tydligare än

vad jag någonsin varit i närheten av. Hjälpte ändå inte.”
Källa: Respondent 3

En annan ledningsmedlem berättade också att det märks att det som
kommuniceras inte alltid går fram. Detta tror respondenten bero på att all
information kan kännas övermäktig för de anställda. Respondenten uttryckte
också att det ibland kan kännas som om de anställda struntar i det som sägs,
men påpekade att han/hon innerst inne vet att de inte gör det. Den intervjuade
talade också om att det faktiskt är ett måste att upprepa sig även om det
upplevs som överflödigt, tjatigt och jobbigt.

”Jag kan känna själv att en grej kan vara stor och jobbig och så kommer jag
tillbaka med något ytterligare och då ser jag på dem att de sjunker ihop och

tycker, nej, inte en grej till. Vi orkar inte mera, det tar aldrig slut. Och det gör
aldrig det, det tar aldrig slut. ”

Källa: Respondent 1

På liknande sätt uttryckte en ledningsmedlem att förväntningarna på att
medarbetarna ska vara  engagerade och självorganiserande har gått fram, men
mött mer eller mindre motstånd. Respondenten berättar att de anställda är bra
på att påpeka saker som är fel, men är sämre på att ta sig ur problemen.
Respondenten nämnde även att många av medarbetarna upplever det
ångestfyllt av behöva ta eget ansvar.

En respondent uttryckte att det fortfarande förs diskussioner på en generell
gruppnivå, istället för att diskutera öga mot öga. Detta tros bland annat ha att
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göra med generationsskillnader i uppfattningen om vad som anses vara vett
och etikett. Respondenten tror också att det var mer ovanligt att kritisera för
några år sedan, men att det numera uppfattas som positivt att få kritik för att
kunna förbättra sig. Denna tror också att skillnaderna beror på ålder,
personlighet och erfarenhet.

4.2.3 Feedback
Alla tre respondenter ur ledningsgruppen tycker att de får feedback från
kundtjänstmedarbetarna, framförallt när det gäller ny teknik och hur den
fungerar. Samtidigt uttryckte de att det vore önskvärt med ännu mer feedback.
En ur Fyrklövern nämnde att denna vanligtvis granskar resultaten och
statistiken för att se om målen uppfylls och får på så sätt feedback på hur
förväntningarna och strategierna mottagits. Samtliga nämnde också att det är
viktigt att försöka känna av stämningen på kontoret. En respondent ur
Fyrklövern talade särskilt om sin starka intuition som denna lever mycket på,
framförallt när det gäller att känna och läsa av de anställda. Samma
respondent svarade också att denna förväntar sig att få feedback från de
anställda och att de är ärliga eftersom personen i fråga själv anser sig vara
ärlig mot dem.

”Jag vill att de är ärliga mot mig, för jag tror ju att jag ska vara på ett visst
sätt och jag hoppas att de säger till om jag bär mig dumt åt, för jag vill
kunna vara lika ärlig mot dem och säga att nu har du inte gjort det jag

har förväntat mig.
Källa: Respondent 1

Den intervjuade påpekade att denna vill att vem som helst ska kunna komma
och berätta allting utan att känna sig dum, men tror samtidigt att det tyvärr
inte är så.

”Ibland säger de, vi vågar inget säga för vi är rädda att vi inte har jobbet
kvar. Dem skulle jag kunna slå in pannbenet på, för så är det inte här. Det

ska finnas en öppenhet här annars funkar det inte.”
Källa: Respondent 1

På frågan om ledningsmedlemmarna ger feedback till de anställda svarade
alla att de gör det i någon form. Vanligaste tillfället att ge feedback på är vid
gruppmöten, men personliga samtal förekommer också. En ur
ledningsgruppen anser sig vara sämre på att ge feedback till de anställda i
förhållande till en av sina kollegor. Denna var kritisk mot sig själv och tycker
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att det är lätt att skynda på och påpeka det som är fel och glömma bort hur
viktigt det är att ge positiv feedback. Respondenten tycker att de anställda gör
bra saker varje dag som kunde berömmas och vet inte varför han/hon inte ger
mer beröm. En annan av respondenterna menar att det är lättare att ge positiv
än negativ feedback. Personlig kritik ger denna mellan fyra ögon i ett enskilt
rum.

En av de intervjuade berättade att han/hon vanligtvis ger feedback till hela
kundtjänsten som grupp och mindre individuell feedback. Gruppfeedbacken
ges genom att skriva upp den uppnådda svarsfrekvensen på tavlan, sätta
blommor på bordet, skicka e-post om att de är duktiga och ta upp saker på
kundtjänstträffarna.

”Fast visst skulle jag kunna ge mycket mer och det jag skulle vilja göra är att
ge mer individuell feedback. Jag tror att jag är ganska bra på det men jag

skulle kunna bli bättre. Många gånger hinner man ju inte med. Det är tyvärr
en dålig ursäkt, för det är ju min uppgift som ledare. ”

Källa: Respondent 1

Något som ledningen anser behöver göras är att ta fram individuell data eller
statistik om varje person, det vill säga listor på varje individs svarsfrekvens
med mera. Respondenten förklarar att det inte bara handlar om svarsfrekvens,
utan att underlaget behövs för att kunna ge feedback om flera förväntningar,
exempelvis service och så vidare. Som det är nu har ledningsgruppen ingen
statistik eller något annat underlag för att kunna ge en rättvisande personlig
feedback vad gäller dessa områden.

4.2.4 Att reflektera över
Från resultatet går det att utläsa att de kommunikationssätt som ledningen
idag använder i huvudsak är tisdagsträffarna, e-post och den interna webben.
Tisdagsträffarna är rutinmässiga informationsmöten där så många som möjligt
ur kundtjänsten närvarar samt en eller två ur Fyrklövern. I ledningsgruppen
föredras det skilda tillvägagångssätt för förmedlandet av förväntningarna. En
respondent föredrar direkt kommunikation, öga mot öga, som
kommunikationsform medan de andra ur ledningsgruppen mest använder sig
av e-post och den interna webben för att kommunicera sina förväntningar.

Vad gäller förståelsen för förväntningarna anser ledningen att den är
varierande bland de anställda och att det framför allt är acceptansen av dem
som är låg. Ur citaten och det empiriska resultatet ser vi att ledningens
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förståelse för personalens situation varierar, något som även personalen har
uppmärksammat, vilket redovisas nedan i detta kapitel.

Den negativa feedbacken från ledningen till de anställda ges oftast i grupp på
tisdagsträffarna medan den positiva inte ges vid något speciellt tillfälle utan
istället sker kontinuerligt i arbetet både till gruppen och individen, dock mest i
grupp. Uppfattningen vad gäller negativ kritik skiljer sig åt mellan
respondenterna då en respondent anser kritik som något positivt och chans till
förbättring, medan en annan upplever det jobbigt att ge kritik eller negativ
feedback. Ledningen får viss feedback från de anställda men skulle ändå
önska ännu mer respons och hoppas att de anställda inte håller tillbaka
feedback på grund av att de inte vågar säga till.

4.3 Kommunikation – medarbetarna
Nedan redovisas hur kommunikationen kring förväntningarna fungerar och
hur dessa tar sig i uttryck på företaget

4.3.1 Hur de anställda anser att förväntningarna kommuniceras
De anställda nämnde att kommunikationen har förbättrats och att det främst är
på möten och då  framförallt tisdagsträffarna som de får veta vad ledningen
förväntar sig av dem. E-post nämndes av samtliga respondenter som ett medel
som används av två ur Fyrklövern, dock framför allt av en av dessa, för att ge
uttryck åt förväntningarna. Kundtjänstmedarbetarna har även uppmärksammat
att en ur Fyrklövern kommunicerar mindre direkt med dem och gör det istället
via sina kollegor. Detta har fått som följd att de anställda tycker att det är
svårt att uppfatta vad denna tredje part verkligen vill och förväntar sig av
dem. En respondent trodde även att det var ett tecken på att personen i fråga
har svårt för att vara rak, direkt och öppen.

Två personer nämnde den årliga kick-offen och Telia Nära träffarna som
tillfällen då förväntningarna på dem kommuniceras. Två av respondenterna
uttryckte också att förväntningarna till stor del inte behövde kommuniceras,
dels på grund av erfarenhet, men också på grund av en känsla.

”Telia Nära konceptet gås igenom, en gång om året, mer behövs
inte. Konceptet är inget problem och inget som måste upprepas,

det bara finns där.”
Källa: Respondent H
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En person nämnde att mättalen är ett sätt för Fyrklövern att kommunicera sina
förväntningar på genom att påminna dem om att svarsfrekvens och dylikt är
viktigt. En annan respondent uttryckte att en del förväntningarna ”kan läsas
mellan raderna”. Exempel på förväntningar som kan läsas mellan raderna är
de som denna respondent uppfattat att ledningen har på att de yngre bör svara
snabbare och vara mer stresståliga.

Fyrklöverns kommunikationsformer uppfattas som varierande då någon ur
ledningen föredrar att kommunicera öga mot öga, medan någon annan
använder sig mer av e-post. Generellt uppfattas det att ledningen, rättframt,
säger vad de förväntar sig och att det finns en öppen kommunikation. En
respondent ansåg dock att förväntningarna på att de yngre medarbetarna bör
lära fortare, inte kommuniceras öppet.

” Generellt säger de rakt ut vad de vill – öppen kommunikation. Fast det om
de unga sägs inte riktigt rakt utan mer underförstått att ni är unga och bör

därmed lära fortare.”
Källa: Respondent D

Förväntningarna förmedlas både till kollektivet och till individer. Till gruppen
uppfattas kommunikationen dock inte som lika rak och direkt. Till individen
är det mer rakt och specifikt. Någon påpekade att Fyrklöverns olika
förväntningar resulterar i olika sätt att kommunicera. Kommunikationen kan
också se annorlunda ut då ledningen ser hur alerta de olika anställda är, de ser
på personerna och märker att somliga är mer villiga att lära sig saker.

”Jag märker att de går ut mer till oss unga för vi är villiga och hungriga på
att lära mer. De äldre låter de jobba i sin egen takt. De äldre har väldigt
bred kompetens som är viktig för oss yngre och som vi måste lära oss. De
äldre har bred kompetens men jobbar generellt sett inte lika effektivt och

fort som de yngre.”
Källa: Respondent D

Samtliga respondenter föredrar tisdagsträffarna som kommunikationstillfälle
före allt annat, med motiveringen att det där finns utrymme för diskussion,
frågeställningar och bearbetning. Åsikterna varierade kring hur lämplig e-post
är som kommunikationsmedel. Majoriteten nämnde e-post i förbifarten som
ett lika naturligt kommunikationsmedel som att samtala, men det förekom
även andra åsikter.
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”Vi får mycket mail som man sätter in i mappar
och man hinner sällan läsa allt.”

Källa: Respondent F

”Mail – lite opersonligt men det ligger väl i tiden. Det är ju mycket nytt och
det går snabbt  vilket leder till att det ibland blir lite väl mycket. Vissa saker
kan man naturligtvis maila ut, men nu är det ju bara mail som gäller, det är

inte världens roligaste.”
Källa: Respondent A

”Både att prata och att maila är bra. Det måste finnas både och. Det är bra
med mail, men det måste finnas tid för diskussion och prat som komplement.”

Källa: Respondent F

”Mail är mindre bra i utbildningssyfte. För att lära sig något i praktiken är
muntlig kommunikation bättre.”

Källa: Respondent E

Den interna webben ansågs generellt som det sämsta kommunikationsmedlet.
En medarbetare nämnde att denna uppfattade både den interna webben och
erfarenhetsbanken som rörig. Erfarenhetsbanken är en del av den interna
webben där ledning och anställda kan dokumentera sina erfarenheter för att på
så vis dela med sig av sin kunskap. Vad gäller kick-offen ansåg en respondent
att det är ett oseriöst arrangemang, vilket leder till att alla inte lyssnar på det
som sägs eller att de skakar av sig det. Åsikterna skilde sig åt på frågan om de
föredar att prata med ledarna i grupp eller enskilt. Alla tyckte att gruppmöten
fungerar bra, men ett par respondenter uttryckte att de föredrar personlig
kommunikation framför att kommunicera i grupp och uttryckte önskemål om
mer personlig kommunikation med ledarna.

Ingen av medarbetarna hade något alternativt förslag till hur förväntningarna
skulle kunna kommuniceras. En respondent svarade att det är svårt att
kommunicera under andra former och andra sätt eftersom de är relativt
bundna till att sitta och arbeta på sin plats.

4.3.2 Feedback
De intervjuade ur kundtjänsten svarade att de tycker att de får feedback från
Fyrklövern på huruvida de lever upp till förväntningarna eller inte.
Feedbacken förekommer oftast muntligt på tisdagsmötena eller via de mättal
och säljresultat som Fyrklövern redovisar. Ett svar vi fick är att deras
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bonusbaserade lön kan ses som ett instrument för direkt och personlig
feedback på prestation. Samtliga av de intervjuade nämnde statistiken som en
sorts feedback, men en respondent var tveksam till mättalens tillförlitlighet
och föredrog därför den muntliga feedbacken.

De intervjuade svarade att två i Fyrklövern nästan uteslutande använder sig av
mättal och statistik för att ge feedback, medan den tredje Fyrklövern också
har för vana att gå runt bland de anställda eller skicka e-post och berömma
kundtjänstens insatser, vilket är mycket uppskattat. En respondent upplevde
dock inte detta som särskilt motiverande då uttrycket ”ni är toppen” inte
upplevs lika starkt när det används flera gånger i rad. En respondent upplevde
också att framförallt två ur Fyrklövern alltid ger ärlig feedback och att respons
alltid ges när den efterfrågas. Exempel på annan positiv feedback som
respondenterna nämnde är belöningar i form av biocheckar eller tårta.

Den positiva feedbacken kan dyka upp när som helst, medan den negativa
feedbacken framförallt tas upp på tisdagsmöten. Ibland uppstår det problem i
det dagliga arbetet och då bearbetas det direkt på plats. Överhuvudtaget ges
feedback nästan uteslutande till gruppen och sällan till enskilda individer
vilket upplevs som både positivt och negativt beroende på vem som tillfrågas.

”Ja, vi får feedback, men jag skulle önska att jag kunde få mer
 personlig feedback.”

Källa: Respondent E

”Det är okej att ge feedback till en grupp, vi tillhör ju en grupp.”
Källa: Respondent G

En respondent nämnde att den feedback de får på prestation kan vara något
otydlig, framförallt den negativa. På grund av direkt feedback från kunderna
märker de anställda istället själva när de missat att uppdatera sig, vilket kan
upplevas som obehagligt. En respondent svarade att denna ibland anar
missnöje från Fyrklövern som de inte uttrycker. Respondenten sade att det
dock är tydligt att Fyrklövern vet att de anställda gör sitt bästa. En av de
intervjuade berättade att denna av erfarenhet ungefär vet hur saker och ting
ska vara och behöver inte höra det hela tiden.

”Det har blivit mer feedback i och med tisdagsmötena,
förut gruffade man bara bakom ryggen.”

Källa: Respondent F
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Tisdagsmötena har inneburit en ny möjlighet för kundtjänsten att ge feedback
till Fyrklövern. En respondent anser dock att det känns stressigt på
tisdagsmötena och att de ofta får ont om tid. Respondenten menade även att
alla inte säger vad de tycker och att de ibland inte vågar kritisera för att de är
rädda att inte få behålla sitt arbete. En annan respondent sade att Fyrklövern
förväntar sig feedback, men vet samtidigt att allt ändå inte kommer fram.

En av de intervjuade menar att de flesta av dem föredrar att bli tilltalade i
grupp när Fyrklövern frågar dem vad de tycker. En annan respondent säger
dock emot detta och menar att det är vanligast att de går direkt till någon i
Fyrklövern. Ytterligare en respondent berättar att hon väldigt sällan pratar
direkt med någon i Fyrklövern och att hon har svårt för att ge kritik. En fjärde
svarar på samma sätt att det är svårt att ge feedback eller säga ifrån, men säger
samtidigt att om det skulle vara något viktigt så har denna särskilt förtroende
för en person i Fyrklövern och skulle i så fall välja att gå till den. Andra
respondenter anser att medarbetarna har lätt för att säga till om de negativa
sakerna men att det positiva inte kommer fram på samma sätt. De anser att när
det går bra flyter saker och ting bara på och ingen säger något.

En medarbetare anser att det är viktigt med feedback till ledningen och att de,
likt alla andra på företaget, måste stöttas. Respondenten nämnde att denna ger
personspecifik feedback, det vill säga att ge feedback till den i Fyrklövern det
berör och som har det specifika ansvarsområdet.

I och med införandet av tisdagsmöten svarade flertalet respondenter att det
finns utrymme för de anställda att reagera och ge respons. Alla är också eniga
om att de upplever att Fyrklövern, och då framförallt en av dem, lyssnar på de
anställdas synpunkter. En medarbetare förklarade att Fyrklövern lyssnar, men
undrade sedan vad som egentligen händer med de anställdas synpunkter, vem
som för deras talan, vad som händer på möten och vem som fattar besluten.
En annan medarbetare påpekade att det har skett förändringar då de anställda
har haft åsikter. Exempelvis fanns önskemål om en administrativ grupp, vilket
senare infördes. Två av respondenterna förklarade också att det finns
möjligheter att komma med förslag och att Fyrklövern försöker så gott de kan,
men att det är förståeligt att alla förslag inte kan gå igenom.

”Fyrklövern lyssnar på oss men de har ju också riktlinjer ovanifrån.
Det kan inte alltid bli som vi tycker.”

Källa: Respondent G



Ledningens förväntningar
- en studie av kommunikation och ledarskap

63

4.3.3 Att reflektera över
Det faktum att medlemmarna ur ledningsgruppen använder sig av olika
medier för att förmedla förväntningarna är något som de anställda har
uppmärksammat. De anställda föredrar dock generellt sett att
kommunikationen sker öga mot öga och då lämpligast på tisdagsmöten där
det finns utrymme för direkt feedback. Åsikterna från medarbetarna kring e-
post som kommunikationsmedel varierar från bra till dåligt, medan den
interna webben anses vara ett dåligt medel.

Svaren varierade mellan de anställda vad gäller ledningens sätt att förmedla
sina förväntningar. De flesta respondenter menade att förväntningarna
kommuniceras på möten och med hjälp av statistik medan ett fåtal även
uttryckte att förväntningarna går att läsa mellan raderna genom uttalanden och
beteenden från ledningen. En av de intervjuade såg kick-offen som den
tydligaste arenan för förmedlandet av förväntningarna.

Vad gäller feedbacken visar resultatet att det ges feedback angående
förväntningarna både från ledningen till de anställda och vice versa. De
anställdas svar skiljde sig vad gäller vilken form av feedback som föredras.
Vissa vill ha mer individuell feedback och andra inte.

Ett annat problemområde att uppmärksamma är ledningens position,
inflytande och förmåga att införa förändringar. De har dels vissa skyldigheter
gentemot de anställda, men är samtidigt styrda av riktlinjer ovanifrån.
Förutom detta ledningens dilemma har de anställda olika uppfattningar kring
hur mycket ledningen verkligen lyssnar på dem.

4.4 Fyrklöverns uppgift
De svar som ledningen gav på frågan om vilken roll/uppgift de anser att de
som medlemmar i Fyrklövern har, var relativt snarlika. De pratade alla om
uppgiften att skapa förutsättningar för de anställda i kundtjänsten att uppnå de
uppsatta målen. Ett exempel på detta är den telefonfria tid som har skapats på
senare tid för att de anställda ska få möjlighet att söka information på den
interna webben och läsa sin e-post utan att känna att de försummar de övriga
arbetsuppgifterna. Respondenterna menade även att de har rollen som
administratörer och organisatörer vars uppgift är att tillhandahålla rätt
kompetens och se till att arbetet fortlöper smidigt. En av respondenterna
nämnde de krav som Telia Näras nationella ledning ställer på Telia Nära i
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Norrköping som en faktor som påverkar deras arbetsuppgift. Detta kan till
exempel vara att de ska uppfylla vissa servicemål och försäljningssiffror.

I det vardagliga arbetet sade alla tre att deras huvuduppgifter är att stötta,
peppa, uppmuntra, assistera med besvärliga kunder samt att leda. En
respondent påpekade att ju mer denna är med i det dagliga arbetet, desto mer
kan han/hon lyssna på de anställda och kunna ta del av förslag och lösningar
från dem. En annan respondent menade att dennas roll mest handlar om att
stötta och belöna för att på så sätt manipulera fram ett önskvärt resultat. En av
de intervjuade konstaterade att denna känner sig för vanemässig i sin roll som
peppande och uppmuntrande ledare.

”Nu efter några år kan jag tycka att jag skulle behöva fyllas på. Jag känner
mig ganska tömd. Sen vet jag inte hur medarbetarna upplever det men jag

skulle vilja komma med något nytt.”
Källa: Respondent 1

4.4.1 Hur ledningen motiverar de anställda
Till ledningen ställdes frågan om vad de gör för att motivera de anställda i
kundtjänsten att leva upp till förväntningarna. Fyrklövern svarade att de
försöker skapa motivation genom strukturella förutsättningar så som
utvecklingssamtal, tvärfunktionella team-möten, funktionella team-möten,
informationsspridning, kompetensutveckling, bonus och andra belöningar. En
respondent förklarade också att det är genom Fyrklöverns personliga agerande
i varje möte med kundtjänstmedarbetarna som motivationen sker.
Respondenten försöker också påverka sina kollegor i Fyrklövern så att de i sin
tur ska kunna vara motiverade och kunna motivera de andra i kundtjänsten.

En ur ledningsgruppen berättar att denna brukar be olika individer av de
anställda att berätta och förklara saker och erfarenheter inför övrig personal
på möten och dylikt. Detta för att visa den anställda erkännande för sitt
kunnande. Respondenten påpekar dock att det är svårt att motivera de
anställda att tala inför grupp och menar att det beror på att det finns en
uppfattning på kontoret att ”här ska man inte komma och vara något”. Denna
uppfattning är mest tydlig bland dem i de anställda som aldrig skulle våga
göra något liknande. När någon av de anställda har valts ut att tala inför de
andra i kundtjänsten hör vår ledningsrespondent ibland att det viskas och
kritiseras i vissa delar av rummet. En annan respondent uttalade sig så här om
problemet:
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”Man ser faktiskt ett tåg, det finns de som är fram i loket och skyfflar kol, för
att det ska gå fortare och fortare, sen sitter det folk i vagnarna och sen, längst

bak, sitter de som drar i nödbromsen hela tiden. Det är tyvärr så det ser ut.
Helst skulle jag se att alla de klev fram, i alla fall framför nödbromsen.”

Källa: Respondent 3

Respondenten menar att det är svårt att komma tillrätta med den här typen av
problem och att den här typen av kritiserande hämmar företagets utveckling.
För att komma tillrätta med detta är det vanligast med enskilda samtal med de
anställda, men ibland hjälper inte det och då läggs problemet ofta åt sidan.
Den intervjuade påpekar att denna ändå är mer orolig för de andra
medarbetarna, de som redan gör ett fantastiskt bra jobb. Detta på grund av att
ledarna får lägga ner mer tid på de anställda som sitter längst bak i tåget än på
att uppmuntra de längst fram. Om ledningen skulle hinna ge mer stöd åt de
som redan gör ett bra arbete tror respondenten att företaget skulle kunna vinna
mycket, men påpekar återigen att det är svårt att motivera de anställda till att
ta för mycket plats eftersom de är rädda för att sticka ut och verka
märkvärdiga.

4.4.2 De anställdas syn på Fyrklöverns uppgift
De intervjuade ur kundtjänsten svarade även de relativt lika på frågan om
vilken uppgift de anser att Fyrklövern har. Det som framkom var bland annat
att de anställda tycker att ledningen ska fungera som ett stöd till dem,
entusiasmera, agera bollplank, ha kännedom om statistik och budgetar, skapa
trivsel och se till att det är en bra och fungerande arbetssituation samt vara
närvarande. Ett par av respondenterna ansåg att Fyrklöverns uppgift är att
”vara chefer” medan andra såg dem mer som medarbetare. De som ser
Fyrklövern som chefer anser att ledningens uppgift är att förse de anställda
med information om till exempel olika kampanjer och nyheter. Denna
uppfattning delades till viss del med dem som anser Fyrklövern vara
medarbetare. Dessa respondenter påpekade dock att även de anställda har ett
ansvar när det kommer till informationsökning. Det pratades även om
ledningens roll som en mellanhand mellan den nationella ledningsgruppen för
Telia Nära och de anställda på Telia Nära i Norrköping.

”De ska lyssna både upp och ner, och framföra våra synpunkter uppåt och
meddela oss om vad som sägs där uppe.”

Källa: Respondent A
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Fyra av de intervjuade identifierade att det finns olika roller för olika personer
i Fyrklövern. De berättade att en ur Fyrklövern har det yttersta ansvaret för att
se till att bolaget i Norrköping går bra medan en annan har mer ansvar riktat
mot just kundtjänsten och en tredje ett större ansvar mot teknikerna på
företaget. En av de intervjuade menade att Fyrklövern inte kan
kundtjänstjobbet tillräckligt bra vilket den intervjuade anser vara en av deras
uppgifter. Respondenten menade att Fyrklövern skulle behöva sitta med vid
inkommande samtal för att verkligen förstå sig på det arbete som sker i
kundtjänsten.

4.4.3 Vad som motiverar de anställda
På frågan om vad som motiverar de anställda att leva upp till ledningens
förväntningar svarade två av medarbetare att månadslön är motiverande och
en av dem tycker att månadslön även känns som en trygghet. En annan
medarbetare nämnde att det absolut inte är pengar eller saker som motiverar,
utan istället beröm och erkännande i ord som är det viktiga. Denna efterlyste
mer personlig feedback för att ytterligare öka  motivationen. Ytterligare en
vanlig motivationsfaktorer som nämndes var när Fyrklövern visar
uppskattning för det medarbetarna gör. Vissa respondenter berättade även att
feedback i form av statistik är motiverande, för att de då kan jämföra sig med
andra Telia Nära anställda i landet och på så vis få en indikation på sin
prestation.

En respondent menade att feedback är bra för motivationen. I de fall
feedbacken är negativ, trots att de anställda gjort sitt bästa, fungerar dock inte
feedbacken som motiverande. Majoriteten av de intervjuade anser att ett roligt
arbete och en bra stämning på arbetsplatsen är stimulerande och en
respondent påpekade att det automatiskt leder till att de blir motiverade att ta
mer initiativ. En medarbetare kunde inte komma på vad som motiverar denna
utan tycker att det är roligt med det mesta, men sade att om de aldrig får
någon respons på det de gör skulle motivationen troligtvis dämpas.

Ytterligare en av de intervjuade tycker att det är motiverande att ha gott om
tid, att göra jobbet ordentligt och hinna lära sig saker bättre eller till och med
lära sig nya saker. En respondent berättade att hon är angelägen om att
prestera bra för att hon helt enkelt är rädd om jobbet. Två av de intervjuade
nämnde att det krävs att de lever upp till förväntningarna annars kan de inte
sköta sitt jobb och att det är detta som motiverar dem. De menade att det
handlar om en självkänsla att kunna tillgodose kundens behov, vilket är ett
måste för att känna sig stolt över sitt arbete. Någon ansåg att det är viktigt att
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få lära sig saker på sitt eget sätt och att det därmed blir viktigt och
motiverande att veta att Fyrklövern lyssnar på de anställdas önskemål och
försöker skapa förutsättningar för att de anställda ska kunna göra ett bra jobb.

Den öppna och trevliga atmosfären på kontoret var ett återkommande inslag
under intervjuerna. Detta är dock något som inte anses som motiverande för
att medarbetarna ska leva upp till alla förväntningarna.

4.4.4 Att reflektera över
Samtliga i ledningen är överens om att deras främsta uppgift är att skapa
förutsättningar för de anställda att kunna uppnå de mål och förväntningar som
finns. De beskrev även andra långsiktiga och operativa uppgiftsfunktioner
men nämnde inte någon visionär aspekt på ledarskapet. I det dagliga arbetet
nämnde de att deras största funktion är att stötta och uppmuntra. De anställda
såg likaså att ledningens uppgift är att entusiasmera, men även att ha en
övergripande syn på verksamheten. Ledningens närvaro ansågs också viktigt,
samtidigt som en respondent påpekade missnöje med ledningens kunskap om
kundtjänstarbetet, vilket ibland beror på bristande närvaro. Ett par av de
anställda såg dem som chefer och andra som medarbetare, vilket innebär
något olika syn på ledningens roll. Påpekas kan också att trots medvetenheten
kring att ledningen förväntar sig att de anställda ska vara aktiva i sin
informationssökning, anser några av de anställd att det är en del av ledningens
uppgift att tillhandahålla information. Resultatet visade också att de anställda
är medvetna om ledningens olika ansvarsområden.

Fyrklövern berättade att det finns vissa rutiner och givna bestämmelser kring
hur de kan motivera sin personal. Det finns exempelvis bonussystem och
strukturella förutsättningar för att underlätta och motivera i det dagliga
arbetet. Därutöver skiljer det sig mellan medlemmarna i hur de väljer att
personligen försöka motivera sina anställda.

De anställda avsåg varierande saker som motiverande, exempelvis månadslön,
bonus, beröm eller annan feedback. Resultatet visar också att det föreligger
skilda uppfattningar vad gäller förhållandena på kontoret. Vissa respondenter
påvisade den goda och öppna stämningen som finns på kontoret, medan andra
berättade att det kan förkomma både klagomål och kritik bakom ryggen.
Samtidigt påpekade någon av de anställda att atmosfären inte anses som en
motivationsfaktor.
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4.5 Intervjuer i sammanfattad form
I tabellerna nedan redovisas kortfattat respondenternas svar fråga för fråga.

               RESPONDENT

FRÅGA

1 2 3

1. Vad förväntar Du dig
av de anställda?

Informationssökning, ta
hand om och serva
kunderna, sälja, hög
svarsfrekvens, lojala,
samarbeta, stresståliga,
initiativförmåga,  ärliga
mot mig, engagerade i sitt
arbete,
kompetensutveckling.

Initiativtagande,
engagerade, motiverade,
ansvarstagande,
kundorienterade, kunniga
inom produkt- och
tjänsteerbjudandena,
samarbeta med varandra,
kunder, leverantörer och
ledare, lojala, ha en vilja
att utveckla sig,
systemkunniga.

Engagemang, lojalitet,
samarbete, ständig
utveckling med kunden
och av sin kompetens,
initiativtagande,
stresståliga, söka
information, vara raka och
ärliga.

2. Varför har Du just
dessa förväntningar?

Mycket av dessa
förväntningar beror på att
kunden kräver det. Om
inte kunden är nöjd med
oss blir resultatet inte
heller bra.

För att det ska vara roligt
på jobbet där man
tillbringar en tredjedel av
sin tid. Ett spännande  och
intressant arbete leder till
engagemang som är bra
både för företaget och de
anställda.

Arbetet kräver
kompetensutveckling, en
utveckling med kunden
och initiativtagande.
Samarbete och
stresstålighet krävs pga.
det höga tempot. Ju mer
de anställda kan desto
säkrare blir de på sin
uppgift och desto bättre tar
de hand om kunden, vilket
är bra.

3. Är dessa
förväntningar generella
för alla anställda?

Ja, (det tycker jag att man
kan säga), i alla fall
förväntningarna om ett
visst kundbemötande. Vi
är som en familj som
uppfostrar varandra.

Ja, men det handlar om att
de är olika som individer.
Graden av engagemang
och mod spelar in.
Förväntar mig dock
samma beteende av alla
men i olika utsträckning.

Det går inte pga. olika
personligheter.

4. Hur kommunicerar
Du dina förväntningar
till de anställda?

På kundtjänstträffarna och
i övrig kontakt öga mot
öga. Mest till grupp,
ibland individuellt.

Via e-post, möten i olika
projekt, webben, nära
träffarna med kick-offen.
Ibland via mina kollegor.

Genom att lyfta fram bra
prestationer antingen på
möten eller via webben.

5. Förmedlar Du varför
Du har just dessa
förväntningar på de
anställda?

Ja, det är för kunden
(kunden, kunden).

Ja Ja det tycker jag.

6. Hur upplever Du att
strategierna  för
förmedlandet av
förväntningarna
fungerar?

Inte alltid bra, ibland är
informationen övermäktig.
Det gäller att inte sluta
tjata.

Ibland fungerar det, ibland
inte. Har dock relativt låg
måluppfyllelse för
tillfället.
Generationsskillnader om
vad som är vett och etikett
påverkar hur
förväntningarna går fram.
Förr ej bra att kritisera, nu
anses det bra att göra det.

Nej, men det beror inte på
att de inte förstår dem utan
för att de inte accepterar
dem.
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7. Får Du feedback från
de anställda vad gäller
förväntningarna och
sättet Du förmedlar
förväntningarna på?

Ja, de tycker jag. Jag kan
läsa av de anställda ganska
bra så jag ser vad de
tycker och tänker.

Lite, skulle kunna bli
bättre. Får mest feedback
via  resultatet, det är där
man ser om
förväntningarna levs upp
till.

Ja. Positiv feedback
känner jag att jag får när
de lever upp till
förväntningarna. Den
negativa feedbacken får
jag genom att de ibland
inte gör/accepterar det vi
säger.

8. Ger Du feedback till
de anställda på huruvida
de lever upp till
förväntningarna eller
inte?

Ja, den positiva via tavlan
och ibland med blommor
fast det var längesedan nu.
Skulle vilja ge mer
individuell feedback. Den
negativa feedbacken ges
till varje enskild individ
det berör.

Ja, vid möten och vanliga
samtal. Både kollektivt
och individuellt.

Ja, kunde dock vara bättre.
Jag springer så fort ibland
att jag glömmer bort att
säga det som är bra och
mest säger det som är
dåligt.

9. Förändras
förväntningarna över
tiden? I sådana fall hur?

Ja, beroende på vilka
budskap man får uppifrån.

Olika fokus över tiden,
både på kort och lång sikt
beroende på marknaden
och uppdrag från
koncernledningen.

De var större när jag
tillträdde tjänsten, hade
höga förväntningar pga.
tidigare erfarenheter av
teamarbete.

10. Vilken uppgift anser
Du att du har i din
ledarroll?

Att peppa, coacha,
uppmuntra, stötta och
leda. Även att skapa
förutsättningar för de
anställda.

Att skapa möjligheter och
förutsättningar för att nå
målen, organisera arbetet
och skapa god stämning,
ta fram rätt kompetens och
rätt utrustning.

Skapa förutsättningar för
att målen uppnås, stötta,
belöna. Det blir mycket av
en operativ roll.

11. Hur väl tror du att
dina förväntningar och
strategier för
kommunikation av dessa
stämmer överens med de
övriga i Fyrklövern ?

Ja, det tror jag. Tror att jag har bredare
förväntningar pga. andra
ledar- och
verksamhetserfarenheter.
Vardagsförväntningarna
lika, men jag tänker nog
mer långsiktigt och
teoretiskt.

Ja, till stor del gör de nog
det.

        RESPONDENT   A-D

FRÅGA

A B C D

1. Vilka förväntningar
tror du att Fyrklövern har
på Dig?

Informations-
sökning, lojal mot
företaget,
samarbetsvillig,
initiativtagande,
hög svarsfrekvens,
kommunikativ

Svara snabbt, serva
kunden, samarbeta,
informations-
sökning, ta
initiativ, utvecklas.

Vara trevlig och
serva kunden,
sälja,  engagerade,
informations-
sökning, svara
fort,.

Bred kompetens,
bra
kommunikation,
informations-
sökning,
samarbeta, hög
kvalitet,

2. Varför tror Du att dessa
förväntningar finns?

Arbetet kräver det. Nöjd kund – bra
resultat

Spara in folk,
kunden

Jobbet kräver det,
även pga. resultatet

3. Tror du att dessa
förväntningar är generella
för alla anställda?

Ja, självklart.
Somliga köper
dem, andra inte,
pga. vi är olika
som individer

Vissa
förväntningar
generella, andra
inte.

Vet inte Nej, inte riktigt.
Andra
förväntningar pga.
åldern
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4. Anser Du att
förväntningarna är
rimliga?

Ja, absolut. Dock
något paradoxala.

Ja, uppdateringen
dock omöjlig.

Nej, man kan inte
vara duktig på allt.

Nej, egentligen
inte, de är säger
emot varandra

5. Hur kommuniceras
förväntningarna till Er?

Tisdagsmöten
(bra), e-post
(opersonligt)

Möten , e-post,
tavlan, kick-off,

Tisdagsmöten,
Telia Nära träffar,
webben

Öga mot öga,
möten, e-post,
kick-off, ofta
öppet, men det om
de yngre sägs
under ytan.

6. Har Du förslag på
andra sätt som
förväntningarna kan
förmedlas på?

Nej, svårt pga. att
de ej kan gå ifrån.

Nej, möten är bra,
dock mer
individuellt.

Nej, bra som det
är. Föredrar möten

Nej. Föredrar
möten, kick-off
oseriöst för detta.

7. Får Ni feedback från
Fyrklövern på huruvida ni
lever upp till
förväntningarna eller
inte?

Ja, uppmuntran,
statistik, sällan
något negativt.

Ja, via tavlan och
personlig
uppmuntran

Ja, speciellt en som
berömmer
resultatet

Absolut. På tavlan
och direkt
sporrning, e-post
och tårtor. Det
negativa kommer
på tisdagsmöten.

8. Ger Ni feedback till
Fyrklövern angående
förväntningarna och
kommunikationsformen?

Vi diskuterar hela
tiden, säger både
positiva och
negativa saker

Inte personligen
men de andra gör
det.

Inte alla, några
rädda om sitt
arbete.

Många pratar
direkt till en i
ledningen. Vi
vågar säga till även
om de negativa
sakerna. Dåliga på
att ge positiv
feedback.

9. Upplever Ni att
ledningen lyssnar och tar
till sig av den feedback de
får från Er?

Ja, det finns
utrymme för att ge
förslag. De tar till
sig det de kan pga.
direktiv uppifrån.

Ja, de lyssnar och
försöker

Kan inte riktigt
bestämma pga.
bestämmelse
uppifrån, lyssnar
dock och försöker.

Ja, väldigt lyhörda,
håller det de lovar,
ger allt.

10. Vad får/skulle få Dig
att leva upp till
förväntningarna? Vad
motiverar Dig?

Jobbet, annars kan
jag inte sköta mitt
jobb. Självkänsla,
roligt

Uppmuntran en
sporre, kunden,
bonus

Kul jobb, dock
mycket ”måsten”

Jobbet i sig, höga
krav på mig själv,
den öppna kulturen
motiverande.

11. Vilken uppgift anser
Du att Fyrklövern har?

Stödja, mellan
hand, lyssna både
upp och ner.

Stötta, prata med
sura kunder, vara
en medarbetare,

Chefer fast ändå
medarbetare, bana
väg för visioner.

Kommunicera både
upp och ner,
avlasta och lösa
våra problem,
stötta, trygghet.

             RESPONDENT
E-H

FRÅGA

E F G H

1. Vilka förväntningar
tror du att Fyrklövern
har på Dig?

Utvecklas, ta mitt
ansvar, samarbeta,
kommunikativa.

Stresstålig, sälja,
informations-
sökning, hög
kvalitet, samarbeta,
lojala, engagerade.

Initiativtagande,
ansvar, samarbeta.
De har alla olika
förväntningar. En –
sälja, en – service,
en – svarstider.

Eget ansvar,
initiativtagande,
hög svarsfrekvens,
samarbeta, serva
kunden.
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2. Varför tror Du att
dessa förväntningar
finns?

Kunden och dess
syn på företaget.

För att företaget
ska gå bra.

För att få nöjda
kunder, fortlevnad.

För kundens bästa,
för konkurrensen.

3. Tror du att dessa
förväntningar är
generella för alla
anställda?

Ja, de vet våra
gränser och
inriktningar.

De bör göra det Nej, de ser till alla
individers
personligheter, vet
att alla är olika
men vill att alla ska
göra sitt bästa.

Nej, några har
svårt att ställa om,
är kvar i televerks-
tänkandet. Finns ett
A- och ett B-lag.
Inte lika för alla.

4. Anser Du att
förväntningarna är
rimliga?

Ja, det ställs höga
krav. Vi kan inte
kunna allt,
stressfaktor.

Ja, men det går inte
att ta till sig allt,
många har svårt för
användningen av
datorer.

Ja, men ibland kan
man inte ta in allt.

Ja, absolut. Tar vi
inte hand kom
kunden kan vi lika
gärna stoppa ved i
en säck och sälja.

5. Hur kommuniceras
förväntningarna till Er?

Öga mot öga, mest
e-post,
tisdagsmöten,

Tisdagsträffarna,
öga mot öga,
webben, e-post.
En i ledningen är
borta mycket, svårt
att veta vad denna
förväntar sig.

Möten, e-post Kick-off,
teamkonferenser,
konceptet gås
igenom 1 ggr/år,
mer behövs inte,
det finns där.

6. Har Du förslag på
andra sätt som
förväntningarna kan
förmedlas på?

Nej, muntligt bra,
e-post mindre bra i
utbildningssyfte.

Nej, bra som det
är. Tisdagsträffarna
är bäst pga.
utrymme för
diskussion, e-post
bra, webben
mindre bra – rörig.

Nej Nej

7. Får Ni feedback från
Fyrklövern på huruvida
ni lever upp till
förväntningarna eller
inte?

Ja, nästan bara i
grupp, mest från en
i ledningen. Jag
vill ha mer
personlig feedback.

Ja, på möten och
via e-post.

Ja, fast mindre på
individnivå, men
gör inget för vi är
ju en grupp.
Mycket via e-post,
även säljresultat
och svarstider.

En är bättre, men
har dålig variation.
Svarsfrekvens på
tavlan. De
uttrycker sällan
missnöje, trots att
det finns.

8. Ger Ni feedback till
Fyrklövern angående
förväntningarna och
kommunikationsformen?

Dåliga på att ge
positiv, är dock
raka och ärliga

Mer nu sen tisdags-
träffarna. Förut
kritik bakom
ryggen. Ger ej
själv negativ
feedback pga. svårt
att ge kritik.

En del säger mer,
andra mindre.
Feedbacken sker
oftast på
tisdagsträffarna.

Ja, de måste
stöttas.

9. Upplever Ni att
ledningen lyssnar och tar
till sig av den feedback de
får från Er?

Ja, de lyssnar, mest
en av dem. De
lyssnar och agerar.

Ja, det finns mer
utrymme för det
nu. De lyssnar,
särskilt en av dem.

Ja, men de har
riktlinjer uppifrån.
Det kan inte alltid
bli som vi vill.

Ja de lyssnar, men
vart tar våra åsikter
vägen?

10. Vad får/skulle få Dig
att leva upp till
förväntningarna? Vad
motiverar Dig?

Att ledningen
lyssnar på mig, på
vad jag behöver.
Beröm – inte
enbart monetärt,
erkännande,
individuell
feedback.

Trygghet, lön,
feedback på
prestation, listor
och mått är bra
motivations-
faktorer, att
ledningen visar
uppskattning. Tid.

Bra stämning, trivs
med jobbet, är rädd
om jobbet,
uppmärksamhet på
prestation.

Är alltid motiverad
av eget intresse,
vill ta egna
initiativ. Ingen
respons skulle
förstås dämpa
motivationen.
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11. Vilken uppgift anser
Du att Fyrklövern har?

Stötta, vara lojala,
tro på oss.

Se till att vi har en
bra arbetssituation,
vara bollplank,
informera om
kampanjer.

Att peppa,
informera, vara
närvarande och
leda.

Rollerna suddas ut
allt mer. De ska ha
koll på statistiken,
budgetar,
prognoser,
entusiasmera,
skapa trivsel,
kunna jobbet.
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5. ANALYS
I detta kapitel låter vi teori och empiri mötas genom att tolka resultatet av den
empiriska studien med hjälp av den teoretiska förståelse för ämnesområdet
som vi redovisat tidigare. Kapitlet utgörs även av analys och diskussion av
materialet utifrån våra personliga referensramar. Genom detta kapitel ämnar
vi uppfylla syftet med studien.

Trots flera intressanta upptäckter i empirin har vi i detta kapitel valt att endast
analysera de områden som är väsentliga för syftet med uppsatsen. Syftet med
uppsatsen är att identifiera kritiska faktorer som har betydelse för graden av
överensstämmelse mellan ledningsgruppen och kundtjänstgruppen. I de fall
då vi uppmärksammat relevanta avvikelser inom respektive grupp, har vi
dock valt att redovisa dessa. Analysen kommer ske med hjälp av de studerade
områdena kommunikation och ledarskap, därav kapitlets upplägg.

5.1 Kommunikation
Vi kommer nedan analysera den betydelse vi sett att kommunikationen på
företaget har för förväntningarnas grad av överensstämmelse. Vad har
kommunikationsmedium, perception, avkodning, företagets kultur och
feedback för betydelse för densamma?

5.1.1 Kommunikationsmedium
Hög överensstämmelse

Från resultatet kan vi utläsa att det skiljer sig åt vad gäller ledningens sätt att
kommunicera förväntningarna. Vi ser också att de anställdas uppfattning
kring olika mediers lämplighet skiljer sig åt, men att samtliga föredrar
kommunikation öga mot öga, framför något annat medium. Hur kommer det
sig då att ledningen ändå använder den interna webben och e-post för
kommunikation trots att de anställda föredrar att kommunicera öga mot öga?
Är det så att ledningen inte vet vad de anställda föredrar? Vi är tveksamma till
detta och upplever att det främst beror på att kommunikation öga mot öga inte
är praktiskt genomförbart i alla situationer. Enligt vår uppfattning känner
ledningen sina anställda relativt väl och det avgörande i det här fallet är
istället att den mängd information som kommuniceras är så omfattande att det
behövs kompletterande metoder. Tisdagsträffarna räcker därmed inte som
kommunikationsmedel för att förmedla alla förväntningar, vilket medför att
den interna webben och e-post får användas som komplement.
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Då vi uppfattat att kommunikationsmedlet är en kritisk faktor för
överensstämmelse menar vi att ledningen bör utnyttja det medel som föredras,
det vill säga kommunikation öga mot öga, i så stor utsträckning som möjligt
för att nå bästa resultat med kommunikationen. Detta grundar vi bland annat
på de anställdas svar om att de föredrar tisdagsträffarna som arena för
kommunikation, då det finns utrymme att diskutera och reda ut oklarheter.
Vid kommunikation öga mot öga finns möjligheten till spontan och naturlig
feedback, vilket de anställda föredrar.

Följande citat anser vi tydliggör ledningens ansträngningar att kommunicera
förväntningarna på ett sådant sätt att alla de anställda tar dem till sig.

”En del kanske vill se det skrivet  och en del vill ju höra det och en del kanske
vill kombinera de här bitarna och jag har sagt att det finns inget sätt man inte

ska använda, alla sätt är okej, bara det går in.”
Källa: Respondent 3

Denna respondent ur ledningsgruppen är uppenbarligen medveten om att
olika medier har olika effekt för inkodningen av det som kommuniceras. Att
anpassa kommunikationen så att varje anställd får förväntningarna förmedlade
till sig på ett sätt som maximerar inkodningen är dock mycket resurskrävande.
Vi tolkar därmed detta som ytterligare ett skäl till varför olika medier och
kanalval används för att förmedla förväntningarna. Fortfarande kvarstår dock
det faktum att samtliga anställda uttryckte sin uppskattning kring
tisdagsmötena och att det därför är viktigt för ledningen att förstå betydelsen
av dessa och använde sig av kommunikation öga mot öga i största möjliga
mån.

Vår uppfattning är att det finns en bra kommunikation mellan ledningen och
anställda på Telia Nära i Norrköping. Flera av respondenterna nämnde den
spontana, öppna och ärliga stämningen som finns på kontoret och vi förstår att
tisdagsmötena har öppnat upp för en kultur som än mer främjar
kommunikationen mellan all personal på företaget. Vi vill dock inte påstå att
kommunikationen är fullkomlig då det förekommer störningar så som fel
avkodning, inkodning eller otillräcklig feedback, vilket vi kommer diskutera
senare. Dessutom förklarade några av de anställda att skilda egenskaper och
personligheter medför att alla de anställda inte är lika kommunikativa, utan att
det finns de som är missnöjda eller osäkra men som aldrig uttrycker detta.
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Låg överensstämmelse
Som vi nämnt ovan anser vi att kommunikationsmedlet är en kritisk faktor för
den höga överensstämmelse av förväntningarna. Vi har dock uppfattat att
denna kritiska faktor även har betydelse för den låga överensstämmelsen som
föreligger för vissa förväntningar. Det faktum att ledningen använder sig av
metoder för kommunikation som flertalet av de anställda rent av ogillar anser
vi vara en orsak till att överensstämmelsen av majoriteten av förväntningarna
är låg. Över hälften av respondenterna nämnde att webben är rörig och svår,
att e-post inte är lämpligt i utbildningssyfte samt att den stora mängd e-post
som skickas gör det svårt att hinna läsa och lära sig allt. Resultaten visar dock
att många av de anställda inser datorns betydelse för kommunikationen men
att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna använda datorn som ett
effektivt redskap.

I och med detta vore det felaktig av oss att inte påstå att
kommunikationsmedlet har betydelse för den låga överensstämmelsen, vilket
vi inte heller gör. Vad vi gör är att påpeka att problemet är mer komplicerat
och att det är en mängd orsaker som bidrar till låg överensstämmelse.
Framförallt är det de anställdas svårighet att acceptera datorn som ett
kommunikationsredskap som medför svårigheter vid förmedlandet av
förväntningar via detta medium. Även det faktum att ledningsmedlemmarna
använder sig av olika kommunikationsmedel samt att de anställda anser
förväntningarna vara orimliga, vilket vi återkommer till nedan, är orsaker som
vi anser bidra till den låga överensstämmelsen. Vi vill här tydliggöra att det
finns ett flertal av de anställda som redan har accepterat datorn som
kommunikationsmedel och dessa omfattas därmed inte av de tankar vi här
analyserar.

Det som kan uppfattas som ett kommunikationsproblem med att de anställda
inte accepterar den interna webben och e-post, anser vi bero på att företaget
har hamnat i en ond cirkel. En ond cirkel som baseras på de förändringar som
skett i och med den tekniska utvecklingen av datorer, den förändrade situation
som uppstått sedan företaget blev konkurrensutsatt samt bristande resurser.
Det finns vare sig tillräckligt med tid eller pengar för att vissa anställda ska
kunna få den grundutbildning de skulle behöva för att acceptera och uppskatta
datorn som ett kommunikationsredskap samt som ett redskap till
informationssökning. Ledningen har dock gjort vad de kan för att skapa
förutsättningar för de anställdas lärande. Telefonfria tider har skapats just för
att ge de anställda tillfälle att uppdatera sig på den interna webben och läsa sin
e-post. Under intervjuerna med de anställda framkom dock att många av dem
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inte utnyttjar den avsatta tiden till uppdatering utan istället använder den till
att göra efterarbete och att fika. Detta upplever vi som ytterligare ett exempel
på att det är acceptansen hos de anställda som brister.

Resultatet visar att det inom ledningsgruppen skiljer sig angående vilket
kommunikationsmedel som används, vilket vi menar är avgörande för hur väl
de anställda tar till sig förväntningarna. Vi har uppmärksammat att den
individ inom ledningsgruppen som mest använder sig av öga mot öga som
kommunikationsform, är den ledningsmedlem som i störst utsträckning fångat
de anställdas uppmärksamhet. Denna ledningsmedlem uttalade även ett visst
eget motstånd mot datorer vilket vi anser vara alarmerande. Som Bang (1994)
påvisar är ledare ett företags viktigaste kulturskapare. Genom att en ledare
intresserar sig för och ägnar mer uppmärksamhet åt vissa områden förmedlar
denna vad han/hon tror på och vilka värderingar han/hon har. Därför kommer
de anställda som känner motstånd mot datorer fortstätta göra det så länge det
finns en ledningsmedlem som delar deras åsikt. Vi upplever dock inte att
denna ledningsmedlem är medveten om vilken effekt dennas val har. Som
Herlitz (1989) konstaterar kan kommunikation vara både avsiktlig och
oavsiktlig och att sändaren omedvetet lämnar signaler i sitt kroppsspråk,
tonfall eller ordval kan få oanade reaktioner. Reaktionerna i det här fallet
yttrar sig genom att det finns vissa anställda som inte ser möjligheten i att ta
del av den information de får via e-post och den interna webben, i lika stor
utsträckning som vid kommunikation öga mot öga.

5.1.2 Feedback
Hög överensstämmelse

Feedback till de anställda från ledningen och vice versa förekommer på
företaget, även om det inte förekommer i den utsträckning som någon av
parterna är helt nöjda med. I intervjuerna förklarade respondenterna att det
finns förutsättningar både för att ge och få feedback. Feedbacken sker genom
tisdagsmötena, personliga samtal, statistik, men också spontant genom den
öppna kulturen som sägs råda på företaget. I och med ovan nämnda forum
anser vi att det finns förutsättningar för feedback och därmed även utrymme
för ifrågasättande och förtydligande. Feedback på att förväntningarna når de
anställda blir synligt genom de anställdas närvaro på exempelvis
tisdagsmötena när dessa förmedlas. Övrig feedback på att förväntningarna har
nått fram till de anställda är när statistiken talar sitt tydliga språk och påvisar
svarsfrekvens och dylikt. Vidare anser vi att feedback är en kritisk faktor för
hög överensstämmelse av förväntningarna, eftersom det innebär tillfälle att
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ifrågasätta och förtydliga oklarheter och missuppfattningar kring
förväntningarna.

Den negativa feedbacken från ledningen till de anställda ges oftast på
tisdagsträffarna och då till hela kundtjänstgruppen, medan den positiva
feedbacken sker kontinuerligt i arbetet både till gruppen och individen, dock
mest i grupp. Uppfattningen vad gäller att ge negativ kritik skiljer sig åt
mellan respondenterna då någon respondent anser att även kritik är något
positivt och chans till förbättring, medan en annan upplever det jobbigt att ge
kritik eller negativ feedback. För att de anställda ska kunna göra ett bra jobb
måste de få vetskap om att deras prestation är till belåtenhet, det vill säga de
måste få feedback på sin insats i företaget. (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998) Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson är variabler som ökat ansvar,
intressant arbete, delaktighet och belöningar attraherande och motiverande för
de anställda. Vi anser att samtliga variabler återfinns på företaget i viss
utsträckning. Detta styrker vi genom uttalandet om att ledningens roll ska
tonas ner och att mer ansvar och arbetsuppgifter därmed har delegerats till de
anställda, att arbetsuppgifterna är mycket varierande och att det finns
möjlighet att fördjupa sig i områden som medarbetarna finner mer intressanta.
De anställda har viss delaktighet i beslut som fattas på företaget då de,
framför allt på tisdagsmötena, får tillfälle att diskutera arbetsförhållandena
och dylikt. Av respondenterna exemplifierades olika slags förekommande
belöningar så som bonus, beröm, tävlingar, feedback på prestation och andra
förmåner. Företaget har med andra ord strategier för feedback och för att
framkalla motivation som ska leda till att förväntningarna uppnås.

Belöningssystem signalerar till de anställda vad som är ett önskvärt beteende,
vilket vi anser kan likställas vid vad som förväntas av dem. Då de anställda
kan erhålla bonus vid sålda tjänster, menar vi således att detta är ett uttryck
för att de förväntas sälja. Följaktligen anser vi att existensen av synliga och
märkbara belöningssystem är en kritisk faktor för överensstämmelse.

Låg överensstämmelse
Förväntningar så som ansvartagande, lojalitet och ärlighet är faktorer som är
mer komplicerade att mäta i förhållande till svarsfrekvens och försäljning
genom god kundorientering. För dessa förväntningar ser vi inte att det finns
någon strategi för direkt feedback. Det sätt på vilket ledningen kan uppfatta
om dessa förväntningar har nått fram är genom att deltaga i den dagliga
kommunikationen med de anställda och på så sätt uppmärksamma huruvida
kulturen präglas av ärlighet, engagemang och lojalitet. Dessa förväntningar är
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således svårare att få direkt feedback på och feedbacken upplevs istället
genom ett längre tidsperspektiv.

Av resultatet framkom att ledningen skulle önska mer feedback från de
anställda. Vi upplever dock att ledningen förlitar sig för mycket på att den
kultur som råder på företaget underlättar för de anställda att ge feedback. Det
faktum att många av de anställda inte vågar uttala sig på grund av rädsla för
att förlora sin anställning eller utmärka sig i för stor utsträckning, anser vi
vara ett tecken på att kulturen inte gagnar tillräcklig feedback. Om ledningen
vill ha mer feedback än de får i dagsläget kan ett tips vara att skapa ett forum
för detta. Exempelvis regelbundna medarbetarenkäter där de anställda ges
tillfälle att anonymt uttala sig om ledningens arbete.

5.1.3 Kulturen
Hög överensstämmelse

Under intervjuerna med både ledning och anställda talades det indirekt om
den kultur som råder på företaget och alla upplever att den bland annat
underlättar för kommunikationen. Detta tolkar vi utifrån att de intervjuade
berättade om det öppna klimat som råder på företaget, vilket medför att
många av de anställda vågar ifrågasätta ledningens förslag samt komma med
egna idéer. Ett par av respondenterna nämnde att ”man bara vet vad som
förväntas av en”, vilket vi anser tyder på att förväntningarna är påtagliga i
företagskulturen. Det kan ta sig uttryck i synliga delar så som beteenden och
andra yttringar (Moberg & Palm, 1995), men de kan även vara påtagliga i
attityder och värderingar som finns på företaget. Det vill säga, förväntningen
om samarbete, som sju av åtta medarbetare nämnde, har genomsyrat de
anställdas attityder och värderingar. Arbetet som utförs i kundtjänsten kräver
samarbete mellan de anställda vilket vi tolkar som ett uttryck för att samarbete
är en beteendenorm som finns på företaget. Genom att kulturen fungerar som
normgivande, uppfattar vi att den hjälper till att sprida och implementera de
förväntningar som finns. Detta innebär att även de förväntningar som de
anställda är mindre medvetna om har stor potential att spridas och
implementeras med hjälp av kulturen.

I ett företag där de anställda har liknande värderingar och normer kan kulturen
ha en sammansvetsande funktion. Detta kan vara mycket positivt för företaget
då människor med gemensamma värderingar utgör ett effektivt medel i
strävan mot ett gemensamt mål. Dessutom utvecklar företagskulturen ett
gemensamt språk och en gemensam begreppsapparat hos de anställda, vilket
underlättar kommunikationen. På så sätt kommer kulturen att reducera
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osäkerhet hos medlemmarna i en organisation då de genom en väl utvecklad
kultur kommer att agera på samma sätt i liknande situationer. (Bakka et al.
1993) Detta anser vi påvisa vikten av företagets kultur för kommunikationen
och att kulturen därmed är en kritisk faktor för överensstämmelsen i
uppfattningen om värderingarna. Att de anställda är medvetna om ledningens
förväntningar beror således både på kulturens synliga delar så som beteenden,
men även på djupare områden som attityder och värderingar som existerar på
företaget.

Låg överensstämmelse
Företagskulturen är även en kritisk faktor som vi anser är av betydelse för låg
överensstämmelse. Under intervjuerna framkom att det finns flertalet
anställda som inte vågar framföra sina åsikter på grund av att de är rädda för
att förlora sin anställning. Detta upplever vi vara ett tecken på att kulturen och
klimatet inte är så öppet som ledningen anser det vara. Ytterligare tecken på
att kulturen inte underlättar för kommunikationen fick vi av en medlem ur
ledningsgruppen som nämnde att det är svårt att få de anställda att tala inför
sina medarbetare. Respondenten menade att det existerar en attityd om att ”du
ska inte tro att du är något” bland de anställda. Denna attityd tror vi är en
kvarlevnad av Televerkstänkandet, som fortfarande lever kvar i företagets
kultur och som bidrar till ett motstånd mot förändring som vi anser finns inom
företaget. En stark företagskultur kan drabba företag som måste förändras för
överlevnads skull, då den kan vara relativt svårföränderlig. (Bakka et al.
1993).

Kommunikationsfilter leder till att kommunikationen brister i något avseende.
(de Wit & Meyer, 1998)  Ledningen har för avsikt att framföra budskapet A
men på grund av deras kulturella erfarenheter uttrycker de ett budskap som
kan liknas vid B. Budskapet B går därefter genom de anställdas kulturella
filter som resulterar i att denna uppfattar budskapet C. Exempel på detta kan
vara att förväntningen om informationssökning har på grund av de kulturella
filtren uppfattats av de anställda  som att de ska lära sig allt. Kulturella filter
är därmed ett hinder i kommunikationen och har således betydelse för låg
grad av överensstämmelse.

Gruppens betydelse
Haglunds (1978) effektivitetsdeterminanter har gjort sig mer eller mindre
synliga under vår vistelse på företaget. Hela kundtjänstgruppen består av 30
personer som tillsammans besitter mycket bred kompetens. Nackdelen med
stora grupper är att budskap kan ha svårt att nå fram, vilket kan påverka
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graden av överensstämmelse. På tisdagsmötena är hela kundtjänsten samlade
vilket bidrar till att de som tycker att det är obekvämt att tala inför andra låter
bli att göra det.

”Grupper med stark sammanhållning är ett kollektiv där den ömsesidiga
attraktionskraften är stor eller där det råder stark motivation för samarbete”.
(Bakka et al. 1993 sid. 102) Majoriteten av de intervjuade anser att klimat på
arbetsplatsen är gott, vilket vi inte motsäger, men vi påstår att det med tanke
på ovanstående diskussion finns förbättringsmöjligheter inom
kundtjänstgruppen inom detta område. Värderingar och attityder från
särskilda gruppmedlemmar påverkar kulturen och det motstånd som finns mot
förändring, vilket vi anser försvårar ledningens arbete att förverkliga vissa av
förväntningarna. Gruppmedlemmar med låg status kritiserar oftare idéer från
medlemmar med hög status trots att högstatusmedlemmarnas åsikt har högre
inflytande och anses mer värdefulla. Dessa statusskillnader påverkar även
effektiviteten i gruppen negativt. (Yukl, 1994) Genom att försöka öka
gruppsammanhållningen mellan de anställda och minska statusskillnader kan
motivation för samarbete öka. Även den sociala effektiviteten (Haglund,
1978) kan förbättras avsevärt om klimatet på företaget utvecklas.

5.1.4 Hinder i kommunikationen
Kognition och selektiv perception innebär att människan gör ett omedvetet
urval av den information som sänds till henne. (Bakka, et al, 1993) Den
information som väljs ut/uppfattas av de anställda är den information de
behöver för att klara sig i en viss situation samt den de är inställda på att
uppfatta. Detta innebär att de automatiskt koncentrerar sig på och söker upp
bestämda typer av stimuli, medan de bortser från andra som inte är aktuella
eller möjliga för dem, vilket förklarar varför vissa förväntningar inte når fram
till alla anställda. Personen i fråga tolkar omedvetet budskapet som icke-
aktuellt eller som omöjligt för honom/henne att uppnå och väljer således bort
meddelandet. Kognitionen och selektionen hos varje anställda är således en
faktor som är betydelsefull för både uppfattningen och acceptansen av
budskapet.

För att veta vad som avgör graden av selektion har tre selektionsprocesser
identifierats; formprincipen, variationsprincipen och behovsprincipen.
(Bakka,  et al, 1993) Samtliga principer ger förklaring till orsaker bakom både
hög och låg överensstämmelse. Formprincipen innebär att anställda uppfattar
helheten av ett budskap. Det är därför av betydelse att inte inkludera för
många förväntningar i ett och samma budskap då det blir svårt för mottagaren
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att urskilja och memorera dessa. Variationsprincipen innebär att anställda
reagerar på ett budskap eller beteende som bryter mot det vanliga mönstret i
bestämmelserna eller kulturen. Variationen i budskapet, kanalvalet, sändaren
eller språket har i det sammanhanget en positiv betydelse för avkodningen av
budskapet. Mer om variationen och att ta hjälp av en utomstående som
förmedlare av budskapet, återkommer vi till i senare delen av analysen. Den
tredje principen beskriver hur de anställdas behov har betydelse för
selektionen. En hungrig, stressad eller trött anställd har större behov av att äta
eller sova än att koncentrera sig på innehållet i budskapet.

5.2 Ledning
I följande avsnitt kommer vi analysera vad ledningen har för betydelse för
både hög och låg grad av överensstämmelse av förväntningarna.

5.2.1 Ledningens ansvarsområden
Hög överensstämmelse

På frågan vad ledningen förväntar sig av de anställda gav respondenterna
liknande exempel så som engagerade, kompetensutveckling och
kundorientering. De svarade också att de tror att deras förväntningar stämmer
överens med de övriga i ledningen, vilket de till stor del också gör. En
respondent ur Fyrklövern berättade dock om olikheter inom ledningsgruppen
och menade att deras varierande erfarenheter, åldersskillnader och värderingar
ger dem ett brett synsätt, men att det även innebär att det kan förekomma
missförstånd och att förväntningarna kan skilja sig åt ledningsmedlemmarna
emellan. Respondenten förklarade att det är väsentligt att alla i ledningen är
samstämmiga och att de därför försöker träffas så ofta det går för att
upprätthålla samstämmigheten. I och med detta ser vi att det uppenbarligen
förekommer olikheter i vad ledningsmedlemmarna personligen förväntar sig,
men att de är måna om att inte förmedla olika budskap till de anställda. Vad
gäller de anställdas uppfattning om vad ledningen förväntar sig av dem,
svarade de att de uppfattat att förväntningarna skiljer sig åt mellan
ledningsmedlemmarna. Orsaken till denna uppfattning är dock främst inte
ledningsmedlemmarnas varierande ålder och erfarenheter utan istället de olika
ansvarsområden som ledningsmedlemmarna har.

Genom att en ledare intresserar sig för och ägnar mer uppmärksamhet åt vissa
områden förmedlar denna vad han/hon tror på och vilka värderingar han/hon
har. (Bang, 1994) Medlemmarna i Fyrklövern i Norrköping består av tre
personer med olika ansvarsområden, något som är offentligt och som alla som
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arbetar där vet. Med Fyrklöverns olika ansvarsområden följer specifika mål
och krav från högre nivåer inom bolaget och koncernen. Detta medför att
ledningsmedlemmarna upplever ett ansvar att kunna redovisa goda resultat
inom sitt specifika ansvarsområde, vilket får en naturlig följd att
ledningsmedlemmen upplever väsentligheten av att förmedla förväntningar på
de anställda angående sitt specifika området. Även i de fall då
ledningsmedlemmen inte klart kommunicerar förväntningarna gällande
ansvarsområdet, upplevs dennas förväntningar givna då ansvarsområdet är
offentligt uttalat.

I intervjuerna med de anställda framkom att ledningens olika ansvarsområden
tydligt avspeglar sig i de anställdas uppfattningar kring vad ledningen
förväntade sig av dem. Exempelvis uppfattar de anställda att den säljansvarige
ledningsmedlemmen förväntar sig att de anställda ska sälja mycket medan den
som har det övergripande ansvaret för kundtjänsten förväntar sig hög
svarsfrekvens. På så sätt finns det en stor överensstämmelse angående vad
ledningen förväntar sig och vad de anställda tror att ledningen förväntar sig.
En kritisk faktor för detta anser vi vara just ledningens olika ansvarsområden.
Det vill säga de anställdas medvetenhet om ledningens ansvarsområden
medför visshet om de förväntningar som naturligt följer det specifika
området. Med andra ord är överensstämmelse kring förväntningarna stor på
grund av de roller och ansvarsområden som existerar på företaget.

Låg överensstämmelse
Som ovan nämnts visar resultatet att det inom gruppen anställda finns ett
flertal olika åsikter represtenterade på i stort sett varje intervjufråga. Detta
ställer krav på ledarskapet och dess förmåga att förmedla sina förväntningar
till alla anställda. Vi menar att en orsak till låg överensstämmelse kan vara att
ledningen inte lyckas få samtliga anställdas uppmärksamhet vad gäller vissa
förväntningar. Ett framgångsrikt ledarskap består av att kunna använda sig av
välbeprövade handgrepp och kunskaper samt av att göra rätt saker vid rätt
tidpunkt, det vill säga situationsanpassa sitt ledarskap. (Hersey, 1984)
Hersey, menar även att medarbetarnas självförtroende inför arbetsuppgiften är
en avgörande faktor för vilken ledarstil som krävs.

En respondent från ledningsgruppen använde ett tåg som metafor för att
beskriva de anställdas arbetssituationen på företaget.
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”Man ser faktiskt ett tåg, det finns de som är fram i loket och skyfflar kol, för
att det ska gå fortare och fortare, sen sitter det folk i vagnarna och sen, längst

bak, sitter de som drar i nödbromsen hela tiden. Det är tyvärr så det ser ut.
Helst skulle jag se att alla de klev fram, i alla fall framför nödbromsen.”

Källa: Respondent 3

Vi menar att de längst fram i tåget har större självförtroende inför
arbetsuppgiften och är relativt självgående i sitt arbete. Detta medför bland
annat att dessa individer är mer mottagliga för ett delegerande ledarskap där
ledaren har låg grad av både uppgifts- och relationsorienterat beteende
(Hersey, 1984). De anställda i mitten av tåget upplever vi har relativt gott
självförtroende men de behöver ett ledarskap som är något mer fokuserat på
uppgiften, samt mycket mer relationsorienterat där det fokuseras på att en god
relation till de anställda byggs upp (Robbins, 1996). Längst bak i tåget
upplever vi att de anställda med sämst självförtroende inför arbetsuppgiften
återfinns. Vi uppfattar att dessa individer behöver ett ledarskap som i hög
grad är både instruerande och stöttande där ledaren talar om vad de ska göra
men även stöttar och visar vägen.

Med anledning av att ledningen på Telia Nära i Norrköping består av tre
ledningsmedlemmar, alla med olika erfarenhet och personligheter, ser vi att
det finns stora förutsättningar för dem att nå ut till samtliga anställda. Utifrån
intervjuerna med ledningen kan vi konstatera att samtliga ledningsmedlemmar
är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap, om än i något olika utsträckning. Vad
gäller relationsorienteringen är det främst en ur ledningen som utövar ett
ledarskap där relationen till medarbetarna sätts i fokus. Vi upplever att
ledningsmedlemmarna tillsammans uppfyller de behov av resultat- och
uppgiftsorienterat ledarskap som vi har sett finns på företaget.

Det som saknas är ledningens förmåga till ett förändringsorienterat ledarskap
och vi upplever att det är denna faktor som är kritisk för den låga
överensstämmelsen av förväntningarna. Det förändringsorienterade
ledarskapet innebär att ledaren ska kunna anpassa sig till omvärlden och
arbeta för förbättringar av exempelvis strategiska beslut, service samt större
ändringar av produkter. Ledarens beteende bör därmed skapa nytänkande,
skapa klimat för förändringar samt vara stödjande vid en implementering.
(Yukl, 1998)  Vi menar att ett mer förändringsorienterat ledarskap bör kunna
minska det motstånd och den brist på acceptans som vissa av de anställda har
gentemot förändringar.
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5.2.2 Underbyggande av förväntningar
Hög överensstämmelse

Ledningen angav att de underbygger flertalet av sina förväntningar genom att
tydliggöra kundens betydelse. Det är kunden som ställer kraven och som ger
företaget dess ekonomiska resultat och när de anställda ifrågasätter
arbetsmetoder motiverar ledningen dem med att de arbetar för kundens skull.
En ledningsmedlem upplever sig själv som tjatig då denna tycker sig ständigt
upprepa för de anställda att det är kunden de arbetar för. Att personen i fråga
upplever sig som tjatig och att de anställda kommenterat att de upplevde
motiveringen som ett hot, anser vi vara ett tecken på att samtliga anställda inte
inser att kunden är den främsta orsaken till ledningens förväntningar. Dock
svarade flertalet av de intervjuade bland de anställda att de är medvetna om
att kunden är en av orsakerna till de förväntningar som ledningen har på dem.
Vi ställer oss då frågan varför motiveringen måste upprepas om de anställda
redan är medvetna om den? Vi anser att det bland annat beror på att det inte
räcker att endast vara medveten om motiveringen bakom förväntningarna, det
måste finnas en förståelse och acceptans för dem också.

De grundläggande förväntningarna förmedlas en gång om året samtidigt med
att företaget ordnar en kick-off för alla anställda. Därutöver förmedlas
förväntningarna under årets gång genom möten, mättal, statistik, samtal och
e-post. En respondent ur ledningen använder sig bland annat av de anställdas
föredömligt goda prestationer för att förmedla ett önskat beteende. Genom att
använda sig av någon av de anställda vill denna statuera exempel på vad
ledningen förväntar sig av de andra medarbetarna. Förutom att ledningen
själva förmedlar förväntningarna muntligt har de även vid några tillfällen
använt sig av en utomstående individ som föreläst eller talat kring
förväntningarna på ett annat sätt. Denna kan då ha påpekat vikten av att arbeta
på ett visst sätt eller bete sig på ett visst sätt för att förståelsen och
acceptansen av förväntningarna ska infinna sig hos personalen.

Vi menar att implementering av förväntningar handlar om att underbygga
förväntningarna på ett sätt som motiverar de anställda att anamma dem.
Davenport (1999) menar att genom att motivera enligt ovanstående exempel,
där en anställds goda prestation får statuera exempel för övriga anställda, ökar
de anställdas prestation och en bieffekt av detta är att den anställde erhåller en
känsla av tillfredställelse. Det är inte tillräckligt att veta att medarbetarna har
ett värde för organisationen, medarbetarna måste också uppleva
organisationens värde för dem. Lindgren (1990) anser på samma sätt att hur
ledningen går tillväga, vid upprättandet av mål, är av betydelse för
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acceptansen av dem. Får medarbetarna till exempel själv vara med i
målformuleringsprocessen och känna att en del av dem finns representerat,
blir acceptansen större. Vi uppfattar att de anställda är delaktiva i
beslutsfattandet samt att de har möjlighet att framföra sina åsikter vad gäller
det dagliga arbetet. Detta anser vi även är avgörande för den grad av
acceptans och anammande av förväntningarna som finns på företaget idag.

Genom ökad förståelse och motivering kring förväntningen kan större
acceptans uppnås hos personalen då motiveringen sätter förväntningen i ett
sammanhang. Underbyggande av förväntningar anser vi således vara en
kritisk faktor för hög överensstämmelse.

Låg överensstämmelse
Som vi uttryckte ovan kan företaget ta hjälp av en utomstående person för att
förmedla och skapa förståelse för förväntningarna. En utomstående som är
insatt inom ett visst område kan ge en ny synvinkel eller argument för varför
företaget ska införa en ny rutin eller varför personalen förväntas arbeta på ett
visst sätt. Detta kan förklaras med hjälp av människans olika
selektionsprocesser som avgör vad vi uppfattar och inte uppfattar. Enligt
variationsprincipen (Bakka, et al, 1993) uppmärksammar människan
förändringar som bryter ett mönster. Vid inträde av en utomstående person får
de anställda en förändring i den vanliga kommunikationen som annars finns
mellan ledning och anställda, vilket gör att de anställda får möjlighet att
avkoda budskapet på ett nytt sätt. Under intervjuerna framkom dock från en
ledningsmedlem att detta vid ett specifikt tillfälle inte hjälpt. Denna menade
att trots att företaget tog hjälp av en utomstående person levde de anställda
ändå inte upp till förväntningarna, som i detta fall rörde ett nytt arbetssätt. Vi
anser dock att det i det här fallet inte behöver vara kanalvalet, sändaren eller
något annat i kommunikationen som brast, utan snarare ett starkt motståndet
mot förändring från de anställdas sida.

Motstånd mot förändring finns hos så gott som varje människa och kan hos en
organisation även kallas för organisatorisk tröghet. Denna tenderar att bli
extra tydlig vid exempelvis oväntade eller radikala förändringar, men också i
de fall då syftet med förändringen är diffus eller om gruppen eller individen
har negativa erfarenheter från tidigare förändringar. (Bruzelius & Skärvad,
1995) Hur radikala de anställda anser att förändringarna är har vi inte kunskap
om, däremot är vi medvetna om att Telia genomgått en mängd förändringar
de senaste åren och att kundtjänsten under året har haft högre press på sig än
vanligt i och med det fria valet av operatör, millennieskiftet och nya telefon-
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och IT-tjänster. Detta kan mycket väl påverka de anställda till en negativ
inställning till fler förändringar trots att ledningen underbygger
förändringarna och förväntningarna väl, vilket vi ser att de gör. Trots detta
finns det alltså en organisatorisk tröghet inom företaget som har en negativt
effekt på implementeringen av vissa förändringar.

Detta förändringsmotstånd anser vi vara en kritisk faktor för att
förväntningarna inte anammats av de anställda. Med detta i åtanke anser vi att
det är viktigt att ledningen är än mer tydliga med syftet bakom
förväntningarna för att minimera den organisatoriska trögheten och öka
överensstämmelsen och acceptansen av förväntningarna.

Under intervjuerna med såväl ledning som anställda framkom att tempot på
arbetsplatsen är mycket högt och att detta i många avseenden påverkar
arbetsklimatet och arbetsprestationerna negativt. Påfrestningar från olika
förändringar kan innebära att tempot på arbetsplatsen ökar till den grad att de
anställda tappar energi och förlorar det utrymme som behövs för att kunna
vara kreativ. För högt tempo ökar dessutom missförstånd i kommunikationen
och i och med det avtar effektiviteten. (Lindgren, 1990) En viktig uppgift för
ledningen blir därmed att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till
engagemang, kreativitet och lärande och på så vis även ge uttryck för att dessa
förväntningar finns. Detta kan bland annat göras genom att ledningen
identifierar de faktorer som motiverar de anställda i deras arbetssituation,
något vi kommer diskutera mer nedan.

5.2.3 Strategier för förverkligande av förväntningarna
Att de anställda är medvetna om vilka förväntningar som finns på dem och att
överensstämmelsen är stor, betyder inte att de accepterar dem eller att de
kommer leva upp till dem. Vi anser att enbart överensstämmelse hos
förväntningarna inte är tillräckligt i strävan mot ett framgångsrikt företag.
Därtill måste det finnas strategier för att de anställda ska leva upp till
förväntningarna.

Genom att ledningen direkt och tydligt talar om vilka krav och förväntningar
som finns på de anställda och samtidigt motiverar varför, säkerställer
ledningen att alla arbetar mot samma mål. Görs inte detta kommer
medarbetarnas prestation skilja sig mot det som ledningen förväntade sig.
(Lindgren, 1990) Haglund (1978) skulle i det fallet identifiera en låg grad av
systemeffektivitet som symboliserar trögflytande arbete. Hur ser det då ut hos
Telia Nära i Norrköping?
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Då ledning och personal är relativt samstämmiga vad gäller uppfattningen om
förväntningarna, innebär detta att de alla borde arbeta mot samma mål, vilket
vi även anser att de flesta gör. Tydligast blir detta då de arbetar i team, men
även i det vardagliga arbetet i kundtjänsten som bygger på ett konstant
samspel mellan de anställda. Genom dagligt samarbete minskar risken för att
alla inte arbetar mot samma mål. Att de anställda samarbetar är dessutom en
av ledningens nämnda förväntningar och vi anser att ett samarbete fyller
många funktioner och bidrar till synergieffekter på företaget, vilket kan liknas
vid god systemeffektivitet (Haglund, 1978). Med tanke på det arbetssätt som
föreligger i kundtjänsten anser vi att arbetsmiljön är tilltalande både för
anställda och för effektiviteten. Likaså anser vi att arbetsformen och
arbetsmiljön är faktorer som ger uttryck för ledningens förväntningar om
samarbete och vi menar att ledningen därigenom har en plan, en medveten
strategi, för förmedlandet av förväntningarna. Denna plan är även en kritisk
faktor som underlättar att ledningens förväntningar uppfattas på avsett sätt av
de anställda.

Acceptans
Som redovisats i referensramen beskriver Davenport (1999) hur dagens
företagsledning kan arbeta fram strategier för ett önskat beteende hos de
anställda samt hur motstånd kan minimeras i organisationen. Detta kan göras
genom att hjälpa de anställda att upptäcka hur deras arbete gynnar företagets
övergripande strategi och förstå hur organisationen fungerar, det vill säga hur
intäkter genereras, hur företaget mäter framgång och hur den individuella
prestationen bidrar till att skapa förändringar. Bowen och Lawler (1992) anser
i likhet med Davenport att bemyndigande av de anställda leder till mer
motiverade medarbetare. Vår uppfattning är att ledningen på Telia Nära i
Norrköping i stor utsträckning bemyndigar de anställa genom att ge dem stor
frihet att ta egna initiativ och ansvar för sina idéer. Detta skulle enligt
McGregor (1966) innebära att ledningen ser på de anställda som arbetsvilliga
och att ledningen därmed har ett synsätt som är förenligt med Teori Y. Vi
anser dock att teorin om empowerment bortser ifrån att alla individer inte
motiveras av ansvar vilket kan bidra till att bemyndigande får motsatt effekt,
det vill säga motverkar individens motivation till att prestera sitt yttersta. På
Telia Nära i Norrköping uppfattar vi att det finns anställda som motiveras av
bemyndigande likväl som det finns anställda som inte gör det. De anställda
som motiveras av ansvar är troligtvis nöjda med situationen som den är idag.
De anställda som inte är det upplever dock troligtvis situationen som
stressande, det vill säga de skulle kunna betraktas som Teori X individer.
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Maslow (1954) menar att alla människor strävar efter självförverkligande. Vår
studie pekar dock på att det finns individer som är nöjda med den situation de
befinner sig i, vilken inte inkluderar ett behov av eller strävan efter ansvar och
utveckling. Därmed finner vi att Maslows teori inte är tillräcklig för att
beskriva de anställdas behov på Telia Nära i Norrköping. En uppgift för
ledningen blir att hitta en balans i bemyndigandet som samtliga anställda
motiveras av. Exempelvis kan de, i enlighet med Davenports teori, arbeta
fram en strategi för hur de anställda som inte uppskattar ansvar ska kunna bli
mer bekväma i den rollen genom att påvisa hur deras prestationer bidrar till
företagets bästa.

Styrsystem
Bruzelius & Skärvad (1983) identifierar två alternativa metoder som
ledningen kan tillämpa för att nå de uppsatta målen. Vi har uppmärksammat
att båda metoderna finns och tillämpas på företaget. Det så kallade hårda
styrsystemet reglerar beteende med verktyg som budgeteringssystem,
kontrollsystem, lönesystem eller utbildningssystem. På företaget finns till
exempel den befintliga budgeten som används för att påvisa för de anställda
att företaget måste generera en viss summa pengar genom försäljning.
Företaget har även ett lönesystem som ger bonus vid sålda tjänster, vilket
uppmuntrar till att öka försäljningen. Ytterligare exempel på hårda styrsystem
är att personalen i viss mån erbjuds kontinuerlig utbildning inom Telias nya
tjänster. Mjuka styrsystem definieras av teorin som sociala normer,
värderingar och attityder som påverkar individens och gruppens agerande. På
företaget finns detta inslag i kulturen som består av värderingar och attityder
som påverkar de anställda på företaget på ett påtagligt sätt, vilket vi diskuterat
i tidigare avsnitt.

Ett företags framgång vilar till stor del i händerna på ledningen. Telia Näras
VD Jan Rudberg påpekade att anledningen till att vissa anställda inte kommit
till sin rätt i organisationen, ofta är ledningens misslyckade strategier (kapitel
1.5). Ytterligare källor påvisar att om företaget inte får ut det bästa av sina
anställda kan detta bland annat bero på ledningens oförmåga att identifiera de
anställdas individuella behov, en stressfylld arbetsmiljö, oliktänkande eller
själviskt beteende (Handbook of industrial and organizational psychology,
1994). Likaså placerar Teori Y (McGregor, 1966) eventuella problem hos
ledningen. Det vill säga om människan till naturen är arbetsvillig, men ändå
inte arbetar på ett tillfredställt sätt, ligger problemet i ledningens
motivationsmetoder.
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Motivation
För att skapa en acceptans kring förväntningarna hos de anställda och för att
sätta sina förväntningar i verket använder sig ledningen av diverse instrument
så som bonussystem, kontrollsystem, arbetsmiljö, muntlig information och
muntlig feedback med mera. Alla dessa strategier uppfattadas positivt av de
anställda och det finns därför ingen anledning för ledningen att avlägsna
något. De anställda hade heller inga förslag på alternativa sätt att skapa
motivation på. Däremot nämner några av de anställda att de motiveras i
samtalet med kunden och att det i mötet med kunden är tillfredställande att
kunna svara på kundens frågor. Detta tolkar vi som att det föreligger en
motivationsfaktor som har att göra med självförverkligande och att känna sig
belåten med den egna insatsen, vilket egentligen inte har något med
ledningens strategier att göra. Att låta personalen själva söka efter information
skulle kunna ge en känsla av självförverkligande, men det är inte det de
anställda syftar till då de i tillfället för mötet med kunden redan har erhållit
kunskapen på ett eller annat sätt.

Utifrån empirin kan vi även utläsa att variation i feedbacken uppskattas. Att
alltid få höra att de är toppen, kan av vissa anställda upplevas som mindre
motiverande för varje gång. Därför bör ledningen tänka på att variera sig i sin
feedback i den mån det är möjligt. Några av de anställda menade att de är
mycket nöjda med den mängd positiv feedback de får, medan andra påpekade
att det är lätt hänt att de glömmer bort att berömma varandra när saker och
ting fungerar problemfritt och att den negativa feedbacken istället blir mer
påtaglig när saker inte fungerar som de ska. Vad gäller feedback som
innehåller någon form av kritik uppfattas detta på olika sätt av personalen.
Någon anser sig bli mer motiverade av att arbeta på att förbättra sig, men för
den som redan anser sig ha gjort sitt bästa får kritiken motsatt effekt. Detta
innebär att ledningen bör situationsanpassa ledarskapet vad gäller mängden
kritik och personspecifik kritik för att uppnå en motiverande effekt hos de
anställda att leva upp till förväntningarna. Självfallet bör negativ feedback
vara motiverad i form av konstruktiv kritik.

I och med den stress, det tempo och den föränderliga miljö som företaget
lever i, med anledning av kulturen på företaget men även på grund av
omvärlden, är det risk för att en stor del av personalen blir både fysiskt och
psykiskt utarbetade och därmed totalt omotiverade. Om, eller då, detta
inträffar innebär det att det påverkar de grundläggande stegen i Maslows
behovstrappa (Maslow, 1954). Trötta och stressade anställda innebär
följaktligen att företaget inte erhåller det bästa av dem. Vad ledningen kan
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göra för att motverka detta är att skapa förutsättningar för en harmonisk och
tillfredställande arbetsplats. Detta kan innebära att de bland annat ser över
sina förväntningar så att inte orimliga eller motsägelsefulla sådana ställs på de
anställda.

Herzberg menar att hygienfaktorer är förebyggande och påverkande för
graden av tillfredsställelse men att de inte kan framkalla motivation samt att
frånvaron av dem frambringar negativitet hos människor. (Herzberg, 1959)
Hygiernfaktorerna svarar på frågan; ”behandlas jag väl?” (Blomé, 2000).  På
Telia Nära i Norrköping avser hygienfaktorerna exempelvis kulturen, lönen
och ledarskapet. Att dessa faktorer finns på företaget är självskrivet och borde
enligt Herzberg inte fungera som direkt motiverande. Dock nämnde en av de
anställda att denna ansåg att lönen är motiverande. Att ledarskapet är en tydlig
hygienfaktor upptäcktes konkret på företaget när beslut togs om att ledningens
roll skulle tonas ner och mer ansvar lades ut på de anställda. Tidigare såg de
anställda ledningens roll som en självklarhet, men när rollen förändrades
resulterade det i en situation med mer arbetsuppgifter på personalen, vilket
har upplevts som betungande av vissa anställda.

Anställda ställer sig även frågan; ”används jag väl?” (Blomé, 2000). Den
besvaras av de motivationsfaktor som påträffas på företaget. På Telia Nära i
Norrköping är exempel på detta när de anställda erhåller beröm och en känsla
av att vara betydelsefull eller att ha presterat något som uppskattats. En viktig
faktor för motivationen är följaktligen att de anställda uppmärksammas av
varandra, men framför allt av ledningen, vilket förutsätter att
ledningsmedlemmarna emellanåt är närvarande på arbetsplatsen. Vi anser
vidare att motivationsfaktorer har stor betydelse för både de anställda och
företagets välmående. Med hot kan människor påverkas till att lära, men de
stimuleras inte till att lära (Blomé, 2000).

Resultatet bekräftar dock våra tankar kring otydligheten i Herzbergs indelning
av faktorerna i hygien- och motivationsfaktorer. Av resultatet att döma
uppfattar vi det föreligga en tidsaspekt som innebär att en faktor som tidigare
ansetts motiverande, efter ett tag omvandlas till en hygienfaktor. Ett exempel
på detta är att lönen, som enligt Herzberg klassas som en hygienfaktor,
uppfattas som motiverande för en av medarbetarna, medan andra anställda
snarar ser lönen som en självklarhet. Den respondent som uppfattar lönen
motiverande har endast varit anställd på företaget en kortare tid, medan
respondenter som tar lönen för given har varit anställda längre. Likaså gavs vi
exempel på hur beröm från ledningen, som Herzberg nämner som en
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motiverande faktor, efter ett tag inte upplevs som lika motiverande. Då bonus
enbart nämndes som motiverande, tycker vi oss dock kunna urskilja en mer
definitivt motiverande effekt hos denna faktor.

5.2.4 Förväntningarnas rimlighet
Kommunikationen mellan ledning och anställda inom ett företag anser vi vara
viktig för tillvaratagandet av företagets humankapital. Vi anser att de
anställdas välmående bidrar till ett företags välmående och, i längden, goda
resultat. Därmed borde det vara en självklarhet för företag att förvalta sitt
humankapital på ett sätt som främjar detta.

Genom öppen kommunikation mellan ledning och medarbetare anser vi att
ledningens medvetenhet om sina medarbetares kompetens och kapacitet ökar.
Vad gäller ledningens medvetenhet kring de anställdas kompetens upplever vi
att den är relativt stor, framför allt på grund av den fungerande
tvåvägskommunikationen mellan ledning och anställda. Trots denna
medvetenhet om de anställdas kompetens anser flera av respondenterna bland
de anställda att ledningen har för höga förväntningar på dem och att några
förväntningarna dessutom är motstridiga. Vi förstår att det kan upplevas som
motsättningsfullt att svara snabbt på många samtal för att hålla
svarsfrekvensen och servicenivån uppe, samtidigt som de ska bidra till
företagets reslutat genom att sälja mycket, vilket ofta kräver ett längre samtal
med kund.

De anställda påvisade dock att alla bör göra sitt bästa och att ledningen inte
bör förvänta sig något mindre. Andra förväntningar så som kundorientering,
kompetensutveckling och informationssökning ansågs dock som orimliga av
en del anställda. Detta beror på att det är svårt att hitta rätt bland
informationen på den interna webben, att de anställda från början anställdes
som ordermottagare och inte som säljare och att utvecklingen går så snabbt att
det är svårt att uppdatera sig och lära sig allt. Vi ser att detta har skapat en
form av uppgivenhet hos de anställda som har en negativ inverkan på
motivationen. Samtidigt påpekade ledningen under intervjuerna att de absolut
inte förväntar sig att alla de anställda ska kunna allt. ”Det finns ingen som kan
allt.” (Källa: Respondent 1)

Hur kommer det sig då att de anställda upplever att förväntningarna på dem
ibland är för höga? Trots en relativt väl fungerande kommunikationen inom
företaget vet de anställda inte vet vad som prioriteras i de fall då
förväntningarna upplevs som motstridiga. Detta kan bero på att de anställda,
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som mottagare av ledningens budskap, gör ett omedvetet urval av den
information som sänds till dem. Deras selektiva perception kan innebära att de
enligt Herlitz (1989) filtrerar sändarens budskap utifrån sin erfarenhetsvärld
och bildar sig en uppfattning kring vad sändarens budskap är och vad som
menas.

Den uppfattade orimligheten kan även förklaras av ledningens filosofi om att
de måste sikta mot himlen för att nå trädtopparna. Filosofin i sig är inte
orimlig utan snarare ett faktum. Utifrån resultatet kan vi dock konstatera att
ledningen idag verkar siktar för högt eftersom de anställda känner sig
uppgivna. Möjligheten finns att ledningen inte inser de anställdas
begränsningar. Den senaste tidens snabba förändringar inom teknologi och IT,
men även inom Telia, har inneburit ett ökat tryck på de anställda i
kundtjänsten. Alla förändringar och det senaste årets arbetsbelastningen har
medfört att de anställda har ansträngt sig maximalt för att bibehålla en hög
kompetensnivå och arbeta för företagets bästa. Det är möjligt att för höga
förväntningar är till mer skada än nytta och att ledningen då bör se över vilka
förväntningar de förmedlar och hur höga de bör vara.

5.3 Icke överensstämmelse
Av de förväntningar ledningen nämnde var systemkunnig den enda
förväntningen som ingen av de anställda nämnde. Vid första anblicken av
resultatet är det lätt att anta att detta beror på att det endast är en
ledningsmedlem som försöker förmedla ett budskap. Med systemkunnighet
syftade respondenten till att denna förväntar sig att de anställda ska kunna
hantera de datasystem som finns på företaget och som medarbetarna arbetar
med. Då kunskap om rutinerna i systemen är en förutsättning för att den
anställda ska klara av sitt arbete, anser vi att detta är en given förväntan och
att det är orsaken till att den inte nämndes av någon av de anställda. Av
samma anledning förklarar vi att det endast var en ur ledningsgruppen som
nämnde den. Följaktligen har vi inte identifierat några uppenbart kritiska
faktorer för icke överensstämmelse.

5.4  Graden av överensstämmelse
Vi har uppmärksammat en skillnad i svarsfrekvensen angående
förväntningarna och har valt att illustrera detta i nedanstående figurer i en
majoritetsgrupp, där överensstämmelsen är hög och en minoritetsgrupp, där
överensstämmelsen är låg. I följande avsnitt analyserar vi de anledningar som
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Figur 5:1. Hög överensstämmelse. Källa: Egen illustration,
2000

vi anser är orsaken till respektive grad av överensstämmelse. Då syftet med
uppsatsen är att identifiera kritiska faktorer som har betydelse för graden av
överensstämmelse mellan ledningsgruppen och kundtjänstgruppen, är
individuella avvikelser av sekundär betydelse. I de fall då vi uppmärksammat
relevanta avvikelser inom respektive grupp, har vi dock valt att redovisa
dessa.

5.4.1. Hög grad av överensstämmelse
Samarbetsvillighet, hög svarsfrekvens, informationssökning, kundorientering,
och  initiativtagande är de förväntningar som nämnts av det vi kallar en
majoritet av de anställda, det vill säga av fyra eller fler. Det vi har
uppmärksammat angående dessa ovan nämnda förväntningar är att de berör

arbetssättet på företaget och
blir därmed påtagliga i
vardagen. Det finns ett
flertal verktyg för att
förmedla dessa
förväntningar till de
anställda, vilket gör dem än
mer påtagliga. Exempel på
verktyg är mätningar och
statistik på antal besvarade
samtal, som rapporteras
varje dag.

Det vardagliga arbetssättet innebär att de anställa har mer eller mindre
oavbruten kontakt med kunden via telefon. Kunden har önskemål, krav och
frågor och det är de anställdas arbete att se till att kunden tillfredställs. I och
med detta blir de anställda påminda om kundorienteringen. Att vara
kundorienterad och kunna serva kunden, i den bransch Telia verkar inom,
innebär även att den anställde måste ha tillgång till stora mängder information
och ledningen har förväntningar på att de anställda själva ska söka den
information de behöver. Detta har bland annat möjliggjorts genom att
information om nya rutiner och tjänster skickas ut via e-post eller skrivs på
den interna webben samt att telefonfri tid har införts. I och med detta är även
förväntningen om informationssökning i hög grad påtaglig. Likaså blir
förväntningen om initiativtagande påtaglig då de anställda förväntas ta egna
initiativ till informationssökning och till att vara kreativa i mötet med kunden.
Förutsättningar för att samarbeta finns på företaget i den tidigare analyserade
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Figur 5:2. Låg överensstämmelse. Källa: Egen illustration,
2000

arbetsmiljön och teamgrupperingarna och förväntan om samarbete är således
också mycket påtaglig i det dagliga arbetet.

Det faktum att dessa förväntningar berör det dagliga arbetet samt att det finns
ett flertal verktyg för att förmedla dem, anser vi vara orsaker till varför just
dessa förväntningar nämns av en majoritet av de anställda.

5.4.2. Låg grad av överensstämmelse
Ansvarstagande, vara ärlig,
engagerad, lojal,

kompetensutvecklande,
stresstålig, kunnig inom,
produkt- och
tjänsteerbjudanden är
förväntningar som endast
nämnts av en minoritet av de
anställda i kundtjänsten.
Flertalet av dessa
förväntningar anser vi vara
fokuserade på personliga
egenskaper och vi har inte

uppfattat att dessa förväntningar förmedlas på ett lika påtagligt sätt som de
tidigare nämnda förväntningarna. Det kan vara så att de existerar i kulturen på
en nivå som vi på grund av vår begränsade tid för studien inte hann
uppmärksamma. Även om så är fallet menar vi att detta är faktorer som inte
kommuniceras tillräckligt ofta eller tillräckligt tydligt, då endast en minoritet
av respondenterna nämnde dem.

Att samtala om förväntningar som berör personliga egenskaper anser vi vara
känsligare än att samtala om förväntningar som berör arbetssättet. Förutom
brist på tydliga strategier från ledningens sida för att förmedla dessa
förväntningar, anser vi att kommunikationen försvåras av att dessa faktorer
inte förekommer på ett lika påtagligt och naturligt sätt i arbetet som
förväntningarna för hög överensstämmelse gör.

Stresstålig nämndes enbart av en respondent ur ledningen, likaså
förväntningarna om att de anställda ska vara systemkunniga samt kunniga
inom produkt- och tjänsteerbjudande. Detta kan vara ett tecken på ledningens
olikheter och olika uppfattningar, som vi tidigare analyserat. Dessa olika
uppfattningar bidrar till något olika föreställningar kring förväntningarna
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vilket i sin tur avspeglar sig hos en minoritet av de anställda. När olikheter är
av relativt låg grad, som i detta fallet, anser vi det inte vara alarmerande, utan
enbart en förklaring till graden av överensstämmelse. Vi menar dock att det är
något som ledningen bör vara uppmärksamma på.
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Figur 6:1. Sammanlagd överensstämmelse. Källa: egen illustration, 2000

6. SAMMANFATTNING
I detta kapitel sammanfattar vi analysen i form av att svara på
frågeställningarna som togs upp i inledningen samt tydliggör den
samanlagda graden av överensstämmelse och de kritiska faktorerna.

I empirikapitlet påvisade vi att de förväntningar som ledningen har på de
anställda i stort sett är de samma som de förväntningar de anställda som grupp
tror att ledningen har på dem. Delar vi upp förväntningarna, ser vi dock att det
är fler förväntningar som nämns av ett fåtal av de tillfrågade i kundtjänsten än
de som nämnts av en majoritet vilket bidrar till att överensstämmelsen inte är
fullständig. Trots detta menar vi att de anställda generellt sett är medvetna om
vad ledningen förväntar sig av dem och att graden av överensstämmelse
därför är relativt stor. Detta grundar vi på att de anställda tillsammans nämnde
samtliga av ledningens förväntningar, förutom systemkunnighet.

6.1 Frågor och svar
I problemdiskussionen i inledningskapitlet ställde vi oss frågor avseende det
specifika företaget. Utifrån analysen av empirin har vi sedan identifierat
svaren på problemdiskussionsfrågorna, vilka vi redogör för nedan. Med hjälp
av dessa frågor, empiri och analys, identifierade vi faktorer som vi anser har
betydelse för överensstämmelse mellan ledning och anställda

•  Har företaget en kultur som främjar kommunikation, och då framförallt
tvåvägskommunikation?

I och med den samarbetsnorm som vi identifierat i kulturen anser vi att det
finns en kultur som främjar kommunikationen mellan all personal på
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företaget. Därutöver anser vi att normerna kompletteras med de
kommunikationskanaler som existerar i form av tisdagsmöten, personliga
möten och e-post som ger de anställda möjlighet att ge feedback. På så sätt
finns förutsättningar för en tvåvägskommunikation. Då ledningen uttryckt
önskan om mer feedback, har vi föreslagit en anonym medarbetarenkät som
ger möjlighet för de anställda att ge feedback till ledningen.

•  Finns det andra kanalval eller språk som skulle lämpa sig bättre?
Ingen av de anställda hade förslag på andra kommunikationsmedel och vi
anser att e-post, webb, gäster eller konsulter, gruppmöten och enskilda möten
täcker flertalet aktuella kommunikationskanaler. Vad ledningen kan tänka på
är att de anställda efterfrågar mer enskilda samtal med ledningen. Som nämnts
ovan kan en anonym medarbetarenkät ge ledningen ytterligare vetskap om
vad de anställda tycker och tänker och vilka förväntningar de uppfattat.

•  Känner ledningen till de anställdas kompetens eller är de förväntningar de
har på  dem orimliga?

Tack vare den ständiga kommunikationen och den relativt öppna
kommunikationskultur som finns på företaget finns det goda förutsättningar
för ledningen att få kännedom om de anställdas kompetens och yrkesmässiga
intressen, vilket vi anser att de till stor del har. Samtidigt upplever de
anställda att många av förväntningarna är orimliga. En ledningsmedlem
menade att för att nå trädtopparna siktar de mot himlen, men att de
naturligtvis inte förväntar sig att någon av de anställda ska kunna allt.
Uppfattningen kring huruvida förväntningarna är orimliga eller inte skiljer sig
således mellan ledning och anställda. Vi anser att förväntningarna i sig inte är
orimliga, men att några av dem tillsammans är motstridiga. Samtidigt är vi
införstådda med de påtryckningar som de anställda har på sig vad gäller
uppdatering kring nya rutiner och erbjudanden. Vi anser vidare att ledningen
bör se över eller förtydliga sina förväntningar för att de anställda ska uppleva
dem mer rimliga.

•  Hur påverkas ledningens förväntningar av det faktum att ledningsgruppen
består av individer med olika ansvarsområden? Uppfattar medarbetarna
eventuella olikheter i förväntningarna?

Att ledningen skulle ha olika förväntningar på grund av sina olika
ansvarsområden framkom inte under intervjuerna med dem. Som empirin
visar har medlemmarna i ledningsgruppen i stort sett samma förväntningar.
Däremot nämnde de anställda att de uppfattat att ledningen har olika
förväntningar på grund av ansvarsområdena. Vad en ledningsmedlem ansåg
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vara orsaken till eventuella skillnader mellan deras förväntningar är deras
olika erfarenheter, ålder och värderingar, vilket vi uppfattar som närliggande
med deras ansvarsområde då de arbetar med det de har mest erfarenhet av och
intresse i.

•  Är medarbetarna medvetna om orsakerna till de befintliga
förväntningarna?

För att förväntningarna ska uppfattas och avkodas korrekt förekommer det att
ledningen motiverar varför förväntningarna existerar. Flertalet av
förväntningarna existerar på grund av kunden, som i förlängningen är
avgörande för företagets överlevnad. Detta är även något som majoriteten av
de anställda har uppfattat även om de uttryckte det i olika termer.

•  På vilket sätt implementerar ledningen sina förväntningar, det vill säga
har ledningen strategier för att framkalla ett önskvärt beteende hos de
anställda?

För att skapa en acceptans hos de anställda och för att sätta förväntningarna i
verket använder sig ledningen av diverse strategier så som bonussystem,
kontrollsystem, arbetsmiljö, muntlig information och muntlig feedback med
mera.

•  Är de strategier som används för att implementera förväntningarna de
rätta för just detta företaget, eller finns det andra motivationsfaktorer som
skulle lämpa sig bättre?

De medel som ledningen använder sig av för att motivera sina anställda är
uppskattade av de anställda. Ledningen bör dock tänka på att deras närvaro är
av motiverande betydelse då uppmärksamhet i sig är en motivationsfaktor för
de anställda. Det kan också vara viktigt att variera muntligt beröm med
skriftlig feedback eller med bonus, presentcheckar eller andra aktiviteter för
att budskapet inte ska förlora sin betydelse.

6.2 Kritiska faktorer
En av ledningens stora uppgifter är att balansera de externa och interna
förväntningarna som ställs på förtaget. Detta innebär att ledningen i sin tur har
förväntningar på de anställdas prestationer som i förlängningen ska leda till
överlevnad och helst av allt, ett gynnsamt resultat för företaget. Företagets
framgång och ledningens effektivitet beror således på hur väl de kan förmedla
och implementera förväntningarna hos de anställda. Syftet med vår studie är
att identifiera kritiska faktorer som visar sig ha betydelse för en lyckad eller
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mindre lyckad förmedlingsstrategi. Med hjälp av nedanstående modell
illustreras vår tolkning av hur kommunikationen tar sig uttryck mellan ledning
och anställda. I modellen redogör vi även för vår uppfattning av de kritiska
faktorernas placering i kommunikationsprocessen. För att påvisa faktorernas
övergripande närvaro har vi valt att placera dem både över den kanalen som
går från ledningen till de anställda och vice versa.

Trots att vi inte har undersökt de olika intressenternas förväntningar, krav och
önskemål har vi ändock identifierat några av dessa i samband med
intervjuerna. Exempel på sådana är de mål och riktlinjer som beslutas på
koncernnivå och som företaget ska arbeta mot. Dessa mål och riktlinjer
medför att ledningen förväntar sig att även medarbetarna ska arbeta för att
uppnå dem. Därutöver har kunden visat sig vara den intressent som bidrar till
större delen av förväntningarna på de anställda. I studien framkom även
faktorer som är betydelsefulla för de anställdas acceptans och förverkligande
av förväntningarna, vilka vi illustrerat under de anställdas respons.

Flera av de kritiska faktorerna som vi identifierat bidrar både till positiva och
negativa effekter för graden av överensstämmelse och vi har därför
klassificerat dem i båda grupperna.

Ledningen
och deras förväntningar

Medarbetarna

ResponsFeedback

inkodning avkodning

Intressenterna
och deras förväntningar,

krav och önskemål

Kritiska faktorer

•Kommunikation
kommunikationsmedium,

feedback, kultur, filter,
mängden information

•Ledarskap
ansvarsområden,

medvetna strategier,
underbyggande av
förväntningar, tid,

tempo
inkodning

avkodning

•Acceptans och förverkligande :
kultur, ledningens roll, ledningens

medvetenhet om medarbetarnas kompetens
och situation, underbyggda förväntningar,

motivation, tid och utbildning

Figur 6:2. Företagets kommunikationsprocess och kritiska faktorer, egen illustration, 2000
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6.1.1 Hög överensstämmelse
Vid inkodning och avkodning av budskapet har följande faktorer visat sig ha
betydelse för hög grad av överensstämmelse:

•  Kommunikationsmediet – Att kommunicera öga mot öga ger möjlighet
till direkt återkoppling som minskar risken för missuppfattningar. Även
att variera formen för kommunikation med hjälp av olika medier kan
öka perceptionen i avkodningen. Eftersom olika medier tilltalar olika
anställda innebär detta att användandet av olika medium är att föredra,
som exempelvis möten, mättal, statistik, e-post eller intranät.

•  Feedback – har en funktion som bekräftar de anställdas uppfattning av
budskapet och ökar således överensstämmelsen.

•  Kulturen – En öppen kultur som främjar tvåvägskommunikation
minimerar missuppfattningar med hjälp av den direkta feedbacken.
Kulturen kan även ha en normgivande funktion som hjälper till att
sprida och implementera de förväntningar som finns.

•  Ansvarsområden – Med ledningens olika ansvarområden följer vissa
mål som innebär olika förväntningar hos ledningsmedlemmarna. Genom
att dessa ansvarsområden är offentliga och kända är de anställda
medvetna om de olika förväntningarna som medföljer.

•  Medvetna strategier – Genom planerade strategier för arbetsformen och
arbetsmiljön på företaget kan ledningen medvetandegöra förväntningar
om till exempel samarbete och öppenhet. Att arbeta i team och att inreda
arbetsplatsen på ett sätt som främjar samarbete ger incitament till att det
föreligger förväntningar på samarbete. Likaså signalerar existensen av
belöningssystem ett av ledningen önskvärt beteende, och medvetandegör
således de befintliga förväntningarna.

•  Underbyggande av förväntningar – Att ledningen underbygger
förväntningarna gör att de anställda kan få en större medvetenhet och
förståelse för dem då de kan sätta dem i ett större sammanhang.

•  Tid – Genom att företaget kan avsätta tid till exempelvis gemensamma
möten eller utbildningstillfällen, ökar utnyttjandet av alternativformer
och tillfällen för att förmedla förväntningarna.
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6.1.2 Låg överensstämmelse
Följande kritiska faktorer har identifierats som betydelsefulla för låg grad av
överensstämmelse:

•  Kommunikationsmedlet – Valet av medium för att förmedla
förväntningar är av betydelse då vissa medier föredras framför andra.
Att använda sig av ett redskap som anställda har svårt att acceptera eller
nyttja medför sålunda minskad grad av överensstämmelse.

•  Bristande feedback – De anställda som upplever rädsla för att ge
feedback till ledningen på grund av att de är rädda om sin anställning,
försvagar feedbackens funktion och möjligheter till ökad
överensstämmelse.

•  Filter – dessa kan vara av kulturell art eller baserade på erfarenheter och
påverkar perceptionen i kommunikationsprocessen. Filter har betydelse
för huruvida budskapet uppfattas på ett korrekt sätt eller inte.

•  Mängden information – Vi upplever att avkodningen försvåras då en
omfattande mängd information förmedlas, vilken innebär att vissa
budskap sållas bort på grund av den selektiva perceptionen.

•  Ledarskapet – Anställda som känner motstånd mot ett visst redskap
eller rutin kommer fortsätta göra detta så länge det finns en
ledningsmedlem som delar deras åsikt. Ledarskapet minskar i detta
avseende antalet möjliga kanalalternativ, vilket i sin tur leder till lägre
grad av överensstämmelse.

•  Tid och tempo – Ett högt tempo, stress eller brist på tid gör att
inkodningen och avkodningen lättare misstolkas.

Utöver ovan nämnda faktorer vill vi även nämna betydelsen av skiljaktigheter
som kan förekomma inom ledningsgrupper. Studiens resultat tyder inte på att
den mängd olikheter som förekommer inom ledningen på vårt fallföretag, i
form av skilda personliga värderingar, har någon märkbar betydelse för
överensstämmelsen. Vi är ändå av åsikten att ledningsgrupper bör vara
uppmärksamma på olikheter så att dessa inte får till följd att ledningen
förmedlar olika budskap.
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6.1.3 Acceptans och förverkligande
Följande faktorer har identifierats som betydelsefulla för acceptansen och
förverkligandet av förväntningarna:

•  Kulturen – De värderingar och attityder som motarbetar förändring kan
vara kvarlevor av en gammal kultur vilket kan vara hämmande för
acceptansen av förändringarna. Dessutom kan de försvaga
gruppsamanhållningen som i sin tur leder till ytterligare svårigheter att
leva upp till förväntningen om samarbete.

•  Ledningens roll – En av ledningens uppgifter är att få samtliga
anställdas uppmärksamhet. Detta kräver att ledningen kan
situationsanpassa sitt ledarskap och kommunikationsform för att uppnå
högsta överensstämmelse i varje specifik situation, då förväntningarna
ska förmedlas. Ledningen kan även agera föredömen för personalen
genom att själva leva upp till fler av förväntningarna, vilket kan medföra
att dessa lättare accepteras av personalen.

•  Medvetenhet om medarbetarnas kompetens och situation – är
fördelaktigt vid avgörandet om vilka förväntningar som ska föreligga.
Medvetenheten påverkar även gränserna för förväntningarnas rimlighet.
Allt för orimliga förväntningar kan leda till att de inte accepteras eller att
de överhuvudtaget inte går att uppfylla. Då det föreligger förväntningar
som uppfattas som motstridiga av de anställda, har det visat sig att
respondenterna inte vet vad som ska prioriteras. Att fokusera mer på en
förväntan än en annan kan således resultera i att andra förväntningar inte
förverkligas fullt ut.

•  Underbyggande förväntningar – Med tanke på den organisatoriska
trögheten är det viktigt att ledningen är tydliga med syftet med
förväntningarna och sätter dem i ett kontext för att försöka införliva
förväntningarna och uppnå högre acceptans.

•  Motivation – Vi har identifierat faktorer som upplevs som mer eller
mindre motiverande av de anställda och som har betydelse för att ett
önskat beteende ska kunna erhållas. Då dessa är relativt individberoende
är det därför av betydelse för ledningen att variera metoderna för
motivationsskapande. En uppgift för ledningen blir exempelvis att hitta
olika former för bemyndigande som samtliga anställda motiveras av.
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•  Tillgång till resurser – Genom att företaget har tillräckligt med resurser
kan de anställda erbjudas tid att själva söka efter ny information eller
utbilda sig inom nya områden. Detta ökar förutsättningarna för att de
kan få en förståelse för förväntningarna och att acceptansen därmed
ökar, liksom förverkligandet av dem.

6.1.4 Slutligen…..
Som vi nämnde i inledningen innebär den nya ekonomin att företag bör se
över sitt sätt att arbeta, om de vill finnas kvar på marknaden.
Företagsledningens uppgift är bland annat att vara ledande och reflekterande
samt att verka för företagets bästa vad gäller lönsamhet och konkurrenskraft.
För att uppnå lönsamhet och bli konkurrenskraftiga anser vi att det är en
förutsättning att ledningen kan kommunicera och förverkliga förväntningarna
på ett sätt som är passande och effektivt för organisationen. Med studiens
resultat i åtanke anser vi att kommunikation och ledning är två viktiga
områden för väl fungerande interna relationer. Utifrån detta har vi även
utformat en modell som kan användas för att öka förståelsen för hur
kommunikationen av förväntningarna ser ut mellan ledning och anställda.
Den kan även användas för att öka förståelsen för de kritiska faktorer som
graden av överensstämmelse beror på.

Uppslag till fortsatt forskning
Vi har under denna undersökning uppmärksammat många intressanta aspekter
kring det område vi behandlat. Vi vill nedan påvisa några av de intressanta
aspekter som anknyter till denna studie och som kan lämpa sig för fortsatt
forskning.

•  Hur kan anställda som känner motstånd till eget ansvar och utveckling
motiveras till detta?

•  Hur kan en förlegad företagskultur med dess värderingar och attityder,
brytas ned?

•  Kan anställda vara lojala både mot företaget och medarbetarna eller ger
detta upphov till en lojalitetskonflikt?
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