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Abstrakt 
 
Tjänsteföretagen utsätts idag för stora förändringar inom ramen för teknisk utveckling, 
internationalisering, ökad konkurrens samt snabb kunskapsutveckling. På grund av dessa 
aspekter samt konsumentens allt högre krav på kvalitativa tjänster måste företagen utveckla 
både nya och redan befintliga tjänster, de måste alltså genomföra tjänsteinnovationer. 
Hanteringen av innovationer i tjänstebaserade företag är dock problematiskt eftersom tjänster 
som fenomen är mer komplext än produkter. De flesta tjänster medför en nära interaktion med 
kunden. Kunderna är med och skapar de tjänster de förbrukar. Utvecklingen av nya tjänster 
ställer därför andra krav på innovation än vad produkter gör. 
 
En av de främsta förutsättningarna för framgångsrika innovationer anses vara att personalen 
är delaktig i innovationsprocessen. Detta eftersom medarbetarna tillsammans med kunden 
skapar tjänsten, men också för att medarbetarna, och särskilt kundmedarbetarna har störst 
möjlighet att se kundernas behov och önskemål på daglig basis. Det kan dock finnas flera 
problem kopplade till att låta kundmedarbetarna i företaget utveckla nya tjänster. Ett av dessa 
är att många gånger saknar personalen den kunskap som behövs för att skapa innovationer, 
exempelvis teknisk kunskap. Vidare kan organisationer ha svårigheter med att motivera 
personalen till förändringar. Samtidigt menar vissa teoretiker att motivationen är oumbärlig 
vid tjänsteinnovationer eftersom tjänsternas kvalitet är direkt beroende av medarbetarnas 
initiativ, beteende och prestationer. 
 
Denna uppsats undersöker medarbetarnas uppfattning om sin roll i skapande, 
implementeringen och utvecklingen av innovationer i tjänsteföretag med syfte att få en 
djupare förståelse för den just nämna rollen. Ett annat syfte är att beskriva vad medarbetare i 
tjänsteföretag behöver och kräver för att vara och känna sig delaktiga i innovationsprocessen. 
Studien är därmed begränsad till att fokusera på ett medarbetarperspektiv. Undersökningen 
har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie på Stockholm Tourist Centre, en ny och 
modern turistbyrå som nyligen genomgått stora förändringar. Insamlingen av primärdata har 
skett genom semistrukturerade intervjuer med kundmedarbetare på turistbyrån samt med 
Marie Eberhardt, driftsansvarig på Stockholm Tourist Centre samt projektledare för 
innovationsprocessen. Uppsatsens teoretiska referensram behandlar bland annat teorier om 
förändringsprocesser, kundmedarbetares roll i tjänsteföretaget, motivation samt förankring 
och motstånd vid förändringsprocesser. Studien har genomgående präglats av ett abduktivt 
synsätt, vilket innebär att det sker ett samspel mellan empirin och teorin där båda dessa 
successivt tolkas i skenet av varandra. Följande resultat och slutsatser har gruppen kommit 
fram till genom den genomförda undersökningen: 
 

• Framgångsrika innovationer i tjänsteföretag förutsätter medarbetarnas delaktighet. 
Medarbetarna på Tourist Centre upplevde sig i viss mån delaktiga i den fysiska 
förändringsprocessen av turistbyrån, men var något besvikna över att de inte 
involverades i organisatoriska beslut som kom att påverka såväl deras arbetsrutiner 
samt i vissa fall anställningsformer. Vidare måste företaget klargöra för medarbetarna 
vilken deras egentliga roll är i innovationsprocessen. Rollen som medarbetarna ges 
måste dessutom vara realistisk utifrån deras kompetens. Tydlig och korrekt 
information är enligt kundmedarbetarna A och O för att personalen skall kunna 
förankras i företagets idé, mål och vision med innovationerna. Annars kan det skapas 
förvirring och motsättningar som kan leda till bristande motivation och till att 
innovationerna inte nyttjas optimalt. Två av respondenterna uttryckte en besvikelse 
över att personalens önskemål och idéer inte hade genomförts. De ansåg istället att de 
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satsningar som gjordes inte var funktionella för vare sig kunderna eller 
frontpersonalen. 

• Medarbetare måste se att företagets handlingar stämmer överrens med deras ord. De 
vill hellre se att företaget lovar för lite än för mycket för att undvika besvikelse. 

• Medarbetare vill bli motiverade av företaget, det får dem att känna sig sedda. 
• Medarbetarnas roll vid innovationer i tjänsteföretag är utifrån det empiriska resultatet 

samt vår tolkning att bistå företaget med den information som behövs för att anpassa 
företagets idéer till kundernas behov samt göra idéerna användarvänliga för både 
medarbetarna och kunderna, inte att vara idéskapare. 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras det ämne som står i fokus för studien samt det 
problemområdet som utgör basen för undersökningen. Kapitlet ger läsaren en kort 
bakgrundsbeskrivning av ämnet tjänsteinnovationer och för även en diskussion kring den 
problematik som finns relaterad till området. Vidare presenteras det företag som agerar 
föremål för den empiriska undersökningen. 
 
 
Tjänsteinnovationer är ett ämne som vi sällan har hört talas om. Historisk sett har 
uppmärksamhet främst riktats mot teknisk innovation och innovation av konkreta produkter. 
Det finns dock klara samband mellan implementering av innovationer i tjänsteföretag och 
ökad ekonomisk tillväxt eftersom tjänstesektorn omfattar cirka tre fjärdedelar av den 
ekonomiskt mätbara verksamheten (Vinnova, 2005). Produktionen av tjänster utsätts idag för 
stora förändringar inom ramen för teknisk utveckling, ökad konkurrens, internationalisering 
samt snabb kunskapsutveckling. Därutöver har dagens kunder en mer aktiv roll och är med 
och skapar de tjänster som de förbrukar. 
 
Vi delar ett gemensamt intresse för utveckling och förändringar inom handeln, särskilt 
eftersom vi läser en utbildning som är handelsinriktad. Dock har vi under utbildningens gång 
känt en avsaknad av teman kring innovation, och framförallt innovationer av tjänster. Vi har 
visserligen stött på innovativa tjänster tidigare, Internetbanken var ett sådant exempel när det 
fick sin genomslagskraft. Dock har vi tidigare aldrig varit med eller hört talas om moderna 
eller innovativa turistbyråer tills nu. En av oss arbetar nämligen för ett tjänsteföretag som 
nyligen har öppnat upp en ny och moderniserad turistbyrå, Stockholm Tourist Centre. 
Företaget har genomgått en förändring och vi är nyfikna på vilken del personalen har haft i 
den här förändringen. I föreliggande C-uppsats har vi därför valt att göra en studie inom 
ramen för ämnet innovationer inom tjänsteföretag. 
 

1.2 Bakgrund 
 
Produktionen av tjänster utsätts idag för stora förändringar inom ramen för teknisk utveckling, 
ökad konkurrens, internationalisering samt snabb kunskapsutveckling. Dessa förändringar 
tillsammans med konsumentens allt högre krav på kvalitativa tjänster tvingar företag att 
utveckla både nya och redan befintliga tjänster, därav behovet av tjänsteinnovationer. 
 
Inom Service Marketing och Management är Service Innovation, även kallat 
tjänsteinnovationer, fortfarande ett relativt outforskat område (Grönroos 1990, Martin och 
Horne 1993, Edvardsson, Haglund och Mattsson 1995 i Edvardsson et al., 2002). Vi använder 
i denna uppsats benämningen ”tjänsteinnovationer” då vi vill utnyttja det svenska språket i 
största möjliga utsträckning. Edvardsson et al. (2002) refererar till Service Innovation och 
New Service Development som två olika benämningar för samma koncept. Enligt författaren 
kan något som ses som innovation hos ett företag även ses som utvecklingen av en redan 
befintlig tjänst hos ett annat.  
 
Således kan en innovation enligt Edvardsson et al. (2002) därmed ses som en nyhet men 
också som en utveckling av redan existerande tjänster. Utifrån denna utgångspunkt tolkar vi 
begreppet tjänsteinnovationer som en utveckling av både nya och befintliga tjänster. 
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1.3 Problemområde 
 
Under lång tid betraktades inte tjänster som något som kunde associeras med innovation.  På 
senare år har dock aktörer inom tjänstesektorn såväl som inom forskning yrkat för att fler 
innovationssatsningar skall göras inom servicebranscherna. De menar att behovet av 
innovationer inom tjänstesektorn växer i takt med den tekniska utvecklingen samt kundernas 
allt högre krav på kvalitativ service. Hanteringen av innovationer i serviceinriktade företag är 
dock problematiskt med anledning av att service som fenomen är mer komplext än tillverkade 
produkter. Till skillnad från tillverkade produkter innebär merparten av alla tjänster en nära 
interaktion med kunden. Kunderna är som tidigare sagt med och skapar tjänsterna. (de Jong et 
al., 2003 ) 
 
Eftersom tjänster i första hand är processer snarare än faktiska objekt, innebär det att 
utvecklingen av nya tjänster ställer andra krav på innovation än vad produkter gör (Goffin et 
al., 2001). Enligt rapporten ”Managing Innovation in the Service Sector” (Goffin et al., 2001) 
handlar innovationer inom tjänsteföretag inte enbart om ”vad” som erbjuds, utan även om 
”hur” det erbjuds. 
 
Ett annat problem som lyfts upp i de artiklar och rapporter (de Jong et al., 2003 och Goffin et 
al., 2001) som vi har tagit del av och som behandlar innovationer inom tjänstesektorn är att en 
stor del av medarbetarna i företagen saknar den kompetens som krävs för att hantera de nya 
servicesystemen. Detta leder i sin tur till bristande motivation hos personalen. Enligt de Jong 
et al. (2003) är en av de främsta förutsättningarna för framgångsrika innovationer att samtliga 
medarbetare i företaget deltar i innovationsprocessen. Detta eftersom medarbetarna och 
framförallt kundmedarbetarna, är de som tillsammans med kunderna skapar tjänsterna och 
dessutom har störst möjlighet att kontinuerligt se kundernas behov och önskemål. Dock kan 
det vara problematiskt att låta kundmedarbetarna i företaget utveckla nya tjänster eftersom de 
många gånger saknar den kompetens, exempelvis teknisk kunskap, som behövs för att skapa 
innovationer. 
 
Många organisationer kan ha svårigheter att motivera personalen till förändringar i såväl den 
invanda arbetsmiljön som i arbetsmetoder. Kan det vara så att människor lätt bli trygga i sin 
sits och därför skräms enbart av förslaget på något nytt? Det här kan vara problematiskt inom 
tjänsteföretag där både ledningen och medarbetarna saknar en tradition av att arbeta med och 
för innovationer. Eftersom bland andra Goffin et al. (2001) ser att medarbetarnas delaktighet i 
innovationsprocessen är ytterst viktig, särskilt i tjänstebaserade företag eftersom tjänsterna 
faktiskt skapas i interaktionen mellan kunden och kundmedarbetaren Vi finner därför det vara 
intressant att undersöka hur medarbetaren ser på sin roll i en förändringsprocess, dvs. sin roll i 
skapandet, implementeringen och utvecklingen av innovationer i tjänsteföretaget. Med 
medarbetarnas roll menar vi den delaktighet de kan ha i form av prestationer, idéer, 
synpunkter och annat som de kan tillföra i förändringsprocessen. 
 
Vi menar i denna uppsats att Stockholm Tourist Centre genomgår en förändringsprocess som 
följd av tjänsteinnovationer, dvs. en förändring i organisationen som omfattar olika 
dimensioner (Jacobsen et al., 2002) såsom personal, teknik, infrastruktur samt 
organisationsstruktur, till följd av utvecklingen av både nya och befintliga tjänster. Därav 
kopplingen mellan förändringsprocess och tjänsteinnovationer, där vi lägger fokus på ett 
medarbetarperspektiv. 
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2.2.1 Frågeställning 
Utifrån beskrivning av problemområdet och egen diskussion har vi formulerat följande 
frågeställning: 
 
”Vilken uppfattning har medarbetarna om sin roll i skapandet och utvecklingen av innovationer 
inom tjänsteföretag?” 
 

1.4. Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att få en djupare förståelse för den roll och funktion som 
personalen har i skapandet, implementeringen och utvecklingen av innovationer i ett 
tjänsteföretag. Vidare är syftet att beskriva vad medarbetare i tjänsteföretag behöver och 
kräver för att vara och känna sig delaktiga i innovationsprocessen. Dessa syften har uppnåtts 
genom studier av litteratur inom ämnet samt genom en kvalitativ undersökningsmetod i form 
av intervjuer och samtal med personer som vi bedömer vara relevanta. 
 

1.5. Presentation av undersökningsobjekt 
 
I början av april år 2005 öppnade Stockholm Visitors Board en ny och modern turistbyrå, 
Stockholm Tourist Centre förlagd på Sverigehuset. Turistbyrån har av diverse medier, 
nationella såväl som utländska, fått stor uppmärksamhet för sitt ”nytänkande”. Vissa av dessa 
medier har till och med kallat Tourist Centre för Europas modernaste turistbyrå.  
 
Stockholm Visitors Board (SVB) är ett helägt dotterbolag till Stockholms Näringslivskontor 
AB och ingår i en koncern som arbetar med kommunens och Stockholmregionens 
näringslivsfrågor. Koncernens huvuduppgift är att utveckla och marknadsföra Stockholm som 
besöks- och etableringsregion (Stockholm Visitors Boards verksamhetsplan, 2005). Företaget 
har satsat på att modernisera turistbyrån med den senaste tekniken i en trendig miljö. Enligt 
bolagets VD, Martin Rosborg, är visionen att den nya turistbyrån skall bli stockholmarnas och 
övriga besökares självklara förstahandsval vid behov av information om Stockholm och 
kringliggande regioner. Tourist Centre skall vara en betydelsefull upplevelse- och mötesplats 
och först i Europa av sitt slag. (Stockholmtown, 2005) 
 

1.6. Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till att göras på endast avdelningen Stockholm Tourist Centre och inte på 
hela företaget Stockholm Visitors Board. Vi kommer därmed enbart att fokusera på de 
medarbetare som har varit med både innan, under och efter implementeringen av den nya 
turistbyrån. 
 

1.7. Begreppsdefinitioner 
 
Härnäst följer en kort redogörelse för de återkommande begrepp som denna uppsats 
behandlar. Författarna poängterar att följande definitioner ej utgör rapportens teoridel, utan 
syftar till att ge läsaren ökad förståelse kring uppsatsens ämnesområde under läsningens gång. 
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Definitionerna är hämtade från både relevant litteratur samt vår egen tolkning som vi 
tillämpar i denna uppsats. 
 
Tjänsteinnovationer – en utveckling av både nya och befintliga tjänster 
Vi väljer att använda den svenska terminologin för begreppet service innovation som är 
tjänsteinnovationer och utgår från definitionen framtagen av Edvardsson et al. (2002). Vad 
som kan ses som innovation hos ett företag kan även ses som utvecklingen av en redan 
befintlig tjänst hos ett annat. En innovation kan alltså ses som både en nyhet men också som 
en utveckling och utifrån denna utgångspunkt beskrivs tjänsteinnovationer som en utveckling 
av både nya och befintliga tjänster i den så kallad nya ekonomin.  
 
 
Medarbetarnas roll – delaktighet, medverkan 
Då vi skriver om medarbetarnas roll syftar vi på den delaktighet och medverkan som 
medarbetarna har haft eller inte haft i en organisatorisk förändring. 
 
 
Förändringsprocess – en organisatorisk förändring, ett nytänkande 
Förändringsprocess relateras till organisatoriska förändringar som innebär oftast ett 
nytänkande och kan handla om (1) förändring av uppgifter, teknik, mål och strategier, (2) 
förändring i organisationens struktur, dvs. en inre förändring eller (3) förändringar i 
organisationens kultur, dvs. förändringar som berör personalen, policys och regelverk. 
(Jacobsen et al., 2002) 
 

1.8 Disposition 
 
Kapitel 2 Metodavsnittet beskrivs den metodansats, samt de strategier och 

tillvägagångssätt som ligger till grund för den empiriska studien. Kapitlet tar 
också upp de problem och begränsningar som finns kopplade till de valda 
metoderna. 

 
Kapitel 3 I det teoretiska avsnittet redogörs för de teorier som utgör våra ”glasögon” vid 

analys av det empiriska materialet. Samtliga teorier är kopplade 
frågeställningens art samt studiens syfte. Exempelvis diskuteras begrepp som 
motivation och medarbetarnas roll i tjänsteföretaget. 

 
Kapitel 4 Detta kapital redovisar resultatet av den utförda undersökningen, det vill säga 

intervjuerna med respondenter på Stockholm Tourist Centre samt material från 
pressreleaser och andra källor. 

 
Kapitel 5 Här analyserar gruppen det empiriska resultatet utifrån till den teoretiska 

referensramen samt gruppens egen tolkning av samtalen med respondenterna. 
 
Kapitel 6 I detta kapitel diskuteras gruppens samlade tankar kring de resultat som 

framkommit i undersökning och knyter samman dessa med uppsatsens 
frågeställning och syften 
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Kapitel 7 Uppsatsen avslutas med arbetsgruppens reflektioner om det genomförda arbetet 
och den gångna processen. Vidare återges här vår egna kritiska granskning av 
rapporten. 
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2 Metod – hur vi går tillväga 
Metodläran är läran om det tillvägagångssätt som forskaren väljer att tillämpa. I detta avsnitt 
redogör vi för de valda metoderna som används för att besvara frågeställningen samt uppnå 
vårt syfte. 
 
 
Eftersom undersökningen fokuserar på medarbetare anser vi att ett tolkande synsätt är att 
föredra, då vår uppfattning är att varje människa är komplex. Därmed är vi även medvetna om 
att vår tolkning av verkligheten kan vara färgad av diverse faktorer såsom vår egna 
förförståelse, värderingar samt teorier från litteraturen. Vår främsta förhoppning är inte att 
resultatet av studien skall vara generaliserbart, utan snarare att det skall bidra till att skapa en 
allmän förståelse. Eftersom undersökningen kommer att fokusera på medarbetare tror vi även 
att ett tolkande synsätt är att föredra då vi anser att varje människa är komplex. Vår tolkning 
av verkligheten kommer därmed att vara färgad av diverse faktorer såsom vår egna 
förförståelse, värderingar samt teorier från litteraturen. Vår främsta förhoppning är inte att 
resultatet av studien skall vara generaliserbart, utan snarare att det skall bidra till att skapa en 
allmän förståelse. 

2.1 Abduktion – ”Den tredje vägen” 
 
Den metodansats som vi har valt att utgå från i denna uppsats kallas abduktion. Alvesson och 
Sköldberg (1994) benämner abduktion som ett samspel mellan empiri och teori vid vilket 
båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Under en sådan process utvecklas således dels 
det empiriska materialet, dels justeras och förfinas teorin. Abduktionen utgår därmed från 
empiriska fakta, men avvisar ändå inte teoretiska föreställningar. Det som utmärker 
abduktionen menar Alvesson och Sköldberg (1994) är dess betoning på förståelse och på 
tolkning av empiriska fall. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser/fall. 
Metoden blir på detta sätt en slags kombination av den induktiva och den deduktiva metoden. 
Analysen av empirin kan kombineras med, eller skildras av, tidigare teori i litteraturen och 
tjäna som inspirationskälla för upptäckt av monster som ger förståelse. Under val av 
metodansats har vi helt utgått från problemformuleringens art och kommit fram till att denna 
studie antar i sin helhet en abduktiv ansats. Detta eftersom vi inte har som syfte att testa en 
redan befintlig teori, i det fallet hade vi istället utgått från en deduktiv ansats vilket är mindre 
lämplig med tanke på studiens frågeställning.  Vi är snarare ute efter att upptäcka något och 
skapa förståelse för ämnesområdet, vilket till en början ledde oss fram till en induktiv ansats. 
Dock förutsätter induktionen att empirin utgår från teorin, dvs. att teorierna skapas efter att ha 
genomfört det empiriska resultatet. Därmed tillåter inte en induktiv ansats en parallell empiri- 
och teoriinsamling. Slutligen fann vi lämpligast att utgå från en abduktiv ansats. Dels tillåter 
den en i förväg teoriinsamling som bidrar till ökad förförståelse av problemområdet, och dels 
en teoriinsamling vid sidan av det empiriska resultatet som underlättar upptäck av mönster 
och gemensamma nämnare. Vidare har studien ett övergripande medarbetarsperspektiv. 
 

2.1.1 Begränsningar och problem som kan infinna sig vid val av abduktion 
Abduktion går som ovan nämnt ut på att tolka empiri och teori i skenet av varandra för att 
sedan bestyrka den tolkningen genom nya observationer. Arbetsgruppen fick möjligheten att 
deltaga i ett personalmöte på Stockholm Tourist Centre för observation. Dock upplevde vi att 
detta inte var särskilt givande eftersom vi endast fick närvara under kort tid och inte kunde ta 
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fasta på någon företeelse eller mönster. Tidsbristen samt accessproblem har gjort det omöjligt 
för gruppen att försöka göra ytterligare observationer. Huruvida detta påverkar 
undersökningens resultat eller ej, vet vi inte. Möjligtvis skulle, vissa aspekter tydliggöras och 
därmed minska risken för missuppfattningar från vår sida. Dock skulle kundmedarbetarna vid 
en återkommande intervju också kunna ge andra svar än vid första tillfälle, av oro att försätta 
sig själva i en konstig situation med företaget.  
 

2.2 Författarnas val av undersökningsmetod och undersökningsstrategi 
 
Vår undersökning har genomförts med en kvalitativ metod då vi inte har ansett oss ha behov 
av kvantifierbar data för att besvara den uppställda frågeställningen. Den kvalitativa metoden 
ger ett bredare perspektiv, en grundlig förståelse samt en helhetssyn på vårt valda 
problemområde. Vårt syfte var som tidigare sagt att upptäcka något och skapa förståelse för 
ämnesområdet och därmed tillämpningen av ett tolkande synsätt som i sin tur förutsätter en 
undersökning av kvalitativ art. 
 
Eftersom undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för medarbetares roll i 
skapandet implementeringen och utvecklingen av innovationer i ett tjänstebaserat företag 
anser vi det vara lämpligt att använda fallstudie som metod. 
 
En kvalitativ fallstudie är enligt Saunders et al. (2003) en detaljerad undersökning av ett 
fenomen – t.ex. en individ eller en grupp i ett större forskningssammanhang och används för 
att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller 
stärka hypoteser. Forskningens fokus läggs oftast vid en enda enhet, exempelvis en grupp 
individer i ett företag. (Saunders et al., 2003) I vårt fall fokuserar den empiriska 
undersökningen i denna studie som tidigare nämnt på kundmedarbetarna på Stockholm 
Tourist Centre. 
 

2.2.1 Begränsningar och problem som kan infinna sig vid val av kvalitativa 
undersökningar 

Ett problem med fallstudie som undersökningsstrategi är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan 
representera verkligheten. (Ejvegård, 1996) Det innebär att vi som uppsatsförfattare måste 
vara försiktiga med de slutsatser som vi drar. Slutsatserna kan ses som indicier och får ett 
generaliserande värde först när man kan se andra indicier som pekar åt samma håll (Ibid). 
Genom fallstudien ämnar vi således förklara en företeelse snarare än att ge förutsägelser och 
vi är medvetna om att våra resultat inte tillåter någon större generaliserbarhet. 
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2.3 Access 
Datainsamlingen vid en undersökning är i hög grad beroende av den tillgänglighet som finns 
till lämpliga källor. En av anledningarna till att vi valde Stockholm Tourist Centre som 
undersökningsobjekt är just för att en av oss arbetar där. Vi har därmed haft tillgång till 
personer som har bidragit med betydelsefull information till studien och som i sin tur har 
hänvisat oss till andra lämpliga källor. 
 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
 
De olika metoder som vi inledningsvis övervägde utifrån vårt syfte och vår frågeställning var 
djupintervjuer och fokusgrupper. Djupintervjuer krävde mer gedigna kunskaper inom 
intervjuteknik från vår sida, därför vi valde att avstå från den tekniken. Att gå tillväga genom 
fokusgrupper krävde en mer flexibel access till respondenterna som tyvärr inte var möjligt 
från företagets sida. Vi hade även övervägt att gå tillväga genom observationer och fick till en 
början närvara vid ett av personalmöten. Våra observationer från det tillfället gav oss inte 
tillräckligt med data och vi bestämde istället att satsa på semistrukturerade intervjuer. 
 
Semistrukturerade intervjuer har en låg grad av standardisering eller är helt ostandardiserad. 
Detta innebär att intervjuaren har en lista med teman eller frågor som skall täckas under 
intervjun men frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss respondent. Frågorna 
kan alltså variera något beroende på hur intervjun vid varje tillfälle flyter. (Saunders et al., 
2003) Gruppen har också behövt samla in sekundärdata i form av pressreleaser, vetenskapliga 
artiklar, kurslitteratur samt övriga typer av skriftligt material såsom interna företagsrapporter. 
 

2.4.1 Begränsningar och problem som kan infinna sig vid val av 
semistrukturerade intervjuer 

Under arbetets gång har vi i bästa möjliga mån försökt ta hänsyn till de problem som kan 
infinna sig i samband med semistrukturerade intervjuer. Saunders et al. (2003) nämner 
exempelvis att det är viktigt att intervjuaren ställer frågor på rätt sätt. Det innebär bland annat 
att undvika ledande frågor samt obekväma utfrågningsliknande situationer. Vid varje 
intervjutillfälle har vi gjort vårt yttersta för att inledningsvis få respondenten att känna sig 
trygg och bekväm i situationen. Detta i syfte att få respondenten att öppna sig för oss vilket i 
sin tur ger ett mer kvalitativt material. Vidare har samtliga intervjuer utförts av båda 
gruppmedlemmarna för att säkerställa att vi inte missar väsentlig information. Intervjutiden 
har begränsats mellan fyrtiofem minuter och upp till en timme. 
 

2.5 Urval 
 
Den empiriska undersökningen görs utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär att 
vi har fått välja vilka som skall delta i studien utifrån den tillgängliga accessen. Urvalet tillåter 
därmed inte någon statistisk jämförelse eller analys. (Saunders et al., 2003) Gruppen valde att 
inledningsvis intervjua Marie Eberhardt som är driftsansvarig på Stockholm Tourist Centre 
och även varit projektledare för den nya turistbyrån. Vidare intervjuades tre kundmedarbetare 
från den fasta personalen som har arbetat på företaget sedan innan förändringen. Anledningen 
till valet av respondenter från den fasta personalstyrkan och som var en del av organisationen 
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redan innan förändringen, är att vi anser att de bättre kan bidra med information som hjälper 
oss att besvara frågeställningen, än vad exempelvis säsongsmedarbetare kan göra. 
 

2.6 Tillvägagångssätt 
 
För att få grundläggande kunskap om ämnet tjänsteinnovationer samt om de aspekter som vi 
ansåg vara relaterade till frågeställningen genomförde vi inledningsvis en litteraturstudie. 
Litteraturen har inhämtats via databasen Emerald Insight på Stockholms Universitet, men 
även Stockholms Universitets bibliotek samt flera av Stockholms stadsbibliotek. Vi har valt 
att främst använda oss av litteratur som fokuserar på aspekter kring skapandet, 
implementeringen och utvecklingen av nya tjänster samt förändringsprocesser. Ett exempel på 
en sådan källa är rapporten ”Innovation in service firms explored: what, how and why?”(de 
Jong et al., 2003). Vi har även använt oss av metodböcker såsom ”Research methods for 
business student” av M. Saunders et al. (2003), för att bättre kunna strukturera både 
undersökningen och rapporten. Därutöver har Stockholm Tourist Centre, företaget som står i 
fokus för undersökningen försett oss med diverse interna rapporter och undersökningar. 
 
För att få den primärdata som behövs för att vi skall kunna besvara frågeställningen med hjälp 
av en fallstudie, kontaktades Marie Eberhardt som är driftsansvarig på Tourist Centre och 
även agerat projektledare under förändringsprocessen.  Efter ett klartecken från Marie 
bestämde vi oss för att börja med att genomföra en intervju med henne. Därefter fick vi 
genom Marie kontakt med Gisela Jonsson som i sin tur bokade upp besökstider för samtal 
med kundmedarbetarna samt tid att närvara vid ett av personalens morgonmöten. 
Diskussionsämnen till samtliga intervjuer utformades självfallet utifrån 
problemformuleringen, dvs. ”Vilken uppfattning har medarbetarna om sin roll i skapandet och 
utvecklingen av innovationer inom tjänsteföretag?”, men också utifrån de aspekter som vi 
behandlar i den teoretiska referensramen. 
 
Intervjuerna med medarbetarna gjordes alla på en och samma dag. Vid varje samtal inledde vi 
med att först berätta var vi kom ifrån och vad vi gjorde samt vad vi hade för avsikter. Två 
utav samtalen var vi riktigt nöjda med eftersom vi snabbt fick kontakt med respondenterna. 
De kändes i stort sett trygga i vår närvaro och var betydligt mindre återhållsamma än vad vi 
från början hade väntat oss. Dock kunde vi vid slutet av respektive intervju lägga märke till en 
viss oro hos båda dessa respondenter över att de kanske hade sagt lite mer än vad de ansåg att 
de borde ha gjort. Vi försökte i den mån det gick att försäkra dem att vi i största möjliga 
utsträckning skulle dölja deras identitet vid sammanställningen av intervjuerna. Gällande den 
tredje respondenten märktes tydligt att denne intog och behöll en försvarsinställning gentemot 
oss. Respondentens svar var korta och visade på att denne inte var intresserad av att säga mer 
än absolut nödvändigt. Vi upplevde överlag respondenten som blasé vilket försvårade 
utvecklingen av samtalet. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som utgör våra ”glasögon” vid analys av den empiriska 
datan. Kapitlet syftar till att beskriva aspekter och begrepp som vi anser vara relevanta för 
såväl vår egen förståelse men också läsarens förståelse av det problem som står i fokus för 
undersökningen. 
 
 
Utifrån den frågeställning som vi har formulerat och syftet med denna studie har vi valt att 
redogöra för några teorier som berör begrepp som vi anser vara kopplade till vår 
problemformulering. Kapitlet inleds med teorier om den roll som medarbetarna har i 
tjänsteföretag. Vidare fortsätter avsnittet med teorier om förändringsprocesser och avslutas 
sedan med teorier som behandlar vikten av motivation och feedback. 
 

3.1 Kundmedarbetarnas roll i tjänsteföretaget 
 
En kundmedarbetare definieras som en person på ett företag som har regelbundna kontakter 
med kunder på den externa och/eller interna marknaden. Därmed omfattar definitionen många 
olika typer av medarbetare som ingår i ett eller flera led i tjänsteutbyten för att tillfredställa 
kundens behov. (Högberg, 1996) Tjänster skapas som tidigare nämnt i rapporten i 
interaktionen mellan kunden och kundmedarbetarna. Detta innebär att kundmedarbetarna har 
en nyckelroll i att leverera värdefulla tjänster för kunden. Därför anser vi det vara viktigt att 
redogöra för vad som sägs i litteraturen om deras roll i tjänsteföretaget.  Enligt de Jong et al. 
(2003) är det viktigt att uppmuntra kundmedarbetarna till att aktivt delta i utvecklingen av nya 
tjänster. Detta för att implementeringen av innovationer skall vara så positiv som möjligt men 
också för att medarbetarna är de som har störst möjlighet att se kundernas behov och 
förväntningar. 
 
Högberg (1996) menar att kundmedarbetarna i tjänsteföretaget inte enbart har arbetsuppgifter, 
utan de har också ansvaret för olika uppdrag inom och utom organisationen. Han menar att 
kundmedarbetarna är de som bär organisationens kärnkompetens eftersom all information är 
död tills människan omvandlar den till användbar kunskap och handling. 
 
Sternhufvud (1998) anser att det är av stor vikt att tjänsteföretag tydliggör varje medarbetares 
roll i kedjan av tjänsteproduktion. Exempelvis måste personal som arbetar i supportfunktioner 
och inte har någon kontakt med externa kunder, ha klart för sig vilka som är deras interna 
kunder. Han menar att kvalitetsmedvetna tjänsteföretag måste på ett systematiskt sätt ta till 
vara på medarbetarnas synpunkter på hur de på bästa sätt kan tillfredställa sina kunders, 
interna såväl som externa, behov. (Sternhufvud, 1998) 
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3.2 Förändringsprocesser och medarbetarnas roll i en 
förändringsprocess 

 
Enligt Jacobsen et al. (2002) innebär organisatoriska förändringar oftast ett nytänkande och 
kan handla om (1) förändring av uppgifter, teknik, mål och strategier, (2) förändring i 
organisationens struktur, dvs. en inre förändring, (3) förändringar i organisationens kultur, 
dvs. förändringar som berör personalen, policys och regelverk. Gemensamt för dessa former 
av förändringar är att de leder till att interna maktförhållanden i organisationen förändras och 
att organisationen ändrar sitt förhållande till omvärlden (Ibid). Anledningen till att vi 
behandlar begreppet förändringsprocess är för att vi menar att skapandet, implementeringen 
och utvecklingen av innovationer innebär en förändringsprocess i företaget. 
 
Förändringsprocessen i en organisation beskrivs av Hodge et al. (2003) utifrån sju steg. (1) 
Det första steget i en förändringsprocess är att upptäcka att villkor i organisationens omvärld 
inte stämmer överens med hur organisationen ser ut, vilket kräver att organisationen anpassar 
sig till dessa nya villkor. Det finns ett gap mellan organisationens nuvarande och önskade 
tillstånd. Förändringar i omvärlden kan vara nya lagar, konkurrenter, teknologier eller annat 
som en organisation måste anpassa sig efter. Gapet mellan nuvarande och det önskade 
tillståndet ses som input till förändringsprocessen. (2) När väl ett gap har identifierats beslutar 
organisationen att något måste göras för att övervinna gapet. (3) Förändringar som 
organisationer anser kan övervinna gapet mellan de olika tillstånden beslutas därefter att 
genomföras. (4) I planerings- och analyssteget beslutar organisationen hur de ska handskas 
med förändringen och målet för förändringsprocessen specificeras därefter. (5) Hur 
förändringen ska genomföras bestäms och företaget inriktar sig på implementering. Att 
implementera förändring medför att människor i organisationen blir påverkade och att 
förändringar i deras beteende kommer att bli nödvändigt. Förändring innebär att man måste gå 
ifrån gamla sätt att göra saker på till att lära sig nya sätt att göra dem på. (6) De som leder 
förändringsprocessen måste då se till att de berörda medarbetarna i organisationen betraktar 
förändringen med öppenhet för att undvika eller minska motståndet mot förändringen. Det 
kräver att de anställda blir informerade om vad som förändras, varför förändringen är 
nödvändig, vad som förväntas av dem och vilka för och nackdelar detta kommer att medföra 
för dem. (7) Det sista steget i en förändringsprocess innebär utvärdering av förändringen. Där 
analyseras om förändringen fick väntat resultat och om det har hjälpt organisationen att 
övervinna gapet mellan det tillstånd som rådde innan förändringen genomfördes och det 
önskade tillståndet (Hodge et al., 2003). 
 

3.3 Förankring till förändring 
 
Eftersom medarbetarna i ett tjänsteföretag är den part som aktivt skapar tjänsten tillsammans 
med slutkunden är det nödvändigt att de, dvs. personalen, förankras i organisationens mål, 
visioner och strategier, särkskilt då företaget genomgår en förändring. Kotter J. P. (1996) har 
tagit fram en teori om förankring och förändring. Det är en modell i åtta steg som beskriver 
hur en lyckad förankring i en organisation ska gå till. Författaren menar att en 
förankringsprocess är något som genomgår flera faser och dessutom är tidskrävande. Att 
undvika någon av faserna är i hans mening att endast skapa en illusion av framsteg.  
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8 – Steg för en lycka förankring i en organisation (Kotter J.P. 1995). Figuren är framtagen av 
författarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det första steget går ut på att försöka etablera en känsla av kris. Organisationen ska identifiera 
och diskutera kriser och potentiella kriser eller betydande möjligheter. Detta syftar till att 
engagera de anställda i förändringsarbetet samt skapa motivation. (2) I steg två bör 
organisationen tillsätta en styrgrupp. Gruppens sammansättning ska vara uppbyggd på så sätt 
att den har tillräckligt med makt för att leda och driva förändringsarbetet framåt. Viktigt är 
också att företagsledningen har sitt fulla förtroende för styrgruppen. Styrgruppen ska 
uppmuntras att arbeta i team och dess storlek ska vara i förhållande till organisationens 
storlek. (3) I det tredje steget skapas en vision, vilken syftar till att ge organisationen 
övergripande mål med den aktuella förändringen. Hur organisationen ska uppnå målet 
klargörs av olika strategier som måste fastställas i detta steg. (4) Det fjärde steget 
kännetecknas av att visionen och strategierna måste kommuniceras till de anställda via 
befintliga distributionskanaler. Viktigt är att ledningens handlingar stämmer överens med den 
information som når ut till de anställda. (5) Det femte steget bygger på att få de anställda att 
agera efter visionen. Syftet är att försöka eliminera de hinder som står i vägen för 
förändringen. Organisationen bör vid detta skede delegera ut ansvar till de anställda i 
förhoppning om att de ska bli motiverade. Vidare ska de anställda uppmanas till att ta risker 
och komma med nya icke-traditionella idéer, aktiviteter och agerande. (6) I det sjätte steget 
ska organisationen redovisa kortsiktiga vinster. Företaget ska planera för ett märkbart 
förbättrat utförande samt skapa dessa förbättringar. Tanken är att stimulera de anställda samt 
hålla deras engagemang uppe. Vid detta stadium finns enligt författaren en stor risk att 
förändringsarbetet stannar upp om det inte finns någon konkret faktor som motiverar och 
engagerar. (7) I det sjunde steget handlar det mest om att redovisa mer vinster och att utnyttja 
dessa för att driva på arbetet. Företaget bör också här ta vara på den personal som visat sig 
mest villig att delta i arbetet. (8) I det åttonde och sista steget ska implementeringen förankras 
i organisationskulturen. Här är det viktigt att framhäva och tydliggöra att de anställdas 
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insatser har varit betydelsefulla och att organisationen inte hade nått det slutgiltiga målet utan 
dem. (Kotter J. P, 1996) 
 

3.4 Motstånd till förändring 
 
Ett centralt problem när ett företag övergår från planer till verkställande är att det stöter på 
motstånd till förändring. Jacobsen et al. (1995) menar att motstånd till förändring är en 
rationell reaktion från individer och grupper, och har sitt ursprung i att individen försvarar 
något som är välkänt, något som kan vara rätt och riktigt. Författarna tar upp ett antal orsaker 
till motstånd. Ett av dessa är fruktan för det okända eftersom all förändring leder till att man 
konfronteras med det okända, man går från ett säkert tillstånd till en situation präglad av 
osäkerhet. Denna rädsla för förändring kan leda till motstånd från medarbetarna då det 
tryggaste för dem är att fortsätta göra samma saker som de gjort länge. En annan betydande 
orsak är förlust av identitet. Detta syftar på att en person ofta identifierar sig med det hon 
länge har sysslat med och kan därför känna att allt det hon gjort blir meningslöst vid 
förändring. Ändrade maktförhållanden och dubbelarbete kan enligt författarna vara andra 
orsaker till motstånd till förändring. 
 
Då ett företag arbetar med organisatoriska förändringar kan eventuellt motstånd uttrycka sig 
på olika sätt. Motståndet beskrivs av Carnall (1990) i Bakka et al. (1999) som ett fasförlopp 
bestående av fem olika faser som sammankopplas med effektivitet och självtillit. De anställda 
övergår från att (1) avvisa behovet av förändringar till att (2) faktiskt försvara de befintliga 
arbetsuppgifterna, för att så småningom (3) hamna i ett tillstånd där de lämnar 
motståndslinjen och därefter (4) börja anpassa sig och ingå i en läroprocess. Slutfasen (5) 
kännetecknas av att medarbetarna successivt uppfattar förändringen som en del av de normala 
rutinerna. Utvecklingen sker nästan parallellt, då effektiviteten och självtilliten först bryts ner 
för att sedan byggas upp igen (Carnall 1990 i Bakka et al., 1999). 
 
För att förebygga oönskade reaktioner från anställda vid implementering av förändringar 
rekommenderar Carnall en hanteringsmodell för organisationer som kan sammanfattas i 
följande fem punkter: (Carnall 1990 i Bakka et al., 1999) 
 

• Återuppbygga och stärka de anställdas självbild med hjälp av förståelig information 
som förser dem med en bakgrund till den aktuella förändringen. 

• Utveckla ny kompetens, ge moraliskt stöd och uppmuntran till att pröva det nya samt 
visa förståelse och inlevelseförmåga för den nya situationen som de anställda befinner 
sig i. 

• Ge medarbetarna kunskap om och insikt i det nya systemet och deras egna roll i den 
nya situationen. 

• Ta sig tid att lyssna på medarbetarnas synpunkter. 

•  Involvera personalen i förändringsarbetet vilket leder till bättre resultat, större 
engagemang och motivation. Det bidrar till en energi som ger stöd istället för motstånd 
samt möjligheter att pröva sig fram vilket bygger upp en bättre förståelse för 
förändringar och hur dessa kan uppnås. 
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3.5 Motivation 
 
Motiverade medarbetare tror vi vara en förutsättning vid alla typer av förändringar i ett 
företag. Inte minst i tjänsteföretag där kundmedarbetarna tillsammans med kunden skapar 
tjänsterna. Personalen är med sin kompetens och sina färdigheter enligt vår uppfattning 
tjänsteföretagens främsta tillgång och därmed avgörande för deras framgång. Jacobsen et al. 
(2002) anser att arbetsuppgifternas krav på de anställda är det som avgör hur viktig 
motivationen är för att förverkliga organisationens mål. I tjänsteproduktion är motivation 
enligt författarna ytterst viktig eftersom tjänstens kvalitet är direkt beroende av personalens 
initiativ, beteende och prestationer. Men också hur skickliga de anställda är på att hantera den 
sociala samverkan med kunderna. Jacobsen et al. (2002) menar därför att produktionen av 
tjänster ställer särskilda krav på individuell motivation hos varje medarbetare. 
 
Enligt Högberg (1996) motiverar medarbetare i modernt tänkande företag sig själva. Dock 
krävs enligt författaren att de rätta förutsättningarna finns för att göra det. Många medarbetare 
vill ha ”starka ledare” för att slippa ta eget ansvar, samtidigt vill samma medarbetare ha mer 
frihet i sitt arbete. Detta förutsätter att ledarna på företaget utvecklar en kultur som främjar 
ökat ansvar eftersom ökad frihet också innebär att de anställda själva måste ta mer ansvar för 
att skapa kvalitativa tjänster. Det krävs av företagets ledare att de utvecklar personalens 
självförtroende för att själva agera och lösa problem med kunden.  Högberg menar att när 
kundmedarbetarna märker att ledningen verkligen engagerar sig i deras kvalitetsjobb med 
kunderna, kommer de att anstränga sig mer för att tillfredställa kundernas behov på en daglig 
basis. (Högberg, 1996) 
 
Det finns nog ingen entydig lösning på hur medarbetare i företag bäst motiveras. Dock kan vi 
utifrån litteraturen se att det är en kombination av olika faktorer som bland annat ökat ansvar, 
förtroende och engagemang från företagsledningen, respekt från ledare men också från andra 
medarbetare samt förankring i företagets vision, affärsidé, mål och strategi. Vidare tror vi att 
varje anställd måste förstå sin roll i skapandet av tjänster som tillfredställer kundens behov 
och krav, för att kunna känna sig motiverad i det dagliga arbetet och framförallt för att känna 
motivation vid förändringar. Högberg (1996) anser att medarbetare i moderna företag inte 
behöver motiveras. Men kanske handlar det snarare om att hitta ett mellanläge där ledarna i 
företaget kan motivera sin personal, men där personalen själv måste ta ansvar för sin egen 
motivation. Det vill säga att medarbetare inte behöver vänta på att bli motiverade. 
 

3.6 Feedback 
 
Under denna uppsatsens gång har vi kontinuerligt fått feedback på vårt arbete för att vi skall 
kunna förbättra rapportens resultat men också för att öppna våra ögon för andra aspekter. På 
samma sätt tror vi att medarbetarna i ett företag behöver feedback i sitt arbete. Vår 
uppfattning är att feedback gör personalen mer medveten om sin insats och om hur han eller 
hon kan förbättra den. Vid skapande och utvecklingen av innovationer kan feedback vara 
väsentligt för att innovationsprocessen samt dess resultat skall vara så effektivt som möjligt. 
 
Enligt Sternhufvud (1998) är en förutsättning för att medarbetare skall kunna göra en bra 
insats, att få feedback på hur företaget bedömer deras bidrag till verksamheten. Kritiken, 
positiv såväl som negativ, bör föras fram med jämna mellanrum och i mindre doser. Detta för 
att undvika att den negativa kritiken kommer som en negativ överraskning för den enskilde 
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individen. Författaren anser att även kundens syn på medarbetarna måste framföras. Han 
syftar dock inte på aspekter som framkommer vid kvalitetsmätningar, utan snarare de åsikter 
som spontant framförs av kunden. Han menar att det är viktigt att även utnyttja positiv kritik 
för att förstärka personalen i det dagliga arbetet. (Sternhufvud, 1998) 
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4 Empiriskt resultat 
Detta kapitel redogör för de resultat som utgör den empiriska undersökningen, det vill säga 
observationer från personalmötet och samtalen med kundmedarbetarna på Stockholm Tourist 
Centre. Kapitlet inleds med en kort redogörelse av vad som sägs om den nya turistbyrån i 
företagets verksamhetsplan samt pressreleaser. 
 
 
Stockholm Tourist Centre är enligt företagets verksamhetsplan byggd för att möta besökarnas 
allt högre krav på service såväl som information. Meningen är att den skall anpassas till 
framtida möjligheter som ges av den teknologiska utvecklingen. Turistbyrån skall med hjälp 
av ny teknik förmedla information på ett lärorikt och lättöverskådligt sätt. (Stockholm Visitors 
Boards, 2005) 
 
Turistbyråns miljö och inredning skall enligt företagets utsago spegla Stockholm som en 
modern pulserande stad med mode, mat och nöje, musik, design, IT och kultur. Eftersom 
Stockholm är byggt på 14 öar är även turistbyrån utformad på samma sätt. Varje ”ö” har ett 
eget tema, exempelvis skärgården, och är försedd med en egen dator där besökarna själva kan 
välja att söka information samt få tips från aktuella besöksmål. På öarna rullar även bildspel 
på stora plasmaskärmar med vyer och information från diverse utställare. (Stockholmtown, 
2005) 
 
Enligt Eva Kristiansson, Turistservischef på Stockholm Visitors Board, är det även viktigt att 
personalen på turistbyrån är redo för att möta besökarnas höga krav på service och 
information. Därför genomgår personalen en specialanpassad utbildning. Ambitionen är att 
andra turistorganisationer skall besöka Tourist Centre och uppleva något helt nytt, där 
personlig service blandas med teknik. (Ibid.) 
 
Nedan följer en sammanställning av det inledande samtalet med Marie Eberhardt, 
driftansvarig på Stockholm Tourist Centre. Anledningen till att vi valde att intervjua Marie 
Eberhardt är dels att hon har varit projektledaren för den nya turistbyrån och har därför god 
kännedom om de förändringar som har skett, men även för att hon i sin tur har gett oss access, 
dvs. tillgång till våra respondenter. Vidare presenteras den information som framkommit vid 
medarbetarsamtalen, större delen av denna utifrån tre teman: delaktighet, motivation och 
feedback. Dessa samtal syftar till att ge oss och läsaren en bild av hur kundmedarbetarna på 
företaget uppfattar de förändringar som har skett, men också hur de uppfattar sin egen roll i 
skapandet implementeringen och utvecklingen av innovationer i företaget. På grund av den 
utlovade anonymiteten har vi valt att kalla medarbetarna för A, B och C. De fullständiga 
återberättelserna av samtalen med medarbetarna finns som bilaga till rapporten. Vårt syfte 
med samtalen var, som tidigare nämnt, att få ett perspektiv på personalens roll i 
förändringsprocessen. Således genomförde vi semistrukturerade samtal med tre medarbetare 
som har arbetat på turistbyrån både före och efter förändringen. 
 
Materialet från samtalen har vi valt att återge i löpande text där vi även i vissa fall citerar 
respondenterna i syfte att förhöja textens läsbarhet samt läsarens förståelse. Vidare vill vi 
påpeka all den information som återges nedan i viss grad utgör vår tolkning av det som 
respondenterna har sagt vid intervjuerna och kan ha påverkats av faktorer som vår 
individuella verklighetsuppfattning, våra språkliga kompetenser samt vår förmåga att förhålla 
oss objektiva. 
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4.1 Från turistbyrå till ”modern turistbyrå” 
 
Den 21 januari år 2004 invigdes Stockholm Tourist Centre på Sverigehuset i Stockholm. 
Enligt intervjun med Marie Eberhardt, driftsansvarig på Tourist Centre och även f.d. 
projektledare under förändringsprocessen, var företagets (SVB) främsta tanke med 
förändringen att effektivisera verksamheten. Det första som gjordes då företaget började 
diskutera projektet var enligt Marie att genomföra en tjänsteundersökning baserad på teorier 
om konsumentbeteende med syfte att ta fram vad besökarna ansåg vara en turistbyrås roll och 
funktion i framtiden. Studien genomfördes under både låg- och högsäsong för att kunna 
identifiera och tydliggöra skillnader. Vidare gjordes en undersökning hos samtliga 
medarbetare där de skulle ge sin beskrivning av hur värdekedjan på företaget såg ut.  Detta 
syftade till att kartlägga vad SVB:s olika team gör i förhållande till besökarens beteende. 
Enligt Marie Eberhardt gjordes även studiebesök på andra turistbyråer, nationellt såväl som 
internationell, för att få input till skapandet av framtidens turistbyrå. De ville ta del av andra 
städers redan genomförda undersökningar och erfarenheter för att få referensramar att tänka 
annorlunda och vid behov lösa saker på ett annat sätt. 
 
Organisationen lät också personalen arbeta fram ledord som de associerade med framtidens 
turistbyrå. ”Många förändringar kommer direkt från personalen”, säger Marie i intervjun.   
Exempelvis fick medarbetarna enligt Marie ange det första de tänkte på när de hörde ordet 
”space”. Dessa ledord gav tillsammans med resultaten från undersökningarna idéerna till den 
nya turistbyrån. Dessa idéer överlämnades sedan till den arkitekt som var ansvarig för den 
fysiska utformningen av Tourist Centre.  Det var exempelvis genom ledorden som idén om att 
informationen skulle delas in i öar kom till. Marie menar att det tidigare inte fanns någon 
struktur i informationen, den var inte ens geografiskt indelad. Numera är informationen 
strukturerad efter besökarnas behov, efter kategori (nöje, skärgård, kultur etc.) samt efter 
geografiskt område. Informationen är därmed idag mer lättöverskådlig än vad den var innan.  
En annan viktig aspekt i den nya turistbyrån är att man använder sig av ny teknik för att 
förmedla information. Upplevelser skall stimulera och aktivera besökarnas sinnen, genom 
framförallt ljud och bild. Information ges på Tourist Centre genom interaktiva bildspel, 
digitala system, Internet, mobila lösningar etcetera. Besökarna ges nu möjlighet att själva söka 
information via dagens teknologi eller på ett mer traditionellt sätt med personlig service. 
”Tanken är besökarna ska få en försmak på Stockholm Stad på plats, för att sedan uppleva 
det i stan ” säger Marie. 
 
Organisationen strävade efter en effektivisering av hela företaget och inte bara turistbyråerna i 
syfte att öka möjligheterna till högre intäkter och förbättrad service. Före förändringen fanns 
det ett flertal olika avdelningar för turistinformation, det vill säga turistbyråer. Idag finns 
istället endast två avdelningar: Hotellcentralen och Tourist Centre. I och med detta har man 
även kunna minska på antalet chefer, och istället tillsätta områdesansvariga. Företaget gick 
alltså från att ha fyra chefer för turistservice med egen personal, till att nu bara ha en 
Turistservicechef. Därmed har organisationen blivit mindre hierarkisk och 
kommunikationsvägen för de anställda har blivit betydligt kortare. Idag roterar dessutom 
kundpersonalen mellan de två olika turistbyråerna, vilket de inte gjorde tidigare. Detta har 
enligt Marie bidragit till ökad kundservice, ökad förståelse av verksamheten samt ökad 
effektivitet. Arbetsrotationen innebär att medarbetarna har kunskap om alla de områden som 
behövs för att ge besökarna bra service, medan de innan bara var specialister på just det 
området som täcktes av den turistbyrå de befanns sig på. Meningen är att kunden skall kunna 
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få samma information vilken turistbyrå han eller hon än besöker och därmed inte behöva bli 
skickad någon annan stans. 
 
Marie berättade att förändringen av organisationen också har medfört till ökade krav på 
nyanställningar. Främst gäller det nya kriterier för språkkunskaper samt utbildning. All fast 
personal genomgår nu dessutom en så kallad ”teambuilding”, något som påbörjades sedan 
förändringen. Kursen syftar till följande: 
 

• ge medarbetarna perspektiv på sig själva 
• behandla hur medarbetarna fungerar i grupp 
• ge medarbetarna chans att diskutera och analysera hur förändringen påverkar dem 
• ge medarbetarna chans att diskutera hur de kan påverka förändringen 

 
Feedback och motivation har enligt Marie varit ytterligare två viktiga faktorer i 
förändringsprocessen. På Turistbyrån sker det förstnämnda direkt till medarbetare samt 
genom åtgärdslistor från organisationens olika delar. Idéer och olika förslag till lösningar 
bearbetas på olika håll och allt detta återfinns sedan under veckomöten tillsammans med både 
den direkta feedbacken samt åtgärdslistorna. Detta har medfört en rad positiva effekter, 
exempelvis har problemet med svinn från lösa myntinkastare lösts. Responsen från 
medarbetarnas sida har varit intensiv och överlag positiv, ”det är kul att få vara med”. 
 
Alla förändringar i form av nya rutiner och dylik förväntades påverka medarbetarna på olika 
sätt. Därför planerades motivering av personal redan i en tidig skedde i förändringsarbetet. 
Sedan hösten 2004 satsas på personlig utveckling bland medarbetarna genom en kurs i 
teambuilding. De medverkande är medarbetare från den fasta personalstyrkan. 
 
Enligt Marie Eberhardt är syftet att den nya turistbyrån ständig skall förändras. Hon menar att 
det är en process som mer eller mindre aldrig tar slut. Inom en snar framtid är målet 
exempelvis att turistbyrån även skall ha en mottagar- och VIP service funktion för 
ambassader, VD, sekreterare, UD, småföretagare m fl. 
 
Utifrån pressreleaser, artiklar samt detta inledande samtal med Marie Eberhardt kan vi 
sammanfatta förändringarna enligt följande punkter: 
 

• Teknik och design utnyttjas för att ge besökaren en större helhetsupplevelse. Den 
gamla turistbyrån tillgodosedde endast besökarnas informationsbehov, nu skall även 
andra sinnen tillfredställas med hjälp av rörliga bilder, utställningar, färger etc. 

• Personalen patrullerar i lokalen vid högtryck för att exempelvis ta emot snabba frågor 
och se till att infostationer och utställningsplatser är i tillfredställande skick. Detta är 
ett sätt att höja servicekvalitén. Tidigare fanns endast personal bakom disk. 

• Kunden ges en mer aktiv roll i informationssökningen genom att den som vill 
möjligheten söka information via infostationer som är utplacerade i lokalen. Detta kan 
exempelvis innebära att många kunder vid högsäsong inte alltid behöver ta en 
nummerlapp för att få information. 

• Kunnigare och mer allsidig personal i och med införandet av arbetsrotation. 

• Informationen är numera strukturerad efter besökarnas behov samt efter väsentliga 
kategorier. 
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• Plattare organisation i och med färre avdelningar samt minskat antal chefer. 

• Ökade kunskapskrav för de anställda, såsom språkkunskaper. 
 

4.2 Medarbetarsamtal 
 
Utifrån samtalen med kundmedarbetarna på Tourist Centre har gruppen kunnat uppfatta att 
deras känslor för de förändringar som företaget genomgått har varit av skiftande karaktär 
under förändringsprocessen, men även nu i efterhand. En av respondenterna uttryckte sig 
exempelvis ganska negativt om de fysiska förändringarna som har implementerats på den nya 
turistbyrån. Respondenten anser att företaget satsade för mycket på aspekter som enligt 
respondenten bara såg moderna ut, men inte var funktionella för vare sig kunderna eller 
medarbetarna.  Enligt denna kundmedarbetare var bland annat infrastrukturen på den gamla 
turistbyrån bättre och respondenten anser överlag att allting på den nya turistbyrån numera är 
mer svårjobbat. Respondenten säger sig vara nöjdare med sina arbetsuppgifter idag i och med 
den införda arbetsrotationen, men missnöjd med arbetsmiljön, framförallt eftersom mycket 
fortfarande inte fungerar som det ska. 
 
Kundmedarbetare A säger sig fortfarande känna en viss osäkerhet över de förändringar som 
skett, såväl de fysiska som de organisatoriska. Medarbetaren berättar att trots de fina och 
fräscha lokalerna är det viss inredning som A finner icke funktionell. Detta tillsammans med 
sådant som fortfarande inte är färdig bidrar enligt respondenten till störningar i den dagliga 
verksamheten, det vill säga att det gör det svårare för kundmedarbetarna att utföra sitt jobb på 
bästa möjliga sätt. Fördelen med den nya turistbyrån är enligt respondent A att kunderna 
numera själva kan söka information med hjälp av den nya tekniken. Exempelvis via 
infostationerna som finns utplacerade i lokalen med olika huvudteman såsom exempelvis 
tema ”skärgård”. Dock anser hon att förändringarna har lett till ökade krav på personalen, som 
enligt respondenten förväntas ge mer än vad som finns inom deras kompetenser.  
 
Enligt respondent C kan medarbetarna tack vare förändringarna ge besökarna mer effektiv 
och snabbare service. C anser till skillnad från B dessutom att den implementerade tekniken, 
exempelvis infostationerna, är användarvänligt ur såväl medarbetarnas som ur kundernas 
perspektiv. 
 
Resterande av den information som framkommit i intervjuerna med medarbetarna på Tourist 
Centre har gruppen valt att redovisa utifrån tre grundläggande teman som präglat samtalen. 
Detta för att ge informationen bättre struktur och därmed förhöja rapportens läsbarhet och 
förståelse. Dessa tre treman lyder enligt följande: 
 

• Kundmedarbetarnas delaktighet i förändringsprocessen 
• Motivation 
• Feedback 

 
För komplett intervjumaterial med enskilda respondenter hänvisar vi till rapportens bilagor. 
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4.2.1 Kundmedarbetarnas delaktighet i förändringsprocessen 
De kundmedarbetare på Tourist Centre som deltog i undersökningen har delade meningar om 
personalens delaktighet i organisationens förändringsprocess. Samtliga respondenter säger att 
de vid olika tillfällen har fått lämna synpunkter på några av ledningens förslag till de fysiska 
förändringarna och innovationerna som implementerades på den nya turistbyrån. De uppger 
också att de uppmanades att komma med egna idéer och förslag under förändringsprocessen. 
Dock anser en av respondenterna, respondent B, att frontpersonalens åsikter och idéer inte 
realiserades i den grad som respondenten tillsammans med en del andra hade önskat. 
”Slutresultatet stämmer tyvärr inte med våra önskemål”, säger medarbetaren. B påstår att 
företagsledningen inledningsvis hade en vision om att alla medarbetare aktivt skulle delta i de 
förändringar som skulle utföras. Men det visade sig sedan enligt B att många utav 
kundmedarbetarnas förslag avvisades och att företaget satsade för mycket på moderniteter 
som i respondentens mening inte är funktionella för vare sig kunderna eller medarbetarna. 
Personalens delaktighet var enligt respondent B alltså betydligt mer begränsad än vad de hade 
blivit lovade från början. ”Man skulle inte ha blåst upp det så stort inför oss”, säger 
respondenten med en besviken ton. 
 
Respondent C däremot säger sig vara fullständigt nöjd med den delaktighet som personalen 
fick. C berättar att Tourist Centre har fått ljusare och fräschare lokaler samt bättre teknisk 
utrustning som gör det enklare för frontpersonalen att utföra till arbete. 
 
Samtliga kundmedarbetare som gruppen samtalade med uppgav att personalen inte hade 
någon som helst delaktighet i de organisatoriska förändringar som skedde på företaget, det vill 
säga sammanslagningen av personalen från de olika turistbyråerna. B säger sig inledningsvis 
ha haft en positiv inställning till omstruktureringen. Respondenten hade tidigare enbart arbetat 
på en av turistbyråerna och kände efter några år behovet av att lära sig nya saker och få lite 
mer variation på det dagliga arbetet, vilket B säger sig få idag när alla kundmedarbetare 
roterar mellan de olika byråerna. Före denna förändring upplevde respondenten att 
kundmedarbetarna var uppdelade i ”A och B lag”, där de som befann sig på Hotellcentralen 
tillhörde B-laget, medan de som arbetade på Tourist Centre tillhörde A-laget. Respondenten 
menar att de som tillhörde Tourist Centre ansågs av såväl sig själva som av andra, vara bättre 
än de som enbart arbetade på Hotellcentralen eftersom deras arbetsuppgifter var mer 
omfattande. Dock ledde omstruktureringen också till att en del medarbetare fick ändrade 
anställningsformer. De fick övergå från att ha fasta tjänster till att ha vikariat eftersom 
företaget ville minska på personalkostnaderna. Detta resulterade enligt respondent B i en 
negativ stämning hos berörda parter 
 
Respondent C var däremot till en början negativt inställd till omstruktureringen eftersom 
medarbetaren trodde att det skulle innebära en ökning av de egna arbetsuppgifterna. Nu i 
efterhand känner respondenten snarare att sammanslagningen har bidragit till variation i 
arbetet och säger sig vara glad över arbetsrotationen 
 
Sammanslagningen av personalen ledde enligt en av respondenterna inledningsvis också till 
en rad konflikter mellan kundmedarbetarna. ”Många grupperingar uppstod och en del 
människor ville inte jobba så nära oss från B-laget eftersom vi inte ansågs vara lika 
kompetenta som dem”, säger respondent B i intervjun. Även respondent A upplevde 
omstruktureringen som jobbig till en början och berättar att det kändes som att påbörja ett nytt 
jobb. Kundmedarbetaren tror att företagets chefer är under föreställningen att personalen 
slussades in i de nya arbetsrutinerna genom utbildning. C anser dock att medarbetarna aldrig 
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genomgick något sådant. Däremot fick personalen på grund av de konflikter som uppstod i 
och med sammanslagningen genomgå en kurs i ”Teambuilding”. Konflikterna har blivit 
betydligt färre nu det råder enligt respondenterna god stämning mellan medarbetarna. En av 
respondenterna anser dock inte att detta är tack vare kursen, utan menar att personalen tagit 
tag i konflikterna själva. 
 

4.2.2 Motivation 
I samtalen med medarbetarna diskuterades motivation. En av respondenterna definierade 
spontant motivation som ”mod att våga säga vad jag vill göra och tycker och våga prova nya 
saker”. Samma medarbetare, respondent B, sa sig vara betydligt mer motiverad idag än under 
förändringsprocessen eftersom mycket var rörigt då med konflikter mellan medarbetarna samt 
att saker och ting inte fungerade som förväntat. Kundmedarbetare C berättar att det har funnits 
en blandning av motivation och olust under förändringen från medarbetarens sida. Ett bidrag 
från företagets sida för en ökad motivation har enligt C varit själva lönen. Respondenten 
berättar också att företagets VD har varit duktig på att motivera personalen verbalt. Annars 
tycker inte medarbetaren att företaget gör så mycket mer för att motivera personalen. C anser 
att önskemål som inte uppfylls från företagets sida har en tärande effekt på personalens 
motivation. Dock säger sig respondenten ha förståelse för detta eftersom ledningen har så 
mycket att tänka på. 
 
B anser sig både ha varit självmotiverad och blivit motiverad av företaget, bland annat av 
positiv feedback från chefer i organisationen. Denna har enligt B lett till att respondenten har 
fått mod att prova på nya utmaningar i sitt arbete. I frågan om vad som krävs för att 
personalen skall vara motiverad vid förändringar svarar medarbetaren att tydlig information är 
A och O, vilket också respondent C uttrycker i intervjun. Den allra viktigaste aspekten är dock 
enligt C att personalen känner sig delaktig, ”alla ska få vara med och säga sitt”, säger C inte 
allt för ivrigt. Respondenten anser också att företaget måste prioritera rätt, det vill säga få det 
som redan finns att fungera innan man implementerar nya saker. 
 
Kundmedarbetare A anser att belöning är ett bra sätt att öka medarbetarnas motivation. 
Belöningen kan enligt respondenten exempelvis vara i form av personalfester eller 
möjligheten att kunna avancera inom företaget. Som det är nu upplever A sig inte vara en del 
av företaget. Vidare önskar medarbetaren att företaget kunde visa sin uppskattning för 
personalen genom att göra saker för dem som inte har något att göra med turistbyrån. 
 

4.2.3 Feedback 
Samtliga kundmedarbetar som gruppen talar med på Tourist Centre berättar att det under 
innovationsprocessen har funnits utrymme för personalen att ge feedback till företaget 
gällande den fysiska utformningen av den nya turistbyrån. Respondent B känner dock att även 
om utrymmet för feedback har funnits, prioriteras denna ändå inte av företaget. Dessutom 
saknar respondent C en konkret utvärdering av den nya turistbyrån på medarbetarbasis. Att 
döma av samtalen med de två andra medarbetarna verkar även de sakna en mer konkret 
utvärdering av alla de förändringar som organisationen genomgått, såväl de fysiska som de 
organisatoriska. Exempelvis uttrycker respondent B en besvikelse över att ingen på företaget 
har frågat kundmedarbetarna om hur det är att arbeta på den nya turistbyrån. Både respondent 
A och B berättade i samtalen att företagets fokus i dagsläget främst ligger på ökad försäljning, 
vilket enligt medarbetare A medför till ökad press och krav på personalen. ”Nu pratar man 
bara om hur man ska sälja mer”, säger respondent B med uppgivenhet i rösten. 
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I intervjuerna med kundmedarbetarna talar vi även om den eventuell feedback som 
frontpersonalen får från företaget. Både respondent B och C säger sig vara tillfredställda med 
den feedback som de får av cheferna i organisationen. En av dem sa exempelvis att företagets 
chefer är väldigt bra på att ge feedback till personalen för deras prestationer, vilket 
respondenten tycker är viktigt eftersom det får dem att känna sig sedda. Kundmedarbetare A 
däremot sa sig inte alls uppleva någon feedback från företagets sida, vilket gör att 
respondenten känner att frontpersonalen befinner sig längst ner i hierarkin. 
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5 Analys 
I följande avsnitt utvärderas den information som framkommit i den utförda undersökningen 
på Stockholm Tourist Centre. Empirin diskuteras här utifrån den teoretiska referensramen 
samt vår egen tolkning av såväl teorin som medarbetarsamtalen. 
 
 
I analysen har vi valt att utgå från återkommande mönster och gemensamma nämnare som vi 
fann i det empiriska resultatet. Dessa utgör analysavsnittet tre teman: ”Förankra personalen, 
undvik motstånd”, ”Sanningsenlig och realistisk information” samt ”Motivation”. 
 

5.1 Förankra personalen, undvik motstånd 
 
Tidigt i denna uppsats konstaterade vi att tjänster är något som skapas i interaktionen mellan 
kunden och kundmedarbetarna och att dessa därför har en nyckelroll i att skapa och leverera 
tjänster som kunden betraktar som värdefulla. Att döma av de medarbetare som deltog i 
undersökningen var känslorna inledningsvis blandade för de förändringar som skulle ske. 
Exempelvis uppgav kundmedarbetare C att dennes inställning till en början var negativ, 
framförallt inför de organisatoriska förändringarna, dvs. sammanslagningen, eftersom 
respondenten trodde att det skulle leda till fler arbetsuppgifter än önskvärt. Även respondent 
A beskrev sammanslagningen som inledningsvis jobbig, men inte av rädsla för att behöva 
ändra sina arbetsrutiner, utan främst för att denna organisatoriska förändring inte hade 
diskuterats med personalen i förväg. Enligt teorin kräver i stort sätt alla typer av förändringar i 
en organisation att berörda medarbetare ändrar sitt beteende för att främja de förändringar 
som skall ske. Hodge et al. (2003) menar därför att de parter i organisationen som leder 
förändringsarbetet måste se till att personalen betraktar detta med öppenhet för att undvika 
och motverka eventuellt motstånd från deras sida. Detta kan enligt teorin göras genom att 
visionen och strategierna kommuniceras ut till de anställda vid ett tidigt skede.  
 
Stockholm Visitors Board (SVB) genomförde två stora förändringar. Dels den interna 
omorganiseringen av turistbyråerna som kom att påverka såväl medarbetarnas sätt att jobba på 
som anställningsformen för några av dem, och dels skapandet och implementeringen av en 
modern och innovativ turistbyrå. Inför den sistnämnda förändringsprocessen försökte 
företaget redan från början göra samtliga medarbetare delaktiga genom att exempelvis låta 
dem arbeta fram ledord som de associerade med framtidens turistbyrå. Personalen erbjöds 
enligt samtliga utav våra respondenter dock ingen delaktighet i den organisatoriska 
förändringen. Medarbetarna hade i respondent A:s uppfattning ingenting att säga till om vad 
gällde sammanslagningen, vilket kan ha skapat stor oro bland många i personalstyrkan. Denna 
oro kan med stor sannolikhet ha bidragit till spänningar bland medarbetarna som i sin tur 
förorsakade en del av de konflikter som uppstod.  Enligt Jacobsen et al. (2002) kan en av 
orsakerna till medarbetarnas motstånd för förändringar vara just fruktan för det okända 
eftersom all förändring medför en konfrontation med det okända. Han menar på att det 
tryggaste för personalen vid en sådan situation är att fortsätta göra samma saker som de gjort 
tidigare, istället för att ändra sitt beteende och vara öppna för förändringarna. En annan orsak 
till medarbetarnas motstånd för förändringar som Jacobsen et al. (2002) tar upp, är att dessa i 
samband med organisatoriska förändringar kan känna att de förlorar sin identitet. Jacobsen et 
al. (2002) menar att människor oftast identifierar sig med sådant som de länge har sysslat med 
och kan därav uppleva att allt de har gjort innan blir meningslöst vid förändringar. En av 
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respondenterna sa exempelvis att alla förändringar resulterade i att det kändes som att börja på 
ett helt nytt jobb. 
 
Enligt Carnall i Bakka et al. (1999) kan företaget hantera medarbetarnas motstånd genom att 
bland annat stärka deras självbild med hjälp av förståelig information som ger dem en 
bakgrund till förändringen, ge moraliskt stöd och uppmuntran till att pröva det nya, visa 
förståelse för den nya situation som de befinner sig i, ta sig tid att lyssna på medarbetarnas 
synpunkter samt involvera personalen i förändringsarbetet. Utifrån samtalen med 
frontpersonalen på Tourist Centre har gruppen förstått att inget av de ovannämnda gjordes av 
ledningen på Stockholm Visitors Board (SVB) i samband med sammanslagningen av 
personalen. Hade företaget diskuterat de organisatoriska förändringarna med sina medarbetare 
innan besluten hade fattats, hade de kanske också upptäckt de klyftor som fanns bland deras 
kundmedarbetare på de olika avdelningarna och därmed eventuellt kunnat hantera situationen 
på ett annat sätt. Exempelvis hade personalen kunnat genomgå kursen i teambuilding före 
sammanslagningen, som en slags förberedelse, istället för efter implementeringen.  Enligt 
Marie Eberhardt på Stockholm Tourist Centre syftade kursen till att ge medarbetarna 
perspektiv på sig själva, behandla hur de fungerade i grupp, de dem en chans att diskutera hur 
förändringen påverkade dem samt ge personalen en chans att diskutera hur de kunde vara med 
och påverka.  Detta tyder enligt vår uppfattning på att företaget någonstans ändå insåg att de 
var tvungna att få med sig personalen för att nå framgång, dock anser vi att den insikten borde 
ha kommit något tidigare än vad den i detta fall gjorde. 
 

5.2 Sanningsenlig och realistisk information 
 
I skapandet, implementeringen och utvecklingen av Tourist Centre var samtliga utav våra 
respondenter mer eller mindre ense om att personalen i viss utsträckning fick vara delaktig i 
de förändringar som skulle ske. Kundmedarbetarna fick bland annat delta i en undersökning 
där de fick beskriva sin syn på företagets värdekedja. Personalen fick lämna synpunkter på 
olika idéer och blev även starkt uppmanade att komma med egna idéer för turistbyråns 
utformning samt för utveckling av företagets tjänster. De Jong et al. (2003) diskuterar just 
vikten av att uppmuntra kundmedarbetarna i tjänsteföretaget till att aktivt deltaga i 
utvecklingen av tjänster, dels för att implementeringen av innovationer skall vara positiv för 
organisationen, men framförallt för att kundmedarbetarna är de som har möjlighet att se 
kundernas behov och förväntningar på daglig basis. Här är det enligt teorin dock också viktigt 
att ledningens handlingar stämmer överrens med den information som når ut till de anställda.  
 
Utifrån samtalen med kundmedarbetare på Tourist Centre kan man tyda att en del 
medarbetare känner en besvikelse över hur mycket de faktiskt fick vara med och påverka 
slutresultatet. Exempelvis berättar en av respondenterna att företaget inledningsvis hade som 
vision att alla medarbetare skulle vara delaktiga i utformningen av den nya turistbyrån, men 
att många utav deras idéer i slutändan ändå avvisats. Detta resulterade i att vissa medarbetare 
tappade entusiasmen under förändringsstadiet och därmed idag känner att slutresultatet inte 
stämmer överrens med deras önskemål. En av de kundmedarbetare som gruppen talade med 
tyckte exempelvis att företaget hade satsat alldeles för mycket på saker som enligt 
respondentens uppfattning inte är funktionella för vare sig frontpersonalen eller turistbyråns 
besökare. Kanske är denna respondents syn på innovationen färgad av det faktum att 
respondenten känner sig lurad och besviken. Hursomhelst kan detta ses som ett tydligt tecken 
på att det har funnits brister i kommunikationen mellan personalen och ledningen under 
förändringsprocessen. Gruppen har utifrån den empiriska undersökningen förstått att korrekt 
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information är bland de högst värderade aspekterna för medarbetare som befinner sig i en 
förändringsprocess eftersom denna period oftast är fylld av osäkerhet. Stämmer inte 
ledningens handlingar med den information som de kommunicerar ut till de anställda ser vi en 
risk att medarbetarnas förtroende för sin ledning går förlorad. 
 

5.3 Motivation 
 
Motiverade kundmedarbetare är enligt teorin ytterst viktigt i tjänstebaserade företag eftersom 
tjänsternas kvalitet är direkt beroende av personalens initiativ, beteende och prestationer. 
Motivationen är förmodligen särskilt viktig då en organisation genomgår stora förändringar 
eftersom en omotiverad personalstyrka kan hindra företaget från att uppnå sina mål. För 
kundmedarbetarna på Tourist Centre verkar motivationen ha varit skiftande under 
innovationsprocessen. En av respondenter säger sig exempelvis vara mer motiverad nu än 
under den intensiva förändringsperioden eftersom allting då var rörigt med konflikter mellan 
medarbetare samt att många saker inte fungerade som det skulle. Samma respondent 
definierade spontant motivation som mod att våga säga vad man vill göra och tycker samt 
våga prova nya saker. Det finns kanske inte en sann definition av motivation, utan begreppet 
motivation kanske kan ha olika betydelser för olika individer. Likväl kan det finnas många 
olika saker som kan vara motiverande för olika personer.  
 
Högberg (1996) anser att i modernt tänkande företag skall medarbetarna motivera sig själva.  
De tre kundmedarbetare som intervjuades verkar dock anse att företaget bär ett visst ansvar i 
att motivera personalen bland annat genom kontinuerlig uppmuntran samt feedback på 
medarbetarnas prestationer.  Viktig är också att det finns utrymme för individerna i 
organisationen att ge feedback till sin ledning gällande olika faktorer som berör deras arbete. 
Samtliga respondenter från personalstyrkan på Tourist Centre uppgav att det har funnits ett 
sådant utrymme på företaget att ge feedback, både före och under förändringsprocessen, men 
är något besvikna över hur det har varit nu i efterhand. Dock ansåg några att den feedback de 
ger till företaget ändå inte prioriteras eftersom det dröjer så länge innan någonting görs åt de 
aspekter som tas upp av kundmedarbetarna. Att det dröjer länge innan företaget kan åtgärda 
problem som personalen pekat på kan bero på flera olika faktorer, inte minst är det säkerligen 
en kostnadsfråga. Det viktiga här är kanske därför att företaget arbetar fram någon slags 
åtgärdsplan tillsammans med frontpersonal, där de kan vara med och avgöra vad som skall 
prioriteras, med hänsyn tagen till kundernas behov och deras egna behov för att kunna erbjuda 
besökaren bra tjänster och ge henne/honom bästa tänkbara servicen.  
 
Vidare upplevde en av de tre respondenterna att personalen inte får så mycket feedback från 
företagsledningen och att detta berodde på att frontpersonalen ansågs av övriga i 
organisationen stå längst ner i hierarkin.  Huruvida detta stämmer eller ej, vet vi inte och det 
är heller inte relevant att diskutera i denna uppsats. Förhoppningen är dock att organisationen 
är medveten om att sådana känslor existerar bland den personal som dagligen tar hand om 
företagets kunder. En missnöjd medarbetare ger i vår mening en missnöjd kund. 
 
En annan viktig motivationsfaktor vid förändringar som medarbetarna verkar vara ense om är 
belöning. Personalen har behov av belöning i olika former. Det kan vara personalfester, 
löneökning eller möjligheten att avancera på företaget.  Individerna vill känna sig sedda och 
uppskattade men viktigast av allt för att uppehålla medarbetarnas motivation vid stora 
förändringar verkar återigen vara tydlig och korrekt information. 
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6 Slutsatser och diskussion 
I följande avsnitt redovisas arbetsgruppens samlade tankar kring de resultat som framkommit 
under den gångna studien med viss hänsyn tagen till den kunskap som vi har fått av 
litteraturen, diskussioner samt samtal med individer på Stockholm Tourist Centre. Vi vill 
poängtera att slutsatserna som dras i detta avsnitt inte syftar till att vara generaliserbara och 
är dragna utifrån arbetsgruppens tolkning av såväl litteraturen som respondenternas svar vid 
den empiriska undersökningen. 
 
 
Vi valde i denna studie att undersöka medarbetarnas roll i skapandet, implementeringen och 
utvecklingen av innovationer i tjänsteföretag, utifrån deras egna perspektiv. Detta med syfte 
att få en djupare förståelse för den roll och funktion som personalen har i skapandet och 
utvecklingen av innovationer. Ett annat syfte var beskriva vad medarbetarna i tjänsteföretag 
behöver och kräver för att vara och känna sig delaktiga i innovationsprocessen. Därmed 
formulerades följande frågeställning: 
 
”Vilken uppfattning har medarbetarna om sin roll i skapandet, och utvecklingen av innovationer 
inom tjänsteföretag?” 
 
Att engagera medarbetarna och göra dem delaktiga i innovationsprocesser och andra typer av 
förändringar är med största sannolikhet viktigt i alla typer av tjänstebaserade företag då 
tjänsten som fenomen är något som tidigare sagt, skapas i interaktionen mellan kunden och 
personalen. Vidare har kundmedarbetarna i företaget en unik möjlighet att dagligen se 
kundernas behov, önskemål och missnöje. Kundmedarbetarna kan alltså utöver själva 
tjänsterna, sägas vara den starkaste länken mellan tjänsteföretaget och dess kunder. 
 
Att inte inkludera personalen i förändringsprocesser tror vi kan öka risken för att de motsätter 
sig de nödvändiga förändringarna och därmed inte förankras i innovationerna. Exempelvis 
skapade omstruktureringen av personalen på Stockholm Tourist Centre en stor känsla av 
osäkerhet bland medarbetarna vilket i sin tur resulterade i interna konflikter mellan 
individerna. Samtalen med respondenter ur Tourist Centres arbetsstyrka tyder på att 
osäkerheten och konflikterna bottnade i att personalen inte hade varit delaktig i beslutet eller 
ens diskussionen om de organisatoriska förändringarna på företaget. Detta trots att 
omstruktureringen kom att påverka kundmedarbetarnas arbetssituation. Vi tror att det 
konflikter och den dåliga stämningen som uppstod bland kundmedarbetarna vid 
omstruktureringen i viss grad kan ha påverkat deras motivation och inställning till arbetet 
samt till den efterföljande förändringsprocessen på Tourist Centre. Kanske kan det även ha 
påverkat deras uppfattning av resultaten. 
 
Även om många företag säkert är fullt medvetna om vikten av att göra personalen delaktig i 
förändringsprocesser tror vi att de ställs inför samma dilemma, nämligen; vilken och hur stor 
roll medarbetarna skall ha i skapandet, implementeringen samt utvecklingen av innovationer?  
Lösningen på detta dilemma kan i stor utsträckning tänkas vara beroende på företagets 
karaktär. Som nämnt tidigt i rapporten kan det föreligga flera problem med kundmedarbetares 
delaktighet i innovationsprocessen. Bland annat saknar många utav dessa den tekniska 
kunskap som kan behövas för att skapa och utveckla innovativa tjänster samt för att kunna 
hantera nya servicesystem. De medarbetare på Stockholm Tourist Centre som deltog i studien 
hade delade uppfattningar om resultatet av de fysiska förändringarna som företaget 
genomförde. Två av dem uttrycket vid ett flertal tillfällen att de ansåg att några utav de 
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implementerade innovationerna inte var funktionella för vare sig kunderna eller för 
frontpersonalen. Vidare ansåg en av dem att företaget mer eller mindre hade bortsett från 
kundmedarbetarnas önskemål. Vi tror att anledningen till att en del medarbetare inte ser 
funktionaliteten i innovationerna och upplever att de inte har fått det som de inledningsvis 
önskade, kan vara just att de saknar kompetensen och kapaciteten som behövs för att kunna 
skapa och utveckla innovationer. De kan därför inte alltid se var utvecklingen är, eller kanske 
borde vara, på väg. För att skapa och utveckla innovationer krävs nämligen också ett 
innovativt tänkande. Det kräver av individerna att de kan visualisera sig framtiden. Detta 
dilemma ställer därför höga krav på företagsledningen och inblandade projektledare att de kan 
hjälpa personalen att se varför vissa aspekter behövs, vilka möjligheter som ges av den 
tekniska utvecklingen, hur utvecklingen i branschen ser ut samt hur innovationerna kan 
nyttjas på bästa möjliga viss. Med detta inte menat att kundmedarbetarnas synpunkter inte är 
viktiga, utan snarare tvärtom. Dessa kan användas till att förbättra förändringarnas 
användarvänlighet eftersom medarbetarna direkt påverkas av dessa i sitt arbete, men också för 
att de dagligen kan se kundernas reaktioner på implementeringarna och vidarebefordra denna 
till företagsledningen. Deras främsta roll verkar egentligen alltså vara att bistå företaget med 
den information som behövs för att anpassa företagets idéer till kundernas behov samt göra 
idéerna användarvänliga för både medarbetarna och kunderna, inte att vara idéskapare. 
 
Kommunikation är således en viktig aspekt vid förändringsprocesser, vilket såväl vår 
teoretiska referensram som intervjuerna med kundmedarbetarna på Tourist Centre pekar på. 
Alla inblandade parter i en förändringsprocess, däribland kundmedarbetare har behov av att 
från första början få förståelse för vad som skall ske och vilken roll de har i den kommande 
processen. Detta för att undvika konflikter och förvirring. Viktigt är också personalen får 
korrekt information, vilket innebär att företagsledningens handlingar i högsta grad måste 
överrensstämma med den information som kommuniceras ut till samtliga anställda på 
företaget. Det kan ibland vara värt att lova för lite än för mycket för att inte riskera att mista 
medarbetarnas förtroende. 
 
Ett annat problem kan vara att upprätthålla individernas motivation genom den ibland jobbiga 
förändringsprocessen. Just motivationen är ytterst viktig i produktionen av tjänster eftersom 
tjänsternas kvalitet är direkt beroende av medarbetarnas initiativ, prestationer och beteende. 
Avsaknaden av motivation hindrar kanske inte företaget från att nå målet, dock kan det avgöra 
innovationens framgång, dvs. vilken nytta den får för företaget. Frågan är dock vem som bär 
ansvaret för personalens motivation. Vi har i rapportens teoriavsnitt illustrerat att delade 
meningar kring detta. Vissa teoretiker anser att ansvaret ligger hos företagsledningen, medan 
andra menar på att medarbetare i modernt tänkande företag kan motivera sig själva. 
 
Gruppen anser inte heller att personalen bara ska luta sig tillbaka och invänta motivation. Vår 
övertygelse är att bra medarbetare också kan motivera sig själva och varandra, såväl i den 
dagliga verksamheten som i tider av förändringar. Enligt vår uppfattning bär dock 
organisationen ett visst ansvar i att motivera sina medarbetare, exempelvis genom att förankra 
personalen i företagets mål, vision och strategier, genom uppmuntra samt genom feedback på 
deras prestationer. Studien visar att detta är vad medarbetarna önskar och förväntar sig. 
Respondenterna sade sig behöva bli motiverade med bland annat uppmuntrande ord, 
möjlighet att avancera på företaget samt incitament som personalfester mm. Kanske handlar 
medarbetarnas behov av att bli motiverade av företaget inte alltid om att de inte kan motivera 
sig själva, utan i många falla kanske handla om att de vill känna sig sedda av 
företagsledningen. 
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7 Avslutande reflektioner och kritisk granskning av uppsatsen 
 
 
 Att skriva denna uppsats har vid ett flertal tillfällen känts hopplöst. För varje gång vi har trott 
att vi tagit två steg fram, har vi också blivit uppmärksammade på aspekter som fört oss tre 
steg bakåt. Men lyckligtvis har vi ändå tagit oss till mållinjen och nu när vi reflekterar över 
det gångna arbetet kan vi uppriktigt säga att vi har lärt oss ett och annat på vägen. En utav de 
främsta lärdomarna som vi har fått under arbetsprocessen och som vi kan ha nytta av såväl i 
kommande studier som i arbetslivet, är att kunna skilja på våra prestationer och på oss som 
individer. Att inte ta den kritik man får allt för personligt är inte alltid lätt, samtidigt är det just 
nödvändigt för att kunna ta sig vidare i arbetet och göra bättre ifrån sig till nästa gång.  
 
Att genomföra en studie inom ramen för ämnet tjänsteinnovationer är betydligt svårare än vad 
vi från början hade föreställt oss. Det allra svåraste som vi upplevde och som vi faktiskt inte 
är säkra på att vi har lyckats med, är att förklara och motivera innovationerna. På grund av 
tjänstens karaktär kan det som betraktas vara innovation i ett tjänsteföretag skilja sig markant 
från innovationer i produktbaserade företag. Skillnaden kan säkert också vara stor mellan 
olika typer av tjänstebaserade företag. Det som anses som innovativt för turistbyråer kan vara 
en självklarhet för exempelvis banker. Vi tror att det hade varit lättare att konkretisera 
innovationen och därmed processer relaterade till den om vår undersökning exempelvis hade 
fokuserat på en produkt. Innovationen på Stockholm Tourist Centre ligger enligt vår 
uppfattning i de metoder och de verktyg de använder för att betjäna sina kunder, som i detta 
fall är nytänkande i jämförelse med andra turistbyråer. 
 
Även om vi är relativt nöjda med det arbetet vi har utfört finns svagheter i rapporten som vi är 
medvetna om men som vi tyvärr inte har längre har möjlighet att åtgärda. Beträffande 
intervjuerna med samtliga respondenter på Tourist Centre kan det finnas en risk att vi har 
missat en och annan information eftersom vi inte använde oss av en diktafon. Vi försökte 
dock förebygga detta genom att båda vara närvarande vid alla fyra intervjuerna. Vidare hade 
vi velat få intervjua fler kundmedarbetare på företaget för att stärka vårt empiriska material. 
Vi hade i vår förfrågning bett om att få access till ca fem personer, men den möjligheten fanns 
inte då respondenterna intervjuades på sin arbetstid. Därmed kan det vara svårt generalisera 
de svaren som vi fick i samtalen. Men som vi påpekar i uppsatsens metodavsnitt syftar heller 
inte studien till att vara generaliserbar, utan snarare till att skapa en ökad förståelse för 
problemet. 
 
Vad gäller den teoretiska referensramen fick vi tips av vår handledare att stärka denna som 
kompensation för den något svaga empirin. Vi har på den korta tid vi haft dock inte lyckats 
finna fler teorier som vi ansåg vara lämpliga för vårt arbete. Även om vi har tittat på annan 
litteratur har kontentan varit mer eller mindre densamma som i de i uppsatsen redan befintliga 
teorier eller har vi i vissa fall inte sett den direkta kopplingen till vårt syfte och vår 
frågeställning. Skulle vi dock utföra denna undersökning ytterliggare en gång, skulle vi nog 
vara bättre utrustade för att gräva djupare i det hav av information som finns. 
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Bilaga 1 
 
Diskussionsämnen till samtal med Marie Eberhardt, driftansvarig på Tourist Centre, 
den 2 november 2005. 
 
 

• Hur såg Tourist Centre ut innan förändringsarbetet och hur ser det ut nu? Vilka har 
förändringarna varit? 

 
• Vilken tanke fanns bakom förändringen? Var det bara av estetiska skäl eller har ni 

satsat på funktion, nyskapande etc.? 
 

• Har personalen varit delaktig i förändringen? På vilket sätt? Hur har den processen sett 
ut? 

 
• Vilken respons har ni fått från medarbetarna? 

 
• Har ni behövt motivera personalen kontinuerligt, så fall på vilket sätt? Eller har de 

kunnat motivera sig själva? 
 

• Vilken respons har ni fått från kunderna/besökare? 
 

• Får kundmedarbetarna feedback för sina insatser, på vilket sätt sker detta i så fall? 
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Bilaga 2 
 
Diskussionsämnen till samtal med kundmedarbetarna A, B och C den 23 november 
2005. 
 
 

• Hur känns det att arbeta i den nya turistbyrån? –Hur ställer du dig till de förändringar 
som skett? 

 
• Hur har förändringen påverkat din arbetssituation? 

 
• Upplever du att ni som kundmedarbetare har haft en roll, dvs. varit delaktiga i 

förändringsprocessen? – I så fall på vilket sätt? 
 

• För- och nackdelar med förändringen? 
 

• Kommunikation/feedback:  
- Hur har kommunikationen varit mellan medarbetare och ledning under  

förändringsperioden? Hur är den nu? 
 

-  Anser du att det har funnits utrymme för dig/er att ge feedback under 
förändringsprocessen?  Och även efteråt? 

 
• Har ni fått feedback på era insatser under processen men även efteråt? 

 
• Har du känt dig motiverad under förändringen? Har företaget motiverat? På vilket 

sätt? Eller har du fått motivera dig själv? 
 

• Vad behövs för att känna motivation vid förändringar? 
 

• Vad är det bästa/sämsta med den nya turistbyrån? 
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Bilaga 3 
 
Empiriskt material 
 
Nedan följer inledningsvis en kort sammanställning av samtalen med tre medarbetare som har 
ingått i vår undersökning. Vi vill påpeka att vi nedan i löpande text återger den informationen 
som vi har fått från medarbetarna. 
 

Kundmedarbetare A 
Kundmedarbetare A berättar att i efterhand känns förändringen fortfarande osäker. Det är 
mycket som fortfarande inte är klart och som i sin tur leder till en del praktiska problem. Trots 
de fina och fräscha lokalerna är det viss inredning som A finner icke funktionell och som 
tillsammans med sådant som fortfarande inte är klart faktiskt stör den dagliga verksamheten.  
 
Vår respondent uppger att förändringen var väldigt jobbig till en början och att det kändes 
som att påbörja ett helt nytt jobb, ”man fick lära sig mycket nytt”. Kundmedarbetaren tror att 
företagets chefer är under föreställningen att personalen slussades in i de nya arbetsrutinerna 
genom utbildning. A anser dock att medarbetarna aldrig genomgick något sådant. 
 
Under förändringsprocessen fick respondent A lämna synpunkter rörande den fysiska 
utformningen av den nya Turistbyrån. Respondenten uppger att de stora idéerna kom främst 
från ledningen. Exempelvis var personalsammanslagningen redan förutbestämt och 
personalen var således inte inblandad i det, uppger kundmedarbetaren. På frågan om för- och 
nackdelar med förändringen anser A att det är bra att kunderna numera själva kan söka 
information med hjälp av den nya tekniken, som hon beskriver som mestadels 
användarvänlig. Det innebär en fördel för besökarna som får fler möjligheter i och med 
förändringen. A andra sidan har förändringen ställt högre krav på personalen, som enligt 
respondenten förväntas ge mer än vad som finns inom deras kompetenser. 
 
Före sammanslagningen beskriver A att kommunikationen var väldigt dålig mellan 
medarbetarna och ledningen men att det är något bättre nu. Kommunikationsvägarna är dock 
fortfarande för långa och respondenten upplever att det är otydligt vem man ska vända sig till. 
Således anser A att det ideala vore att ha chefer på plats som har koll på det dagliga arbetet.  
Enligt medarbetaren har det funnits utrymme för personalen att ge feedback till företaget vad 
gäller den fysiska utformningen av den nya Turistbyrån. Dock har personalen som sagt inte 
fått något att säga till om själva sammanslagningen. Någon feedback från företagets sida 
upplever A dock ej och det gör att respondenten känner att frontpersonalen fortfarande 
befinner sig längs ner i hierarkin. 
 
Ett sätt att öka motivationen bland personalen är sådant som belöning, uppger 
kundmedarbetare A. Belöning kan exempelvis vara i form av personalfester, eller möjligheter 
att kunna avancera inom företaget. Så som det är nu upplever A sig inte vara en del av 
företaget, medarbetaren önskar exempelviss att företaget kunde vissa sin uppskattning för 
personalen på ett annat mycket roligare sätt som inte har att göra med turistbyrån. 
 
Avslutningsvis berättar kundmedarbetaren att fokus i dagsläget främst ligger på ökad 
försäljning vilket medför ökad press och krav på personalen. 
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Kundmedarbetare B 
”Slutresultatet stämmer tyvärr inte med våra önskemål”, säger kundmedarbetare B som har 
arbetat på företaget i några år och beskriver överlag förändringsperioden som jobbig och 
allmänt stökig. På grund av omstruktureringar på företaget fick en del anställda enligt B 
övergå från att ha fasta tjänster till att ha vikariat eftersom företaget ville minska på 
personalkostnaderna. Detta bidrog enligt respondenten till en negativ stämning hos berörda 
medarbetare. Respondenten var till en början positivt inställd till de förändringar som skulle 
ske på företaget. Tidigare hade B arbetat enbart på en av turistbyråerna och kände efter några 
år behovet av att lära sig nya saker och få lite mer variation på det dagliga arbetet, vilket B 
säger sig få idag när personalen slagits ihop alla kundmedarbetare roterar mellan de olika 
byråerna. Före denna förändring upplevde respondenten att kundmedarbetarna var uppdelad i 
”A och B lag”, där de som befann sig på Hotellcentralen tillhörde B-laget, medan de som 
arbetade på Tourist Centre tillhörde A-laget. Respondenten menar att de som tillhörde Tourist 
Centre ansågs av såväl sig själva som av andra, vara bättre än de som enbart satt på 
Hotellcentralen eftersom deras arbetsuppgifter var mer omfattande. 
 
Sammanslagningen av frontpersonalen ledde enligt B inledningsvis till en rad konflikter 
mellan medarbetarna. ”Mycket grupperingar uppstod och en del människor ville inte jobba så 
nära oss från B-laget eftersom vi inte ansågs vara lika kompetenta som dem”, säger B i 
intervjun. Respondenten tyckte också att det var jobbigt att inte ha en fast arbetsplats där man 
exempelvis kan förvara sina dokument och andra viktiga saker som tillhör arbetet. Allt detta 
har dock blivit bättre nu enligt respondenten eftersom de flesta har hunnit vänja sig vid 
rotationen och kan till och med uppskatta den. De konflikter som uppstod under 
förändringsprocessen med anledning av sammanslagningen ledde till att personalen fick gå en 
kurs i ”Teambuilding”. Konflikterna har blivit betydligt färre nu och det råder enligt 
respondenten god stämning mellan medarbetarna. B anser dock inte att detta är tack vare 
kursen, utan menar att personalen tagit tag i konflikterna själva. B upplevde inte själva kursen 
som särskilt givande. 
 
Vad gäller de fysiska förändringarna som gjordes på Tourist Centre säger sig respondenten 
vara missnöjd. B anser att företaget satsade för mycket på moderniteter som i respondentens 
mening inte är funktionella för vare sig kunderna eller medarbetarna. Enligt respondent B var 
företagets vision från en början att alla medarbetare skulle vara delaktiga i de förändringar 
som skulle göras. ”Vi skulle vara med och ha åsikter”, säger B. När det väl kom till kritan 
blev dock många av kundmedarbetarnas förslag avvisade, enligt respondentens uppfattning. 
Detta menar B ledde till att B tillsammans med många andra tappade entusiasmen. 
Frontpersonalens delaktighet i innovationen var alltså mycket mer begränsad än vad 
respondent B hade förväntat sig. B menar att företaget borde hade varit mer uppriktiga från 
början om hur delaktig personalen egentligen skulle vara. ”Man skulle inte ha blåst upp det så 
stort inför oss”.  Samtidigt kan respondenten förstå att det var en svår process för företaget 
och att många behov skulle tillfredställas. 
 
När vi pratar om feedback berättar respondenten att personalen ständigt uppmanades under 
innovationsprocessen och även efteråt, att ge feedback på de förändringar som skedde och 
fortsätter att ske. B känner dock att även om det finns utrymme för medarbetarna att ge 
feedback, så prioriteras denna ändå inte av företaget. Däremot anser B att företagets chefer är 
väldigt bra på att ge feedback till personalen för deras prestationer, vilket respondent tycker är 
viktigt eftersom det får dem att känna sig sedda. 
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Vad gäller motivation säger sig respondenten vara betydligt mer motiverad nu än under 
förändringsprocessen eftersom mycket var rörigt då med konflikter bland personalen samt att 
saker och ting som inte fungerade som förväntat. B definierar begreppet motivation som 
”mod, att våga säga vad jag vill göra och tycker och våga prova nya saker”. B anser sig både 
ha varit självmotiverad och blivit motiverad av företaget, bland annat av positiv feedback från 
chefer på företaget. Denna har enligt B lett till att respondenten har fått mod att prova på nya 
utmaningar i sitt arbete. När vi frågar B vad som krävs för att personalen skall vara motiverad 
svarar respondenten att tydlig information är A och O. 
 
På tal om för och nackdelar med den nya turistbyrån uppger respondenten att infrastrukturen 
var bättre på den gamla turistbyrån och anser överlag att allting numera är mer svårjobbat. 
”Exempelvis måste man trycka koder överallt, det känns som att jobba i ett fängelse”, säger 
respondenten besviken. Respondenten säger sig vara nöjdare med sina arbetsuppgifter idag, 
men missnöjd med arbetsmiljön, framförallt eftersom mycket fortfarande inte fungerar som 
det ska. En annan problematik som B tar upp i intervjun är att Turistbyrån syns betydligt 
mindre efter flytten från Kulturhuset till Sverigehuset och att många besökare framfört 
klagomål om detta. Respondenten beklagar sig över att det är inredningsbutiken ”The One”, 
som befinner sig i samma lokaler, som syns istället för Stockholm Tourist Centre och att 
företaget dessutom fått ta över utrymmen som från början var avsedda för personalutrymme. 
 
Avslutningsvis uttrycker B en besvikelse över att ingen på företaget har frågat 
kundmedarbetarna hur det är att arbeta på den nya turistbyrån. Enligt respondenten har ingen 
uppföljning av de fysiska förändringarna skett, med hänsyn till personalens synpunkter. ”Nu 
pratar man bara om hur man skall sälja mer”, säger B lite uppgiven. 
 

Kundmedarbetare C 
 
Kundmedarbetare C uppger att det känns bra att jobba på den nya turistbyrån, men att det 
känns jobbigt att det aldrig blir färdigt. Till en början var C negativ inställd till de 
förändringar som skulle ske, framförallt sammanslagningen av personalen. Främst berodde 
detta på att C inte ville få en ökning av egna arbetsuppgifter. Dock är respondenten idag glad 
över arbetsrotationen eftersom det ger mer variation i arbetet. 
 
Vad gäller de fysiska förändringarna har det enligt kundmedarbetaren bara varit positivt. 
Tourist Centre har fått ljusare och fräschare lokaler samt bättre teknisk utrustning som 
underlättar personalens arbete. Frontpersonalen kan tack vare dessa ge mer effektiv och 
snabbare service. Dessutom är tekniken relativt användarvänlig ur såväl medarbetarnas som 
kundernas perspektiv. Vidare är strukturen på informationen betydligt bättre nu än vad den 
var i den gamla turistbyrån. Tyvärr har det enligt respondenten varit mycket problem med den 
nya tekniken, vilket motverkar dess syfte. Vidare är designen och tekniken på den nya 
turistbyrån inte anpassad till äldre kunder, ”vilket är synd”, uppger medarbetaren. 
 
Kort och gott anser vår respondent att personalen har varit delaktig i företagets 
innovationsprocess. När vi dock ber C utveckla detta upplever vi svaren som korta och nästan 
lite blasé, ”brainstorming och kundundersökning” - vilket i stort präglade hela intervjun. Att 
ge feedback till företaget har inte heller varit ett bekymmer enligt medarbetaren. Dock har det 
inte funnits någon respons från företagets sida och det förklarar C är en pengafråga. 
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Det har funnits en blandning av motivation och olust under förändringen från medarbetarens 
sida. Ett bidrag från företagets sida för en ökad motivation har enligt C varit själva lönen.  C 
berättar även att företagets VD har varit duktig på att motivera personalen verbalt. Annars, 
uppger respondenten, görs inte mycket för att motivera personalen. Önskemål som ej uppfylls 
anser respondenten vara en av orsakerna som tär på motivationen hos personalen. Å andra 
sidan har C förståelse för ledningen som ”har så mycket att tänka på”. När vi frågar vad som 
krävs för att personalen skall känna sig motiverad vid förändringar svarar kundmedarbetaren 
att det allra viktigaste är att personalen känner sig delaktig, ”alla ska få vara med och säga 
sitt”, säger C inte alltför ivrigt. Respondenten berättar också att tydlig information är A och O 
samt att företaget måste prioritera rätt, det vill säga få det som redan finns att fungera innan 
man implementerar nya saker. 
 
På frågan om utvärdering uppger medarbetaren att ingen utvärdering än så länge har 
genomförts på medarbetarbasis. Något som kunde ha gjorts annorlunda, uppger C är 
infrastrukturen i den nya Turistbyrån som ej fungerar helt som det ser ut just nu. 
 
Överlag tyckte vi att intervjun med kundmedarbetare C var svårast. Vi upplevde som ovan 
sagt denna respondent som blasé vilket försvårade utvecklingen av samtalet.
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Bilaga 4 
 
Bild 1: En så kallad ”ö”, dvs. en informationsstation på Stockholm Tourist Centre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Källa: Stockholm Tourist Centre (2005)
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Bilaga 5 
 
Bild 2: Broschyravdelningen på den nya turistbyrån, som är indelad efter geografisk ordning. 
 
 
 
 

 
 
Källa: Stockholm Tourist Centre (2005)
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Bilaga 6 
 
Bild 3: Utsikt över Tourist Centre sett från lokalens västra sida. 
 
 
 
 

 
 
Källa: Stockholm Tourist Centre (2005)
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Bilaga 6 
 
Bild 4: Sverige Shoppen, Turistbyråns souvenir butik som är belägen i samma lokal.  
 
 
 
 

      
      
     Källa: Stockholm Tourist Centre (2005) 
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Bilaga 7 
 
Bild 5: En av lokalens service-diskar. 
 
 
 
 

              
              
             Källa: Stockholm Tourist Centre (2005) 
 


