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Sammanfattning 
  
Elmarknaden i Sverige som sedan början av 1900-talet varit kontrollerad av staten 
avreglerades 1996 och öppnade för en fri konkurrens för handel med elektricitet. 
Negativ kritik har under de senaste åren riktats mot energibolagen där bland annat 
kundernas missnöje över höga priser och dålig kundservice uttryckts. Vid en 
avreglering kan problem uppstå då organisationen vuxit fram ur ett tänkande baserat 
på en monopolmarknad istället för på en konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen 
och kundernas missnöje har medfört att energibolagen varit tvungna att internt ändra 
och anpassa sitt arbete efter marknaden och kunden.    
 
Syftet med uppsatsen är öka förståelsen för den interna kommunikationens betydelse 
för företag i omvandling mot en mer kund- och marknadsorienterad organisation. 
Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka på vilket vis intern kommunikation 
kan utveckla medarbetarens engagemang och kundmedvetenhet.      
 
Författarna har genomfört en fallstudie i energibolaget Fortum, en av de största 
aktörerna på elmarknaden, för att undersöka vilken betydelse den interna 
kommunikationen haft och har i omvandlingen mot en mer kund- och 
marknadsorienterad organisation. Den empiriska delen grundas på 11 personliga 
intervjuer med medarbetare inom Fortums organisation. Utöver det har även 
sekundärdata i form av bland annat undersökningar från svenskt kvalitetsindex och 
tryckt företagsmaterial använts.  
 
Undersökningen visade på den interna kommunikationens viktiga roll i 
organisationen för att skapa förståelse mellan olika enheter i med olika regler och 
förutsättningar. I företagets kundtjänst samt för övrig frontpersonal framgick att den 
interna kommunikationen är av stor betydelse då rätt och tydlig information är viktig 
för att kunna utföra ett bra arbete i kontakten med kunden.  Arbetet med värderingar 
har varit ett av de viktigaste interna momenten i omvandlingen mot en kund- och 
marknadsorienterad organisation. Värderingarna som ägnats mycket tid och 
uppmärksamhet har hjälpt medarbetarna att tänka mer utifrån kundens situation. Dock 
har man från vissa håll i organisationen upplevt att medarbetare som inte har en nära 
kontakt med kunden haft svårigheter med att ta till sig värderingarna. Det har även 
framkommit att skillnader i information från olika håll, otydliga ansvar och 
befogenheter bidragit till att medarbetarna inte alltid anser sig ha möjligheten att 
arbeta kundorienterat. 
 
På grund av att organisationen är väldigt stor och att det finns olika enheter med olika 
förutsättningar upplevde författarna under intervjuerna att det finns en vi- och dem-
känsla i organisationen. Det här bör med hjälp av den interna kommunikationen 
överbyggas och alla medarbetare på alla avdelningar bör förstå att det arbete som 
utförs både påverkar andra avdelningar/enheter och framförallt kunden. 
Förändringsarbeten, som exempelvis det som Fortum genomgår är komplicerat, det 
handlar om långsiktiga processer där det samtidigt är viktigt att medarbetarna på kort 
sikt förstår syftet med förändringsarbetet och kan se tecken på att det påverkar 
företaget positivt. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet redogör författarna för bakgrunden till ämnesvalet. Avsikten 
är även att ge läsaren en inblick i problemområdet, något som kommer underlättas av 
att författarna beskriver syftet med undersökningen och preciserar problemet 
grundligt. 
 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Företag går igenom en serie av förändringar och det gäller att kunna anpassa 
företagets organisation i ljuset av ändrade konkurrensförutsättningar (Cheverton 
2000). En avreglering av en marknad medför att företag på den specifika marknaden 
ställs inför en ny situation. När marknaden förändras och konkurrens uppstår kan 
företag tvingas förändra sin organisationsstruktur för att kunna bemöta konkurrensen 
och kundernas kommande synpunkter och krav (Cheverton 2000). Författarna 
funderade kring just vad som krävs av ett företag som måste anpassa sin organisation 
efter nya villkor som marknadens förändringar för med sig.  
  
De flesta företag idag är medvetna om betydelsen av att skapa förståelse av, och 
engagemang kring företagets affärsidé, mål och strategier hos den egna personalen. 
Det är dock lättare sagt än gjort. Det krävs en förståelse för företagskulturen och hur 
man arbetar i organisationen. Även om målet är att alla ska arbeta i samma riktning 
kan det vara svårt att nå då alla anställda varken kommunicerar eller mottar 
information på exakt samma sätt. Det kan bero på att medarbetarna i grunden har 
olika värderingar, bristande delaktighet i den interna dialogen samt oklara mål och 
visioner för organisationen i stort (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 vilket medförde att marknaden för 
produktion och handel med el öppnades för konkurrens. Elbolagen har i olika medier 
fått en del negativ kritik under de senaste åren där bland annat kundernas missnöje 
över höga priser och dålig kundservice framhävts. Författarna funderade vad 
missnöjet grundade sig i. Hade inte energibolagen internt lyckats anpassa sig till den 
nya konkurrensutsatta situationen på elmarknaden? Med dessa funderingar i åtanke 
bestämdes ett möte med kundombudsmannen för energibolaget Fortum som är en av 
de största aktörerna på elmarknaden och som fått utstå en del kritik i media. 
Författarnas intresse för intern kommunikation och intern marknadsföring blev till 
grund för ämnesvalet och diskussionen ledde fram till att en undersökning av den 
interna omställning som ett företag står inför efter en avreglering skulle vara 
intressant.  
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1.2 Bakgrund - Historik 

Enligt konkurrensverket (2005) utgör idag den privata sektorn nästan 70 procent av 
den svenska ekonomin och är i princip helt konkurrensutsatt. Resterande 30 procent, 
som drivs av statliga myndigheter, kommuner och landsting och till större delen 
finansieras med allmänna medel är konkurrensutsatt i liten utsträckning. Inslaget av 
konkurrens inom olika delar av den svenska ekonomin har ökat de senaste 10 till 15 
åren. Det är bland annat en effekt av att svenska staten öppnat upp allt fler områden 
för konkurrens. Tidigare monopolmarknader har omvandlats till 
konkurrensmarknader. Många av de regelreformeringar som genomfördes under 
1990-talet innebar att ett statligt företag, exempelvis ett tidigare affärsdrivande verk 
som varit monopolist, numera är utsatt för konkurrens. Konkurrens införs för att man 
vill uppnå ökad effektivitet och mångfald till nytta för samhällsekonomin och ytterst 
konsumenterna. Bilden nedan visar exempel på marknader som avreglerats under de 
senaste 15 åren (www.konkurrensverket.se).  

Marknad År 

Taxi 1990 

Flyg 1992 

Posten 1993 

Tele 1993 

El 1996 

 
Källa: www.konkurrensverket.se 

 
Elmarknaden var den senaste marknaden att avregleras i Sverige. Innan 1996 var 
elmarknaden indelad i regionala monopol som fördelades av den svenska staten 
mellan de olika aktörerna på marknaden. Avregleringen medförde att all produktion 
av och handel med el separerades från distribution av densamma. Idag är marknaden 
för produktion och handel med el helt öppen för konkurrens samtidigt som 
marknaden för distribution (nätverksamheten) fortfarande är reglerad. (Svensk 
Energi, 2004). Transport av el på nätet är således inte konkurrensutsatt utan ett 
naturligt monopol. Anledningen är att det skulle bli onödigt dyrt för samhället om 
flera företag skulle anlägga elnät och konkurrera om el-överföringen 
(www.konkurrensverket.se).  
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Problem uppstår när medarbetarna inte förstår vad organisationen försöker uppnå och 
inte heller varför det ska uppnås. Medarbetarna måste veta vilken roll de själva spelar 
och därför är det viktigt att de är väl informerade, för detta krävs en fungerande intern 
kommunikation (Smith 2005). Undersökningar har dock visat att nästan 70 % av alla 
förändringsarbeten i organisationer misslyckas på grund av en bristande intern 
kommunikation (Daly, Teague & Kitchen 2003).  
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Innan avregleringen av elmarknaden trädde i kraft 1996 hade vi i Sverige haft en 
reglerad elmarknad i närmare hundra år. Det är viktigt att ha i åtanke för att kunna 
förstå komplexiteten i den omställning som varit ett måste för energibolagen. 
Avregleringen av elmarknaden har inneburit nya förutsättningar för företagen i 
elbranschen. Från att ha verkat på en skyddad och stabil marknad har man tvingats att 
bedriva verksamheten i en dynamisk omvärld med konkurrens. Många problem ett 
företag kan möta vid en avreglering kommer från att organisationen vuxit fram ur ett 
tänkande baserat på en monopolmarknad istället för på en konkurrensutsatt marknad. 
Kundlojalitet baserad på ett monopol är sällan någon lojalitet överhuvudtaget och 
företag som agerar på en monopolmarknad kanske inte har samma krav på 
kundservice och marknadstänk som ett företag på en konkurrensutsatt marknad 
(Cheverton 2000). 
 
För att kunna konkurrera med andra aktörer har energibolagen varit tvungna att 
förbättra sina erbjudanden och sin kundservice för att attrahera nya kunder samt 
behålla de befintliga. Ett ökat utländskt ägande av kraftproduktionen, främst genom 
finska statens Fortum och tyska E.ON har minskat antalet små privata och 
kommunägda energibolag genom uppköp och avvecklingar (www.scb.se). Dessa 
uppköp har ökat koncentrationen och det har i vissa fall inneburit svårigheter. Mot 
bakgrund av dessa fusioner inom branschen ställs energibolagen inför svåra 
administrativa och byråkratiska utmaningar när olika regelverk i olika regioner och 
pågående förändringar ska hanteras. Frendin1 menar att uppköp och 
sammanslagningar av olika affärsenheter och företag kan innebära att olika system 
och kulturer bidrar till fragmenterad organisation. Utmaningen ligger i att få system 
och kulturer att samverka och här spelar den interna kommunikationen en viktig roll. 
Först när budskapen nått fram och tagits emot av alla organisationens delar kan 
långsiktig framgång uppnås (Smith 2005).   
 
Energibolagen har som tidigare nämnts, i olika utsträckningar fått en del negativ 
kritik från media och undersökningar utförda av svenskt kvalitetsindex 2003, 2004 
och 2005 visar på ett missnöje bland energibolagens kunder och att förtroendet för 
dessa är lågt. Fortum, en av de största aktörerna på elmarknaden, är det företag som 
får lägst värde på nöjdhet från sina kunder (Bilaga 1 & 2). För några år sedan hade 
Fortum stora utmaningar framför sig ifråga om kundnöjdhet.  
 
”Kunderna var helt enkelt missnöjda, vi hanterade kunderna olika, vi höll inte vad vi 
lovade och tog inte ansvar. Vi skyllde på varandra istället för att prioritera kunden 
och kundens behov”.     

(Fortums kundtidning TEAM nr:3, 2005).  
 
Konkurrensen på den nordiska marknaden förväntas öka under de kommande åren 
samtidigt som kunderna förväntas bli mer aktiva i sitt val av el-leverantör 
(Årsredovisning Fortum, 2004). Under mötet med Fortums kundombudsman 
                                                 
1 Göran Frendin kundombudsman Fortum, samtal 2005-10-24 

http://www.scb.se/
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framgick det att man på grund av den ökade konkurrensen satsar på att bli ett mer 
kundorienterat företag och ett steg i denna riktning blev bland annat införandet av en 
ombudsmannafunktion. Tillsammans byggde dessa faktorer upp en förväntan och 
skapade ett intresse för Fortum som undersökningsobjekt. 

1.4 Frågeställning 
 
Utifrån rådande situation på elmarknaden och betydelsen av intern kommunikation i 
dagens företag har författarna funnit det intressant att undersöka: 
 
• Hur den interna kommunikationen kan hjälpa ett företag i förändringsarbetet mot 

en mer kund- och marknadsorienterad organisation? 
 

1.5  Syfte  
 
Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för den interna kommunikationens 
betydelse för företag i omvandling mot en mer kund- och marknadsorienterad 
organisation och undersöka på vilket vis intern kommunikation kan utveckla 
medarbetarens engagemang och kundmedvetenhet.  

1.6 Målgrupp 
 
Författarna har valt att skriva uppsatsen ur ett organisationsperspektiv. Uppsatsen är 
författad på sådant vis att alla i ett tjänsteföretag kan få nytta av den. Alla 
medarbetare i ett tjänsteföretag kommunicerar dagligen och det kan således vara av 
intresse för alla medarbetare, oavsett vilken befattning, att få en ökad förståelse för 
betydelsen av en väl fungerande intern kommunikation.  

1.7 Avgränsningar  
  
Fortum agerar på fler marknader än den svenska men författarna har valt att avgränsa 
arbetet genom att bara se till den svenska elmarknaden. Anledningen är att en 
undersökning av Fortums verksamhet i alla länder skulle bli alltför omfattande.  
 
I Fortums organisation har de underliggande avdelningarna Fortum Markets, Fortum 
Distribution och Fortum Customer Service undersökts då det är dessa avdelningar 
som sysslar med elverksamheten. Det är också denna verksamhet som främst har 
uppmärksammats i media.    
 
Beträffande det teoretiska avsnittet har författarna valt att studera litteratur som berör 
intern kommunikation, tjänstemarknadsföring, intern marknadsföring och 
relationsmarknadsföring. Författarna har valt att inte inkludera rena 
kommunikationsteorier då de ovan nämnda teorierna ger tillräcklig grund för de 
frågor som ställs och resonemang som förs i uppsatsen. 
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2 Företagspresentation  
 
Fortum grundades 1998. Planen var att skapa en ny energikoncern genom att 
kombinera verksamheten i Imatran Voima (IVO) och det börsnoterade Neste Oyj. 
Fortums verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och 
värme, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. 
Huvudprodukterna är el, värme och ånga. Fortum finns idag representerade i 15 
länder, bland annat Sverige, Finland, Tyskland, Ryssland, Polen, Kina och Ungern. 
Verksamheten är dock först och främst koncentrerad på Norden och Baltikum. 
Fortum har i dagsläget närmare 9000 anställda, varav 3400 är anställda i Sverige 
(www.fortum.se). 
 

Fortum Corporation

Generation Portfolio Mgmt. 
& Trading ServiceHeat Distribution Markets

Customer 
Center

Customer 
Service

 

2.1 Markets 
Fortum Markets är specialiserad på elförsäljning till sammanlagt ca: 800 000 privat- 
och företagskunder samt till andra el-återförsäljare i Sverige. Sedan 1996 är 
marknaden för produktion och handel av el helt öppen för konkurrens. Fortum 
Markets agerar således som el-försäljare på den avreglerade och konkurrensutsatta 
marknaden2.  

2.2 Distribution 
Fortum Distribution är nätbolaget i Fortum med ca: 860 000 kunder i Sverige 
(årsredovisning Fortum, 2004). De driver, äger, underhåller och investerar i elnät. 
Som tidigare nämnts är transport av el på nätet inte konkurrensutsatt utan ett naturligt 
monopol. Distribution verkar således på en reglerad marknad och är därmed 
övervakade av energimyndigheten3.  

2.3 Customer service 
I början av 2004 skapade Distribution och Markets en ny gemensam enhet för 
kundservice i Finland, Sverige och Norge (Årsredovisning Fortum, 2004). Enhetens 

                                                 
2 Intervju med Andes Hellborg, Head of small customer sales Sweden, Fortum. 2005-11-09  
3 Intervju med Lotta Larsson, Kommunikationschef, Fortum Distribution. 2005-11-16 

http://www.fortum.se/
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roll är att säkerställa att slutkund får bra service och bra tjänster. De agerar 
leverantörer i förhållandet till Markets och Distribution som är beställarna av tjänster 
från Customer Service. I enheten ingår bland annat kundtjänst som handlägger 
kundernas frågor rörande allt från anslutningar till fakturafrågor.  

2.3.1 Customer Center 
 
Fortums kundtjänst finns i Arbrå och ligger under Customer Center. Kundtjänst är 
uppdelat efter olika områden som diagrammet nedan visar. Det finns således olika 
team som handlägger olika sorters frågor och inkommande samtal. Exempel är 
Företagsgrupp, Prisgrupp, Reklamationsgruppen med flera.  

 
Customer Center 

Sweden

Continuous 
Improvements

Movings / 
Agreements

Distribution 
Telephone service

Invoices / Gas Complaints / BOB2B / Pricerequest
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3. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för och förklara olika begrepp som 
induktion, deduktion och abduktion. 
 
 

3.1 Författarnas val 
 
Författarna vill få en djupare kunskap och förståelse för den interna 
kommunikationens betydelse i organisationer/företag som efter en avreglering av 
marknaden ställts inför nya utmaningar. Det här görs genom att lyfta fram enskilda 
individers upplevelser och iaktta dem i deras arbetsmiljö. Vid intervjuer är tolkningar 
och förståelse av stor vikt varför författarna anser ett hermeneutiskt synsätt vara mest 
lämplig. En undersökning av det specifikt mänskliga, det vill säga det som baseras på 
upplevda erfarenheter kräver en kvalitativ ansats. I positivismen försöker man genom 
experiment och kvantitativ data hitta förklaringar, vilket då förkastar en kvalitativ 
studie och egna tolkningar. Även det här talar för att författarna i sin uppsats utgår 
från ett hermeneutiskt synsätt. 

3.2 Induktion, deduktion och abduktion 

Vid genomförandet av en undersökning finns det olika sätt att dra slutsatser av det 
som tas in, bland annat genom induktion eller deduktion. Skillnaden mellan induktion 
och deduktion är att induktionens slutsats baseras på fakta som härleds ur 
observationer medan deduktionen härleder slutsatserna ur teorin och med logisk 
aspekt. Induktion är alltså en process för att ta fram en teori ur fakta. En 
induktionsslutsats bygger på att ett flertal observationspåståenden blir 
generaliserbara. Det finns dock ingen garanti för att nästa observation inte motsäger 
den tidigare. Det är det så kallade induktionsproblemet. Författarna funderade kring 
valet mellan induktion och deduktion och om valet av tillvägagångssätt kunde 
klassificeras som antingen induktiv eller deduktiv ansats. Tankarna ledde fram till 
begreppet abduktion, som enligt Jaensson (1997) betyder att man tar det bästa från de 
båda angreppssätten. Undersökaren tillåts här att pendla mellan induktion och 
deduktion för att så småningom komma fram till resultat som är både teoretiskt och 
empiriskt grundade. Författarna ansåg därför att abduktion torde kunna vara 
tillämplig för problemställningen. Även om det inte finns någon direkt förbindelse 
mellan abduktion och hermeneutik kan den ses ha vissa likheter med en hermeneutisk 
spiral, genom att man utför en tolkning av fakta man redan har en viss förförståelse 
utav. 



 
Intern kommunikation ett verktyg för extern framgång – En fallstudie av energibolaget Fortum 

 
 

  8   

4 Metod 

I följande avsnitt kommer författarna att diskutera kring undersökningen i form av en 
kvalitativ ansats samt redogöra för valet att arbeta med fallstudier. 

 

4.1 Undersökningsmetod - en kvalitativ studie 
 
Författarna har genomfört en fallstudie i energiföretaget Fortum. Syftet med en 
fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp (som alltså innehåller många fall av 
olika sorter vid olika tidpunkter) och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och 
säga att fallet i fråga för att representera verkligheten (Ejvegård 1996). Tolkningarna 
från direkta iakttagelser måste fås att överensstämma med information från 
exempelvis skriftliga och muntliga källor (Engwall, 2004). 

Författarna har genomfört kvalitativa intervjuer med anställda i enheterna Markets, 
Distribution, Customer Service. Merparten av intervjuerna har genomförts i 
kundtjänst som ligger under Customer Service. Kundtjänst spelar en viktig roll i 
organisationen då det är den avdelningen som har hand om den dagliga kontakten 
med företagets kunder. Författarna fann det intressant att titta på hur man med hjälp 
av den interna kommunikationen arbetat för att bli en kund- och marknadsorienterad 
organisation. Författarna har även lyssnat in på samtal i kundtjänst för att se hur 
medarbetaren agerar i sitt dagliga arbete och tittat på hur man i kundtjänst hanterar 
klagomål och synpunkter från kunderna 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumall. I korthet innebär det att 
intervjuarna vid undersökningstillfället har en checklista med förbestämda 
frågeområden som enda underlag (Darmer & Freytag 1995). 

4.2 Metoddiskussion 
 
Fallstudien och abduktion stämmer väl överens då fallstudien tillåter att nya uppgifter 
som framkommer kan tolkas och användas löpande under tiden för empirins 
insamling. Genom att göra så kan oförutsedda händelser utnyttjas för att öka 
förståelsen under empiriinsamlingens pågående samtidigt som teoretiska referenser 
kan användas för att berika studiens slutresultat (Jaensson, 1997). Då författarna valt 
att endast undersöka ett företag kan det vara svårt att nå en full representation av 
verkligheten, varför man måste vara försiktig med de slutsatser man drar. Slutsatserna 
kan ses som indicier och får kanske värde först när det finnes andra indicier, 
inhämtade genom andra forskningsmetoder, som pekar åt samma håll (Ejvegård 
1996). Författarna har därför genom att se till andra undersökningar genomförda med 
annan undersökningsmetod försökt stärka sina egna slutsatsers generaliserbarhet. 
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Då syftet författarna satt upp till viss del karakteriseras av en generalisering kan 
läsaren fråga sig hur det kan uppnås med hjälp av en fallstudie i ett företag. Svaret är 
att det mycket väl kan genomföras med endast ett fåtal fall eller som i det här 
avseendet endast ett fall. Det sägs ibland att ”delen uttrycker helheten” vilket syftar 
på helhetsförståelsen av ett fenomen. För att ge styrka till fallstudien har författarna 
försökt arbeta med stor närhet till undersökningsobjektet och tittat på många 
variabler. Vinsten med detta tillvägagångssätt är att man inte behöver ge sig in i den 
stora beskrivningen utan kan på ett begränsat utrymme ändå ge läsaren en uppfattning 
om hur något går till eller ser ut (Ejvegård 1996).  
 
För att undvika alltför standardiserade och bundna svar föll som nämnts författarnas 
val på en semistrukturerad intervjumall. Undersökningssituationerna liknar här 
vanliga samtal vilket ger författarna möjlighet att ställa följdfrågor som uppkommer 
under intervjuerna. Intervjuaren kan således fritt följa de trådar som intresserar 
honom eller som han genom påverkan av den intervjuade kommer in på. Viktigt är 
dock som Ejvegård (1996) skriver att först tänka igenom vad intervjun ska tjäna till 
och vilka frågor som måste ställas, även om man inte är bunden till vissa 
formuleringar.  

4.3 Sekundärkällor 
 
Författarna har som bakgrund till den empiriska undersökningen gjort en 
litteraturgenomgång för att skapa sig en större förståelse för problemområdet. 
Information har inhämtats från böcker, tidskrifter artiklar och myndigheter.  

4.3.1 Urval av sekundärkällor 
Objektiviteten är en viktig faktor vid valet av sekundärdata. Författarna har i sitt val 
av sekundärdata utgått från en rad olika källor i förhoppning om att få ta del av olika 
infallsvinklar och synpunkter kring problemområdet.  
 
Författarna har i utformandet av uppsatsen först och främst valt att utgå från litteratur 
som berör intern kommunikation. Valet grundas på att uppsatsens kärna består av den 
interna kommunikationens betydelse i organisationer i förändring. Författarna har 
även valt att utgå från litteratur som belyser intern marknadsföring, 
relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring då nämnda områden ses som 
komplement till teorierna om intern kommunikation.  
 
Vid litteratursökningen via databaser på Internet har författarna koncentrerat sin 
sökning till två olika databaser. Författarna har även valt att titta på undersökningar 
från olika instanser såsom statistiska centralbyrån (SCB) och svenskt kvalitetsindex 
(SKI).  
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4.3.2 Kritik mot sekundärkällor och bakgrundsinformation 

Det är viktigt att bedöma allt material som används ur både saklighets- och 
objektivitetssynpunkt. Ämnesvalet bör vara fritt från värderingar och känslor, vilket 
kan vara svårt eftersom tidigare erfarenheter och värderingar lätt kan påverka 
författarna (Eriksson & Wiederschein-Paul 1999). Uppsatsförfattarna har eftersträvat 
att uppnå objektivitet genom att använda många olika källor och även låtit 
utomstående personer läsa uppsatsen. Ett viktigt uttryck vid vetenskaplig utredning är 
relevans. Med detta avses att utredaren medvetet ska studera sammanhang som är 
eller borde vara betydelsefulla inte bara för utredaren, utan också för andra människor 
eller grupper av människor. Alla anställda kan ha fördelar av att läsa denna uppsats, 
vilket gör att den har en hög grad av relevans.  

När något rycks ur sitt sammanhang, kanske förkortas i en resumé, kan 
förvanskningar uppstå. Huvudregeln bör därför vara att finna viktiga fakta hos 
ursprungskällan (Ejvegård 1996). I några av böckerna refererar dess författare till 
andra forskare och författare. Författarna har i vissa fall inte hittat ursprungskällan till 
informationen som använts vilket kan ha minskat några källors tillförlitlighet.  

4.4 Primärdata 
 
Till grund för den empiriska delen av uppsatsen har kvalitativa intervjuer genomförts 
i Fortum både med anställda på Markets, Distribution, Customer Service samt med 
personer i företagets kundtjänst. 

4.4.1 Insamling av primärdata 
 
Arbetet med intervjuerna inleddes med att författarna via telefon kontaktade 
personerna som fanns på förteckningen (Bilaga 2). Möten bokades sedan in med 
personer på Fortums huvudkontor i Stockholm. Dagarna innan mötena skickade 
författarna ut information innehållande uppsatsens syfte, problemställning till 
respondenterna. Det gjordes för att respondenterna skulle få en uppfattning om vilka 
frågeområden som skulle behandlas under intervjun. Intervjuerna ägde dels rum på 
Fortums huvudkontor i Stockholm och dels hos Fortums kundtjänst i Arbrå där 
författarna tillbringade två dagar. Sammanlagt genomfördes 11 intervjuer. 
 
I Stockholm genomfördes fyra intervjuer med personer från Distribution, Markets och 
Customer Service samt med kundombudsmannen. Intervjuerna pågick i ungefär en 
timme och genomfördes i bokade mötesrum på kontoret. 
 
I Arbrå genomfördes intervjuer med platschefen för kundtjänst, tre teamledare samt 
med tre handläggare. Intervjuerna varade även här i ungefär en timme och författarna 
hade här ett rum till sitt förfogande där intervjuerna genomfördes. 
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Varje intervju spelades in digitalt så att författarna lättare kunde gå tillbaka och lyssna 
igenom materialet. Förhoppningen med att spela in intervjuerna var att i efterhand ha 
möjligheten att finna information som kanske inte uppmärksammades under 
intervjusituationen. Vid sidan av intervjuerna samlades primärdata även in genom 
medlyssning hos två handläggare i kundtjänst. Medlyssningen varade i två timmar per 
handläggare. 

4.4.2 Val av respondenter 

Kundombudsmannen vid Fortum skickade författarna en förteckning över personer 
han trodde kunde vara relevanta för undersökningen. Förteckningen innehöll 
uppgifter såsom namn, telefonnummer avdelning och position på personer som kunde 
kontaktas i första, andra respektive tredje hand (Bilaga 2). Författarna valde sedan ut 
personer att kontakta och de kunde i sin tur hänvisa författarna vidare om de ansåg att 
han/hon inte var rätt person att tala med. 

När författarna anlände till Arbrå och Fortums kundtjänst togs en inledande kontakt 
med platschefen. Under denna kontakt lade författarna fram sina önskemål om att få 
intervjua olika personer i kundtjänst med olika ansvarsområden. Önskemålen 
beviljades och författarna kunde intervjua personer som ansågs relevanta för 
undersökningen. 

4.4.3 Kritik mot urval av respondenter 
 
Svårigheten med valet av respondenter kännetecknades av det faktum att författarna 
inte från början kände till intervjuobjektets organisation. Författarna visste inte vilka 
personer som skulle kontaktas varför kundombudsmannen gav författarna förslag på 
personer han ansåg kunde vara relevanta för undersökningen. Nackdelen var således 
att författarna inte själva kunde bestämma med vilka personer man skulle prata med 
utan det blev i viss grad styrt av kundombudsmannen.  

4.4.4 Utformning av intervju 
 
Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att känna till den så kallade 
intervjuareffekt som kan uppstå. Intervjuareffekten i en undersökning har att göra 
med samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade (Eriksson & Wiederschein-
Paul 1999). Det är exempelvis viktigt att uppträda på ett neutralt sätt, undvika att 
lägga egna värderingar i frågorna och att välja en för respondenten bekväm plats. I 
hopp om att få ut ett så användbart resultat som möjligt försökte författarna vid 
intervjuerna att ta alla dessa faktorer i beaktning. 
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4.4.5 Intervjuinnehåll 
 
Författarna valde ett fåtal fasta frågor som skulle ställas till respondenterna. 
Inledningsvis fick respondenterna tala om sin position, sina ansvarsområden med 
mera. Respondenterna fick svara på dessa inledande frågor för att författarna ville se 
om svaren kunde tolkas på ett speciellt vis utifrån respondentens position i 
organisationen. 
 
Efter dessa fasta frågor gavs respondenten utrymme att komma med egna reflektioner 
kring ämnet. Diagram från olika undersökningar och bilder visades upp för 
respondenten som fritt fick tolka dessa. Det här gav författarna möjlighet att gå 
utanför ramarna och istället gå djupare in med följdfrågor på områden som inte från 
början var planerade. Svaren och kommentarerna som gavs ledde till att intervjuerna 
sinsemellan blev olika. Den positiva effekten blev att många olika synpunkter och 
tankar framfördes. 
 
4.4.6  Kritik mot utformning av intervjuer  
 
Vid genomförande av kvalitativa intervjuer uppstår alltid vissa problem som är 
kritiska för undersökningens tillförlitlighet. Det kan handla om allt utifrån fel i 
tolkningen av materialet till fel i rapporteringen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
1999). 
 
Det finns risk för att frågorna som ställs under intervjun inte uppfattas som relevanta 
av respondenten. Det kan till exempel vara så att personen i fråga inte ser intern 
kommunikation som ett betydelsefullt verktyg. Det betyder att svaren i detta fall kan 
bli missvisande (Lantz 1993). 
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5. Teori 

Valda teorier har bestämts med utgångspunkt i det berörda ämnet. Att gå ifrån att 
leda ett företag på en marknad med liten eller ingen konkurrens, mot att leda ett 
företag på en mer konkurrensutsatt, kund och marknadsorienterat marknad, ställer 
som tidigare nämnt en hel del på sin spets. Uppsatsförfattarna har utifrån det här valt 
att se till teorier rörande intern kommunikation, marknadsföring och kundrelationer 
för att dessa ska vara gångbara för det valda ämnesområdet och undersökta 
företaget. 

 

5.1 Inledning 
 
Jaensson (1997) menar att kundkontakten är en central utgångspunkt i 
marknadsorienteringen. Kunden ska placeras i fokus, vilket innebär att företaget tar 
sin utgångspunkt i kundernas behov och önskemål, där kunderna ska styra företagets 
utbud samt ha inflytande på vilken problemlösning som erbjuds. Även om det 
fortfarande inte finns något vetenskapligt bevis på att det finns ett samband mellan 
marknadsorientering och lönsamhet går det att logisk resonera sig fram till att när 
kunderna får större uppmärksamhet och därigenom större inflytande på företagets 
agerande leder detta förhoppningsvis till nöjdare och trognare kunder. Följdeffekten 
torde bli en större lönsamhet för företaget och sammanfattningsvis förefaller det som 
om uppfattningen är att både kunder och företag vinner på ett marknadsorienterat 
synsätt (Jaensson 1997). I arbetet mot en mer marknadsorienterad organisation spelar 
den interna kommunikationen en viktig roll. Något som kommer att belysas i detta 
kapitel. 
 
Figuren nedan visar att när konkurrensen är låg och valfriheten för kunden är 
begränsad så måste kundmissnöjet vara förhållandevis stort innan kunden byter. 
Marknaden kännetecknas av en tröghet. En ökad konkurrens med fler valmöjligheter 
för kunden gör marknaden instabil. En relativt liten ökning i kundmissnöjet kan göra 
att kunden byter (Cheverton 2000). 
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Figur 1. När kunder byter leverantör  
Källa: Cheverton (2000) 

 
 

5.2 Kommunikation 
 
Kommunikation har blivit en allt mer uppmärksammad aspekt vid studiet av 
organisationer. De kommunikativa förhållandena har stor betydelse för en 
organisation beträffande struktur och kultur. Kravet på ledare att kommunicera på ett 
bra sätt har ökat på senare tid, något som förutsätter en väl fungerande 
informationsenhet som stöd (Larsson 2001). 
 
Människor kommunicerar med varandra som enskilda individer eller inom tillfälliga 
grupperingar. Men kommunikation sker också i stor utsträckning när vi ingår i fasta 
grupper som organisationer och företag. Då organisationer utgörs av ett antal 
individer uppstår det kommunikationsproblem när information förhindras och 
försvåras inom organisationen (Larsson 2001). Det kan ske genom att en mellanchef 
bara meddelar en högre chef det han/hon tror att personen ifråga vill höra. I större 
organisationer med hierarkier och många beslutsnivåer hör det också till vardagen att 
information ändrar form och innehåll mellan de olika nivåer den passerar. 
 
Kommunikation är en av de viktigaste komponenterna i en fungerande organisation. 
Begreppet kommunikation inkluderar företags, myndigheters och intresseorgans alla 
kommunikativa handlingar och interaktioner. Det här kan struktureras på olika sätt 
(Larsson 2001). En första indelning kan göras i intern och extern kommunikation. En 
andra indelning kan göras i formella och informella kontaktformer. I figuren nedan 
ges en översikt av kontaktformerna i de fyra fält som skapas när dessa kombineras. 
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Figur 2: Översikt av formell 
och informell kommunikation i 
relation till extern och intern 
kommunikation 
Källa: Larsson (2001) s. 67 

 
 

Gränsen mellan intern och extern kommunikation är inte helt given. Det interna 
arbetet används i allt högre grad i externa syften, samtidigt som det externa arbetet 
fått alltfler interna kopplingar. 

5.3 Intern kommunikation 
 
I de flesta organisationer betraktas tillgång till relevant information vara av godo. 
Några vanliga motiv till att arbeta med intern information är att sådan ger 
medarbetarna överblick, skapar enighet och mål, ger bättre beslutsunderlag, skapar 
vi-anda, underlättar samarbete, underlättar delegering av befogenheter och ger en 
ökad effektivitet i organisationen. Problemet ligger dock i att veta vad som är god och 
effektiv intern kommunikation (Smythe 1996). 
 
Den interna kommunikationen har två huvuduppgifter i en organisations 
förändringsarbete. Den första är att skapa en förståelse hos medarbetarna för orsaken 
till förändringen och varför denna förändring genomförs. Den andra är att införa 
processen i samarbete med dem som berörs av förändringen (Smythe 1996).  
 
Sannolikt finns det i alla tjänsteorganisationer någon form av interna problem. Det 
kan handla om en allmän tröghet eller ovilja till förändring. En dålig intern 
kommunikation kan leda till att medarbetare passiviseras, blir återhållsamma med 
sina bidrag och avstår från att aktivt vara med och utveckla den egna organisationen 
(Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
De interna problem som uppstår i en organisation är ofta enklare att hantera om den 
interna kommunikationen ägnas mer tid. Knapphändig, oklar eller felriktad 
information är exempel på brister i den interna kommunikationen. Här är det dock 
viktigt att inte bara påpeka vikten av information utan även kommunikation, att se 
vad som sker med den information som finns i företaget. Ofta handlar det inte om en 
brist på information, snarare om en brist på kommunikation. Informationen som finns 
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i en organisation måste kommuniceras på ett bra sätt för att den ska nå fram till 
personen som behöver den. 
 
Andra faktorer som kan bidra till kommunikationsproblem är att medarbetare i 
grunden har olika värderingar. Att det sedan kan vara så att mål och visioner är oklara 
samt att den interna dialogen inte fungerar, kan även det bidra till problem i 
kommunikationen. En orsak som ofta framhålls är bristfälliga kontaktytor mellan 
medarbetare. Dålig intern kommunikation ses som en av de främsta orsakerna till 
varför medarbetare inte känner sig tillfreds med arbetet. Det kan även vara så att man 
inte känner till ledningens vision eller anser att informationen inte är ärlig och öppen 
(Proctor & Doukakis 2003). 
 
När kommunikationsproblem i organisationer diskuteras är det viktigt att ställa frågor 
kring det interna stödet. Hur uttrycks stöd och support i sättet att kommunicera? 
Påverkas stödets effektivitet av sättet det uttrycks på? Det går att finna flera svar på 
dessa frågor, men vad som återkommer är fokus på företagets främsta interna resurs, 
medarbetarna. Hantering av information och attityder är en uppgift som har stor 
betydelse för att kunna förverkliga en servicekultur. Medarbetarna i frontlinjen, i 
företagets kundtjänst, tenderar ibland till att bli isolerade i organisationen (Smith 
2005). Kommunikationen fungerar då dåligt i båda riktningarna och de medarbetare 
som möter kunderna går miste om kunskap och förståelse för företagets mål och 
visioner. 
 
Kreps (Larsson 2001) vill belysa vikten av att skapa en balans mellan stabilitet och 
flexibilitet i organisationen. En alltför stor stabilitet kan leda till en försämrad 
flexibilitet och innovationsförmåga och vice versa. En hög flexibilitet kan förvärra 
organisationens stabilitet. Vidare menar han att den interna kommunikationen bidrar 
till stabilitet och den externa kommunikationen till nytänkande och flexibilitet. 
Ovannämnda resonemang anser författarna vara aningen förenklad då även den 
interna samverkan bidrar till innovation och flexibilitet. 
 
För att den interna kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt krävs det att ett 
antal kriterier blir uppfyllda. Vanligt förekommande kriterier är saklighet, 
trovärdighet, aktualitet och snabbhet. Vidare ställs även krav på att informationen är 
fyllig, komplett, konsekvent och koordinerad (Larsson 2001). 

5.3.1 Interna kommunikationsvägar 
 
Kommunikation sker i olika riktningar i en organisation. Information flödar i en 
nedåtriktad ström, från ledning till anställda. Strömmen av information flödar också 
uppåt från de anställda i frontlinjen vidare till ledningen. Det handlar här om 
medarbetarnas bidrag i form av tankar, idéer och synpunkter. Vidare strömmar 
information även horisontellt, från anställda inom en enhet eller i olika enheter på 
samma nivå. Slutligen går det även att urskilja en tvärgående ström av information 
där kommunikation sker mellan individer i olika enheter och olika nivåer. 
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För att kunna uppnå en så god intern kommunikation som möjligt krävs att dessa 
olika kommunikationsriktningar fungerar. Det räcker alltså inte att ledningen kan 
kommunicera ut sitt budskap, minst lika viktigt är att de anställda lämnas utrymme 
för att få utrycka sina åsikter. Även den tvärgående kommunikationsströmmen är av 
betydelse då den skapar förutsättningar för samarbete över enhetsgränserna och 
därigenom förbättrar organisationens anpassningsförmåga och flexibilitet. Trots att ett 
företag kan har fungerande kommunikationskanaler är det inte någon garant för att 
informationen som kommuniceras tas emot eller accepteras. Detta kan bero på att 
mottagarna av informationen har ett annat perspektiv, behov eller att andra normer 
existerar (Power & Rienstra 1999). 

5.3.2 Värderingar 
 
De senaste åren har kännetecknats av ett ökat intresse för värderingsfrågor bland 
företag. Det pratas ofta om att skapa en gemensam värdegrund. Många brister i den 
interna kommunikationen har sin grund i en för svag koppling till företagets 
värderingar. När det finns mycket att göra är det lätt att bara fortsätta i samma spår 
utan att förankra företagets gemensamma värderingar. Det här kan leda till ett reaktivt 
förhållningssätt snarare än ett proaktivt (Smith 2005). 
 
Ledningens engagemang och trovärdighet spelar en betydelsefull roll för resultatets 
trovärdighet och för delaktigheten och kommunikationen i förändringsarbetet. Smith 
(2005) skriver att det är viktigt att hitta skillnaderna mellan ledningens och 
medarbetarnas uppfattning om det som händer i organisationen. När dessa är 
identifierade kan de också överbyggas och först då kan ledningen ta del av 
medarbetarnas tankar och åsikter rörande företagets värderingar. 
 
I förändringsarbeten är det viktigt att medarbetarna informeras om syftet och målet 
med förändringarna. Förstår inte medarbetaren varför förändringar genomförs kan det 
leda till de tappar energi, tempo och intresse för satsningen. Tonvikten i 
värderingsarbetet bör således ligga på den öppna dialogen och inte konstruktionen av 
ett nytt dokument. Välformulerade dokument som kavlas ut i många organisationer 
upplevs ibland som otydliga och det blir svårt för medarbetaren att förstå vad det 
innebär just för honom eller henne (Smith 2005). 

5.4 Intern marknadsföring 
 
Intern marknadsföring har som begrepp sitt ursprung i en idé om att man ”säljer” 
arbeten inom tjänsteekonomin. Begreppet har sedan vidare diskuterats av bl.a. 
Christian Grönroos (1997) som menar att ledningen för ett tjänsteföretag måste vara 
beredda på att ta hand om sina medarbetare för att nå framgång i sin tjänsteleverans. 
Tjänsteföretag behöver en kvalitetsinriktad och serviceorienterad företagskultur som 
ger medarbetare vägledning i deras dagliga arbete. Det handlar om hur de förväntas 
agera, inte minst i krångliga och oförutsedda situationer. En kundorienterad kultur 
grundläggs internt och får konsekvenser internt, varför det är viktigt att skapa sig 
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förståelse för, samt kunskap om medarbetarnas behov, krav och förväntningar. På ett 
mer strategiskt plan är den interna marknadsföringen viktig i arbetet med att skapa 
mening och sammanhang utifrån företagets affärsidé och övergripande mål 
(Echeverri & Edvardsson 2002). Det handlar även om att på bästa sätt utnyttja 
informationskanaler inom organisationen för att kunna uppnå en fungerande 
interaktivitet mellan medarbetare på olika nivåer. Medarbetare som möter kunderna 
får värdefull information i det mötet, information som måste föras vidare in i 
organisationen. Det här ställer krav på att den interna kommunikationen fungerar. 
 
Empowerment ingår som begrepp och del i den interna marknadsföringen. Den 
svenska översättningen, bemyndigande, anser författarna ger en klarare bild av vad 
det innebär. För medarbetarens del innebär det att de ges ett större mått av 
befogenheter så att de själva ska kunna avgöra vad som ska bli tongivande i 
servicemötet. Begreppet har kommit att bli en del i många företags personalstrategi. 
Ett bemyndigande förutsätter att medarbetarna vill bidra till förbättringsarbetet genom 
att de hålls informerade, tränas och kommer in i organisationen rent socialt. De måste 
följaktligen också vara medvetna om vilka befogenheter och ansvar de har. Det är 
alltså viktigt att från ledningsnivå kommunicera ut vilka befogenheter och ansvar som 
gäller för medarbetarna i frontlinjen. Det antas även att de internt kan bli motiverade 
att agera effektivt med känsla för själbehärskning och självdirigering. Viktigt att 
påpeka är dock att det här är ytterst kontextspecifikt, alla söker inte en personlig 
utveckling i sitt arbete. Det finns inte heller något färdigt mall att tillgå för att skapa 
empowerment eller bemyndigande (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
En annan del i del interna marknadsföringen är ledarskapet som utgör en viktig del i 
alla organisationer. För ledningen innebär empowerment att alla nivåer är medvetna 
om att en förankrad och fungerande empowerment kommer leda till ett för många, 
nytt sätt att arbeta på. Ett starkt engagemang från ledningen är nödvändigt men om 
det inte förmedlats till chefer på mellannivå, där belöningssystem ofta är baserade på 
hur väl man uppnår vissa kostnadsnivåer, kommer det skapa konflikter med den 
medarbetare som nu lärt sig arbeta mer serviceinriktat. När ledningen inte agerar som 
förebilder och ger medarbetarna sitt fulla stöd blir det svårt att förankra ett 
gemensamt arbete mot en kund- och marknadsorientering (Smith 2005). Bra 
ledarskap handlar alltså inte i första hand om att hitta förstklassiga medarbetare, utan 
snarare om att få ”vanliga” medarbetare att nå förstklassiga resultat (Eklund 2002). 
För att det här ska lyckas krävs det att man kommunicerar med sina medarbetare. 
Utan ett bra ledarskap kommer den interna kommunikationen och den interna 
marknadsföringen stöta på hinder. 
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5.5 Medarbetarens roll 
 
“Employees or how they are engaged in the change process is often portrayed as the 
determining factor whether organisational change is achieved or not” (Kitchen & 
Daly 2002). 
 
Som tidigare nämnts har frontpersonalen kanske den allra viktigaste rollen i ett 
tjänsteföretag. Det är de som är företagets ansikte utåt och också kommer i kontakt 
med kunderna i ”sanningens ögonblick”. Kundernas uppfattning om tjänstekvaliteten 
beror i stor utsträckning på hur de uppfattar medarbetarna med avseende på till 
exempel kunskap och engagemang. Det är i mötet mellan medarbetare och kund, i 
sanningens ögonblick, som många tjänster kommer till och blir påtagliga. Det blir ett 
kvalitetsavgörande möte. Kanske bör medarbetarna därför ses som en del av tjänsten 
och dess kvalitet och inte enbart som resurser. 
 
Grönroos (1992) menar att flertalet medarbetare har en komplicerad ställning i 
tjänsteproduktioner. De har ofta dubbelt ansvar, i första hand måste 
snabbköpskassören, bankkassören, servitören, hotellreceptionisten eller 
kundcenterarbetaren kunna klara sina yrkesmässiga plikter. Samtidigt måste de alla 
förstå att det sätt på vilket de utför sina plikter är ett marknadsföringsjobb. Således får 
vi ett antal ”deltidsmarknadsförare”. I många tjänsteorganisationer är dessa 
deltidsmarknadsförare många fler än specialisterna på marknadsavdelningen. Vidare 
menar Grönroos att medarbetare på produktionsavdelningarna och kundtjänst ofta 
fokuserar på att klara produktionen istället för att bry sig om de aktiviteter som 
påverkar kunderna, aktiviteter som anses ligga på marknadsavdelningens bord. Fokus 
kan således hamna på arbetets tekniska aspekter istället för att ägna kundrelationen 
mer uppmärksamhet. En marknadsavdelning är alltså ingen ursäkt för resten av 
organisationen skall sluta känna ansvar för kunderna. 
 
Marknadsföringens idé har flitigt diskuterats de senaste åren: kunden i centrum! 
Tyvärr är den förstådd av alltför få av dem som uttalar det. Det uppfattas kanske av 
många som en modeföreteelse som kan vara trendigt att bekänna sig till eller som ett 
trick att fånga kunder (Gummesson 2000). Gamla värderingar försvinner nämligen 
inte automatiskt genom att nya värderingar såsom ”kunden i centrum” tas fram. Det 
som sker är kanske snarare att gamla värderingar sopas under mattan från var de 
fortsätter att påverka verksamheten. 
 
Den offentliga sektorn präglas fortfarande i alltför stor utsträckning av 
byråkratjuridiska värderingar. Dessa karakteriseras av stelbenthet, juridiskt 
fikonspråk, interna rutiner och av kundens okunnighet med mera. Tyvärr existerar 
även sådana värderingar inom det privata näringslivet. Gummesson (2000) menar att 
relationsmarknadsföringen kräver värderingar som utgår ifrån goda relationer och 
service. Utan kunder, inga intäkter och därför ska kunden sättas i centrum och det är 
leverantörens uppgift att skapa värde för denne. 
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5.6 Hantering av kundsynpunkter och klagomål 
 
Utifrån ovanstående resonemang är det inte svårt att belysa vikten av att ha en 
serviceinriktad frontlinje i organisationen. En frontlinje eller kundtjänst som förstår 
värdet av att ta tillvara på kundsynpunkter och klagomål. I moderna 
tjänsteorganisationer får inte ett klagomål ses som ett misslyckande. Man bör istället 
se fördelen av att identifiera negativa kundsynpunkter så att företaget får möjligheter 
att förbättra sådant som man tidigare haft svårt att hantera. Information om 
återkommande kvalitetsproblem kan användas som underlag för utveckling av nya 
och befintliga tjänster (Echeverri & Edvardsson 2002). Det gäller att företag utvecklar 
metoder för att effektivt kunna ta tillvara på klagomål och synpunkter från sina 
kunder. Även om det finns många företag som utvecklat program för 
klagomålshantering och synpunkter, har få företag utvecklat program för att analysera 
och minska antalet klagomål. Grunden i resonemanget ligger i att man bör söka 
orsakerna till problemen istället för att för stunden bota symtomen (Schibrowsky & 
Lapidus 1994). 
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6. Empiri och Analys 
 
I följande avsnitt har författarna valt att sammanföra empiri och analys. Resultaten 
redovisas löpande tillsammans med analys och diskussion. Det här görs för att 
undvika en ren beskrivning av den insamlade empirin och för att framhålla de enligt 
författarna viktigaste resultaten i den undersökningen. 
 

6.1 Värderingar 
 
Faktorer som kan bidra till kommunikationsproblem är att medarbetare i grunden har 
olika värderingar. Oklara mål och visioner bidrar också till problem i 
kommunikationen och medarbetarens vilja att ta till sig det som kommuniceras. En 
kvalitetsinriktad och serviceorienterad företagskultur som ger medarbetare 
vägledning i deras dagliga arbete är viktigt för de flesta tjänsteföretag. Vägledningen 
kan kännetecknas av de värderingar som finns i ett företag. Det framkom tidigt under 
de första intervjuerna att Fortums värderingar har varit och är en mycket viktig del i 
omställningsarbetet mot en mer kund- och marknadsorienterad organisation varför 
författarna tittade närmare på hur Fortum arbetat med sina värderingar. 
 
”Förut var detta en passiv organisation där rutiner styrde.” 
 
Fortum har under de senaste åren gjort stora satsningar på implementeringen av 
företagets värderingar och i omställningen mot en mer kund- och marknadsanpassad 
organisation har kommunicerandet av dessa värderingar fått ett stort utrymme. Syftet 
har varit att bygga en gemensam kultur som vilar på Fortums värderingar och skapa 
förståelse för hur var och en kan vara delaktig i dessa värderingar. 
 
”Det har handlat om kommunikation från ledningsnivå med tydliga direktiv där 
kunden kommer i första hand och att detta inte är något som går att backa ifrån.” 
 
Olika delar i organisationen har dock kommit olika långt i arbetet med värderingarna 
och de har fått bättre genomslagskraft på vissa ställen än andra. På Fortum 
Distribution har de inte fått den genomslagskraft man önskat. Det faktum att 
Distribution agerar på en reglerad marknad medan Markets agerar på en avreglerad 
marknad kan ha bidragit till hur långt man kommit med värderingarna. För 
exempelvis en nätplanerare på Distribution med en liten eller obefintlig kundkontakt 
kan det vara svårt att se nyttan av att hela tiden arbeta utifrån kundens behov eller att 
se hur det arbetet påverkar kunden. För en handläggare i kundtjänst eller anställd på 
Markets med en större kundkontakt är det enklare att förstå hur arbetet som utförs 
påverkar kunden. I Distribution kan det precis som Gummesson (2000) skriver vara 
så att fokus mer ligger på arbetets tekniska aspekter än på kundrelationen. Det här 
kanske har lett till att Distribution, som inte har den nära kundkontakt Markets har, 
känner att det är Markets ansvar att ta hand om kunderna.  
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Värderingarna har som tidigare nämnts varit ett viktigt verktyg i omställningen mot 
en mer kundorienterad organisation. Om man som exempelvis nätplanerare på 
Distribution inte förstår vikten av att vara kundorienterad blir det följaktligen svårare 
att ta till sig de värderingar som man antas arbeta efter vilket följande citat 
exemplifierar. 
 
”Värderingar känner alla till att vi har. Det är svårare att säga vad de betyder för 
just mig i mitt arbete.” 
 
”Vi har haft en svag vision som funnits på papper men ej konkretiserats.” 
 
Ledningen måste tydligt informera alla medarbetare varför de anser värderingsarbetet 
viktigt. Medarbetarna kan uppleva svårigheter att ta ställning när de som inbjuder till 
en kommunikativ process inte gör klart vad man inbjuder till och förklarar vad syftet 
är (Smith 2005). Det här leder in till problematiken mellan Distribution och Markets 
gällande syn på och förståelse för varandra. Dessa enheter fungerar som två företag 
med olika förutsättningar men inom samma koncern. För kunden finns bara ett 
Fortum men inom Fortum finns olika avdelningar som kanske ser på kunden på olika 
sätt. Det här bidrar till hur man kommunicerar och ser på varandra inom koncernen. 
En god intern kommunikation ger medarbetarna överblick, skapar enighet och mål, 
ger bättre beslutsunderlag och skapar vi-anda, underlättar samarbete med mera. Det 
framkom dock under en intervju med en medarbetare på Distribution att det finns en 
dålig kunskap hos andra avdelningar om vad regleringen innebär för Distributions sätt 
att arbeta.  
 
”Jag är övertygad om att vi på Distribution upplevs som bromsklossen och 
bakåtsträvaren i organisationen.” 
 
Om Distribution uppfattas som en bromskloss eller bakåtsträvare på grund av 
okunskap om deras verksamhet kan det enligt författarna ses som ett tecken på ett 
kommunikationsproblem. Även om fungerande kommunikationskanaler existerar är 
det inte någon garant för att det som kommuniceras tas emot eller accepteras. Power 
& Rienstra (1999) skriver att det kan bero på att mottagarna av informationen har ett 
annat perspektiv, behov eller att andra normer existerar. Kanske har Distribution 
misslyckats med att förklara de lagar och regler som utgör förutsättningarna för deras 
verksamhet och hur dessa skiljer sig från andra avdelningars förutsättningar. 
Medarbetarna på olika avdelningar verkar inte heller ha tillräckligt med kunskap om 
varandra för att få den överblick som krävs för skapandet av den enighet och vi-anda 
som behövs för ett lyckat samarbete. Om avdelningarna och enheterna inom 
organisationen endast fokuserar på den egna verksamheten blir det svårt att förankra 
företagets värderingar (Smith 2005). Här är det viktigt att Distribution själva tar 
ansvar för hur andra avdelningar uppfattar dem genom att kommunicera rätt bild av 
sig själva. Det här är viktigare än att framhålla övriga avdelningars felaktiga syn på 
Distribution. Detta är också något som Distribution arbetar med idag men man har 
inte kommit ända fram. 
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I kundtjänst har Fortum arbetat med att implementera och kommunicera ut 
värderingarna i 4 steg. Steg 1 innefattade alla medarbetare i kundtjänst. Det handlade 
bland annat om värderingar på individnivå. Man har arbetat mycket genom 
upplevelsebaserade övningar för att konkretisera saker samt genom diskussion. Var 
och en skrev ett brev till sig själv om vad man skulle sluta att göra och vad man skulle 
fortsätta göra samt vad man skulle bli bättre på. I steg 2 arbetade man på teamnivå. 
Värderingarna togs återigen upp som grund för allt arbete, tillsammans med teamen 
som teamets utveckling, samarbete, gemensamma mål, samverkan och feedback 
(Fortum Team, 2005). Man fokuserade på frågor om hur värderingarna kunde 
omsättas i det dagliga arbetet. I steg 3 samlades alla teamledare och teammangers 
ihop kring ämnen som värderingsstyrt ledarskap, hur man kan referera till 
värderingar, värderingar i beslutsfattandet och kommunikation. I fjärde steget var alla 
medarbetare med igen och man arbetade med att konkretisera det som bearbetats 
under det tre första stegen. 
 
Under intervjuer med handläggare och teamledare i kundtjänst har det framkommit 
att värderingarna är något som alla känner till och anser vara bra. Värderingarna har 
gjort vardagen enklare i och med att man som handläggare ibland har möjlighet att gå 
utanför ramarna och rutinerna och kan fatta beslut utifrån värderingarna. Det finns en 
större trygghet i att ta egna beslut. Värderingarna har för medarbetarens del inneburit 
att de fått ett större mått av befogenheter att själva avgöra vad som ska bli tongivande 
i servicemötet, något Echeverri och Edvardsson (2002) talar om i termer av 
empowerment och bemyndigande.  Genomgående har kompassen för varje team 
framhållits som en viktig bit i det dagliga arbetet där värderingarna utgör grunden. I 
kompassen har man på team- och individnivå brutit ned mål och strategier och försökt 
göra de konkreta för varje team. 
 
”Värderingarna har gjort vardagen enklare. Nu har jag riktmärken att gå efter.” 
 
”Man har mycket hjälp av att gå efter dessa och man tänker till innan man ger svar 
och återkommer hellre till kund.” 
  
Medarbetaren måste förstå varför förändringar genomförs och nyttan med 
värderingar. Tonvikten i värderingsarbetet bör således enligt Smith (2005) ligga på 
den öppna dialogen och inte konstruktionen av ett nytt dokument. För att det ska bli 
enklare att förstå vad värderingarna betyder för medarbetarens i dennes vardag har 
Fortum arbetat med att konkretisera dessa ytterligare. Det har man gjort för att 
värderingarna inte ska upplevas som fina ord i ett dokument utan som en naturlig 
grund för en Fortum-anställds agerande. 
 
Även om värderingarna tycks ha underlättat och förbättrat arbetet i kundtjänst finns 
det vissa delar i värderingsarbetet som uppfattas som otydliga. En otydlighet i hur 
värderingarna tar sig uttryck i det dagliga arbetet. 
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”Det blir mer bilder, inte vad detta innebär för mig. Värderingarna är jättebra men 
det är svårare att förstå vad de innebär.” 
 
Det har bland annat under intervjuerna framkommit att det i vissa fall är svårt att 
arbeta efter värderingarna på grund av att man som handläggare inte har tillräckligt 
med befogenheter för att kunna arbeta efter dessa. Ett exempel som uppkommit under 
flera intervjuer är handläggarens möjlighet att få bevilja kunden en avbetalningsplan 
på en faktura. Här skulle man vilja se större befogenheter att direkt hjälpa kunden 
utan att behöva vända sig någon annanstans. Önskan om att få större befogenheter har 
i vissa fall bemöts med kalla handen. 
 
”Regler och riktlinjer hindrar dock att ibland hjälpa kunden efter eget tycke.” 
 
Här finns det två sidor som bör beaktas. För det första har man som handläggare 
kanske inte det rätta befogenheterna att kunna arbeta efter värderingarna. För det 
andra kanske det är ett tecken på att värderingarna inte förankrats på alla avdelningar. 
Även om det finns rutiner som handläggaren ska följa vid exempelvis en 
avbetalningsplan ska värderingarna hjälpa handläggarna att själv bedöma den 
specifika situationen. Något som försvåras av att man som handläggare kan få olika 
information av olika teamledare. 
 
”Jag kan gå till en teamledare och få information om att något är ok, medan en 
annan teamledare ger mig ett annat svar.” 
 
Empowerment innebär att medarbetarna bör vara medvetna om vilka befogenheter 
och ansvar de har och förutsätter att det finns en vilja att bidra till förbättringsarbetet 
genom att de hålls informerade, tränas och kommer in i organisationen rent socialt 
Det är alltså viktigt att från ledningsnivå kommunicera ut vilka befogenheter och 
ansvar som gäller för medarbetarna i frontlinjen (Echeverri & Edvardsson 2002). 
Författarna anser att med värderingar följer ett ansvar. Det handlar alltså inte bara om 
att rätt information automatiskt kommuniceras till den som behöver det, lika viktigt 
eller ännu viktigare är att medarbetarna själva tar ansvar för sin situation och aktivt 
söker den information man är i behov av. 
 
När företaget tar sin utgångspunkt i kundernas behov och önskemål är kundkontakten 
är enligt Jaensson (1997) det centrala. Målet med Fortums värderingar har som 
tidigare nämnt varit skapandet av en gemensam värdegrund som ska hjälpa 
medarbetarna att placera kunden i fokus. Även om författarna har funnit vissa brister i 
implementeringen av värderingarna i kundtjänst kan den som helhet ses som lyckad. 
Kunderna har fått större uppmärksamhet och större inflytande på företagets agerande 
vilket har lett till nöjdare kunder. Det här grundar författarna på de siffror som 
presenteras av svenskt kvalitetsindex (SKI) för 2005 där Fortum haft en positiv 
utveckling och erhållit högre betyg från kunderna gällande servicekvaliteten (Bilaga 
2). Författarna ser ett samband mellan siffrorna från SKI och ett förbättrat arbete i 
kundtjänst. 
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6.2 Kundtjänst roll i Fortum 
 
Författarna frågade under intervjuerna personer i kundtjänst hur de trodde att andra 
delar av organisationen såg på dem. Det visade sig då att svaren skilde sig åt mellan 
anställda på olika avdelningar i kundtjänst. Teamledaren för avdelning A hade en 
positiv bild av hur kundtjänst uppfattades i företaget. Denne menade att företaget ser 
kundtjänst som sina öron och ögon mot kunderna och ett praktiskt exempel var det 
inflytande som kundtjänst har på utformningen av tjänster och andra erbjudanden till 
företagets kunder. 
 
”Vi sitter på fruktansvärt mycket kunskap och det har vår organisation mer och mer 
upptäckt, vi är alltid med i förstudier inför kampanjer.” 
 
Teamledaren på avdelning B hade en mer negativ erfarenhet av andras syn på 
kundtjänst. 
 
”Vi upplevs som jobbiga, vi kommer med obekväma frågor, vi ifrågasätter.” 
 
Möjligheten att vara med och påverka det som går ut till kunderna var något som 
saknades mycket. Felaktigheter uppstår på grund av att uppdragsgivaren inte kollat av 
med avdelning B i kundtjänst om något är genomförbart eller inte. 
 
”Uppdragsgivaren bestämmer sig för att göra något men det förankras inte hos oss. 
Konsekvensen blir fler inkommande samtal från missnöjda kunder.” 
 
Ovannämnda åsikter skiljer sig och det blir då viktigt att söka orsaken till varför de 
skiljer sig. De nämnda skillnaderna kan kanske ses som ett tecken på att man från 
uppdragsgivarens och ledningens sida inte varit tillräckligt tydliga och haft samma 
dialog med alla avdelningar på kundtjänst. Medarbetarens kunskap och engagemang 
blir avgörande i mötet med kunden när denne ska avgöra kvaliteten på tjänsten de 
köper (Echeverri & Edvardsson 2002). Kunskap och engagemang kräver dock 
information och kommunikation. 
 
”Största hindret mot att allt ska flyta bättre är att man är för åtskilda i sitt arbete, 
avdelningarna emellan.” 
 
Mötet mellan medarbetare och kund kan bli lidande om inte alla medarbetare i 
kundtjänst får samma information eller får samma möjlighet att påverka utformningen 
av exempelvis erbjudanden till kunderna. Det blir svårt att utföra sitt arbete på ett 
tillfredställande sätt och därför bör medarbetare på alla avdelningar som Echeverri & 
Edvardsson menar ses som en del av tjänsten och dess kvalitet och inte som resurser. 
Genom att ta fram nya värderingar såsom ”kunden i centrum” försvinner inte gamla 
värderingar automatiskt (Gummesson 2000). Värderingarna som har för avsikt hjälpa 
medarbetarna i kundtjänst att placera kunden i centrum får mindre betydelse om inte 
alla får samma möjlighet att arbeta efter dessa. Det föreligger då en risk att vissa 
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individer kommer uppfatta värderingarna som tomma ord på papper eller som en 
modeföreteelse. 

6.3 Diagram 
 
Varje respondent visades ett diagram baserat på en undersökning utförd 2004 av 
svenskt kvalitetsindex. Undersökningen gjordes i syfte att mäta och analysera hur de 
faktiska kunderna och användarna bedömer energibolagens tjänster. 2000 
privatkunder intervjuades om sina relationer till elleverantören, det vill säga det 
företag som man har ett abonnemang/avtal med för leverans av elektricitet. Utöver 
frågor om elleverantören har också relationerna till nätbolaget, det vill säga det 
företag som ansvarar för den fysiska distributionen av el till kunden, undersökts 
(www.kvalitetsindex.se). I undersökningen, där det centrala måttet är kundnöjdhet, 
rankades Fortum lägst av de tillfrågade. Måttet kundnöjdhet grundades på ett antal 
faktorer som exempelvis image, produktkvalitet och servicekvalitet (Bilaga 1). 
Respondenterna fick svara på frågan varför det ser ut som det gör. Alla respondenter 
hade inte sett diagrammet tidigare men majoriteten av dem som tagit del av 
diagrammet svarade att siffrorna stämmer men att det kanske inte var helt rättvisande. 
 
”Det är en kombination av att vi inte motsvarar förväntningarna som kunderna har 
och medias bild”, men vi har blivit mycket bättre”. 
 
”Vi har ej bra performance men det finns många i gruppen andra som också lämnar 
en hel del övrigt att önska, men kunderna till dem får det inte bekräftat på samma 
sätt.” 
 
Även de respondenter som inte sett diagrammet tidigare gav liknande svar. 
 
”Vi finns i Stockholm där all media finns.” 
 
”Mycket styrs av priserna om kunder tycker om bolagen eller inte, det är mycket 
bättre nu är för ett par år sedan.” 
 
”Det är inte så dåligt nu, jag har väldigt svårt att se det.” 
 
Överlag kände respondenterna att Fortum förbättrat sig de senaste åren. När svenskt 
kvalitetsindex publicerade sin undersökning för 2005 visade det sig dock att Fortum 
fortfarande var det företag som hamnar längst ner på listan och även det enda företag 
som jämfört med hösten 2004 redovisade en tillbakagång gällande kundnöjdheten 
(Bilaga 2).  Hur kommer det sig att Fortum får sämre betyg nu än 2004 trots att alla 
respondenter överlag känner att de blivit mycket bättre? Följande citat är ytterligare 
två kommentarer till diagrammet 2004: 
 
”Vattenfall får sämre betyg än Fortum i Finland.” 
 

http://www.kvalitetsindex.se/
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”Det där är bara statistik, vi har våra egna NKI undersökningar.” 
 
Svaren som gavs tyder på att det kanske inte är en självklarhet att ta åt sig av den 
information som finns tillgänglig. Information som den diagrammet baseras på kan 
vara av stor vikt i arbetet mot en mer kund- och marknadsorienterad organisation. 
Citaten ovan samt det faktum att några respondenter inte kände till diagrammet 
överhuvudtaget kan ses som ett hinder i arbetet att bli en mer kund- och 
marknadsorienterad organisation. Det är naturligtvis viktigt att genomföra egna 
undersökningar för att mäta av vad företagets kunder tycker men det kan också vara 
värdefullt att även ta del av oberoende undersökningar som exempelvis den från 
svenskt kvalitetsindex. Här handlar det också om att informera medarbetarna i 
frontlinjen som kanske inte känner till dessa resultat. Edvardsson och Echeverri 
(2002) skriver som tidigare nämnts att en kundorienterad kultur grundläggs internt 
och får konsekvenser internt. Det är viktigt att veta vad kunderna tycker och tänker 
och det kan bli svårt att uppnå en kundorienterad kultur om inte medarbetarna får ta 
del av sådan information. Kanske kan det här vara ett tecken på att det inte finns en 
brist på information utan kommunikation. Den information som finns i organisationen 
måste inte bara tillvaratas utan också kommuniceras ut till de medarbetare som 
behöver den. 
 
”Vi finns till för kunden, utan kundtjänst inga kunder, men det är många andra som 
inte vet varför de sitter på sina stolar.” 
 
Inställningen till resultaten som diagrammet visar samt att inte alla respondenter 
kände till undersökningen kan återigen ses som ett tecken att gamla värderingar inte 
försvinner genom nya tas fram. För att som Gummesson (2000) skriver kunna sätta 
kunden i centrum måste man skapa ett värde för denne. Grunden i värdeskapande 
ligger i att organisationen internt vet var man står, vart man vill och hur man ska 
komma dit. Råder det oklarheter kring var man själv står kan det kanske vara enkelt 
att göra jämförelser med hur situationen ser ut på exempelvis elmarknaden i Finland 
eller referera till media. Det kan också vara farligt att gömma sig bakom det faktum 
att man är en stor organisation istället för att se fördelarna med detta. Kanske är det 
ett tecken på att man undviker de interna bristerna istället för att lyfta upp och rätta 
till dem.  
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7 Slutsats och diskussion 
 
I det följande kapitlet presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till 
under arbetets gång. Författarna kommer även att ge en avslutande diskussion kring 
det valda undersökningsområdet.   
 

7.1 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats som presenterades i det inledande kapitlet var ”öka 
förståelsen för den interna kommunikationens betydelse för företag i omvandling mot 
en mer kund- och marknadsorienterad organisation och undersöka på vilket vis 
intern kommunikation kan utveckla medarbetarens engagemang och 
kundmedvetenhet”. Efter avregleringen av elmarknaden ställdes elbolagen inför nya 
utmaningar. Från att som tidigare nämnts i uppsatsen ha verkat på en skyddad 
marknad blev elbolagen tvungna att i en större utsträckning anpassa sig efter 
marknaden och kunderna.  
 
Den interna kommunikationen spelar en viktig roll i förändringsarbetet mot en mer 
marknads- och kundorienterad organisation och författarna har under uppsatsens gång 
kommit fram till att arbetet med värderingar är en viktig grund för den interna 
kommunikationen. De för Fortum viktigaste och mest grundläggande budskapen har 
kommunicerats i form av värderingar. Den uppmärksamhet som värderingarna fått 
och det arbete som lagts ned på dessa stärker den interna kommunikationens 
betydelse för ett företag i förändring.  
 
I organisationer med olika enheter och verksamhetsområden gäller det att den interna 
kommunikationen utnyttjas på så sätt att alla omfattas och blir en del av 
förändringsarbetet. Fallstudien har dock visat att alla, av olika anledningar, inte är 
lika delaktiga i omvandlingen mot en mer kund- och marknadsorienterad 
organisation. Närheten till kunden, bristande kunskap och förståelse för varandra och 
inställningen till diagrammet från SKI är några orsaker till att alla inte är lika 
delaktiga i förändringsarbetet och inte lyckats ta till sig de gemensamma 
värderingarna fullt ut. Fallstudien har också visat att skillnader i informationen från 
olika håll, otydliga ansvar och befogenheter bidrar till att medarbetarna inte alltid 
anser sig ha möjligheten att arbeta kundorienterat. 
 
Även om författarna funnit brister vid implementeringen av värderingarna har den 
också fått positiva effekter bland annat i kundtjänst. Medarbetarnas kundmedvetenhet 
och engagemang har genom värderingsarbetet utvecklats. Fallstudien påvisar det 
genom att kunderna fått större uppmärksamhet och större inflytande på företagets 
agerande vilket har lett till en större kundnöjdhet. Det här grundar författarna på de 
siffror som presenteras av svenskt kvalitetsindex (SKI) för 2005 där Fortum haft en 
positiv utveckling och erhållit högre betyg från kunderna gällande specifikt 
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servicekvaliteten. Författarna ser ett samband mellan siffrorna beträffande 
servicekvaliteten från SKI och ett förbättrat arbete i kundtjänst. 

7.2 Diskussion 
 
För att förändra en organisationskultur och skapa en gemensam företagsidentitet 
präglad av ett marknads- och kundorienterat förhållningssätt är varje medarbetares 
delaktighet nödvändig. Arbetet med värderingarna visar att företaget är på rätt väg 
men fortfarande saknas vissa delar. Den interna kommunikationen bygger på att 
ledningen konsekvent och trovärdigt lyckas skapa en grund för ett gemensamt arbete. 
Författarna fick under intervjuerna intrycket att det råder en ”vi och dem-känsla” 
inom organisationen. Först när man övervunnit den känslan och förstår att det en 
enhet eller avdelning gör får konsekvenser för andra enheter kan man uppnå en god 
servicekultur.  
 
Trots att Fortum lagt ner tid och pengar på förändringsarbetet mot en mer kund- och 
marknadsorienterad organisation visar undersökningen från SKI fortfarande på ett 
missnöje bland kunderna. Då det interna arbetet enligt respondenterna fungerar bättre 
idag än tidigare är det viktigt att ställa sig frågan vad de låga siffrorna beror på. 
Elbranschen är kanske drabbad som helhet, Fortum har figurerat en del i media och i 
Finland ser det säkert annorlunda ut men författarna anser ändå att det är irrelevant. 
De spontana svaren på diagrammet tyder på en försvarshållning hos vissa 
respondenter, en försvarshållning som kan hindra företaget att bli en kund- och 
marknadsanpassad organisation.  
 
Förändringar i organisationens kultur och i enskilda människors värderingssystem är 
inte enkla att uppnå. Svårigheten ligger i att det ofta handlar om långsiktiga processer 
där det samtidigt är viktigt att medarbetarna tidigt förstår syftet med 
förändringsarbetet och kan se tecken på att det leder till något positivt. Varje 
medarbetare måste således få tillgång till information nödvändig för att kunna utföra 
sitt arbete. Extra viktigt blir det kanske för de medarbetare som har direkt kontakt 
med företagets kunder. Alla medarbetarna i ett tjänsteföretag som Fortum är 
medskapande aktörer och då kunden inte bedömer Fortum efter hur starkt lampan 
lyser avgörs mycket av den upplevda tjänstekvaliteten i mötet med frontpersonalen, 
till exempel kundtjänst. De bör därför inte enbart ses som resurser utan en viktig del 
av tjänsteerbjudandet. För att effektivt kunna hjälpa kunden måste medarbetaren 
bland annat veta vilka ansvar och befogenheter den har. Naturligtvis har ledningen ett 
stort ansvar för att tydligt kommunicera vad som gäller och varför men samtidigt 
måste alla medarbetare själva ta sitt ansvar genom att söka information, förmedla den 
vidare och se till sin egen roll i förändringen. Ett tydligt ledarskap kräver således 
också ett bra medarbetarskap. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Frågemall  
 
Det här är ett utdrag av alla de frågor som ställdes under intervjuerna 
 

• Vilken är din avdelnings roll i Fortum? 
• Vilken är din roll på avdelning x i Fortum? Jobbade du innan avregleringen?  
• Har du en viktig roll? Varför är den viktig? 

 
• Diagram- Vilken är din spontana reaktion till detta? Varför ser det ut så här? 

 
• Hur ser du på företagets värderingar? Hur jobbar ni efter dessa? Hur förankras 

detta i organisationen? Är de förankrade? Vad innebär det att de är 
förankrade? Hur tar de sig uttryck i ert dagliga arbete? Hur pass 
konkretiserade är dessa värderingar?  

 
• Vad innebär begreppet intern kommunikation för dig?  

 
• Hur upplever du samarbetet mellan de olika avdelningarna? Hur 

kommunicerar man mellan de olika avdelningarna? Mellan fortum markets, 
customer center och distribution till exempel? 

 
• Hur upplever du den interna kommunikationen i Fortum? 

 
Frågor anpassade till medarbetare i kundtjänst 
 

• Hur ser du på Kundtjänsts roll i Fortum? Vad gör er funktion viktig? 
 
• Diagram – kundtjänsts del i detta? 

 
• Värderingar – Är de viktiga och varför? Hur delaktiga har ni på kundtjänst 

varit med i framtagandet av dessa värderingar? Hur jobbar ni efter dessa och 
hur kan ni genom att arbeta efter dessa påverka organisationen? 

 
• Hur arbetar ni med att tillvarata synpunkter från kunder? 

 
• Hur tror du att andra i organisationer ser på kundtjänst? Hur uttrycks detta 

dvs. hur får ni feedback på det arbete ni utför?  
 
• Finns det en vilja på högre nivåer att ta emot förslag och idéer från er på 

kundtjänst? 
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Bilaga 2. Contactpersons 
 
Suggested contact persons in Fortum 

 Unit 1st contact 2nd contact 3rd contact 
Customer 
Services 

 Markku 
Moilanen, VP, 
Customer 
Services 
 

 
 Marianne Berglund, 

Head of CC 
 

 Vesa Ojala, Head of 
BBO 
 
 

 Anna-May 
Larsson, CC 
Arbrå 
 

 Per Myrin, acting 
Manager BBO, 
Sweden 
 

Distribution  Håkan Grefberg, 
President 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mats Ählberg, VP 
Regulation 
 

 Lotta Larsson, 
Kommunikationsch
ef  

 Michael Teging, 
Biz development 
 

Markets  Erkki Kari-
Koskinen, 
President 
 

 
 
 
 
 
 

 Fredrik Landahl, VP 
Small Customer 
Sales 
 

 Anders Hellborg, 
Head of Small 
Customer Sales, 
Sweden 
 

 Claes Frykstrand, 
Process Manager 
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Bilaga 3. Undersökning utförd av svenskt kvalitetsindex 2004 
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Bilaga 4. Undersökning utförd av svenskt kvalitetsindex 2005 
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