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Abstract 
 

Titel: Förtroendearbetstid – Heaven or Hell? A case study at TeliaSonera 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Kristin Olsson and Anna-Lena Wallin 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2010 – January 

Aim: The purpose of this thesis is to determine whether a more flexible way of working, like 

TeliaSonera’s work method förtroendearbetstid, is a good way to guide future organizations. 

We want to determine whether it is a threat or a possibility for the leaders, the co-workers and 

the company itself to work with this method. We ask ourselves the question what it takes of 

the leadership in organizations when you work in a more independent way and if it is as 

independent as it is said to be or if there is invisible and subtle guidance behind it all. 

TeliaSonera is constantly performing organizational changes and we want to determine how 

that affects the way of working and its development.  

Method: We have chosen to perform a qualitative case study, based on several interviews and 

an observation study. The collected information is used in the empirical part of the essay. We 

have also studied theories about empowerment to get information to the theoretical part of the 

essay.  

Result & Conclusion: We have found that a more individual-based leadership would be an 

advantage for the company and it is important that the leaders don’t tighten the control too 

much in order to keep the freedom that förtroendearbetstid means.  

Suggestion for future research: We think that it would be interesting to see how 

förtroendearbetstid and the leadership at TeliaSonera will be when the state of the market has 

stabilized. A quantitative measurement would also be interesting and see if it comes up with 

an alternative response.  

Contribution of the thesis: Our contribution of the thesis is that it gives intensified 

knowledge about leadership by empowerment and the work method förtroendearbetstid. We 

think that TeliaSonera and other companies that work in a similar way will find this thesis of 

interest.  

Keywords: Empowerment, communication, leadership, motivation, förtroendearbetstid, 

TeliaSonera
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Abstract 

 

Titel: Förtroendearbetstid – Heaven or Hell? En fallstudie på TeliaSonera 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Kristin Olsson och Anna-Lena Wallin 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2010 – januari 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om friare medarbetarskap, så som 

exempelvis TeliaSoneras arbetssätt med förtroendearbetstid, är en god väg att gå för att styra 

framtidens organisationer. Vi vill undersöka om det utgör ett hot eller en möjlighet för 

ledarna, medarbetarna och för företaget i sig att arbeta på ett sådant sätt. Vi ställer oss även 

frågan vad som krävs av ledarskapet i organisationer, då man arbetar med ett mer 

självständigt arbetssätt och om det är så självständigt som det vill ge sken av eller om det 

finns osynlig och subtil styrning bakom det hela. TeliaSonera utvecklas ständigt och 

genomför löpande organisationsförändringar, så vi vill även undersöka hur det påverkar 

arbetssättet och dess utveckling. 

Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie som baserats på ett flertal intervjuer 

samt en observationsstudie. Informationen vi samlat under intervjuerna och 

observationsstudien ligger till grund för den empiriska delen av arbetet. Vi har vidare studerat 

teorier kring empowerment för att samla information till den teoretiska delen. 

Resultat & Slutsats: Vi har kommit fram till att ett mer individanpassat ledarskap skulle vara 

till fördel för företaget samt att det är viktigt att ledningen inte stramar åt alltför mycket, för 

att bibehålla den frihet som förtroendearbetstid innebär. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi tycker det skulle vara intressant att se hur 

förtroendearbetstid och ledarskapet på TeliaSonera ser ut när konjunkturen har stabiliserat sig. 

En kvantitativ mätning skulle även vara intressant och se om den kommer fram till ett 

annorlunda resultat.  

Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag med den här uppsatsen är att den ger fördjupad kunskap om 

ledarskap genom empowerment och förtroendearbetstid. Vi tror att TeliaSonera och andra 

företag som arbetar på liknande sätt skulle finna den här uppsatsen givande. 

Nyckelord: Empowerment, kommunikation, ledarskap, motivation, förtroendearbetstid, 

TeliaSonera 
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1. Inledning 
 

Under vår studietid på Högskolan i Gävle har vår fascination och vårt intresse kring 

ledarskapsfrågor samt ett självständigt och mer fritt medarbetarskap väckts. Vi har även under 

vår studietid själva upplevt flera olika typer av upplägg och ledarskap i kurserna. Vissa lärare 

har varit väldigt strikta vad gäller direktiv om var, när och hur arbeten ska göras och läggas 

upp, medan andra lärare har varit mer öppna och givit oss en stor frihet att själva lösa problem 

och skapa egna lösningar på ett kreativt sätt. Det friare och mer kreativa ledarskapet anser vi 

har gett oss ett nytt och vidgat tankesätt.  

När frågan om examensarbete kom upp var vi övertygade om att vi ville skriva om ett ämne 

som vi brinner för och som vi känslomässigt kan relatera till på ett personligt plan. Vi har 

därför valt att skriva vår uppsats om ledarskap med inriktning mot empowerment. När vi väl 

valt den inriktningen fick vi uppslaget att undersöka arbetssättet förtroendearbetstid 

på TeliaSonera. Vi fann det vara en utmanande och intressant idé och som passade vårt ämne 

och våra personliga intressen.    

Vi anser att empowerment är ett aktuellt ämne, då det blir vanligare att företag väljer att införa 

ett mer självständigt arbetssätt för sina medarbetare och styrningen i organisationer blir inte 

lika tydlig, i den meningen att medarbetarna själva har ett stort eget ansvar. Därför tyckte vi 

att det skulle vara ett ypperligt tillfälle att göra en undersökning om vilka fallgropar och 

möjligheter som finns med det friare och mer självständiga arbetssättet. Vi tycker även att det 

är intressant att se om förtroendearbetstid och mer självständiga arbetssätt verkligen är så 

självständiga som de ger sken av att vara, eller om det finns osynlig styrning bakom som 

kontrollerar medarbetarna.  

 

1.1. Disposition 
Vi har valt att använda en traditionell uppsatsmodell som disposition i vårt arbete, då det föll 

sig naturligt för oss och var det mest logiska sättet att presentera vårt arbete på. Vi har vana av 

att arbeta med den här modellen och vårt arbete har en tydlig teori- och empiridel, och därför 

passade den modellen bäst in, ansåg vi.  

 

Figur 1: Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet ger vi en inledning till arbetet med förhoppningen att engagera samt att ge 

läsaren en ökad förståelse för vårt val av ämne.  I kapitel två ger vi en kort bakgrund till vårt 

ämne samt att beskriver vårt syfte och vi tar upp de problem och frågeställningar som vi 

Inledning Bakgrund Metod Teori Empiri Analys Slutsats
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formulerat. Kapitel tre är en metoddiskussion och där beskriver vi det tillvägagångssätt vi 

använt oss av under arbetets gång. Här berättar vi vad vi har utfört, hur vi gjort det samt 

anledningen till det. Det fjärde kapitlet är ett rent teoretiskt kapitel, där vi presenterar de olika 

delarna i empowerment som vi valt att plocka ut och presentera i det här arbetet. I det femte 

kapitlet, som är vårt empirikapitel, berättar vi först om företaget TeliaSonera och ger 

information om vilka intervjupersonerna bakom våra intervjuer är. Sedan följer en 

presentation av de svar vi fått i våra intervjuer. I kapitel sex analyserar vi och binder samman 

vår teori med vår empiri. Vi gör även en sammanfattande SWOT-analys där. Arbetet avslutas 

sedan med kapitel sju, där vi presenterar de slutsatser som vi kommit fram till. Sist finns en 

källförteckning och sedan kommer två bilagor, där vi bifogat våra intervjufrågor.   
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2. Bakgrund 

Nu i slutet av 2000-talets första decennium ser vi att den traditionella industrin har svårigheter 

och att andra marknader reser sig starka istället. Under vår studietid har våra tankar växt, vårt 

synsätt vidgats och vi har blivit intresserade av ett friare arbetssätt. Vi ser att 

konkurrensfördelar ändrar sig ständigt och krav på flexibilitet och kundfokus är oerhört 

viktigt för dagens moderna företag. Hänger organisationerna med i dessa förändringar? Eller 

är det så att företagen administrerar och organiserar för en tid som för länge sedan kan anses 

vara passerad och antik? Moderna människor formas i vårt moderna samhälle och de har en 

annan syn på hur de vill arbeta och ställer andra krav på arbetsplatser, organisationer och 

chefer.  

Från taylorismen med dess industriella synsätt till dagens självständiga medarbetare är det ett 

långt steg. För att utvecklas som företag och för att hänga med i de globala svängningar som 

dagens företagsklimat bjuder på, krävs det att organisationer klarar av det tryck de utsätts för, 

för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga. Von Otter (2006 s. 15) menar att 

konkurrensfördelar handlar om det unika, det vill säga något som konkurrenterna inte kan 

matcha. Han menar att detta inte bara handlar om teknik eller produkter, utan om lagkänsla 

och kunskapsmiljöer, där företagets medarbetare interagerar och samarbetar i nätverk. 

Författaren anser att det handlar om att få den samverkan mellan individerna, så att de 

samarbetar som en helhet.  

Företag har under senare tid gjort internationella och globala expansioner, beskriver Allvin 

(2006, s. 16f). Dessa expansioner tillsammans med marknadskrafternas ökade inflytande leder 

inte bara till att konkurrensen mellan arbetstillfällena ökar, utan även till att kraven på de 

anställda nu är helt andra. Individen påverkas nu mer.  Denna förändring innebär för företagen 

att de måste bli mer konkurrensmedvetna och detta bidrar i sin tur till att man får anpassa sin 

organisation därefter. Individerna i organisationer får andra krav att leva upp till. Allvin 

menar att istället för att tidigare har varit en kollektiv nyttighet blir arbetet nu mer ett 

personligt utvecklings- och överlevnadsprojekt. Vi ser hur samhället utvecklas och går från 

det tayloristiska och hierarkiska mot något vidare med en annan typ av tankesätt och 

mentalitet. Vi förstår att den moderna medarbetaren, som lever på 2000-talet, behöver något 

mer än en stämpelklocka och Taylor. Vi ser nu vikten för företag att måna om sitt 

humankapital. 

Johnson (1992, s. 198ff) menar att om företag vill kunna konkurrera på den globala 

marknaden måste de överge de konventionella medel som de tidigare använt, som bestod av 

den hierarkiska organisationen. Där går beslutsvägar från toppen av företaget ner till botten 

och cheferna hanterar all information och tar de viktiga besluten själva. Idag måste man 

istället vända på beslutsvägarna och låta beslutsvägar gå från botten av företaget, där 

medarbetarna finns, till toppen, där vi har ledarna. Det fungerar inte längre med tysta 

medarbetare som snällt gör vad de blir tillsagda och som inte reflekterar över sitt arbete. 

Medarbetarna i organisationen måste få vara delaktiga i beslut gällande organisationen och 

dess kunder. De har rätt att få feedback på sitt arbete och möjligheter till förbättring och 

utveckling.  Begreppet empowerment har vuxit fram som ett svar på det nytänkandet. Orsaken 

till att medarbetarna vill arbeta med empowerment är att de vill tillhöra en grupp, enligt 

Johnson. De vill känna sig delaktiga i något som är större än de själva. I gruppen kan de 
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känna sig respekterade, värdesatta och ärade som individer. Varje medlem i gruppen blir unik 

och viktig för den senare.  

Kinlaw (1995, s. 11f) beskriver empowerment som medarbetarskap, där fokus ligger på delen 

”power” i empowerment, nämligen makt. Begreppet handlar om att fördela makt och ansvar i 

organisationer och att flytta ner detta i organisationen och delegera till medarbetarna. Det gör 

att medarbetarna i större utsträckning kan påverka sin egen situation och utvecklas på ett 

personligt plan. Kinlaw beskriver att empowerment handlar om att ledare ska ge medarbetarna 

en uppgift och sedan hålla sig undan så de kan utföra den. Man ska öka människors känsla av 

delaktighet i sina arbeten och på företaget. Arbetslag ska få styra sig själva och företaget ska 

ha förtroende för medarbetarna, att de gör vad som är bäst och att de kan uppfylla sina mål, 

menar han. I vårt arbete ska vi fokusera på de delar inom empowerment där vi ser tydliga 

kopplingar till förtroendearbetstid.  

 

2.1. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är flerfaldigt: 

 Vi vill undersöka om friare medarbetarskap, såsom TeliaSoneras arbetssätt med 

förtroendearbetstid, är en god väg för att styra framtidens organisationer.  

 Vi vill vidare undersöka om det friare arbetssättet utgör ett hot eller en möjlighet för 

ledarna, medarbetarna och för företaget i sig att arbeta på ett sådant sätt, det vill säga 

att vi vill titta närmare på de fördelar respektive nackdelar som arbetssättet innebär.  

 Vi ställer oss även frågan vad som krävs av ledarskapet i organisationer, det vill säga 

mer generellt, då man arbetar med ett mer självständigt arbetssätt.  

 Vidare vill vi undersöka om förtroendearbetstid är så självständigt som det vill ge sken 

av, eller om det kan finnas en mer osynlig och subtil styrning bakom det hela.  

 TeliaSonera genomgår ständiga utvecklingar och löpande organisationsförändringar, 

så vi vill även undersöka hur det påverkar arbetssättet och dess utveckling.  

 

2.2. Problemformulering 
TeliaSonera arbetar med arbetssättet förtroendearbetstid. Fokus ligger då på uppgiften som 

ska utföras och inte var och när den utförs. Detta förväntas ge en stor frihet för både ledare 

och medarbetare på företaget men också ett stort ansvar. Det är upp till ledaren att motivera 

sina medarbetare men samtidigt att hålla tillbaka dem lite, så att medarbetaren inte får alltför 

stor arbetsbörda eller låter arbetet uppta för stor del av privatlivet. Vår kontaktperson på 

företaget berättade att det finns studier som visar att personer som arbetar med 

förtroendearbetstid tenderar att arbeta mer än de som har en fast arbetstid på ett kontor, bland 

annat en studie gjord på Institutet för Psykosocial Medicin, där man undersökt vad inflytandet 

över arbetstiden betyder för stress, hälsa och välmående.  



Examensarbete i företagsekonomi  Kristin Olsson  

Högskolan i Gävle  Anna-Lena Wallin  

 

12 

 

Att arbeta fritt hemma kan ge en känsla av att man måste bevisa både för sig själv och för 

andra att man verkligen gör ett bra arbete. Det är olika från person till person hur mycket 

frihet man kan hantera utan att lägga en alltför stor press på sig själv, och därför passar det 

inte för alla personer att arbeta med förtroendearbetstid. Här är det viktigt att ledaren 

uppmärksammar detta och försöker hjälpa till. Problemet ligger i fördelningen mellan frihet 

och ansvar, både för ledare och för medarbetare. Ledaren ska försöka avlasta sina medarbetare 

medan det samtidigt är mycket upp till medarbetarna själva att göra egna prioriteringar och 

värderingar av sitt eget arbetsliv och privatliv.  

TeliaSonera har arbetat med förtroendearbetstid under cirka 20 år och arbetssättet har 

utvecklats och förändrats flera gånger om under årens lopp. Arbetssättet har växlat mellan 

mer traditionella styrsätt och friare medarbetskap, såsom förtroendearbetstid. Det har varierat 

mellan olika ledningar och vad de har haft för syn på hur företaget ska styras. Företaget 

genomgår löpande organisationsförändringar och nu har en extern ledning har kommit in och 

”rört om i grytan”.  

Vi vill utifrån denna bakgrund och problemformulering undersöka dessa frågor i vår uppsats:  

 Hur ser dagens förtroendearbetstid ut?  

 Hur påverkas förtroendearbetstid av den nya ledningen och dess tankesätt?  

 Vad krävs det egentligen av ledarna för att förtroendearbetstid ska fungera på ett bra 

sätt?  

 Är det ett hot eller en möjlighet för företaget att arbeta med förtroendearbetstid?  

 Utvecklas förtroendearbetstid så det kan tillhandage den frihet som moderna 

medarbetare efterfrågar eller tar det ett steg tillbaka och blir mer kontrollerat och 

uppstyrt?  

 Vi funderar även på vilka generella slutsatser som kan dras gällande ett friare 

medarbetarskap och empowerment.  

 

2.3. Avgränsning 
Vi har i det här arbetet valt att avgränsa oss till TeliaSoneras företagssäljarsida i Farsta i 

Stockholm. Fem intervjuer utfördes på avdelningen Business Services. Vi fick möjlighet att 

göra intervjuerna genom vår kontaktperson på företaget och vi kunde då önska position inom 

företaget, kön och ålder på våra intervjupersoner, men vi hade av praktiska skäl inte möjlighet 

att vara med och välja ut dem. Anledningen till det var att det under den här perioden var 

hektiskt på företaget och att alla inte var tillgängliga för intervjuer. Vi inser att det hade givit 

mer trovärdighet för arbetet om vi själva hade varit med i processen att välja ut 

intervjupersonerna, men nu var inte det möjligt. Vi intervjuade både ledare och medarbetare, 

både män och kvinnor, för att få en så bred uppfattning av arbetssättet som möjligt från olika 

perspektiv. För att komplettera och jämföra de intervjuerna, valde vi att göra ytterligare två 

intervjuer utanför Business Services-avdelningen. En intervju gjorde vi på huvudkontoret i 

Stockholm. Där intervjuade vi en ledare som ansvarar för Talent Management och det innebär 
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att hon arbetar internt med att försöka hitta och utbilda framtida ledare. Vi intervjuade även en 

medarbetare som är inköpare av marknadsrelaterade upphandlingar inom Norden på 

TeliaSonera. Anledningen till att vi valde att komplettera de fem första intervjuerna var att vi 

ville ha en sådan bred grund som möjligt att stå på samt för att få många olika åsikter i ämnet.  

Vi är väl medvetna om att empowerment är ett mycket vidare och mer komplext begrepp än 

just förtroendearbetstid. Empowerment existerar utan förtroendearbetstid och 

förtroendearbetstid i sig kan även existera utan empowerment. I vårt arbete har vi dock dragit 

paralleller mellan förtroendearbetstid hos TeliaSonera och fundamentala grundstenar hos 

empowerment, såsom exempelvis kommunikation och motivation.  
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3. Metod 

3.1. Vetenskapligt synsätt 
Holme et al (1997, s. 95) menar att en forskares förförståelse är det som ligger till grund för 

den kvalitativa forskningen. De erfarenheter, utbildningar och andra vetenskapliga arbeten 

som forskaren bär med sig utgör en uppfattning om hur det är och detta brukar benämnas som 

förförståelse. Holme et al menar att det är omöjligt för forskare att frigöra sig från dessa 

referensramar och detta gör att forskningen kommer att speglas av detta. Vi inser att vi själva 

har en förförståelse vad gäller begreppet empowerment, då vi är positivt inställda till det och 

det kan därför speglas i uppsatsen. Vi försöker dock ta upp både fördelar och nackdelar med 

begreppet men vi förstår att vår förförståelse kan inverka på resultatet.  

Hermeneutisk metod innebär att en eller flera personer, i detta fall forskarna, försöker förstå 

andra personers handlande, enligt Eriksson et al (2001, s. 222f). Denna metod eller 

vetenskapliga synsätt illustreras ofta med den hermeneutiska spiralen. När forskare går in för 

att undersöka ett ämne så går de in med en viss förförståelse kring det som ska undersökas. 

Utifrån detta formuleras frågor och idéer som sedan används till att starta en dialog med 

undersökningsmaterialet, beskriver Eriksson et al. Författarna menar att de valt ordet dialog 

för att betona att det handlar om en tvåvägsprocess. Den information som forskarna nu samlar 

på sig i form av böcker, bilder, observationer samt dialoger med personer tolkas och en ny 

förståelse uppstår och så fortsätter det, menar författarna. 

 

Figur 2: Den hermeneutiska spiralen (Eriksson et al. s 222) 

3.2. Kvalitativ studie 
Vi har valt att göra en, vad som i litteraturen kallas för, kvalitativ studie i vårt arbete. Lundahl 

et al (1999 s. 101) menar att kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren 

försöker skaffa sig en bild av hur människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning 

och det allmänna sammanhanget som de ingår i. De menar att man inte försöker beskriva hur 

det är utan hur det uppfattas. Författarna menar vidare att metoden används för att förstå hur 

personer upplever vissa fenomen, som i vårt fall är förtroendearbetstid. Lundahl et al (1999 s. 

115) skriver att intervjuer med så kallade respondenter är en metod för att samla in data i en 
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kvalitativ studie. Författarna menar vidare att detta även är vanligt förekommande vid 

deltagande observationer.  

 

Vi valde att göra ett fåtal personliga intervjuer istället för ett massutskick med enkäter för att 

få ett empiriskt underlag till vår uppsats. Vi tycker att personliga intervjuer ger mycket mer 

och man har då möjlighet att undersöka mer på djupet och få mer handfast information av 

respondenterna, än om vi skulle använt oss av enkäter. När man gör personliga intervjuer har 

man också möjligheten att iaktta och uppmärksamma både intervjupersonen samt 

omgivningen, vilket kan vara mycket givande och man får då en känsla för situationen, anser 

vi. 

 

Holme et al (1997 s. 93) skriver att en kvalitativ studie bör ha en närhet till 

undersökningsenheterna, det vill säga att man ska möta personen ansikte mot ansikte. 

Författarna skriver att det kan vara en social närhet som visar på en ömsesidig tillit. Vidare så 

menar de att det ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett och att man då ska 

beskriva vad som skett, sett med forskarens ögon och med dennes objektivitet. Tydliga 

deskriptiva beskrivningar bör vara inkluderade och man bör rapportera direkta citat som visar 

individernas egna uttryckssätt. I vårt arbete har vi försökt behålla intervjupersonernas egna 

röster, i form av citat, i den mån det har varit möjligt. Under våra intervjuer fick vi bra 

information och färgstarka åsikter, som vi har skildrat i uppsatsen som citat, för att få en mer 

personlig prägel och för att visa våra intervjupersoners åsikter och tankar. 

3.3. Validitet och Reliabilitet 

Eriksson et al (2001 s. 38ff) beskriver validitet som ett mått på förmågan att undersöka det 

man avser att undersöka. Vi anser att vi lyckats bra med att hålla en hög validitet, då vi menar 

att vi hållit oss till ämnet och ställt våra intervjufrågor gällande ämnet. Eriksson et al skriver 

även om reliabilitet och han menar att det innebär att undersökningarna ska vara tillförlitliga 

och stabila, det vill säga att en annan forskare ska kunna komma fram till samma resultat om 

han upprepar försöket vid ett annat tillfälle och med ett annat urval. Vi anser att det skulle 

vara svårt att komma fram till samma resultat om vår undersökning reproducerades enligt 

ovan. Våra intervjusvar beror mycket på våra intervjupersoners personliga uppfattningar kring 

ämnet och de skulle med stor sannolikhet skifta med ett annat urval. Det finns dock underlag 

till att göra om intervjuerna med samma frågor, då vi bifogar dem i arbetet som bilagor. Det 

framgår även vilken avdelning som vi gjort våra intervjuer på, så om någon skulle vilja göra 

intervjuer där igen finns den möjligheten.  

 

Holme et al (1997 s. 94) skriver att validitet och reliabilitet inte blir lika påtagligt i kvalitativa 

studier som i kvantitativa. De menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att få en 

bättre förståelse av vissa faktorer och de anser då att det statistiska materialet inte hamnar i 

fokus. Författarna diskuterar att reliabiliteten i kvalitativa studier inte i första hand är knutna 

till problemen att reproducera informationen. De anser att det är svårt att återskapa den sociala 

process som en sådan här undersökning innebär, men de poängterar att informationens 

pålitlighet likväl ska stärkas. Vidare så menar författarna att de problem som istället uppstår 

med kvalitativa studier är att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig eller att 

denne inte helt och hållet förstår intervjupersonernas motiv eller de signaler de uttrycker. 

Holme et al (1997 s. 94) anser då att det är viktigt att forskaren själv måste förstå hur han eller 

hon fungerar och ha detta i åtanke och ta hänsyn till det.  
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3.4. Observationsstudie 
En observation görs för att direkt studera beteenden hos olika individer i olika situationer. 

Man måste bli en del av det sociala systemet när man gör en observation även om detta kan 

bidra till att man påverkar de studerade personerna, så att de inte agerar och reagerar som de 

gör i ”normala fall”, menar Lundahl et al (1999, s. 123). Författarna beskriver även en modell 

som visar hur pass interagerad och hur pass öppen man varit i sin studie. Vi anser att vår 

studie hamnar i ruta tre, öppen men inte så hög interaktion.  

 

Figur 3: Olika typer av direkt observation (Lundahl et al 1999 s.124) 

Före, under och efter intervjuerna som vi utförde i Farsta, Stockholm befann vi oss i 

TeliaSoneras lokaler och insöp atmosfären och iakttog vad som hände i lokalen och hur ledare 

och medarbetare interagerade med varandra. Vi gjorde en så kallad direkt observation, där vi 

inte aktivt deltog i arbetet i lokalerna utan passivt uppmärksammade hur det dagliga arbetet 

gick till. Det var en givande upplevelse att få se hur människor agerade sinsemellan och det 

var spännande att sedan tolka dessa aktioner. Vi fick även en rundtur i lokalerna av en 

medarbetare och där kunde vi också iaktta arbetsmiljön och olika situationer människor 

emellan. Vissa fenomen förklarades för oss av medarbetaren medan vi i andra fall drog egna 

slutsatser.  

Även våra intervjuer är en slags observationsstudie. Under alla intervjuer var vi två personer 

som närvarade, en av oss ställde frågor medan den andre skrev ner svaren och observerade 

intervjupersonernas kroppsspråk och tonläge et cetera. Vi menar att detta kan hjälpa oss förstå 

hur personer reagerar på frågor, vad som berör och vad som engagerar dem. Vi är av 

uppfattningen att man får ut mer än bara de ord som de intervjuade säger genom att observera 

dem. 

3.5. Det praktiska tillvägagångssättet 
Vi började med att kontakta Micaela Magnertoft Lagerbäck, som vi etablerat en god relation 

med på TeliaSonera genom tidigare kontakt med företaget. Vi berättade att vi nu skulle skriva 

vår c-uppsats och att vi ville skriva om ledarskap och empowerment. Hon kom då med 

förslaget att vi skulle undersöka hur arbetssättet förtroendearbetstid, som TeliaSonera arbetar 

med, uppfattas bland ledare och medarbetare på företaget. Av tidigare erfarenheter vi har av 

forskning kring empowerment såg vi att förtroendearbetstid kunde ses som en del av 

empowerment. Vi gjorde kopplingen att begreppet empowerment skulle kunna ligga till grund 
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för vår teoretiska studie och att den empiriska studien då skulle bli en undersökning av 

förtroendearbetstid, vilket vi tycker kan ses som en del av empowerment.  

Vi kommer att i vår teoridel presentera olika delar av ett friare och mer självständigt ledarskap 

och samla dem under vårt ”paraply” som vi kallar empowerment. I detta kommer vår tolkning 

av begreppet finnas med och de delar vi lyfter fram är de delar som vi kan anamma och som 

vi finner relevanta för vår undersökning. Då begreppet empowerment är så pass brett och 

komplext är det en omöjlighet för oss att uppta hela spektrumet av begreppet. Likaså finns det 

många tolkningar av empowerment, men som sagt kommer vi att ge ett smakprov av det som 

vi uppfattar som empowerment och det som vi valt att innefatta begreppet med. Micaela 

Magnertoft Lagerbäck blev vår kontaktperson på TeliaSonera och med henne har vi kunnat 

diskutera processen under arbetets gång. Vi började formulera ett syfte och arbetet fick ett 

preliminärt namn – Förtroendearbetstid – Heaven or Hell? för att påvisa att begreppet 

innehåller både positiva och negativa inslag, beroende på hur man tolkar det.  

Därefter studerade vi litteratur om empowerment och ledarskap. Vi hittade en hel del 

facklitteratur inom ämnen såsom personaladministration, psykologi, metodologi samt 

organisation och ledarskap. Vi har även använt vetenskapliga artiklar i den här studien och de 

flesta kommer från tidningen Empowerment in Organizations. I vårt sökande efter teorier har 

vi antagit en kritisk roll och har använt material som vi funnit relevanta och trovärdiga.  

Under informationssamlandet om företaget fick vi ta del av företagets policy om 

förtroendearbetstid och en del annan intern information genom vår kontaktperson på 

företaget. Det är interna handlingar och därför kan vi av etiska skäl inte visa dem i sin helhet i 

uppsatsen eller citera därifrån men vi har använt informationen och redogjort för den på ett 

sammanfattande vis.  

Vi inledde det empiriska arbetet med att boka intervjuer. Vi ville ha tillgång till intervjuer 

med både ledare och medarbetare samt med både män och kvinnor i olika åldrar, för att få 

fram olika perspektiv som kan finnas beroende på ställning inom företaget, ålder och kön. Vi 

kunde inte aktivt vara med och välja ut våra intervjupersoner, då detta var en väldigt hektiskt 

period på företaget. Genom vår kontaktperson, Micaela Magnertoft Lagerbäck, fick vi tillgång 

till tre ledare som vi kunde kontakta för intervjuer. Efter mycket mailkorrespondens lyckades 

vi boka intervjuer med två av dem samt tre medarbetare. Vi hade lyckats boka in fem 

intervjuer under tre dagar, vilket kändes mycket bra.  

De personer vi skulle intervjua arbetade alla i Farsta, Stockholm på TeliaSoneras 

företagssäljaravdelning Business Services och de var blandat män och kvinnor, i varierande 

åldrar och i varierande positioner på företaget. Vi fick även möjligheten att intervjua en ledare 

på huvudkontoret samt en medarbetare som arbetade som inköpare av marknadsrelaterade 

upphandlingar inom Norden. Vi tyckte att det gav bra möjligheter till att få en djupare bild av 

förtroendearbetstid och inte enbart på en avdelning. Vi anser att vi, trots att vi fick 

intervjupersonerna tilldelade, fick en bra spridning mellan kön, position inom förtaget samt 

ålder.  

Vi begav oss till Stockholm för att utföra intervjuerna den andra till fjärde november 2009. Vi 

hade innan intervjuerna skickat ut mail med våra preliminära intervjufrågor till 

intervjupersonerna så att de kunde förbereda sig om de ville. Vi skickade bekräftelsemail med 

tid och plats, så att ingen skulle missuppfatta något. Vi gav våra intervjupersoner möjligheten 
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att vara anonyma och frågade om det gick bra att spela in intervjun, så att vi lättare skulle 

kunna se tillbaka och minnas vad som verkligen sades under intervjun. Vissa intervjupersoner 

valde att vara anonyma, så då satte vi alla intervjupersoner som anonyma och kodade deras 

namn enligt ett eget system, detta för att inget ska kunna spåras tillbaka till vem som sade vad.  

Vissa intervjupersoner accepterade att spelas in medan vissa valde att tacka nej. Vid de 

tillfällena fick vi därför anteckna mer än vad vi gjorde vid de andra intervjutillfällena. Vi 

författare turades om att varannan gång vara den som ställde frågorna och varannan gång vara 

den som antecknade. Vi intervjuade båda ledare och medarbetare, allt för att vi båda skulle få 

en så god inblick och förståelse för verksamheten som möjligt. Efter intervjuerna skrev vi ner 

reflektioner kring intervjun och vad vi fått reda på. Detta gjorde vi för att få klarhet i våra 

tankar och för att vi inte skulle glömma bort något.  

I vårt analysarbete har vi ställt vår teoridel mot vår empiridel, genom att se likheter och 

olikheter. Vi har även tagit med våra egna åsikter och kommenterat det utfall vi fått. I slutet 

av analysen har vi dessutom gjort en SWOT-analys, för att betona de styrkor och svagheter, 

samt hot och möjligheter som vi ser för företaget och dess arbetssätt. Vi har gjort en SWOT-

analys för företaget och en för den enskilda medarbetaren, för att tydliggöra de skillnader som 

finns.  

3.6. Metodkritik 
Som vi tidigare nämnt har vi gjort sju intervjuer och det skulle kunna ifrågasättas, det vill säga 

varför vi inte gjort fler och fått ett ännu bredare underlag. Det kan även ha varit till vår 

nackdel att vi inte själva fick välja ut vilka personer som vi skulle intervjua.  Fler intervjuer 

skulle kunnat ha varit till vår fördel men vi inser samtidigt att vi inte skulle kunnat genomföra 

dem lika noggrant om de vore fler på grund av den tidsram vi hade. Vi hade av samma 

anledning inte heller kunnat behandla det material vi samlat in lika noggrant om vi hade gjort 

fler intervjuer. Det var även svårt att få tag i personer som kunde ställa upp på intervjuer, då 

det som sagt var mycket att göra på företaget under just denna period. Vi var nöjda med att få 

intervjupersonerna tilldelade, då det möjliggjorde vårt empiriska underlag, för annars skulle vi 

kanske inte kunnat göra några intervjuer alls. Vi är även nöjda med de intervjupersoner som 

vi fick tilldelade och att vi fick bra spridning mellan kön, ålder och position. Vi tycker att vi, i 

den mån vi kunnat, lyckats göra en rättvis bedömning av företaget och dess medarbetare.  

Vi är medvetna om att det förekommer en del upprepningar i vår empiriska del. En del 

information förekommer på flera ställen, men det har att göra med att begreppet 

förtroendearbetstid är brett och de olika delarna går in i varandra. För att spegla den bredden 

på bästa sätt har vi därför tagit upp samma information på olika ställen. Vår förhoppning är att 

detta ska ge en bättre förståelse för begreppet.  
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4. Teori 

4.1. Vi kallar det empowerment 
Empowerment är ett begrepp som länge har använts inom de sociala, politiska och 

pedagogiska områdena, och det sägs handla om att återge kontrollen till dem som en gång 

förlorat den eller de grupper som lider brist på makt att påverka händelseutvecklingen i 

samhället, menar Kinlaw (1995 s. 11) Författaren beskriver att begreppet även fått en central 

roll i dagens företagsrörelse mot kvalitetsstyrning och ständiga förbättringar. Kinlaw menar 

att innebörden av empowerment, eller medarbetarskap som den svenska översättningen är, i 

denna bemärkelse är att man ska flytta beslutsfattningsmakten så långt ner i organisationen 

som möjligt. Man ska låta de medarbetare som befinner sig närmast problemen lösa dem. Han 

anser att ledningen ska ge medarbetarna en uppgift och sedan hålla sig undan så att de kan 

utföra den. Det är viktigt att ge människor en känsla av delaktighet i sina arbeten och på 

arbetsplatsen, säger han.  

Genom empowerment kan man låta arbetslag styra sig själva i så kallade självstyrande 

grupper; ledningen måste ha förtroende för att människorna i organisationen gör vad som är 

bäst.  Vidare så resonerar Kinlaw att empowerment är ett väletablerat begrepp för ett sätt att 

förbättra företagens användning av sina medarbetares mentala kapacitet och han menar att 

under de senare decennierna har hundratals företag bevisat att engagemang och deltagande 

från medarbetarnas sida givit resultat. Kinlaw (1995 s. 14) argumenterar också för att 

empowerment nu är en utvecklingsstrategi som företag måste använda sig av om de vill hävda 

sig i konkurrensen och överleva i dagens företagsklimat.  

Lindvall (2001, s. 142f) menar att det under senare tid skett moderniseringar, som kan 

innebära mer subtil styrning och att vikten av medarbetarnas deltagande och engagemang nu 

väger tyngre. Författaren lägger även stor vikt vid medarbetarnas tillgång till information och 

att det leder till ökad motivation. Kommunikations- och informationsdelande är viktiga delar 

inom empowerment, anser han.  

4.1.1. Varför empowerment? 

Kinlaw (1995, s. 207f) anser att det behövs empowerment i dagens föränderliga samhälle, 

då det ständigt sker omstruktureringar och nedskärningar. Företagen har inget större val vare 

sig de vill utöka de anställdas kompetenser och vidga deras befogenheter eller inte. De 

framgångsrika företagen har alltid varit duktiga på att ta vara på sina anställdas kompetenser, 

menar Kinlaw, så det är ingen ny tanke men den har blivit betydligt vanligare. 

Kinlaw (1995, s. 96) säger att inom arbetssättet empowerment arbetar man med mänskliga 

beteenden. Han tar då upp ett antal punkter gällande dess beteenden, som handlar om bland 

annat att människor medfött gillar att forma åsikter och åstadkomma resultat, så kallat 

kompetent inflytande, och vid tillfälle visa vad de kan och går för. Det kompetenta inflytandet 

ger självstyrd feedback och motivation för bättre prestationer, vilket i sig är belönande och 

leder till ökat självförtroende. Författaren anser att ju mer självförtroendet växer, desto mer 

vill medarbetarna lära och få mer inflytande, vilket leder till ökad mental och fysisk styrka. 

Det stimulerar nyfikenhet, inlärning och handlingsberedskap, menar han.  
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Kinlaw anser också att det inte enbart är de mänskliga faktorerna som påverkar, utan att det 

även finns andra faktorer som påverkar synen på hur man styr och leder ett företag. Han säger 

då att viljan att prestera bra inte är något som kan beordras, utan att det ligger under 

individens egen kontroll. Inte heller förmågan att lösa problem är något som kan beordras, 

utan det är människorna själva som har det inom sig. Dessa faktorer är dock något som kan 

uppmuntras, menar han. Kompetens är något väldigt viktigt för företag att ta vara på och det 

har alltid funnits i organisationer men uppmärksammats i olika grad. De människor som 

arbetar ”på golvet” i organisationen har oftast mer kunskap om hur den operativa delen 

fungerar än vad ledningen har och därför är det viktigt för ledningen att uppmärksamma den 

informationen och kunskapen. Kinlaw anser att även kunder har en ökad efterfrågan på ökad 

kvalitet och för att kunna leverera det behövs det kompetenta medarbetare.  

Hanson (2006, s. 159) menar att flexibilitet, kompetens och lärande är nyckelbegrepp i dagens 

moderna organisationer. I den snabba, tekniska utvecklingen och ökade konkurrensen fodras 

flexibilitet och utvecklingsförmåga, menar hon, av både företag och individer. Kompetens har 

blivit allt viktigare tillsammans med livslångt lärande på den föränderliga arbetsmarknaden. 

Strävan efter flexibilitet har tvingat fram en ny organisationsform, där de hierarkiska 

strukturerna får stiga åt sidan, beskriver Hanson. Detta har resulterat i att det skett en 

förskjutning från organisatoriskt till individuellt organiserande av arbetet. Medarbetarna får på 

så sätt mycket större eget ansvar och det innebär att de i högre grad själva kan planera och 

strukturera sitt arbete. Hanson säger att dessa flexibla och målstyrda organisationer främjar 

företags effektivitet och produktivitet och individens utveckling.   

4.1.2. Myntets baksida 

Det tar lång tid innan empowerment börjar fungera korrekt som arbetssätt i organisationer, det 

är ingen ”quick fix”, menar Smith (1997). Genomförandet av empowerment leder till ett 

omfattande kulturbyte, beroende på hur man arbetade tidigare, och det kräver mycket tid och 

engagemang. Vill ledningen ha en snabb lösning på sina problem så är inte empowerment rätt 

väg att gå, anser författaren. 

Geller (2008) menar att empowerment kan få en negativ klang, då medarbetarna får mer att 

göra än tidigare, på samma tid och med samma resurser. Det krävs att medarbetarna är så pass 

motiverade att de klarar av den extra påfrestningen och ser det som en utmaning för att det ska 

lyckas. Det är inte alltid som det fungerar och medarbetarna känner sig då överarbetade och 

får en stressig arbetsmiljö, när det i själva verket är tänkt att fungera tvärtom.  

Hanson (2006, s. 159ff) beskriver de nackdelar som kan finnas med de mer flexibla och 

målstyrda organisationerna som blir allt vanligare. Hon beskriver att för mycket frihet kan få 

medarbetare att må dåligt och till och med få dem att bli sjuka. De oreglerade arbetsformerna 

kan leda till att medarbetarna känner tidspress. De får en hög arbetsintensitet och det 

omfattande informationsflödet kan leda till att medarbetarna har svårt att hantera de krav och 

den osäkerhet som de ställs inför och blir då stressade. Hanson menar dock att det är svårt att 

veta om de krav som medarbetarna ställs inför och den press de upplever kommer från 

organisationen eller från dem själva.  

 

Arbetssituationen med oreglerade arbetsformer medför att medarbetarna arbetar för mycket 

och de får svårt att sätta gränser i arbetet. De medarbetare som har möjligheten att arbeta 

hemifrån och kan lägga upp arbetet tidsmässigt själva tenderar också att arbeta mer, då arbetet 
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alltid finns till hands. Hanson beskriver att det sker en uppluckring av gränser mellan arbetet 

och privatlivet i sådana situationer. Arbetet vidgas, menar hon, och arbetet spiller då över på 

den privata sfären och det sker tidsmässigt, rumsligt och tankemässigt.  

 

Hansson (2006, s. 176ff) beskriver hälsoaspekter och då särskilt den kognitiva belastning som 

finns i och med flexibla och målstyrda arbeten. Belastningen handlar om att arbetet mer eller 

mindre ständigt är närvarande, berättar hon. Medarbetarna riskerar då att inte få tillräckligt 

med tid för återhämtning och vila. Kraven på medarbetarna blir gränslösa och individen 

förutsätts ha förmågan att hantera dessa. De kognitiva kraven innebär att medarbetare själva 

ska kunna planera och strukturera sina arbeten, fatta beslut, göra prioriteringar och bedöma 

olika situationer, berättar hon. Hanson menar att arbetet kan bli för kognitivt utmanande och 

friheten i arbetet kan då slå över och bli belastande.  

 

Hansson menar även att medarbetare som har en utbildning i den ”gamla skolan” kan ha svårt 

att anpassa sig till de friare och mer flexibla arbetsformerna. De är vana vid bestämda direktiv 

om vad som ska göras och hur det ska utföras. Dessa medarbetare blir då ovana vid det nyare 

arbetssättet och kan känna sig pressade i sådana situationer. Det kan leda till att de försöker 

uppnå alla mål inom organisationen samtidigt och att de arbetar kvantitativt istället för 

kvalitativt, berättar hon, vilket i sin tur kan leda till att de får en alltför stor arbetsbörda.   

 

Kecklund et al (2002 s. 54) menar att det är möjligt att en stimulerande arbetssituation, hög 

egenkontroll i arbetet och bra belöning lockar många att arbeta mycket. Författarna beskriver 

dock att studier visar att en lång arbetsvecka, motsvarande mycket övertid, inte har några 

större effekter på förekomsten av hälsobesvär. De säger att det överensstämmer med andra 

undersökningar som visar att övertid under goda psykosociala arbetsförhållanden inte innebär 

några större risker för att man ska utveckla dålig hälsa. Å andra sidan, menar författarna, kan 

man relatera uppkomsten av värkbesvär, utbrändhetssymptom och sömnstörningar i första 

hand till arbetsrelaterad stress snarare än till långa arbetspass och lång arbetsvecka.  

 

Kecklund et al (2002 s. 55) menar att om personer påtvingas till exempel långa arbetstider, så 

kallad beordrad övertid, kan det förstärka en ogynnsam arbetssituation och bidra till att 

medarbetare löper större risk för att utveckla bland annat stressrelaterade sjukdomar. De 

menar även att en känsla av olust inför arbetet har samband med stress och hälsobesvär. 

Författarna hävdar att stresspåverkan på människors känslor och attityder till arbetet är väl 

belagt och att det är sannolikt att olusten är ett tecken på att man inte längre kan bemästra den 

stress som man är utsatt för. De kan se att det finns ett relativt starkt samband mellan olust 

och bristande möjligheter att påverka sitt arbete. Dålig belöning, dåligt socialt stöd samt små 

möjligheter att påverka arbetet är välkända riskfaktorer för dålig hälsa och författarna 

konstaterar att olusten rimligen beror på dessa stressfaktorer.  

 

4.2. Medarbetarnas drivkrafter 
Collins (1994) anser att empowerment har en stark anknytning till just motivation och 

självförtroende hos medarbetarna. När man ska skapa känslor av empowerment bygger det 

mycket på positiva sociala upplevelser och situationer som tillåter medarbetarna att växa som 

personer, vilket i grund och botten är motivationsfaktorer, menar han.  Att känna delaktighet 

är en annan stor motivationsfaktor och en viktig del av empowerment, enligt Collins. Det är 
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viktigt att känna att man tillhör en större grupp och att man får en slags mening med 

arbetslivet. Det skapar självförtroende och en tillhörande känsla, hävdar han.  

Maslows behovshierarki är en välkänd modell som speglar människors behov. Pinnington et 

al (2000, s. 124) beskriver den i fem steg: fysiska behov, säkerhetsbehov, sociala behov, 

behov av självförtroende och till slut behovet av självförverkligande. Varje behov måste vara 

tillfredsställt innan man kan gå till nästa steg. Det högsta steget i hierarkin är 

självförverkligande, vilket bygger på personlig utveckling och det är en stor 

motivationsfaktor. Rubenowitz (2004, s. 63) menar att Maslows behovshierarki kan hjälpa oss 

att förstå vilka behov som motiverar människors beteenden.  

 

Figur 4: Maslows behovshierarki  

(http://acumenfellows2008.files.wordpress.com/2007/11/maslows-hierarchy-of-needs.png) 

 

4.2.1. Belöning 

Belöningssystem är en viktig del av empowerment och de tjänar som en stor 

motivationsfaktor för medarbetarna. Collins (1994) beskriver att historiskt sett har det varit 

vanligt att anställda fått ökad lön vid ökade prestationer. Det visade sig dock inte vara lönsamt 

i längden att enbart ge högre lön, utan de anställda krävde något mer.  Ax et al (2005, s.75) 

menar att belöningssystem inte behöver vara rent finansiella, utan de kan även bestå av 

ledighet, befordran, ökat ansvar och befogenheter. Belöningar kan ske både individuellt och i 

grupp, beroende på hur företaget arbetar, menar författarna. Vid belöningar i grupp menar Ax 

et al att det kan finnas risk för problem med ”fripassagerare” och att det i sig kan motverka 

syftet med belöningssystem.   

Born et al (1996) menar att relationen mellan belöningar och empowerment är viktig. 

Empowerment innehåller belöningar och belöningarna i sig borde stödja 

empowermentprocessen. Författarna anser att det är väldigt svårt att göra om 

belöningssystem, då det ger medarbetarna orealistiska förväntningar. Man måste vara säker på 

att någonting förändras i slutprocessen. De anser också att belöningar främst borde delas ut till 

http://acumenfellows2008.files.wordpress.com/2007/11/maslows-hierarchy-of-needs.png
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de medarbetare som är multifunktionella, det vill säga personer som kan hantera flera olika 

arbetsuppgifter och kanske till och med inom flera olika arbetsområden.  

 

4.3. Kommunikation 
Smith (1997) anser att kommunikation är oerhört viktigt inom en organisation, och speciellt 

om organisationen använder sig av empowerment som arbetssätt. För att arbetssättet tydligt 

ska kunna förstås och användas av medarbetarna i organisationen krävs det att ledningen 

tydligt kommunicerar ut sin vision och strategi. Medarbetarna måste få information om varför 

de ska arbeta på just det sättet och de ska känna sig delaktiga i utvecklingen. Empowerment 

ger frihet åt medarbetarna men för att det ska fungera måste det till en början styras, så att 

man hamnar på rätt spår, i alla fall i organisationer där det tidigare varit tydlig uppdelning 

mellan ledare och medarbetare. Kommunikation är av yttersta vikt i en sådan process, menar 

Smith.  

Coachning blir en stor del av empowerment, enligt Smith (1997). Ledningens roll blir att 

vägleda medarbetarna och hjälpa dem att uppfylla sina mål inom organisationen. Detta kräver 

en kontinuerlig kommunikation från båda håll. Medarbetarna måste känna sig trygga att delge 

ledningen sina mål och visioner och ledningen måste lyssna och ta i beaktning vad 

medarbetarna säger. Det skapar en relation mellan medarbetarna och ledningen, menar 

författaren.  

Pastor (1996) menar att det är viktigt för alla organisationer, och framför allt de i förändring 

att ständigt kunna kommunicera med alla sina involverade medarbetare. Författaren anser att 

om man kan få medarbetare att känna sig inkluderade och informerade om vad som pågår runt 

om i organisationen, så finns det en större chans att de ser sig själva som en del av helheten. 

Ledare och medarbetare arbetar då tillsammans för det bästa för organisationen, hävdar hon.  

4.3.1. Vision och strategi 

Smith (1997) menar att det är viktigt med tydliga mål och visioner inom ett företag och att de 

sprids genom hela organisationen. Ser man vad organisationen strävar mot så kan det leda till 

en motivationsfaktor och det ger arbetet ett mervärde för både medarbetare och ledare. Smith 

påstår att det kan underlätta om ledningen har en klar vision och strategi för företaget, där det 

framgår tydligt vad företaget strävar mot. Det går inte att endast fokusera på de mindre 

delarna och det gäller både för ledningen och för medarbetarna. För att empowerment ska 

vara ett lyckat arbetssätt så är det viktigt att medarbetarna ser utanför sin egen arbetsuppgift 

och ser helheten som står för hela organisationen.  

Smith (1997) anser att ledningen måste skapa en förståelse hos medarbetarna för 

sammanhanget. Varje medarbetare måste tydligt förstå hur det egna arbetet fungerar till 

företagets, dess visions och strategis bästa. Företagets vision ska vara inspirerande för 

medarbetarna. När man förstår hur det hela hänger ihop, så skapar det motivation och vilja att 

göra sitt bästa hos medarbetarna, enligt författaren.  

4.3.2. Kunden i fokus 

Pastor (1996) menar att det är viktigt att medarbetare får öva på att kommunicera och skapa 

dialoger med kunder för att öka kundservicen. På detta sätt kan medarbetarna bättre avgöra 
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vilka företagets kunder är och vilka behov de har. De kan då också avgöra hur de på bästa sätt 

kommunicerar med dessa kunder för att säkerställa hur dessa behov och förväntningar ska 

tillfredsställas.  

Johnson (1992, s. 81ff) skriver att man ska se hela företaget som en kundtillfredsställande 

organism. Han menar att alla aktiviteter som sker i ett kundorienterat företag ska vara till för 

att hitta, tillfredsställa och behålla kunder. Det inte är något som är lätt att göra och man 

bygger inte kundrelationer på en dag, menar han. Om man vill skapa långsiktiga 

kundrelationer så krävs det att organisationen helhjärtat satsar på detta och att varje process i 

organisationen ska sträva mot det som mål. För att uppnå detta, säger Johnson, ska man skapa 

en slags ”besatthet” hos sina medarbetare för att nå det målet.  

Kinlaw (1995, s. 118) menar att i en fungerande empowermentprocess förbättras hela tiden 

kvaliteten på företagets produktion och därmed ökar kundtillfredsställelsen. Han anser att det 

beror på att medarbetarna i en sådan miljö håller god kontakt med sina kunder och får 

feedback från dem om deras uppfattningar och förväntningar. Medarbetarna tar även 

personligt ansvar för sina kunder, deras behov och ser till att de bemöts korrekt, menar han. 

Medarbetarna förmedlar feedbacken till de övriga som arbetar med produkten eller tjänsten så 

att alla är underrättade om kundens önskemål. Alla i företaget ska vara engagerade i 

processerna för att förbättra varor och tjänster, skriver Kinlaw. 

 

4.4. Ledaregenskaper 
von Otter (2006, s. 11) menar att om ledarskap utövas på rätt sätt är det en större och mer 

mångsidig funktion än chefskap. Ledarskapet omfattar chefsrollen men det har även en mer 

social funktion. Författaren menar att ledarskapet fokuserar på mål, utveckling och förändring 

medan chefskapet fokuserar på implementering och utförande. Ledarskap tillsammans med 

medarbetarskap blir då mer en rollspecialisering än en hierarkisk ordning.  

von Otter (2006, s. 17) hävdar att ledarskapet i stor utsträckning har effekt på de anställdas 

arbetstillfredsställelse. Det har även konstaterats att ledarskapets kvalitet till stor del beror på 

hur väl man kan anpassa det efter situationer och omständigheter. Författaren menar att 

ledarskapet inte är en könsneutral process, utan män, kvinnor, ledare och medarbetare agerar 

och bemöts olika och har olika behov. von Otter beskriver en forskningsöversikt som visar att 

ledarskap som främjar medarbetares välbefinnande utmärks av att ledaren visar omtanke för 

medarbetarna, initierar stuktur vid behov och speciellt vid stress samt låter medarbetare ha 

kontroll över sin arbetsmiljö och tillfällen till medbestämmande.  Andra aspekter som tas upp 

är vikten av att inspirera medarbetarna att se meningsfullhet i arbetet samt att ge intellektuell 

stimulans. Författaren skriver att ”vägen är inte prestationer genom att trivas, utan att trivas 

genom prestationer”. 

Smith (1997) menar att ledare tror sig bemyndiga sina medarbetare genom att ge dem råd att 

göra saker på hans eller hennes sätt; men blir sedan förvånad och besviken över att det inte 

fungerar med empowerment. Författaren skriver att genom empowerment måste ledaren ge 

frihet och val. Medarbetarna måste vara tillåtna att ta initiativ, risker och fatta egna beslut. 

Ledaren ska förmedla en känsla av att lärande och utveckling är högt värderat inom 

organisationen. Empowerment ska stödja och uppmuntra lärande genom erfarenheter och 
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personlig utveckling. Man måste värdesätta och respektera människor, bry sig om dem och 

värdesätta olikheter och det man får ut av att göra det på det sättet, menar Smith.  

Hanson (2006, s. 163) beskriver att ledarnas uppgifter i organisationer som är flexibla och 

målstyrda, blir att skapa förståelse och uppslutning kring de mål och värderingar som 

företaget står för. Ledarskapet ska försöka underlätta, motivera och se till att medarbetarnas 

kompetens utnyttjas och utvecklas på bästa sätt. Målen formuleras av ledningen, menar 

Hanson, men det är den enskilde medarbetaren som förväntas planera, utföra och avgöra hur 

mycket arbete som krävs för att uppfylla målen. Ledningen delegerar uppgifter och genom det 

skapas delaktighet som ger medarbetaren möjlighet att själv utforma sina arbetsvillkor.  

von Otter (2006, s. 19) beskriver det coachande ledarskapet som ett ledarskap på distans, det 

vill säga ett mer tillbakahållet och underlättande ledarskap. Det bygger på att medarbetarna 

arbetar självständigt och samarbetar mot gemensamma mål. Detta ledarskap är, enligt 

författaren, ett koncept som ökar bland framgångsrika företag idag. Begreppet kommer från 

idrottsvärdens ”coach” och framhåller den sociala processen.  von Otter beskriver det som att 

”coachen är (…) lagledaren som från sin bänk under matcherna eldar på spelarna, 

instruerar och anpassar strategin” och han menar att mottot för det ledarskapet är att verka 

genom andra. 

Smith (1997) säger också att det är viktigt för ledningen att skapa balans. Ledaren måste 

avväga hur mycket frihet han eller hon ska ge medarbetarna och hur mycket som ska släppas 

efter. Ledningen måste bortse från den osäkerhetskänsla som kommer i och med att de släpper 

iväg en del av ansvaret till medarbetarna. Författaren menar att en del ledare ger endast bort 

sådant som de kan undvara, men det är inte empowerment. Ledningen måste lita på sina 

medarbetare, att de kan sitt jobb, att de kan ta ansvar och framför allt att de är en stor tillgång 

för organisationen, menar Smith. 

Hanson (2006, s. 179) säger att när arbetet inte längre detaljstyrs och ledningen inte har direkt 

kontroll över arbetet, så försöker ledningen istället hitta andra sätt att styra medarbetarna mot 

det håll den vill. Detta sker genom att ledningen försöker förmedla en förståelse för företagets 

mål och visioner. Ledare bemyndigar medarbetarna genom att ge dem fria händer att själva 

välja hur de vill utföra arbetet, hur de vill prioritera det och på så sätt får medarbetaren själv 

ansvaret över sina arbetsuppgifter. Hanson understryker att personligt ansvar och 

handlingsutrymme väcker lojalitet hos medarbetarna och de blir motiverade till att prestera 

sitt bästa.  

Hanson (2006, s. 180) berättar att ledarskap som är relationsorienterat men samtidigt 

tillhandahåller struktur genom vägledning, bidrar i störst utsträckning till 

arbetstillfredsställelse och god hälsa bland medarbetarna. Vägledningen kan ges genom att 

planera, samordna och underlätta måluppfyllelse för medarbetarna genom att definiera 

problem, föreslå lösningar och undanröja hinder. Hanson menar att detta ledarskap framför 

allt underlättar i pressade situationer. Detaljstyrt ledarskap är motsatsen till det 

relationsorienterade och det bidrar istället till utbrändhet på grund av förlusten av 

egenkontroll, skriver hon.  
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4.4.1. Uppföljning och kontroll 

Kinlaw (1995, s. 176) påpekar svårigheten i att skapa balans mellan medarbetarskap, styrning 

och kontroll.  Han menar att i dagens moderna arbetssamhälle har vissa företag, som jobbar på 

detta sätt, satt upp en uppmaning till anställda att ”alltid använda er bästa 

bedömningsförmåga” när de arbetar. Författaren menar att detta är ett sätt att med andra ord 

säga ”gör inga dumheter”. Vidare så resonerar författaren att empowerment inte innebär att 

man får göra precis som man vill. Han menar att företaget sätter gränser för vad de gör och 

vad företaget sysslar med. Han skriver också att företag har genom tiderna kontrollerat 

prestationer genom att kontrollera arbetstiden med allt från stämpelur till andra in- och 

utcheckningsmetoder.   

Kinlaw menar att man idag vet att man kan få bättre prestationer om man låter medarbetarna i 

större grad få kontrollera sin arbetstid inom givna gränser. Tidigare har det varit givet att 

kontrollera medarbetarna genom att alla har samma arbetstider och samma arbetsplats. Det 

har visat sig vara mer framgångsrikt att låta medarbetarna själva få välja var och när de ska 

arbeta och det har även visat sig att när medarbetarna får detta förtroende så blir de mer 

produktiva. Kinlaw anser att det bästa sättet att styra och kontrollera är att göra det med hjälp 

av riktningsangivelser och granskningar som gemensamt bestäms av alla berörda. 

Enligt Pastor (1996) finns det ofta en missuppfattning om att empowerment innebär att 

”släppa lös” sina medarbetare på ett projekt, så att de kan göra som de vill. Det fungerar inte 

att enbart ge medarbetarna auktoritet och ansvar utan någon förberedelse och träning. Gör 

man så, menar Pastor, blir besluten baserade på ett väldigt begränsat perspektiv. När 

ledningen får se vad medarbetarna kommit fram till tar han eller hon då ofta tillbaka 

bemyndigandet och fattar själv besluten. Det är ingen grund att bygga empowerment på, säger 

författaren. 

Styhre (2009 s. 94) skriver att någon form av ledning fortfarande behövs i dagens 

organisationer och att behovet snarare har förstärkts än försvunnit.  Han menar att ledarna nu 

måste finnas där för att dirigera, visa målen och hur man ska nå dessa. Ledaren måste även 

kunna motivera och inspirera medarbetare att gå mot dessa mål och detta oavsett vilka hinder 

som uppkommer. Han skriver att tidigare var ledarskap nödvändigt endast vid förändring men 

nu behövs det för stabiliteten också. 

 

4.5. Förändring 
När förändringar sker i organisationer är det viktigt att alla inom organisationen är medvetna 

om att de sker och varför. Vet man inte varför de sker kan man känna sig maktlös och det i sin 

tur kan leda till motstånd mot förändringen, menar Smith (1997). Empowerment handlar om 

att kunna vända den negativa synen och i stället förmedla en positiv syn på förändringar och 

få medarbetarna att vara flexibla, vana vid förändringar och nya företeelser.  

En organisation som går igenom förändringar måste ständigt kommunicera med sina 

medarbetare, menar Pastor (1996). Om medarbetarna känner sig inkluderade och informerade 

om förändringen och hur det påverkar deras vardag så ser de lättare sig själva som en del av 

ett större team och arbetar tillsammans som en hel organisation, menar hon. 
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Smith (1997) anser att utmaningar är viktiga, då det är väldigt stärkande att överkomma 

problem och hitta nya lösningar. Det skapar självförtroende hos medarbetarna och ger en 

blodad tand till att fortsätta ta på sig ansvar och vara kreativa. Människor som inte blir 

erbjudna utmaningar, eller som är ”skyddade” från dem, kommer att sjunka undan när 

förändringar sker. De människorna känner sig då osäkra och kommer att reagera negativt till 

förändringar, enligt författaren.  

Beer (2006, s. 28ff) säger att det finns få toppchefer som klarar av att leda varaktiga 

omvandlingar i tider då förändrade villkor kräver dramatiska förändringar.  Författaren menar 

att det finns två teorier kring förändring och han kallar dem för E- och O-teorier. E-teorin, där 

E står för ekonomi, har som mål att skapa ekonomiska värden och fokuserar på hårda värden i 

en organisation, såsom ekonomiska resultat, strategi, struktur och system. O-teorin, där O står 

för organisation, menar författaren, har som mål att öka organisationens effektivitet och har 

fokus på kulturen i organisationer samt dess medarbetare. E-teorin förespråkas av ekonomer, 

direktörer och riskkapitalister. De omvandlar organisationer genom att införa tuffa 

resultatorienterade och vertikalt styrda åtgärder, såsom nyorientering, omstrukturering och 

friställande. Fokus ligger där på aktieägarnas intresse och att skapa ekonomiskt värde, där 

förändringarna sker vertikalt, beskriver Beer. O-teorin förespråkas av akademiker och 

professionella organisationsutvecklingskonsulter. De vill utveckla målmedvetenhet, 

samordning, kompetens, kommunikation och kreativitet. Dessa förändringar uppnås genom 

ett utbrett deltagande i själva förändringsprocessen och sker horisontellt genom 

organisationen. O-teorin fokuserar inte enbart på aktieägarna, utan även på de anställda, 

kunder och samhället och man vill då skapa ett engagemang i hela organisationen, enligt 

Beer. I tabellen nedan beskrivs några fler faktorer som skiljer teorierna åt.  

 

Syfte och medel E-Teorin  O-Teorin  

Syfte Att maximera ekonomiskt värde Att utveckla organisatoriskt 

know-how 

Ledarskap Vertikalt uppifrån Deltagande 
Fokusering 

Strategisk, 
struktur och system 

Företagskultur 

Process Planera och etablera program Experimentera och utveckla 
Belöningar Motivation genom finansiella  

incitament 
Motivation genom 

engagemang, använda lön som 

rättvis ersättning 

Konsulter Stor/kunskapsstyrd Liten/processtyrd 
Figur 5: E- och O-teorierna om förändring (Beer 2006) 

 

Beer (2006, s. 47ff) menar att för att kunna göra hållbara förändringar i organisationer krävs 

det att ledare har förståelse för både E- och O-teorierna och att de har en viss samsyn på de 
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båda. Han beskriver att båda teorierna har fördelar men även nackdelar. E-teorin gör till 

exempel snabba och effektiva förändringar, men de sker utan medarbetarnas medverkan. O-

teorin sker i samband med medarbetarna men det tar mycket längre tid att få igenom en sådan 

förändring, då alla i organisationen ska vara med och påverka.  

Vidare så skriver författaren att för att få det att fungera måste man förstå paradoxen som 

finns mellan dessa två teorier. Beer menar att det bästa sättet att använda teorierna på, är att 

företag vid förändringar först börjar använda sig av den vertikala E-teorin och sedan följer 

upp med horisontella O-teorin. Han beskriver att för att uppnå detta så kan det behövas två 

olika typer av ledare som kompletterar varandra och som har olika styrkor och svagheter. Här 

väger ledarnas tidigare erfarenheter och kunskaper in genom den benägenhet de har som 

ledare, menar han.  

Enligt Florida (2001, s. 31) har kreativitet blivit oerhört viktigt i dagens samhälle. Det är 

något som värdesätts mycket på dagens arbetsplatser men även i andra sammanhang, menar 

han. Kreativitet definieras, enligt Florida, som ”förmågan att skapa nya meningsfulla 

sammanhang”.  Det har blivit den stora avgörande konkurrensfördelen för företag. Kreativitet 

behöver inte vara nya uppfinningar såsom det förut betecknades, utan idag kännetecknas det 

istället av en ständigt pågående process, beskriver Florida. Det har gått från att man ser 

medarbetare endast som produktionsfaktorer till att man numera ser dem som levande 

organismer i företag. Kreativitet är den stora förändringen som har skett. Ledningen har börjat 

inse vilka resurser det finns hos medarbetarna och att de måste ta till vara på dem, om de inte 

ska förlora dem. Florida (2001, s. 33) menar att dagens kreativa människor inte låter jobben 

styra dem, utan att det snarare är tvärtom. De är mer benägna att flytta på sig och anpassa sig 

för att få ett bra jobb. Är inte det arbete som de befinner sig på givande, så går de helt enkelt 

till ett annat, beskriver Florida.  

 

4.6. Härarbeta  
Härén (2004, s. 31ff) myntar ett nytt ord för distansarbete, kallat härarbete. Han anser att 

ordet har en positivare klang än distansarbete, vilket lägger tyngden på att man är distanserad 

från någonting. Härarbete handlar inte enbart om att individer kan välja mellan att arbeta 

hemma eller på jobbet, utan att de kan välja den plats som passar dem allra bäst, oavsett om 

det är i parken utanför kontoret eller på en paradisö i Karibien. Individer ska kunna välja ut de 

arbetsuppgifter som kan utföras utanför kontoret och göra dem på platser där de gör dem allra 

bäst. Han menar att om man kan arbeta på fantastiska platser, så kan man uppnå fantastiska 

resultat. Det handlar inte om var man borde utföra sitt arbete, inte varifrån man brukar utföra 

det, utan författaren menar att det handlar om vad man presterar och hur man gör det. Härén 

beskriver härarbete som ”att få nya intryck och nya idéer genom att fysiskt förflytta sin 

arbetsplats”.  

Härén (2004, s. 37ff) presenterar i sin bok tre insikter som ligger till grund för härarbete. Den 

första insikten handlar om känslor och dess koppling till individers prestationer. Både 

individers humör och deras arbetsuppgifter varierar från dag till dag och det påverkar deras 

prestationer. Han menar att om individer är trötta, reagerar de på starka ljud, känner de sig 

ledsna vill de vara ifred eller bli tröstade och om de är glada vill de dela den glädjen med 

någon. Han beskriver också att individers arbetsuppgifter varierar från att man under vissa 
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perioder har väldigt mycket att göra till perioder som är mycket lugnare. Härén menar att 

dessa två faktorer påverkar individer i deras prestationer och om de har möjligheten att 

påverka var de arbetar kan de på ett lättare sätt prestera oavsett humör och arbetsuppgifter.  

Den andra insikten handlar om hur människan påverkas av sin omgivning. Härén menar att 

man ska vara medveten om hur olika miljöer påverkar en som individ och att de ger olika 

effekter för ens arbete. Man ska placera sig i miljöer som ger stimulans och som man 

påverkas positivt av. Genom dessa medvetna val kan man på så sätt göra ett bättre arbete, 

menar han.  

Den tredje insikten handlar om människors kreativitet. Han menar att människor kan påverka 

sin kreativitet och att detta är en färdighet som kan utvecklas och behöver underhållas. 

Människor behöver lära sig var de är som mest kreativa och det är väldigt sällan som det är på 

själva kontoret, menar han. Vet man var man får sina flesta och bästa idéer är det en stor 

tillgång som behöver utnyttjas, beskriver Härén. Dessa tre insikter utgör grunden för härarbete 

och författaren understryker att det är den enskilde individen som har det stora ansvaret för sin 

arbetsmiljö och sitt arbetsresultat men att det ska ske i samråd med den närmsta ledaren.  
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5. Empiri 

5.1. TeliaSonera: vilka är de? 
TeliaSonera är ett internationellt företag som tillhandahåller telekommunikationstjänster i 

Norden, Baltikum och även på tillväxtmarknader i Eurasien
1
 och i Spanien. Företaget erbjuder 

tjänster som hjälper privatpersoner och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och 

miljövänligt sätt, enligt dem själva. De beskriver att deras främsta uppgift är att möta sina 

kunders behov på bästa sätt och skapa mervärde för sina aktieägare genom att tillhandahålla 

konkurrenskraftiga tjänster och generera uthålliga och förbättrade resultat. TeliaSonera menar 

att de blir konkurrenskraftiga genom att sträva efter att skapa ett serviceföretag av världsklass, 

säkerställa kvalitet i sitt nät och uppnå en kostnadsstruktur som är i nivå med de bästa. ”Det 

är så vi skapar värde” skriver de på sin hemsida. TeliaSonera är börsnoterat både i 

Stockholm och i Helsingfors. (http://www.teliasonera.se/om_teliasonera) 

TeliaSonera är en sammanslagning mellan två av de ledande telekommunikationsbolagen i 

Norden, svenska Telia och finska Sonera. Sammanslagningen ägde rum 2002 och då blev 

företaget den ledande telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum. Svenska Telia 

var från början det statliga bolaget Televerket, som i princip hade monopol på 

telekommunikationsområdet. Enligt statens anvisningar gällde då att driftkostnader och 

investeringar skulle finansieras med intäkter från kunder. Televerket var länge ensamt på 

marknaden att erhålla publika telefonitjänster. Under 1980-talet började fler företaget ge sig in 

på marknaden bredvid Televerket. 1993 omvandlades det statliga Televerket till aktiebolaget 

Telia AB. (http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/bolagets_historia) 

Vi bad en av våra intervjupersoner beskriva avdelningen Business Services, där vi gjort våra 

intervjuer. Han berättar att det är TeliaSoneras företagsförsäljning i Sverige. Tidigare var 

företagsförsäljningen utspridd, men i och med att den nya VD:n Lars Nyberg tillträdde för ett 

och ett halvt år sedan, så är nu all företagsförsäljning på samma ställe och då bildades 

Business Services.  

Vår intervjuperson beskriver vidare några större kundenheter hos Business Services. Den 

första kundenheten är public, och där hamnar landsting och kommuner. Den andra enheten 

kallas för mnc, vilket står för multinational companies och där hamnar de största kunderna. 

Sedan beskriver han två industrisegment och där finns både små och stora kunder. De är 

indelade i olika avdelningar, vilka är retail, service, transport och tillverkning. Han ansvarar 

för ett industrisegment och detta segment har ungefär 8000 kunder. De kunderna bearbetas 

utifrån många olika perspektiv. Han beskriver en pyramid, där de största kunderna befinner 

sig högst upp och de bearbetas genom account management, det vill säga personlig 

säljkontakt. Där finns det 28 säljare och tre stycken säljteam, varav två i Stockholm och ett i 

Malmö/Göteborg.  

Den andra nivån i pyramiden är regional och där sker också account management 

bearbetning, men ute i landet och inte i storstäderna. Den tredje nivån är telesälj och 

telemarketing och de har ett väldigt stort antal mindre kunder. Vår intervjupersons avdelning 

omsätter cirka 1,9 miljarder kronor, berättar han.  

                                                 
1
 Eurasien = Den sammanhängande landmassan mellan Europa och Asien 

http://www.teliasonera.se/om_teliasonera
http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/bolagets_historia
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5.2. Beskrivning av intervjupersonerna 
Som vi tidigare nämnt har vi gjort fem intervjuer på TeliaSoneras avdelning för 

företagsförsäljning, Business Services. Där intervjuade vi två ledare och tre medarbetare. 

Sedan gjordes även två intervjuer utanför Business Services-avdelningen för att se om det 

fanns några andra tankar utanför den avdelningen. Vi har valt att låta våra intervjupersoner 

vara anonyma och vi har därför kodat dem. Vi vill dock ändå beskriva de olika 

intervjupersonernas roller inom företaget och därför kommer här en kort presentation av dem.  

Ledare B är försäljningsdirektör på Business Services och han ansvarar för omsättning och 

intäkter på avdelningens kunder och att de bearbetas på rätt sätt och av rätt säljare. Han är 

ansvarig för företagets kundrelationer och det innebär olika saker hela tiden, menar han. 

Ledare B arbetar även mycket själv med försäljning och har tre stycken medarbetare under 

sig.  

Ledare C har arbetat på företaget sedan 1994 och han är idag försäljningschef över åtta säljare 

som i sin tur ansvarar för cirka 30 kunder per person. Hans uppgift är att hjälpa och coacha 

säljarna att nå sina mål genom att leda dem på bästa sätt, så att de inbringar intäkter och 

skapar förtroende hos sina kunder, berättar han. Vi bad honom beskriva en vanlig dag på sitt 

arbete och han menar att ingen dag är den andra lik. Ledare C jobbar med att ha uppföljning 

med sina säljare och detta sker på bokade möten varje vecka samt varje månad. Han följer 

även med sina säljare ut till kunder och finns med som stöd och bollplank, berättar han. 

Utöver detta jobbar Ledare C även med administrativa saker såsom kundlistor, budgetarbete, 

att upprätta mål för säljarna samt följa upp deras utfall som i sin tur blir bonusunderlag.  

Medarbetare X har arbetat på företaget sedan 1995 och hon har haft olika uppgifter under 

åren. Idag är hon säljare, eller account manager som det även kallas, på Business Services och 

har varit det i ett och ett halvt år. Hon ansvarar nu för ett antal kunder och för intäkterna på 

dessa kunder. Hennes ansvar går ut på att behålla dessa intäkter samt att öka dem. Hennes 

arbetsdagar består av ett eller flera kundbesök, resor samt administrativt arbete, beskriver hon.  

Medarbetare Z är säljare, account manager, på Business Services. Hon har kundansvar mot 

cirka 30 organisationer. Hon ska sälja nya saker och försöka hitta kundernas behov utifrån 

TeliaSoneras portfölj, berättar hon. Hon har arbetat som säljare sedan 2006 och innan det 

arbetade hon som specialist inom datakommunikation, och hade då mer en supportroll inom 

företaget. Som säljare ska hon vara ute hos kunder minst fem gånger i veckan, helst sju, 

berättar hon. Säljarna styrs efter styrkort, där de ska dra in en viss summa pengar. De ska 

omförhandla befintliga avtal och se kundens behov innan den gör det själv. 

Medarbetare Y är också säljare, account manager, på Business Services. Vi bad honom 

beskriva sin yrkesroll och han beskrev då att han ska leverera enligt sitt personliga målkort. 

Han har en kundbas på cirka 20 kunder och han bedöms på nya pengar, vilket är 

nyfakturering, säkra pengar, vilket är omförhandlig av befintliga kontrakt samt intäkter, 

vilket är en positiv intäktsutveckling. Han arbetar efter gällande säljprocess och då är det 

mycket säljbesök hos kunder som gäller, berättar han.  

Vi intervjuade även två personer utanför Business Services, för att få några utomståendes 

synpunkter. Medarbetare Q jobbar som inköpare av marknadsrelaterade upphandlingar på 

nordisk nivå inom TeliaSonera. Han köper där in konsulter, PR-byråer samt i vissa fall även 
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hela projekt för att marknadsföra företaget och dess tjänster. Han arbetar som en 

supportfunktion till säljarna, beskriver han.  

Ledare A arbetar på koncernnivå på avdelningen Management and Organizational 

Development och är ansvarig för Talent Management. Hon hör till TeliaSoneras HR-

avdelning och hon sitter på huvudkontoret i Stockholm. Hon är Talant Manager och hennes 

arbete är att hitta blivande ledare inom företaget och hjälpa till att utveckla dem och ge dem 

support. Hon har arbetat länge på företaget och har haft olika positioner på olika delar av 

företaget innan hon fick den här rollen, berättar hon.  

5.3. Vi kallar det empowerment 
Vi började alla våra intervjuer med att intervjupersonerna uppmanades att fritt beskriva 

begreppet empowerment och de associationer som de fick av begreppet. Empowerment utgör 

ett centralt begrepp i vår uppsats och därför var det intressant att se vad våra intervjupersoner 

förknippade ordet med.  

Ledare C associerade ordet empowerment med commitment och engagemang. Han beskrev 

det som en vilja att förstå vad som ska göras och sedan viljan att göra detta och motivera det. 

Medarbetare X fick inga associationer alls när hon hörde ordet empowerment.  Medarbetare Z 

hade inte heller hört talas om begreppet. Medarbetare Y berättar att det inte är ett så vanligt 

begrepp men att han tror att det betyder att ge befogenheter och tillåtelse till flex. Han menar 

att empowerment bemyndigar till flex och ger frihet under ansvar. Intervjupersonerna hade 

fått frågorna i förväg och här kändes det som att vår intervjuperson hade slagit upp ordet i en 

ordlista. Ledare B beskriver empowerment som en formel för ledarskap i förändring. 

Medarbetare Q tror att det handlar om att man själv kan påverka sin situation. Ledare A tycker 

att empowerment är ett positivt ord och att det handlar om att ge befogenheter. Hon tror att 

det handlar om att man själv ska kunna styra över sitt jobb och inte låta andra ta över. Hon 

menar också att det kan vara psykologiskt och handla om självkänsla.  

5.4. Förtroendearbetstid – en del av empowerment 
I interna handlingar som vi fått ta del av beskrivs förtroendearbetstid och hur medarbetare och 

ledare ska förhålla sig till det. Medarbetarna anpassar sin arbetstid och närvaro på 

arbetsplatsen i samråd med sin ledare och till verksamhetens och kundernas krav. 

Medarbetaren ska själv kunna avgöra när behov finns att vara tillgänglig eller arbeta övertid, 

ansvara för att inte regelbundet arbeta mer än ordinarie arbetstidsmått samt ansvara för att få 

tillräckligt med tid för återhämtning och rekreation. Medarbetaren får inte 

övertidskompensation. Ledaren har ansvar för att följa upp medarbetarens arbetssituation och 

se till att medarbetaren inte regelbundet arbetar mer än ordinarie arbetstid. Det understryks att 

man ska visa respekt för både ledares och medarbetares privatliv.   

Vi bad våra intervjupersoner beskriva vad förtroendearbetstid betyder för dem och hur de 

använder sig av den.  

Ledare B berättar att på TeliaSonera finns det ingen stämpelklocka. Begreppet World Class 

Sales är en stark ledstjärna inom bolaget. För att sätta ramar och riktlinjer har ett arbete gjorts 

för att definiera vilket förhållningssätt alla medarbetare inom företaget bör ha. I detta 

förhållningssätt tas också förtroendearbetstid upp som en viktig del. De flesta i bolaget är 

säljare, berättar han, och det bygger på att man ska vara ute och träffa kunder, och då är det 
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ingen som ser exakt vad och hur man gör uppgifter. Det bygger mycket på förtroende från 

arbetsgivarens och ledningens sida och som medarbetare måste man kunna hantera arbetstiden 

och sina arbetsuppgifter. Det är ett stort ansvar för den egna individen, då förtroendearbetstid 

bygger mycket på eget ansvar och sunt förnuft, berättar han. I förtroendearbetstid finns det en 

viss flextid inbyggd. Den vanliga arbetstiden är kl.08-16.30 och anställda har då möjlighet att 

lägga en flextid till den. Om man läser exakt vad som står är inte flextiden mer än 45 minuter, 

tror Ledare B, men detta anpassas dock olika av olika personer.  

Det är viktigt att vara på kontoret när ens kunder arbetar och kan behöva nå oss, menar Ledare 

B. Att jobba hemifrån bygger på ett förtroende och uppfattningen om förtroendearbetstid är 

väldigt olika om man frågor olika personer på företaget, berättar han. Det har inte funnits så 

mycket kommunikation från ledningens sida om vad förtroendearbetstid innebär och den 

kommunikation som ägde rum, ägde rum för länge sedan. Det har blivit en egen praxis hur 

man utnyttjar förtroendearbetstid, tror han, men generellt kan sägas att man förväntas arbeta 

mer än 40 timmar i veckan.  

Ledare C beskriver förtroendearbetstid som att man själv reglerar sin arbetstid.  De anställda 

har fått förtroendet att göra det på ett sådant sätt som fungerar bra, både för företaget och för 

de enskilda individerna. Ledare C beskriver att man fortfarande har 40 timmars arbetsvecka, 

men i detta inkluderas även att man får sex veckors semester, att man inte får betalt för 

övertid samt att man har en fast lön och en rörlig lön. Han menar att det inte är som flextid, 

det vill säga att man kan arbeta 43 timmar ena veckan för att sedan kunna jobba 37 timmar 

nästa vecka. Man måste finnas där för sina kunder och sina medarbetare, menar Ledare C. Det 

handlar om förtroende - ”att man själv känner vad som är det rätta för företaget”, berättar 

han. Han menar att som anställd är man på företaget för att göra sin arbetsuppgift och man får 

lön för det på företagets villkor mer än på sina egna villkor. I förtroendet ingår att man ska 

förstå vad som är ”bäst för företaget”, därigenom fördela sin arbetstid på ett bra sätt, och 

utifrån det har man sedan möjligheten att göra privata anpassningar, berättar Ledare C. 

Medarbetare X beskriver att förtroendearbetstid för henne innebär att hon ska göra sitt jobb, 

se till att hennes kunder är nöjda samt att hon ska arbeta minst 40 timmar i veckan.  Hon 

menar att skillnaden mot att ha fasta arbetstider är att hon kan arbeta kvällstid, tidigare på 

morgonen och att hon kan jobba hemma eller på andra platser än sin arbetsplats.  

Medarbetare Z beskriver förtroendearbetstid som väldigt flexibelt och att det passar som 

arbetssätt för henne. Hon arbetar dock som om hon skulle ha fasta arbetstider fram till kl. 16 

på kontoret, berättar hon. Sedan fortsätter arbetet hemma och hon menar att det ofta blir 

längre än vad en vanlig arbetsdag skulle bli på kontoret.  

Medarbetare Y menar att förtroendearbetstid är frihet under ansvar. Han anpassar sin arbetstid 

efter kundernas krav och verksamheten inom TeliaSonera. Han menar att man kan variera sitt 

arbete så mycket och så lite man vill. Medarbetare Y använder sig av förtroendearbetstid varje 

dag och berättar att han arbetar 50 timmar i veckan just nu, då han är inne i en hektisk period. 

Han menar att det under vissa perioder kan bli mindre än en 40 timmarsvecka och åtta timmar 

per dag men att det oftast blir mer.  

Medarbetare Q beskriver förtroendearbetstid som att ha frihet under ansvar, det vill säga att 

man kan påverka sin egen tid. Leverans är det som är viktigt och om man gör det på 20 

timmar i veckan eller om det är 50 spelar ingen roll, berättar han. Det viktigaste är att kunna 
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balansera sin egen tid så att den blir relativt jämn. Han använder sig jämnt av 

förtroendearbetstid, berättar han, då han i sitt kontrakt har anställningsformen 

förtroendearbetstid.  

Ledare A beskriver förtroendearbetstid som att det är fokus på uppgiften och att man inte är så 

beroende av när, var och hur man arbetar. Hon understryker dock att det är viktigt att 

kommunicera med kollegor, så man inte själv hamnar utanför.  

5.4.1. Varför förtroendearbetstid? 

De fördelar förtroendearbetstid ger, tycker Ledare B, är att man till exempel kan hämta och 

lämna barn på dagis eller skola på ett annat sätt än om man skulle ha fasta arbetstider. Friare 

arbetstider är ett stort plus, men det beror på vilket yrke man har inom TeliaSonera, menar 

han, då till exempel kundtjänst är tvungna att vara på en och samma plats och vid samma 

tidpunkter. Ledare B berättar att han själv utnyttjar förtroendearbetstid till en viss del, då han 

har småbarn och hämtar och lämnar dem vissa dagar i veckan. De andra dagarna försöker han 

vara på jobbet ganska tidigt. Han menar att han inte utnyttjar det jättemycket, men att han har 

ett fritt jobb i sig.  

Ledare C menar att förtroendearbetstid ger större möjligheter till att uträtta saker rörande ens 

privatliv på dagtid än om man förväntas vara på en fysisk plats. Det tror han kräver mer 

framförhållning och planering. TeliaSoneras fördel i det, anser Ledare C, är att de anställda 

har förmånen att jobba på det friare arbetssättet, att man har förtroendet att reglera sin egen 

arbetstid samt att företaget får ut mer än 40 timmar per vecka av de anställda. Han påpekar 

dock att det inte enbart är beroende av förtroendearbetstiden, utan att det kan ha många 

orsaker men att förtroendearbetstid kan vara en del i det hela. Han menar att om företaget 

hade stämpelklocka, så skulle inte att sannolikheten att någon skulle arbeta mer än 40 timmar 

i veckan vara så stor.  

Förtroendearbetstid har positiva effekter, menar Ledare C, som att man slipper bli stressad 

över privata saker och att man kan göra vissa saker på dagtid.  Han menar att om man skulle 

behöva ta semester för att kunna uträtta privata saker kan det upplevas stressande och att på 

det sätt är förtroendearbetstid avstressande. Ledare C utnyttjar själv möjligheten att jobba till 

exempel hemifrån på kvällen, vissa gånger flera timmar i veckan, förklarar han.  

Medarbetare X ser mestadels fördelar med att arbeta med förtroendearbetstid, berättar hon. 

Det här arbetssättet passar henne utmärkt som person, menar hon, att hon kan lägga upp sitt 

arbete fritt och planera sin arbetstid fritt till en viss del. Hon påpekar att den största delen av 

dagen måste hon finnas tillgänglig på tider då andra, kunder och medarbetare, jobbar men det 

finns ändå tid som hon själv kan disponera över. Hon visar med ett exempel att om hon inte 

hinner göra allt under dagen och har möten inbokade hela nästkommande dag, kan hon göra 

denna uppgift på kvällen och det passar henne. Medarbetare X berättar att hon själv utnyttjar 

förtroendearbetstid minst en kväll i veckan, då hon känner att hon måste fortsätta arbetet 

hemma efter jobbet.  

Medarbetare Z beskriver att det som fungerar bäst är att man känner sig fri när man arbetar 

med förtroendearbetstid. Om man till exempel har barn kan man lämna dem på dagis och 

sedan komma till jobbet, och man behöver då inte stressa, menar hon. Fördelar med 

förtroendearbetstid är att hon inte behöver ta ledigt för att göra personliga ärenden. Då kan 
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hon göra dem till exempel på morgonen och sedan åka till jobbet efter det. Hon poängterar att 

hon trivs med den frihet som förtroendearbetstid innebär.  

Medarbetare Y trivs mycket bra på sitt arbete, berättar han.  Han tycker att han har personliga 

egenskaper som passar in i hans yrke, då han är en tävlingsmänniska, men menar att det så 

klart är olika beroende på hur man är som person. De fördelar som Medarbetare Y ser med 

förtroendearbetstid är att han slipper skriva rapport på det han uträttat. Han anpassar själv sin 

tid efter kundernas krav, utan att be om lov. Han ser att det är en tydlig koppling med hur 

mycket man arbetar och vad man presterar. Det räcker oftast inte med en åttatimmarsdag men 

för honom är inte det ett problem, då han älskar sitt jobb, berättar han. 

Fördelen Medarbetare Q ser med förtroendearbetstid är att han kan påverka sin egen tid.  Han 

trivs bra med sitt arbete och berättar att det bästa med arbetarplatsen är att han försöker göra 

det som han själv tycker är roligt, nämligen att arbeta med försäljningen och med människor.  

Fördelar med förtroendearbetstid är att man kan fördela arbetet när det behövs, menar Ledare 

A. Hon beskriver att det kan finnas ”arbetspucklar”, då det är mer att göra och då det krävs 

mer arbete från medarbetarna. Man behöver då inte beordra arbetstid och övertid, menar hon. 

Hon understryker att folk jobbar mer när man arbetar med förtroendearbetstid. Med det 

arbetssättet, menar hon, arbetar man och lägger manken till när det verkligen behövs och 

sedan kan man ta igen det med att till exempel hämta barnen på dagis eller gå till frisören. 

Man slutar räkna timmar och jobbar det som behövs, då man inte behöver rapportera in tiden 

som man arbetar, berättar hon.  

Under vår observationsstudie märkte vi att när eftermiddagarna började lida mot sitt slut runt 

kl. 15.30 utnyttjade många sin förtroendearbetstid och drog sig hemåt. Vi noterade en komisk 

incident när en medarbetare var på väg hem på eftermiddagen och han mötte av två kollegor, 

som frågade om han skulle på lunch. Medarbetaren blev synbart generad och svarade tyst att 

det var en sen frukost han skulle på.  

5.4.2. Myntets baksida 

Ledare B tror inte att förtroendearbetstid fungerar för alla. Om man generaliserar fungerar det 

bra för alla men i praktiken är det inte så, menar han. Man har en belastning under en lång, 

utdragen tid och det följer med en hela tiden – ”ett malande för psyket”, beskriver han det 

som. Det är viktigt att kunna hantera stress och vissa individer mår dåligt på grund av det, 

berättar han. Då måste man som ledare diskutera det, hur man kan underlätta för dessa 

människor och han anser att TeliaSonera är en bra arbetsgivare på det sättet. Det är till 

exempel ”råare” på ett amerikanskt bolag, menar han. Det faller dock tillbaka på individen 

att hantera sitt eget skyddsnät och ”måbra-konto”.  

Det görs undersökningar varje år och där kommer det fram om medarbetarna mår bra eller om 

de har svårt att sova till exempel. Det finns rätt många som känner sig pressade och då har det 

gjorts hälsoprofilundersökningar, där tester och prover görs, man testar motion och man får 

prata med en beteendevetare, berättar han. Ledare B säger att det är viktigt att bygga upp en 

buffert av ork och arbetsglädje och olika personer har olika tekniker för att göra det, till 

exempel träning, motion och meditation. Personligt ansvar att hantera det krävs, menar han.  

Ledare B tror att man jobbar generellt mer med förtroendearbetstid. I snitt tror han att det är 

positivt både för individen och för företaget. Det är dock ohälsosamt att arbeta jämt och känna 
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sig påpassad och han menar att det kan bli en filosofisk fråga – ”vad är rätt, vad är fel?” Det 

är viktigt att ha ett bra förhållningssätt till friheten som erbjuds och att vara förberedd på att 

saker och ting händer. Man måste ha en god förmåga att hantera någonting som kan variera 

mycket från dag till dag, säger Ledare B. Det finns också en press på att man ska leverera 

resultat. Om man har kontrollbehov, en känsla av otillräcklighet och prestationsångest kan det 

vara svårt att kombinera det med ett bra arbete, menar han.  

Ett starkt mått av teknik för att behärska det här jobbet måste man som medarbetare ha, annars 

blir det svårt och jobbigt och man kan bli stressad och deprimerad, tror Ledare B. Nackdelar 

med förtroendearbetstid, menar han, är att begreppet inte diskuteras så mycket och att känslan 

av sunt förnuft kan försvinna. Då kan det bli så att medarbetare anpassar jobbet efter sitt 

privata liv, vilket är extremt och mycket ovanligt, menar han. 

Ledare C tror att många nu arbetar mer än 40 timmar i vecka på företaget, men att detta inte 

beror på att de har förtroendearbetstid. Om de gör det så beror det på andra orsaker som till 

exempel att företaget genomgår en stor förvandling, menar han. Han vill inte sammankoppla 

personer som arbetar för mycket och kanske till och med blir sjuka av det, med 

förtroendearbetstid. Han tror inte heller att det kan vara en bidragande faktor till att människor 

blir utarbetade och stressade et cetera, utan han vill snarare se det tvärtom. Nackdelen, enligt 

honom, är att medarbetare inte tidsmässigt blir vinnare, då de flesta som arbetar på företaget 

lägger ner mer än 40 timmar i veckan på arbetet.  

Medarbetare Z berättar att förtroendearbetstid passar mycket bra som arbetssätt för henne. 

Hon tror dock att det kan vara olika för olika personer och hur det passar för dem. Det beror 

mycket på personligheten, tror hon, vilket arbetssätt man föredrar. Hon har arbetat med 

förtroendearbetstid på TeliaSonera sedan 1996 och hon tror att man jobbar mer när man 

arbetar på det sättet. Vid semestrar till exempel väljer hon att inte lämna ut sitt vanliga 

mobilnummer till kunder, utan hon har ett fast jobbnummer som används då. Skulle hon inte 

göra det, menar hon, skulle telefonen ringa jämnt och kunderna förstår inte att hon har 

semester. Hon har själv gjort den begränsningen.  

Nackdelar, menar Medarbetare Z, med förtroendearbetstid är att hon inte 

får övertidsersättning. Hon tror inte att förtroendearbetstiden täcker den övertid hon gör, men 

hon menar också att det kan vara olika från person till person. Det kan däremot bli svårt att ta 

ut den övertid som hon jobbar, så hon får försöka anpassa den till förtroendearbetstiden, men 

det kan dock vara svårt, beskriver hon. Medarbetare Z vill däremot inte gå tillbaka till att inte 

jobba med förtroendearbetstid som hon gjorde innan.  

Fler av medarbetarna berättar att TeliaSonera gör anonyma medarbetarmätningar för att se hur 

personalen mår och hur arbetet påverkar deras hälsa. Medarbetare Y kommenterar att ”hälsan 

är A och O”. Det är viktigt att ladda batterierna, menar han, och det görs oftast i privatlivet 

och på fritiden. I det här jobbet tar de delarna stryk ibland och det tror han gäller för alla.  

Nackdelen med förtroendearbetstid är att man kan arbeta för mycket och det gör att det går ut 

över privatliv och fritidsintressen, berättar Medarbetare Y. Det kan lätt vara så att man far illa 

av det men han tror dock att det kan underlätta om man är målfokuserad. Medarbetare Y 

berättar att han alltid har arbetat mycket och om han inte skulle använda sig av 

förtroendearbetstid skulle han fortfarande arbeta mycket, men då få övertidsersättning. 
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Medarbetare X ser inte några direkta nackdelar med att arbeta med förtroendearbetstid, men 

hon påpekar att det inte betalas ut någon övertidsersättning om man arbetar övertid. Man får 

alltså inte betalt om man jobbar över, utan man får då försöka jämka det om det passar in 

någon annan dag, säger hon. Hon är dock av den uppfattningen att man arbetar lite mer än en 

normal arbetsvecka på 40 timmar när man arbetar med förtroendearbetstid. 

Medarbetare Q menar att nackdelen med förtroendearbetstid kan vara om man inte själv kan 

sätta gränser och då jobba för mycket, vilket kan resultera i utbrändhet i vissa fall. Till en 

början upplevde han att han arbetade mer med förtroendearbetstid, då han inte hade rutinen att 

avgränsa sig, men nu fungerar det bra, berättar han.  

Ledare A menar att de allra flesta medarbetarna är vana vid att arbeta på det här sättet med 

förtroendearbetstid, men som ledare måste man vara vaksam på de som har det svårt och har 

problem med att sätta gränser. Som ledare får man se upp med ”duktig flicka syndromet”, där 

medarbetare enbart vill prestera och prestera, berättar hon. Då är det viktigt med feedback och 

säga att medarbetaren har gjort ett bra jobb och att det räcker med prestationer nu.  

Nackdelar med förtroendearbetstid kan vara att folk utnyttjar systemet, berättar hon. Det kan 

även vara så att om man har en bra kund, som till exempel ringer en fredag kväll, så väljer 

man att svara för att inte förlora kunden. Det kan bli svårt att säga nej när man arbetar med 

förtroendearbetstid, tror Ledare A.  

5.5. Medarbetarnas drivkrafter 
Under våra intervjuer noterade vi att det fanns många olika drivkrafter bland ledare och 

medarbetare, vad gällde det som motiverar dem i deras arbete. Den personliga läggningen och 

inställningen nämndes som en faktor och även att många säljare är målinriktade och tycker 

om att tävla. Det beskrevs även som att man föds på nytt och tar nya tag efter ett kvartal eller 

halvår, då målen är nådda.  

Både Medarbetare X och Y menar att det är motiverande att arbeta med nya lösningar för sina 

kunder. ”Det ger mig en kick”, säger Medarbetare X. Medarbetarna poängterar att man 

utvecklas både personligen och i sin yrkesroll genom att lära sig nya saker, såsom tjänster och 

produkter inom företaget. Medarbetare Y beskriver att han tycker det är kul att jobba med 

säljmål och han tycker att det är positivt att det finns tydliga mål. Han menar att ” lyckas inte 

jag, så lyckas inte Telia” och det är en stark drivkraft. Medarbetare Z känner stor frihet i sitt 

arbete och hon har utvecklats mycket sedan hon blev säljare. Hon har nu mer den drivande 

rollen i säljprocessen, vilket hon inte hade tidigare som support. Hon har ett större ansvar för 

att nå sina mål nu. Det kan kännas tungt i början men blir sedan som en morot för att driva in 

mer pengar till företaget, berättar Medarbetare Z.  

Ledare A beskriver att det oftast finns olika delar av arbetslivet som genererar trivsel och 

motivation på arbetsplatsen. Det som ligger högst upp på listan brukar vara arbetsuppgifterna 

och sedan kommer medarbetarna. Nästa steg är arbetsmiljön, därefter relationen med chefen 

och sedan lönen. Själv menar hon dock att det som driver henne är de mål som hon jobbar 

med och även feedback är en viktig del för att ”sporra”. Medarbetare Q berättar att hans jobb 

är och har varit utvecklande, i och med att han träffar mycket människor i jobbet som han kan 

ha nytta av i framtiden. Ett arbete som var speciellt utvecklande, var att projektleda ett 
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nordiskt inköpsuppdrag, berättar han. Just nu är det dock för lite utmaningar och för lite att 

göra på hans arbete, tycker han.  

5.5.1. Belöning 

Intern information som vi fått under arbetets gång visar att medarbetare och ledare som 

arbetar med förtroendearbetstid får ett lönepåslag på fem procent samt trettio dagars semester, 

jämfört med de vanliga tjugoåtta dagarna. Det finns även bonusar, som de allra flesta har på 

företaget, antingen medarbetarbonus eller andra bonusar. Säljare och ledare inom företaget 

har fler bonusar som de styrs av än andra inom företaget.  

Ledare C beskriver förtroendearbetstid som att man har en rörlig lön, som provision, samt 

längre semester för att kompensera det extra arbetet man gör. Detta kan ses som ett belönings- 

och incitamentsystem för att göra medarbetarna mer motiverade. Medarbetare Y beskriver att 

det som motiverar honom är bonusen, alltså den rörliga lönen och provisionen han får som 

säljare. Även våra andra intervjupersoner beskriver att de får högre lön och lite längre 

semester i och med att de arbetar med förtroendearbetstid. Alla såg det som något positivt och 

som en kompensation för den övertid som de faktiskt gör.  

5.6. Kommunikation 

Interna handlingar som vi fått ta del av beskriver den kommunikation som ska föras mellan 

ledare och medarbetare. Ledaren ska kommunicera med sina medarbetare på olika nivåer, 

först i något som kallas för vardagsdialogen, där det dagliga arbetet tas upp, och sedan i mål- 

och utvecklingsdialogen, där mer konkreta mål tas upp och hur man ska nå dit för att 

utvecklas på bästa sätt.  

Ledare B berättar att ansvaret från ledarnas sida är stort för att informera och vara tydlig med 

vad som gäller på arbetsplatsen när man arbetar med förtroendearbetstid. ”Man ska på ett 

schysst och bra sätt kommentera det som sker”, menar han. Det är uttalat att om man jobbar 

hemma ska man prata med sin chef om det. Ledaren ska försöka hitta de få personer som 

misslyckats med detta eller de som inte kan hantera det. Det bygger på eget personligt ansvar 

från medarbetarnas sida, men de får även hjälp av ledarna. Det som krävs av ledarna i en 

sådan här organisation, tror Ledare B, är en nära kontakt med medarbetarna. Man ska prata 

mycket med varandra och man märker då hur olika människor reagerar i olika situationer. 

”En tight och nära dialog är viktig”, menar han.  

Ledare C berättar att det ställs krav på företaget och ledningen för att få medarbetarna att 

känna det ansvar som krävs för att arbeta med förtroendearbetstid. Han menar att det inte är 

ansvar för sin arbetstid i första hand, utan för sin uppgift. Det gäller att ha tydliga mål, ge 

återkoppling och vara klar i sin kommunikation om vad, när och hur man vill att någonting 

ska göras, menar han. Om medarbetare inte vet vad de ska göra, känner att de inte har så 

mycket att göra och om de har möjligheten att arbeta hemifrån kan det snabbt bli så att man 

arbetar mycket mindre än 40 timmar i veckan. Han tycker att det är viktigt när man har 

förtroendearbetstid att medarbetarna vet vad de ska göra, hur de ska göra det, att det är 

uppföljning på det och att medarbetarna känner att det är någon som bryr sig om vad som 

händer.  
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Medarbetarna som vi intervjuade beskriver kommunikationen och de olika möten som de har 

med sina ledare. De har först ett mindre möte veckovis och sedan ett större möte månadsvis. 

Medarbetare Z beskriver att på de större mötena följs det upp hur många kundmöten som 

gjorts och offerter som skrivits. Hon menar att det är bra att dessa uppföljningar görs och att 

hon får hjälp av sin ledare, då hon själv inte är så administrativ. Återkopplingar sker mellan 

dem och hon beskriver att detta gör att hon skriver ner mer vad hon gör nu än vad hon skulle 

göra om inte uppföljningen fanns. Medarbetare Y beskriver att hans närmsta ledare fungerar 

som ett bollplank. Han coachar honom så att han ska utvecklas som säljare och han hjälper 

även till vid kundbesök.  

Kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare och ledare fungerar bra, beskriver 

Medarbetare Y. Ledare A menar att man inte ska glömma bort att vara en god kollega och att 

det är socialt att vara på kontoret, för det är där den dagliga kommunikationen sker.  

När vi under vår observation vistades i lokalen fann vi många kaffeplatser och de verkade 

fungera som oaser i kontorslandskapet. Vi jämförde dem med vattenhål i djungeln. Där var 

det en uppsluppen stämning och det skämtades mellan kollegor, blandat ledare och 

medarbetare. Det fanns även många fruktskålar och det förklarade en medarbetare att det var 

”för hälsans skull”. Vi tyckte att det var mysigt vid kaffeplatserna och färggrant med soffor 

och tapeter, vilket gav en hemtrevlig känsla. Vi fick uppfattningen att man på de här platserna 

kunde vara social och utbyta privata angelägenheter.  

5.6.1. Vision och strategi 

TeliaSonera har en vision för 2010 som är uppdelad i fyra delar. Den första delen handlar om 

företagets kunder och där är visionen att de ska uppfylla vardagliga önskemål och åtaganden 

med mindre ansträngning. Den andra delen handlar om tjänster och där är visionen att 

enkelhet verkligen gör skillnad. Den tredje delen handlar om företaget själv och visionen är 

att det ska bli ett genuint serviceföretag, som ska göra att medarbetarna är stolta över att 

arbeta för företaget. Den fjärde och sista delen av visionen handlar om tillväxt och där ska 

företaget vara en huvudaktör inom den europeiska tjänstesektorn.  

(http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/vision_2010)  

TeliaSonera har gemensamma värderingar i tre huvudpunkter som ska vägleda medarbetarna i 

det dagliga arbetet. Den första punkten består av ”Att Skapa Värde” och handlar om att man 

ska vara kundfokuserad och uppträda affärsmässigt. Ledare och medarbetare ska arbeta i team 

och över gränser. Den andra punkten är ”Visa Respekt”, vilket innebär att både ledare och 

medarbetare ska visa respekt mot kollegor och kunder. Man ska visa tillit och hålla sina 

löften. Den tredje och sista punkten är ”Få det att hända” och det handlar om att det är viktigt 

att få saker gjorda, visa kämparglöd och handlingskraft. Företaget ska vara innovativt och 

föregångare på sitt område.  

(http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/gemensamma_varderingar)  

Våra intervjupersoner verkade alla ha en god förståelse för de mål och strategier som finns 

inom företaget. Medarbetare Y beskriver att han arbetar efter TeliaSoneras vision att addera 

mervärde. Han gör det genom att han adderar kundvärde till de tjänster och produkter som 

han säljer, beskriver han. Det är även viktigt att visa respekt, menar han, både internt och 

http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/vision_2010
http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/gemensamma_varderingar
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externt. ”Att få det att hända” är också en del av TeliaSoneras vision och där arbetar han efter 

kundplaner och att fokusera mot avslut, berättar han. 

5.6.2. Kunden i fokus 

World Class Sales är ett förhållningssätt som ska bli ett ledord inom företaget. Intern 

information som vi fått ta del av beskriver begreppet och att det omfattar företagets 

inställning, arbetssätt, kultur, mål och de krav som ställs på avdelningen Business Services. 

World Class Sales beskrivs som en kulturförändring och att det därför är viktigt att alla  

medarbetare och ledare engageras i det arbete som krävs för att få det att fungera. Det är ett 

förhållningssätt där företaget strävar efter att uppnå maximal prestation och kundnöjdhet i allt 

de gör varje dag och där fokuseras det på hög lojalitet och kundnöjdhet, engagerade och 

lojala medarbetare, bra finansiella resultat över tid och högt ägar- och marknadsvärde.  

World Class Sales beskrivs som Business Services bidrag till TeliaSoneras mål och strategi 

och att avdelningen ska öka värdet genom att öka kundnöjdheten med högre index, utveckla 

och förbättra den interna kompetensen, prestera bättre än sina konkurrenter, skapa tillväxt 

men inte på bekostnad av företagets finansiella resultat och bibehålla företagets position som 

marknadsledare och dess starka varumärke. World Class Sales beskrivs i fyra delar och där 

ingår kunder, medarbetarskap, ledarskap och ekonomiskt resultat. I kunddelen handlar det om 

att medarbetarna ska förstå sin affär och att de skapar värde, de ska hålla sina löften gentemot 

kunder och alltid göra det bästa valet för sin affär.  

I medarbetarskapsdelen ingår att medarbetarna ska förstå att just deras bidrag räknas; de ska 

ha en vinna-vinna-attityd och inse att de är en del i ett lag. I ledarskapdelen handlar det om att 

ledaren ska visa vägen mot målet och visa resultat, den ska skapa vinnande lag och arbeta 

med coachande ledarskap. I delen om ekonomiskt resultat handlar det om att företaget ska få 

ut mer med mindre resurser, de ska göra små, ständiga förbättringar och visa att engagemang 

skapar värde.  

Företagets mål är att höja sin servicekvalitet och VD Lars Nyberg vill skapa en kundservice i 

världsklass, berättar Ledare B. Begreppet World Class Sales finns för säljarna och det ska ge 

en aha-upplevelse för kunderna när de möter TeliaSoneras säljare. Kunderna ska uppleva det 

som inspirerande och säljarna ska vara förberedda och inlästa på kunden, menar Ledare B. 

TeliaSonera är många gånger dyrare än sina konkurrenter, berättar han, och därför gäller det 

att påvisa vilket mervärde TeliaSonera kan skapa för kunden. World Class Sales ska bli som 

en ledstjärna inom hela organisationen.  

Både de ledare och medarbetare som vi intervjuat beskriver att fokus ligger på kunderna och 

på att skapa mervärde för dem, att det är det som är viktigt. De verkar förstå begreppet World 

Class Sales och dess innebörd fast det inte blivit implementerat i hela organisationen ännu.  

5.7. Ledaregenskaper 
Under vår observationsstudie noterade vi att det öppna kontorslandskapet var integrerat 

mellan ledare och medarbetare. Vi var förvånade över att finna att alla satt i samma lokal och 

bredvid varandra med samma förutsättningar. En medarbetare visade att hennes chef satt 

några platser ifrån henne och att hans chef i sin tur också satt i kontorslandskapet. Hon 

berättade dock att vissa hade fasta arbetsplatser och det var chefens assistent och en 

medarbetare som hade ryggproblem och i och med det behövde en särskild stol. Detta 
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upptäckte vi de två första dagarna. Dag tre intervjuade vi en ledare i högre position och då 

fick vi komma en våning upp, där han också verkade hålla till. Där fanns det mer 

konferensrum och det verkade som att de som arbetade där hade fasta arbetsplatser.  

Vi frågade alla våra intervjupersoner om de ansåg att företaget var hierarkiskt. Ingen av dem 

upplevde TeliaSonera som hierarkiskt, utan snarare som en platt organisation. Beslutsvägarna 

beskrevs som korta och de flesta intervjupersonerna beskrev att det inte var många steg upp i 

hierarkin till VD Lars Nyberg. Medarbetare berättade att de kunde prata med olika ledare och 

inte enbart med sin närmsta ledare. Medarbetare Z beskrev att det inte fanns någon rivalitet 

mellan hennes närmsta ledare och dennes ledare i sin tur, utan att man kunde prata med båda. 

Medarbetarna berättade att det dock märks vem som är ledare och speciellt i beslutsfattande 

frågor.  

Medarbetare Z berättade att hon har rättighet att skriva på avtal upp till en miljon kronor, men 

är det större siffror måste det gå till hennes ledare och ännu större till dennes ledare. 

Medarbetare Q jobbar inom Norden som inköpare av marknadsrelaterade upphandlingar och 

han menar att hierarkin kan bero på i vilket land som man agerar i. Helt klart är att det finns 

olika hierarkiska nivåer över gränserna, menar han. I Sverige är inte ledarskapet likadant som 

i till exempel Danmark eller Finland, berättar han. Norge är mera likt Sverige, där det mer är 

”konsensus” men i Danmark är det tydligare med vem som är chef och underordnad, 

beskriver han.  

Vi frågade även våra intervjupersoner vilken relation de hade med sin närmsta ledare. De 

flesta verkade ha en god relation och de sade att om man ville ha hjälp från sin ledare så fick 

man det. Medarbetare X beskriver att hon upplever sin närmaste ledare som väldigt lyhörd 

och hjälpsam då det handlar om deras kunder och affärer. Medarbetare Z beskriver att hennes 

närmsta ledare är ”ordning och reda”. Hon tycker att han bryr sig om sina medarbetare och 

hon menar att han skulle säga till om han skulle se att någon medarbetare höll på att ”jobba 

ihjäl sig”. Dessa egenskaper tror hon dock skiljer sig mellan olika ledare och personer. 

Medarbetare Q tycker att samarbetet fungerar generellt bra med hans närmsta ledare men att 

det kan bli på en mer resonerande nivå. Relationen med hans ledare är professionell, menar 

han, men det är inte mer än en relation mellan en medarbetare och ledare. Ledare A beskriver 

att hon har ett bra samarbete med sin närmsta ledare. De har kontakter och möten där de till 

exempel planerar veckan, berättar hon. Ledare C tycker att relationen med hans närmaste 

ledare fungerar bra och att de tänker ganska lika. Han menar att de har en snarlik 

verklighetsbild, vilket gör att de kan tala öppet och inte behöver passa sig för vad de säger, 

utan de kan ha en ärlig dialog, menar han.  

Vi talade om vad som krävs för att leda människor som arbetar med förtroendearbetstid med 

Ledare C och han menar att alla medarbetare ska veta vad som förväntas av dem och i så hög 

grad som möjligt även hur arbetet ska göras. Det kan hända att medarbetare glömmer att de är 

anställda av ett företag som de faktiskt får pengar av för att utföra sina arbetsuppgifter, 

berättar han. Det innebär att det inte är individen själv som sätter sin egen agenda helt och 

hållet, utan det gör företaget. Det har hänt att vissa av medarbetarna schemalägger privata 

aktiviteter på arbetstid, vilket han inte tycker är bra, berättar han.  

Han tycker att det är viktigt att man arbetar när andra arbetar, det vill säga att man jobbar 

under tider då kunder finns på plats och att man då finns tillgänglig under dessa tider. Om 

man schemalägger privata saker på arbetstid, menar han, har man övertolkat den frihet som 
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ges av förtroendearbetstid. Ledare C säger att ”friheten måste övervakas lite” men han rättar 

sig själv snabbt angående sitt ordval och menar att det lät lite hårt.  

Ledare A beskriver att det som behövs av ledarna, i en sådan här organisation med 

förtroendearbetstid som arbetssätt, är att de investerar tid i personalen. Det är viktigt att 

initiera nya medarbetare med avstämningspunkter och mötesrutiner, så att de kommer in i 

arbetssättet. Hon kommenterar också att man måste se upp med ”free rider problemet”, att 

medarbetare bara åker med och inte riktigt gör sina jobb.  

Ledare B anser att ledarskapet inom organisationen per definition blir individanpassat. Som 

ledare behöver man inte ha så mycket uppföljning på en individ som sköter sig perfekt, medan 

det måste arbetas mer med instruktioner med vissa individer. Det är med situationsanpassat 

ledarskap och coachning som man försöka jobba på företaget, menar han. Det finns dock 

olika fallenheter bland ledare, beskriver han.  

5.7.1. Uppföljning och kontroll 

I de interna handlingar vi fått se beskrivs uppföljning mellan ledare och medarbetare på 

TeliaSonera som en mål- och utvecklingsdialog. Uppföljningar ska även göras av 

tillämpningen av förtroendearbetstid och det kan ske genom till exempel hälsoindex, 

medarbetarmätningar och punktvisa uppföljningar av vissa grupper, exempelvis genom ålder, 

yrke och ledare. 

Den uppföljning som görs på arbetet kan upplevas som negativt och det är det som det hela 

kretsar kring på företaget, vilket är ofrånkomligt, menar Ledare B. Han tror att uppföljningen 

kan upplevas som en kontroll, men det beror på hur individen bottnar i sig själv. Många 

upplever det även som positivt och är aktiva i dialogen, menar han. Den här uppföljningen är 

en motpol till friheten. ”Det här är världens friaste jobb – men å andra sidan är det inte det”, 

säger Ledare B. Sanningen ligger någonstans mitt emellan och individerna måste acceptera 

förtroendearbetstid med dess frihet men samtidigt med den kontroll som följer.  

Ledare B berättar att mål sätts varje år och säljarna mäts genom intäkterna från kunderna och 

att de säljer nytt till sina kunder. Årsmålen är uppdelade i kvartalsmål, men målprocessen 

måste förfinas, anser han. Om målen inte nås av medarbetarna behöver ledaren coacha och se 

om ett nytt arbetssätt behövs för just den medarbetaren, berättar han. Det kan då bli en 

detaljerad nivå av uppföljning. 

Ledare C menar att uppföljningen av medarbetarnas arbete fungerar bra i dagens läge. Han 

antyder att det kanske inte fungerat lika bra under tidigare år. Dagens uppföljningar är strikta 

och medarbetare kan uppleva den nu mer strikta uppföljningen som en kontroll, tror han. Han 

själv hävdar att det mer är en dialog som nu är lite tightare och att detta är en stund för att 

reflektera och det ska ses som en möjlighet. Uppföljningarna innebär för honom att någon 

bryr sig om vad som har hänt och vad som kommer att hända.  

Ledare C menar att det beror på vilket sätt man gör dessa uppföljningar, huruvida de kan 

uppfattas som en kontroll eller inte. Han tror att många medarbetare vill sätta likhetstecken 

med kontroll och uppföljning, och detta då med tanke på den frihet och brist på uppföljning 

som tidigare fanns på företaget. I första hand handlar det om de som kanske drog nytta av 

friheten som fanns tidigare och som vande sig vid att det var på det viset, tror han.  
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Medarbetare Z beskriver att det har blivit mer uppföljningar och mer administrativt, på både 

gott och ont. Det tar mer tid av säljtiden, menar hon. Det har alltid funnits en typ av 

uppföljning på företaget men det har blivit mycket mer nu, berättar hon. Hon tror dock inte att 

det beror på just förtroendearbetstid, utan att man tar influenser från andra företag. Man 

planerar säljprocessen hela vägen hur man ska bete sig för att nå målet och det är något som 

inte har funnits förut. Vissa tycker säkert att den här utökade kontrollen kan upplevas negativ 

men hon menar att det oftast upplevs av de individer som inte riktigt sköter sitt arbete.  

Medarbetare Y beskriver de uppföljningar som görs på företaget som att det först är en kortare 

individuell uppföljning som är fokuserad mot avslut. Sedan förekommer en månatlig, längre 

uppföljning där olika nyckeltal diskuteras. Han berättar att man inte alltid vet vad de här 

uppföljningarna används till och att vissa medarbetare är oroliga för att informationen ska 

användas emot dem. Medarbetare Y menar att arbetssättet på TeliaSonera har en tendens att 

gå mot alltför mycket styrning. Han är van att arbeta med eget ansvar och han menar att han i 

princip är självgående. Han behöver inte styrning på det viset, berättar han. Det är olika från 

person till person och vissa behöver mer av det än andra. Idag tas det ingen hänsyn till olika 

personligheter och det är något som han skulle föredra. Han menar att om han inte levererar 

inom ett år som han ska, så är han beredd att stiga åt sidan.  

5.8. Telia i förändring 
Ledare B berättar att man måste se TeliaSonera ur en historisk synvinkel. För cirka femton år 

sedan var Telia ett statligt bolag, hade 55 000 medarbetare och ett stort samhällsansvar. 

Genom åren har det skett stora förändringar på företaget och nu står företaget återigen inför en 

omorganisering och därigenom även nedskärningar på personal. Många ledare är nu 

externrekryterade och de inför nya influenser. Han menar att det finns en okunnighet om 

förtroendearbetstid inom företaget. Det är viktigt att sätta fingret på vad det egentligen är och 

det är viktigt att prata om det, menar han. Det var ”slappare” tidigare och är mer åtstramat 

nu. Han tror att det till en viss del kan bero på konjunkturer, men att det även är olika 

influenser och trender i samhället som påverkar.  

Ledare A beskriver att förtroendearbetstid har sett i stort sett likadant ut under de cirka femton 

år hon har arbetat på företaget. Nu har det kommit en ny ledning med fokus på att stärka 

TeliaSonera inför framtiden och det innebör "uppstyrning" på många områden och bland 

annat av förtroendearbetstiden. Det är naturligt eftersom man måste varva "piska och morot" 

över tid och just nu behöver verksamheten styras upp efter lång tid när personalen mer eller 

mindre börjat göra sina egna tolkningar av förtroendearbetstid, eftersom man egentligen inte 

säkert visste vad som gällde. Ledare A tror också att konjunkturen och att många i den nya 

ledningen kommer från industrin påverkar. Dessa två faktorer tror hon bidrar till ett delvis 

nytt synsätt på förtroendearbetstiden.  

Ledare A menar att åtstramningen som görs är nödvändig. Ledarskapet och arbetssättet brukar 

vanligtvis följa konjunkturer, det vill säga att är det högkonjunktur och företaget går bra, så är 

det ett friare ledarskap och arbetssätt medan det stramas upp vid lågkonjunktur och ledningen 

blir då mer försiktig. Ledare A beskriver att det kan bli en kontrast mellan det 

kontorslandskap som finns på TeliaSonera och ledningens sätt att tänka. Det är ett 

samlokaliserat och flexibelt kontor som företaget har. Hon menar att det kan vara 

motsägelsefullt att ledningen drar ner på arbetsplatser för att de kostar pengar, medan de 

samtidigt vill att personalen ska vara mer fysiskt på plats på kontoret. Det finns ett ökat krav 



Examensarbete i företagsekonomi  Kristin Olsson  

Högskolan i Gävle  Anna-Lena Wallin  

 

44 

 

på att vara på plats, men det kan skapa problem på vissa kontor där det inte finns tillräckligt 

med platser eller tysta rum, berättar hon. 

Ledare C berättar att tidigare ledare inom TeliaSonera inte har varit ”världsmästare” på att 

tydligt tala om vad som ska göras, hur det ska göras och vad konsekvenserna blir om det inte 

görs. Nu har företaget en sådan kommunikation att det är klart och tydligt och då arbetar 

människor på ett helt annat sätt än vad de gjorde förut, berättar han. Tidigare var det många 

människor som hade lite att göra och det resulterade i att det som skulle göras tog kort tid och 

resterande tid ägnades antingen åt att göra onödigt arbete eller åt att göra privata saker. Så är 

det inte längre, menar han. Det har skett en förändring från förr till nu inom företaget, menar 

Ledare C. Han är av uppfattningen att det ”är mänskligt att ta det lite lugnt och vara bekväm” 

och han medger att han under den friare perioden även själv var lite ”slappare”.  

Han är dock glad för sin egen skull att det inte är så längre, för han menar att det slappandet 

gör att man som person kan tappa ”edgen” och den egna anställningsbarheten minskar. Att 

jobba under krav gör att individer utvecklas mer och anstränger sig mer och han menar att 

individer då blir bättre och skarpare och i och med det infinner sig ett bättre självförtroende. 

Förtroendearbetstid tillämpas olika då och nu, berättar Ledare C. Det är olika hur ordet 

”förtroende” i förtroendearbetstid har sett ut och den underliggande betydelsen har varit 

otydlig. Att det nu är annorlunda beror egentligen inte på själva förtroendearbetstiden, utan att 

det mycket tydligare kommuniceras ut vad som ska göras från ledningens håll, tror han. 

Ledare C hävdar att styrsättet inte förändras i och med att konjunkturerna förändras, utan de 

förändringar som sker beror på ledningen. Han menar inte heller att förändringarna påverkas 

av omvärlden. Han tycker att TeliaSonera är ett levande bevis på att radikala förändringar 

uppe i organisationen krävs för att klara av radikala förändring nere i organisationen. Han 

menar att det handlar om vad ledningen vill och ”så mycket som den nuvarande ledningen vill 

har ingen tidigare ledning riktigt velat”. Det har aldrig tidigare märkts så tydligt hur företaget 

styrs, berättar han.  

Ledare C menar att detta förgrenar sig nedåt och smittar av sig på hela organisationen.  Han 

beskriver dock att det är mycket människor med många olika åsikter och personligheter, så 

det är svårt att nå fram och det går åt mycket energi uppifrån för att det ska nå hela vägen ner. 

Han menar att det inte alltid är så att förändringarna godtas och accepteras av alla. Vissa 

medarbetare ser dock fördelarna i förändringarna, att TeliaSonera kan bli ett företag i 

världsklass och ”att det blir ett grymt företag även i andras ögon – det är ju det som är 

visionen om vart vi ska nå”, berättar Ledare C.   

Personer som inte tycker om de nya förändringarna och inte passar in i den nya organisationen 

mår dåligt och finner tillvaron svår, tror Ledare C. Han menar att företaget tidigare inte varit 

så tydligt med att visa konsekvenserna om förtroendearbetstiden missbrukas eller slarvas med. 

Det görs nu och det kan upplevas som en hotbild och som krävande för vissa inom 

organisationen, tror han. Många, både ledare och medarbetare, tror att det är något som blåser 

över snart och vissa individer söker efter det som tidigare varit, berättar han.  

Medarbetare X har jobbat länge på företaget och hon berättar att både företaget och 

organisationen har förändrats under tiden, och därmed även styrningen. Hon menar att för ett 

par år sedan arbetade hon alldeles för mycket, tills hon insåg att det inte gick att fortsätta så. 

Hon beskriver att det fick hon själv lära sig av erfarenhet av att jobba för mycket. 
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Medarbetare X berättar att folk tidigare arbetade mycket mer och folk blev väldigt trötta och 

en del sjuka. Ledningen försökte då införa att medarbetarna skulle få balans i livet. Det är inte 

något som diskuteras lika mycket nu men nu har medarbetarna tagit mer eget ansvar, berättar 

hon. Hon upplever själv att hon mår bättre med arbetet nu och inte arbetar hela tiden.  

Medarbetare X trivs med förtroendearbetstid och hon upplever att det har varit lika genom 

åren, och inte har utvecklats så mycket. Det spelar ingen roll om hon sitter hemma eller på 

kontoret, ”huvudsaken är att jag jobbar”, berättar hon, och så har det alltid varit. Hon 

upplever dock att ledningen har blivit lite stramare och att det är lite mer uppföljningar nu, det 

beroende på en ny ledning samt att det är lågkonjunktur. Förtroendearbetstiden har dock varit 

lika, menar hon.  

5.9. Härarbeta 
Intern information som vi tagit del av berättar att TeliaSonera ska leva som det lär. Företaget 

säljer data- och telekommunikationstjänster till sina kunder som möjliggör att man kan arbeta 

mer självständigt och vara ”där man är”. Tjänsterna underlättar för bland annat video- och 

telefonkonferenser samt andra tekniker som möjliggör arbete på distans. Det är därför viktigt 

att företaget föregår med gott exempel så att kunderna ser att tjänsterna verkligen fungerar 

och blir inspirerade att själva använda sig av dem.  

Under vår observation såg vi att varken medarbetare eller ledare hade fasta arbetsplatser och 

det var ett öppet kontorslandskap. En medarbetare berättade att målet var att ha en papperslös 

arbetsplats och att allting ska finnas i datorerna. Hon visade att alla har var sitt skåp, där de 

kan stoppa in de papper man ändock har som annars skulle finnas på ett skrivbord. Hon 

berättar att det därför är ”först på plats” på morgonen som gäller för att man ska få en bra 

plats bredvid sina kollegor. Det finns arbetsplatser för hälften av säljkåren och det förklarade 

hon med att säljarna helst ska vara ute på kundmöten och inte så mycket inne på kontoret. 

Hon menade att som säljare kan man jobba var som helst, bara man har sin mobiltelefon och 

laptop.  

Utöver det öppna kontorslandskapet fanns ”tysta rum” som man kunde utnyttja för 

kundsamtal till exempel, men hon berättade att de inte fick ockuperas en hel dag som substitut 

till arbetsplats. Vid en rundtur i kontorslandskapet såg vi att det fanns whiteboardtavlor, där 

det stod meddelanden om vilka medarbetare som jobbade hemma och när de skulle komma in. 

En medarbetare berättade att det även finns en elektronisk kalender som man kan konsultera 

och se vart ens kollegor är och när de arbetar hemma.  

Det som fungerar bäst på arbetsplatsen, tycker Ledare B, är friheten. Han tycker att han har ett 

”fantastiskt bra jobb”. Frihet under ansvar tycker han känns positivt. Han tycker att man som 

säljare har ett väldigt bra jobb på TeliaSonera. Det finns tillgång till alla hjälpmedel och man 

kan jobba precis där man befinner sig. Man kan planera sin vecka så att livspusslet går ihop. 

Det är svårt att erbjuda på andra arbetsplatser, tror han. Ledare B beskriver att man kan jobba 

där man är och det tycker han är väldigt bra. Man kan jobba hos kunder eller på dötid under 

resor, på kvällar och morgnar och arbetstiden blir inte så strikt, berättar han. 

Medarbetare Y berättar att han tidigare härarbetade och då var han mest hos kunder eller 

hemma och inte så mycket på arbetsplatsen. Nu är hemma privat och det är en egen 

gränsdragning som han själv gjort och bestämt sig för. Medarbetare Z berättar att eftersom 
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hon inte har en fast arbetsplats så kan hon jobba där hon är, bara hon har sin laptop och mobil. 

Hon menar att det kan göra att man jobbar mer, då man kan jobba i stort sett överallt. 

Medarbetare X beskriver sitt sätt att härarbeta genom att hon kan börja morgonen med att 

jobba hemma för att sedan åka ut till en kund, istället för att först åka in till kontoret och 

sedan ut till kunden. Hon menar vidare att hon har gott stöd i sitt arbete och möjligheter till att 

utnyttja förtroendearbetstid. Har hon möten på dagen, jobbar många timmar på kvällen och 

det blir fler timmar än en normal arbetsdag, har hon möjlighet att jämka det en annan dag och 

eventuellt ta ett par timmar ledigt då. Hon säger att det är ingenting som man gör upp en plan 

för. Det handlar om att man kan göra lite som man känner för utan att känna att man har en 

skuld tillbaka till företaget, då man redan jobbat in dessa timmar tidigare. Hon säger att hon 

inte bokför sina timmar utan det är en känsla att gå på.  

Både Medarbetare Z och X kommenterar att man som säljare inte har en fast arbetsplats, och 

att det finns färre arbetsplatser än medarbetare. Det är alltså ”först på plats” som gäller, 

berättar även de. En nackdel är då att man inte kan komma in när man vill till arbetsplatsen. 

Medarbetare Z menar att man oftast vill sitta bredvid sina kollegor, så att man kan se vad 

andra gör och kan fråga om hjälp, men även för det socialas skull så att man får en 

sammanhållning. Företaget har även tekniskt säljstöd i lokalerna, så det kan vara bra att arbeta 

i lokalen och då kan man gå och fråga dem om något problem uppstår. Hon menar också att 

man vill vara i lokalerna för ”att höra hur snacket går” och att majoriteten av säljarna jobbar 

på kontoret. Upplägget på arbetsplatsen kommer av att säljarna spenderar mycket av sin tid 

ute hos kunderna och det är mycket därför de inte har fasta arbetsplatser. Medarbetare X 

beskriver att det gör att det är bra att man kan arbeta hemifrån eller från andra ställen.  

Medarbetare X anser att man får ett gott stöd och hjälp från sina medarbetare, men det är inte 

alltid som man träffar dem, eftersom företaget har ett sådant arbetssätt som det har. Hon 

berättar att man är ute hos kunder, hemma eller på arbetsplatsen vid olika tidpunkter och 

därför träffas man inte så ofta, vilket hon tycker är synd. Ledare C menar att medarbetare i lite 

för hög grad arbetar hemma och de går då miste om glädjen av att ha arbetskamrater. Han 

menar att detta är en ständigt återkommande diskussion, det vill säga att medarbetare hävdar 

att de arbetar bättre hemma. Han menar att det ur företagets synvinkel är bra att man syns inne 

på sin arbetsplats om man inte är ute på kundmöte.  

 

  



Examensarbete i företagsekonomi  Kristin Olsson  

Högskolan i Gävle  Anna-Lena Wallin  

 

47 

 

6. Analys 

6.1. Förtroendearbetstid - empowerment 
Kinlaw beskriver empowerment som medarbetarskap och att det handlar om att delegera ner 

makt och ansvar i organisationen till alla medarbetare. Vi ser kopplingar mellan delar av 

begreppet empowerment och TeliaSoneras arbetssätt med förtroendearbetstid. Vi håller med 

om det som Kinlaw skriver, om vikten av att ge människor en känsla av delaktighet i sina 

arbeten och på arbetsplatsen. Vi ser att medarbetarna på TeliaSonera blir delaktiga i sina 

arbeten genom att de aktivt får vara med och styra sin egen arbetstid och det skapar en känsla 

av personligt bestämmande.  

I förtroendearbetstid är det uppgiften i sig som ligger i fokus och inte hur, var och när 

uppgiften görs. Vi anser att det överensstämmer bra med det som Kinlaw skriver om att 

ledaren ska förmedla en uppgift och sedan ta ett steg tillbaka och låta medarbetaren själv lösa 

uppgiften på sitt sätt. Det handlar om att lita på medarbetaren. Hanson beskriver att dagens 

flexibla och målstyrda organisationer gynnar produktivitet och effektivitet i företag och att det 

ger medarbetarna ett större ansvar för sina arbetsuppgifter. Det tycker vi överensstämmer bra 

med TeliaSoneras sätt att arbeta med förtroendearbetstid. Vi vill dock poängtera att friare 

arbetssätt som förtroendearbetstid passar vissa branscher bättre än andra, och att det är vanligt 

förekommande i säljorganisationer.  

I våra intervjuer såg vi att förtroendearbetstid tillämpades olika av olika ledare. De gav sina 

medarbetare olika mycket frihet och det fanns olika omfattning på den uppföljning som 

gjordes. Vi anser att det beror på ledarens benägenhet att vilja ha kontroll över situationen och 

att man kanske inte alltid litar på att medarbetaren vet bäst. Ledarnas beskrivning av 

arbetssättet förtroendearbetstid var mer detaljerad och uppstyrd än vad medarbetarna 

uppfattade det som. Vi tolkar det som att ledarna har en syn på förtroendearbetstid som de inte 

alltid förmedlar helt och fullt ut till medarbetarna. Detta kan ske både medvetet och 

omedvetet, anser vi. Förtroendearbetstid har funnits så pass länge inom företaget i olika 

former, så ledarna kan ta det som självklart att medarbetarna vet hur det fungerar.  

Genomgående i alla våra intervjuer kom det fram att man arbetar mer när man jobbar med 

förtroendearbetstid och vissa påstod att det förväntades att man skulle arbeta mer än 40 

timmar i veckan och att det var det som krävdes för att man ska nå sina mål. Det sades också 

att det är upp till var och en att göra sina egna begränsningar. Hanson säger att för mycket 

frihet kan få motsatt effekt och istället göra individer stressade. Människor får svårigheter att 

sätta gränser och det är något som man kan bli sjuk av. Det överensstämmer också med det 

som Geller säger om att medarbetarna behöver vara extra motiverade för att de ska klara av 

det tuffa klimatet och att de ser det som en utmaning. Annars är det lätt att det kan få motsatt 

effekt, det vill säga att man blir negativt påverkad med till exempel stress som följd.  

Hanson beskriver även den kognitiva belastning som kommer med ett friare och mer flexibelt 

arbetssätt. Arbetet finns alltid till hands och det gör att individer inte alltid får tillräckligt med 

tid för att vila och återhämta sig. Vi ser även kopplingar med det som Ledare A säger, det vill 

säga att man under perioder med högre arbetsbelastning kan förvänta sig att medarbetarna 

jobbar mer under just dessa perioder. Kecklund menar att påtvingad övertid kan bidra till 

negativa effekter, såsom stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen.  
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Vi ser att i TeliaSoneras fall blir denna påtvingade övertid lättare för medarbetarna att hantera, 

då de har möjlighet att jämka den arbetade tiden vid annat tillfälle. Om medarbetarna har 

denna rättighet att kunna jämka sin tid, tror vi att man kan kräva mer av sina medarbetare vid 

dessa högre arbetsbelastade tillfällen men samtidigt undkomma de negativa aspekter som 

Kecklund talar om. Däremot ser vi att det är ytterst viktigt att både medarbetare och ledare får 

tid för återhämtning, så att de fortfarande känner att arbetet är motiverande. Det tror vi också 

motverkar stressrelaterade sjukdomar, främjar ett allmänt välbefinnande samt ger en sund 

relation till arbetslivet. Vi har dock noterat att mycket av ansvaret för gränsdragningen mellan 

privatliv och arbetsliv läggs på medarbetaren, och vi tror att det kan vara svårt för alla att 

klara av det på ett bra sätt.  

När vi började studera fenomenet förtroendearbetstid uppfattade vi det som att 

förtroendearbetstid var ett koncept som genomsyrade hela företaget och att det handlar om 

mer än regleringen av själva arbetstiden. Under våra intervjuer stod det klart att det fanns 

skilda uppfattningar om vad förtroendearbetstid betydde för dem. En del delade vår syn om att 

det var ett vidare koncept, medan andra enbart ansåg att det innefattade arbetstidsregleringen. 

Ledare B kommenterade det med att det har varit dåligt med information om vad 

förtroendearbetstid innebär och hur det ska användas och att det därför tillämpas olika av 

olika individer. Vi undrar vad denna skillnad beror på och om det innebär en egentlig skillnad 

eller om det endast är en fråga om hur man uttrycker den i ord.  

I vår undersökning ser vi inget samband mellan hur förtroendearbetstid används, tolkas och 

förstås beroende på kön. De skillnader vi ser kan vi inte säga är könsrelaterade. TeliaSonera är 

ett företag som går långt tillbaka i tiden och därför finns det en stor del av personalen som är 

40-talister. Hanson skriver att medarbetare av ”den gamla skolan” kan ha svårare att arbeta 

med ett flexibelt arbetssätt. Vi ser dock ingen skillnad på hur yngre och äldre medarbetare på 

TeliaSonera använder sig av och uppfattar förtroendearbetstid.  

Ålder verkar inte spela någon roll och tolkningen vi gör är att förtroendearbetstid är väl 

implementerat och förstått av alla, detta trots att det finns skillnader i vad man laddar 

begreppet med. Det finns en stor frihet inom företaget, vilket kan locka den yngre 

generationen och den äldre generationen finns oftast redan representerade i företaget och är i 

och med det redan anpassade till arbetssättet förtroendearbetstid. Vi tror dock att det skulle 

vara svårare för en medarbetare av ”den gamla skolan” att komma in som ny i arbetssättet än 

vad det skulle vara för en yngre medarbetare.  

I vår studie har det framkommit av flertalet intervjupersoner att förtroendearbetstid underlättar 

för småbarnsföräldrar vad gäller hämtning och lämning på till exempel dagis. Vi kan förstå 

den aspekten men å andra sidan så nämns det även att man med detta arbetssätt arbetar mer än 

40 timmar i veckan. Det kan då diskuteras hur sunt det är att vara småbarnsförälder och arbeta 

mer än 40 timmar i veckan. Dessutom kan det hända att man jobbar på kvällar. Vi vill här 

poängtera vikten av att dra gränsen mellan privatliv och arbetsliv och att det är ett gemensamt 

ansvar, från både ledarens och medarbetarens sida, att se till att en balans mellan dessa två 

upprätthålls.  

6.2. Motivationsfaktorer 
Collins menar att motivation är en viktig del av empowerment och i våra intervjuer ser vi att 

både ledare och medarbetare finner det motiverande att de kan styra över sin egen tid i och 
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med att det arbetar med förtroendearbetstid. Andra saker som intervjupersonerna finner 

motiverande är att finna en bra lösning för kunden, att ha ambitionen att nå mål och känna 

tävlingsinstinkt, att man lär sig nya saker på jobbet, träffar mycket människor och att man 

personligen får utvecklas på jobbet.  

Ledare A beskriver att det är vanligt att man motiveras mest av sina arbetsuppgifter, sedan av 

kollegor och därefter av arbetsmiljön, relationen med sin chef och lönen. Vi ser här att man 

sätter den personliga utvecklingen högt och det kan liknas med det högsta steget i Maslows 

behovshierarki som är självförverkligande. De undre stegen måste dock uppfyllas innan man 

kan nå dit, såsom behov av säkerhet och sociala behov. Vi anser att genom förtroendearbetstid 

ges medarbetare utrymme för att utvecklas och ta ansvar, och genom det självförverkligas.  

Collins menar att belöningssystem är en stor del av empowerment och det fungerar som en 

motivationsfaktor. TeliaSonera har belöningssystem i form av bonusar för de allra flesta 

medarbetare och de fungerar som motivationshöjande, beskriver flera av våra 

intervjupersoner. Ax et al säger att belöningar inte enbart behöver vara rent ekonomiska, utan 

det kan även handla om ledighet eller befordran. Detta ser vi hos TeliaSonera, då 

förtroendearbetstid kan ses som en belöning i sig, nämligen att man kan styra över sin egen tid 

och till exempel göra privata ärenden på arbetstid, vilket är något som många av våra 

intervjupersoner har nämnt som positivt. Arbetar man med förtroendearbetstid så får man 

även fler semesterdagar och det tror vi kan vara en stor motivationsfaktor.   

6.3. Kommunikation 
Smith menar att kommunikation är en viktig del i empowerment. Kommunikationen måste 

fungera väl mellan ledare och medarbetare om man ska kunna arbeta med empowerment och 

däri är coaching en viktig del. TeliaSonera säger sig använda sig av coachande ledarskap och 

de ledare vi intervjuade ser att ledningen har en stor roll när det gäller att kommunicera ut 

budskap inom företaget och hur arbetet med förtroendearbetstid ska ske. En del medarbetare 

finner svårigheter med att arbeta med förtroendearbetstid och då är det viktigt att 

kommunikationen fungerar väl, både från medarbetarens och från ledarens håll.  

Ledare B menar att om man har en nära och ”tight” dialog med sina medarbetare så märker 

man när det är något som inte stämmer och då kan man som ledare ingripa i tid. Vi ser att det 

är en oerhört viktigt del och är något som man behöver jobba med mer inom företaget. Det är 

tydligt att kommunikationen inte har fungerat så bra vid alla tillfällen och det finns olika idéer 

om hur man ska arbeta och ställa sig till begreppet förtroendearbetstid. Den förändring som 

företaget går igenom just nu kan vara ett steg på vägen och vi anser att det är viktigt att alla 

inom företaget har en god bild av vad förtroendearbetstid egentligen är samt om företagets 

mål och visioner.  

Smith menar att det är viktigt att företaget har tydliga mål och visioner och att de är spridda 

genom hela företaget så att alla kan ta del av dem och förstå dem. TeliaSonera har tydliga mål 

och visioner och vi fick uppfattningen att de var väl förankrade i verksamheten och att både 

ledare och medarbetare förstod vad de stod för och vad de innebar. En medarbetare beskrev 

till och med sina arbetsuppgifter utefter hur han arbetade med företaget mål och visioner. Vi 

tycker att det är viktigt att kommunikationen är tydlig vad gäller mål och visioner men att det 

inte behöver vara något som man ska lusläsa. Smith menar att mål och vision ska gälla som en 

övergripande helhetsbild och ska fungera som en riktlinje.  
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Ibland fick vi uppfattningen att vissa av ledarna på förhand hade åsikter om hur arbetet i detalj 

skulle göras och vi menar att förtroendearbetstid då blir en sanning med modifikation. 

Självklart måste man hålla sig inom vissa ramar för hur man ska sköta sitt jobb och sina 

arbetsuppgifter men man måste samtidigt få utrymme att lösa uppgiften på sitt eget sätt. Vi är 

av uppfattningen att för att kunna göra sitt bästa som medarbetare måste man även få sätta sin 

egen prägel på hur man utför sitt arbete och då inte vara alltför styrd i utförandet av uppgiften.  

Johnson skriver att man ska se hela företaget som en kundtillfredsställande organism och han 

säger att man ska skapa en ”besatthet” hos sina medarbetare att nå det målet. Inom 

TeliaSonera arbetar man för att World Class Sales ska bli denna ”besatthet”. Vi tror på att 

man ska ha en slags ledstjärna och att man som medarbetare kan finna sin egen väg för att nå 

till detta mål. Pastor menar att det är viktigt att man kommunicerar ut vad som gäller när det 

kommer till ökad kundservice och det är något som TeliaSonera nu försöker med när de vill 

implementera begreppet World Class Sales.  

Kinlaw säger att empowerment handlar om att man ska förbättra kvaliteten och öka 

kundtillfredsställelsen och detta sker om medarbetarna har personligt ansvar för sina kunder, 

det vill säga att de har en god kontakt med sina kunder och får feedback från dem. Vi ser att 

detta sker hos TeliaSonera då säljarna har sin egen kundbas som de hela tiden bearbetar. Detta 

ger ett förtroende för säljarna och skapar en relation med kunderna. Vi anser att det här är en 

bra väg att gå om man vill implementera begreppet World Class Sales i verksamheten och 

skapa en kundservice av världsklass.  

Vi fick uppfattningen att de personer som jobbade som säljare och hade den dagliga kontakten 

med kunderna var måna om sina kunder, att de arbetade nära dem och hade lyckats etablera 

fungerande och goda relationer. Med den inställning och det engagemang som vi faktiskt 

upplevde bland våra intervjupersoner, anser vi, att företaget kommer att lyckas bra med att 

implementera World Class Sales som ett ledord och det har redan kommit långt för att nå 

dessa mål. Vi anser att World Class Sales kommer att kunna knyta ihop hela arbetssättet 

förtroendearbetstid, på ett liknande sätt som vi använder oss av begreppet empowerment i 

detta arbete. Vi ser detta som en möjlighet för företaget att på ett ännu bättre sätt kunna 

förmedla helheten till sina medarbetare. Den splittring som vi bland annat sett i definitionen 

av begreppet förtroendearbetstid kommer förhoppningsvis också att klargöras i och med detta. 

6.4. Ledaregenskaper 
Det ställs krav på så väl medarbetare som ledare att jobba under friare förutsättningar. Vi är 

precis som Ledare A övertygade om att man måste investera tid i personalen. Det handlar om 

att få medarbetare att förstå hur man arbetar i företaget och hur saker och ting går till. I detta 

ligger även det som Ledare C talar mycket om, att man ska veta vad man ska göra och vad 

som förväntas av medarbetarna. Vi kan här återigen ta upp det faktum att en del ledare även 

gärna talar om hur det ska göras. Vi kan koppla detta till Smiths resonemang kring att man 

inte kan begära att medarbetare ska göra på det sätt som ledaren skulle ha gjort. Vi håller med 

Smith i hans resonemang kring att medarbetare måste ges utrymme att själva ta risker, 

initiativ och beslut. På samma sätt anser vi att det är viktigt att det är tillåtet att göra misstag 

och att medarbetarna måste få lära sig av dem utan att bli dömda på något sätt.  

Hanson beskriver att ledarskapet i flexibla och målstyrda organisationer blir mer som en 

relation mellan ledare och medarbetare och att ledaren får en mer social roll än tidigare. Vi 
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kan även koppla detta till det coachande ledarskapet som von Otter skriver om och han 

framhåller då den sociala processen. Hansson beskriver att när ledarna inte längre kan styra 

med hårda verktyg så försöker de få kontroll genom att motivera och förmedla företagets mål 

och visioner till medarbetarna, så att de på så sätt strävar åt samma håll. Vi fick uppfattningen 

att alla våra intervjupersoner upplevde att de hade en god relation med sin närmaste ledare 

och att de finner att de får det stöd som de behöver. Ledare B framhåller att företaget ska 

arbeta med ett coachande ledarskap. Vi vill även här framhäva ledarnas roll att stötta 

medarbetarna i sitt ansvar gällande gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Vi menar 

att ledarna har en viktig funktion i att dela det ansvaret med medarbetarna.  

Precis som von Otter skriver att ledaregenskaperna har stort inflytande på de anställdas 

arbetstillfredsställelse, är vi av uppfattningen att relationen mellan ledare och medarbetare har 

stor betydelse. Det vi kan utläsa av våra intervjuer är att det finns ett fungerande ledarskap 

som faller medarbetarna i smaken. Vi vill dock tillägga att tanken har slagit oss att trots att 

våra intervjupersoner är anonyma så kan det vara så att de, i och med 

organisationsförändringarna som sker i företaget, är försiktiga med vad de säger och att de 

berättar goda men kanske inte alltid så sanningsenliga saker om sina ledare för oss. Vi fick 

uppfattningen att ledarskapet såg relativt lika ut för alla medarbetare, att det var lite 

standardiserat, medan vissa av ledarna ville ge sken av att det var individanpassat. Det var en 

av de saker som vi direkt reagerade på under vårt besök på TeliaSonera. Det var tydligt att 

vissa medarbetare skulle vilja se att ledarskapet och uppföljningen kunde skräddarsys lite 

efter individ, erfarenhet och skicklighet. Det är något som vi håller med dessa medarbetare 

om och vi tror att det skulle vara bra för företaget. 

6.5. Förändring 
Alla våra intervjupersoner berättar om de löpande förändringar som sker på företaget och de 

konsekvenser som detta innebär. De beskriver att det nu kommit in en ny ledning som ger nya 

riktlinjer och bland annat skär ner på personal. Vi förstår att nedskärningar görs och att de i 

TeliaSoneras fall är nödvändiga. Ledare B beskriver att företagets anställda under perioder 

varit övertaliga, det vill säga att medarbetare inte har haft tillräckligt med arbete för att fylla 

en arbetsdag. Det beror på företagets tidigare situation, då det var ett statligt bolag och det 

fanns mycket personal i organisationen. I och med förändringar, nedskärningar och den ökade 

konkurrensen så börjar TeliaSonera anpassa sig efter den situation som de befinner sig i idag 

på den öppna marknaden.  

Beer beskriver E- och O-teorier för förändring, där E står för ekonomi och hårda värden 

medan O står för organisation och mjukare värden. De förändringar som sker och har skett på 

TeliaSonera kommer från ledningen och vi ser där kopplingar med E-teorin, där ledningen går 

in och drastiskt gör förändringar och drar ner på personal. Samtidigt använder sig dock 

företaget av förtroendearbetstid och dess innebörd med frihet under ansvar och delaktighet 

som kan kopplas till O-teorin. På plats i lokalerna och under intervjuerna fick vi känslan av att 

det fanns en företagskultur och en känsla av medarbetarskap på företaget, vilket även 

sammankopplas med O-teorin. Beer menar att det ultimata vid förändringar är att man först 

ska göra förändringar med E-teorin och sedan följa upp dessa med O-teorin.  

Vi föreställer oss att denna metod är en bra väg att gå vid förändringar, då vi inser att 

nedskärningar i stil med E-teorin är nödvändiga och sådana kommer man inte ifrån. Dessa 

förändringar måste även underhållas och ledningen måste få medarbetarna på sin sida och det 
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sker genom O-teorin. Vi ser att TeliaSonera har använt sig av en sammankoppling mellan E- 

och O-teorierna och det tycker vi är positivt, så att de även får med sig medarbetarna i 

förändringen.  

Smith och Pastor beskriver att medarbetarna måste vara informerade om de förändringar som 

sker och varför. Alla våra intervjupersoner var medvetna om förändringarna och varför de 

görs, så där ser vi likheter och håller med om de båda författarnas tankar. Ledare C berättar 

dock att det finns medarbetare i organisationen som inte ser positivt på dessa förändringar, då 

det ställer högre krav på de anställda. Han tror att det kan upplevas som en hotbild för vissa 

och att de personerna söker efter det som tidigare varit inom företaget. Smith menar att 

utmaningar är viktiga inom organisationer och de ger medarbetarna ett bättre självförtroende. 

De människor som inte blir erbjudna utmaningar, menar Smith, blir osäkra när förändringar 

sker och reagerar negativt på dem. Vi anser att det är TeliaSoneras och ledningens uppgift att 

ge sina anställda utmaningar och se till att de är positivt inställda till förändringar. Vi tror att 

det är viktigt att ledarna ser vilka medarbetare som kan ställa sig negativa till förändringar och 

att de försöker påverka dem åt det positiva hållet. Vi ser här återigen att ett individanpassat 

ledarskap skulle vara till TeliaSoneras fördel.  

Under våra intervjuer framkom det att både ledare och medarbetare anser att den förändring 

som sker har gjort arbetet på företaget striktare. Ledningen ger tydligare mål och direktiv om 

hur dessa ska uppnås och uppföljningarna på arbetet har blivit mer omfattande. Ledare A 

anser att denna åtstramning är nödvändig men att det samtidigt blir en paradox när ledningen 

stramar åt och vill ha mer kontroll. Företaget har ju ett friare arbetssätt och de ska leva som de 

lär, då de faktiskt säljer lösningar som underlättar för friare arbetssätt. Florida beskriver att 

kreativitet är det viktiga inom företag och här ser vi att TeliaSonera skulle behöva använda sig 

av det, så att de ska kunna fortsätta använda sig av det friare arbetssättet och leva som de lär, 

samtidigt som de gör de åtstramningar som behövs. Det behövs en balansgång mellan dessa 

båda delar, anser vi.  

6.6. Härarbeta 
Härén beskriver ett nytt begrepp för att distansarbeta som han kallar för att ”härarbeta”. Det 

går ut på att man ska arbeta där man gör det bäst, oavsett om det är på arbetsplatsen, i hemmet 

eller i sommarstugan. Vi vill här tillägga att tipset om den här boken fick vi av vår 

kontaktperson på TeliaSonera. Vi fick uppfattningen att i alla fall hon gjorde tolkningen att 

förtroendearbetstid kan kopplas till att härarbeta. Under våra intervjuer och i den interna 

information som vi fått ta del av framkom det att både ledare och medarbetare använder sig av 

att härarbeta, oavsett om de kallar det för det eller inte. Under vår observationsstudie såg vi att 

varken ledare eller medarbetare hade fasta arbetsplatser och det bara fanns arbetsplatser för 

hälften av säljkåren. Detta underlättar och möjliggör för personalen att härarbeta och inte vara 

inne på kontoret så mycket.  

Härén beskriver härarbete i tre steg och att det handlar om individers känslor och humör, 

givande och stimulerande omgivningar och att man ska ta tillvara sin kreativitet. Ledare B 

beskriver att som anställd på TeliaSonera har man stora möjligheter att arbeta precis där man 

befinner sig och det finns mycket tekniska möjligheter för att underlätta ett sådant arbetssätt. 

Det paradoxala i det här är att ledningen nu vill att medarbetare ska arbeta mer inne på 

kontoret, träffa kollegor och ledare och vara med i det dagliga arbetet där, samtidigt som 

företaget ska leva som det lär med moderna lösningar för härarbete. Vi ser att det här är en 
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konsekvens av den nu mer åtstramande ledningen och att detta kan förändras beroende på 

konjunkturer. Vi vill poängtera vikten av att träffa kollegor, så att man kan utbyta tankar och 

synpunkter samt få en social input, men att det också är viktigt att både ledare och 

medarbetare får möjlighet att ta tillvara sin kreativitet och vistas i givande och positiva 

omgivningar för att göra ett bättre arbete.   

6.7. SWOT- analys 
En SWOT-analys är ett vanligt verktyg inom marknadsföring och används för att kartlägga de 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot (strengths, weaknesses, opportunities och threats) som 

ett visst objekt har. Vi har valt att här använda oss av och applicera denna modell på vårt 

ämne för att tydliggöra förtroendearbetstidens styrkor, svagheter möjligheter och hot. Vi har 

valt att göra en analys för företagets del och en för den enskilda medarbetarens del och även 

sammankopplat dem med uppsatsens rubrik ”Förtroendearbetstid – Heaven or Hell?”, för att 

knyta ihop arbetet.  

”HEAVEN” ”HELL” 

STYRKOR 

Flexibilitet 

Kundfokus – World Class Sales 

Företaget får ut fler arbetade timmar av 

varje medarbetare 

Attraktivt att jobba på företaget 

SVAGHETER 

Svårigheter att förmedla information 

Bidragande till stressrelaterade sjukdomar 

Standardiserat ledarskap 

Subtil styrning 

MÖJLIGHETER 

Kommande högkonjunktur 

Föränderlig marknad 

Teknologi som möjliggör för företaget att 

leva som de lär 

Företaget har anpassat sig efter marknaden 

HOT 

Lågkonjunktur - åtstramningar 

Ställs hårda krav på så väl ledare som 

medarbetare 

”Free rider problem” 

Figur 6: SWOT-analys ur företagets synvinkel 

SWOT-analysen vi gjort ur företagets synvinkel betonar de styrkor som vi anser att företaget 

har. Där handlar det om flexibilitet och det kundfokus som företaget har i och med begreppet 

World Class Sales. Vi ser det som väldigt positivt och något som företaget ska fortsätta arbeta 

hårt med. Sedan ser vi också att det är en styrka för företaget att det får ut fler arbetade 

timmar av varje medarbetare i och med att de arbetar med förtroendearbetstid, då det visat sig 

att de flesta arbetar mer än det normala 40 timmar i veckan. Under våra intervjuer har vi även 

gjort tolkningen att det anses vara attraktivt att arbeta på TeliaSonera och det är något som vi 

ser som en stor styrka.  
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De svagheter som vi tycker oss se i företaget är att de har problem med att kommunicera ut 

budskap så att alla inom organisationen har samma bild av till exempel förtroendearbetstid. 

Det kan leda till att medarbetarna arbetar åt olika håll och det kan ta lång tid att reparera. En 

annan svaghet vi ser med förtroendearbetstid är att det kan bidra till stressrelaterade 

sjukdomar i och med att individer arbetar mer vid ett sådant friare arbetssätt. Det är något som 

företaget behöver se upp med, anser vi. Vi ser det även som en svaghet att ledarskapet på 

företaget är standardiserat. Flera av våra intervjupersoner har efterlyst ett mer individanpassat 

ledarskap och det är något som vi tror skulle vara till en fördel för företaget. Den styrning som 

finns på företaget är mer påtaglig än vad den utges vara. Det finns en subtil styrning bakom 

den frihet som erbjuds. Vi tycker att det är en svaghet och att man ska vara ärlig med vad som 

verkligen gäller.  

När vi studerar hot och möjligheter, så ser vi en möjlighet i en kommande högkonjunktur efter 

den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. En annan möjlighet vi ser är att företaget verkar 

på en föränderlig marknad och det tycker vi är positivt. TeliaSonera säljer lösningar och 

teknologi för en sådan marknad och det ger dem möjligheter att leva som de lär. Företaget var 

tidigare ”stort och klumpigt” men vi ser nu att det har anpassat företagsformen efter den 

situation och konkurrens som finns på marknaden och det ser vi som en möjlighet och att 

företaget kan gå ännu längre med den förändringen.  

De hot som vi ser är den lågkonjunktur som företaget befinner sig i och det verkar negativt för 

dem. Ett annat hot är att genom förtroendearbetstid ställs det hårda och ökade krav på ledare 

och medarbetare inom organisationen och det blir i sig även krävande för företaget. Det kan 

även vara ett hot med ”free rider problem” inom företaget, då vissa medarbetare kan dra nytta 

av och missbruka den frihet som ges.  

”HEAVEN” ”HELL” 

STYRKOR  

Känna ansvar för sin arbetsuppgift 

Flexibel arbetstid 

Möjligt att härarbeta 

Fler semesterdagar 

SVAGHETER  

Det är upp till individen att själv begränsa 

sin arbetstid 

Stort eget ansvar 

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

MÖJLIGHETER  

Underlättar att få livspusslet att gå ihop 

Träffa mycket människor 

Utvecklas som person 

Kan påverka sin egen rörliga lön 

HOT  

Lågkonjunktur - åtstramningar 

Lätt att arbeta för mycket och att arbetet 

alltid finns till hands 

Subtil styrning 

Figur 7: SWOT-analys ur den enskilde medarbetarens synvinkel 
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SWOT-analysen som vi gjort ur den enskilde medarbetarens synvinkel beskriver styrkor och 

där ser vi det som positivt att individen genom förtroendearbetstid känner ansvar för sin 

arbetsuppgift. Våra intervjupersoner ser det som positivt att de har en flexibel arbetstid och att 

de har möjlighet till att härarbeta. Vi håller med dem om dessa punkter och ser det som 

positivt för individerna i organisationen. En annan styrka är att de anställda får fler 

semesterdagar när de arbetar med förtroendearbetstid och det tror vi är något som motiverar 

medarbetarna.  

De svagheter vi ser för medarbetaren att arbeta med förtroendearbetstid är att det är upp till 

medarbetarna själva att begränsa arbetstiden. Vi tror att det kan bli svårt att göra och att det 

lägger ett stort ansvar på individen. Vi tror att detta stora ansvar kan vara en svaghet. Vi 

menar inte att ansvar i sig är negativt men att det i alltför stor grad kan bli svårt att hantera. En 

annan svaghet som vi ser är att det kan vara svårt att finna en balans mellan arbetsliv och 

privatliv när man arbetar med förtroendearbetstid. Det är något som vi tycker att alla 

medarbetare och ledare måste lära sig att göra på ett bra sätt.  

De möjligheter vi ser med förtroendearbetstid för den enskilde medarbetaren är att det 

underlättar att få ihop det så kallade ”livspusslet”. När arbetstiden är friare så kan man lättare 

anpassa den så att den passar ihop med det privata livet. En annan möjlighet med arbetssättet 

är att man får träffa mycket människor i arbetet och det är något som vi ser som positivt. Våra 

intervjupersoner betonar också att man har möjlighet att utvecklas mycket som person på 

företaget och att det händer mycket nya saker där. En möjlighet som vi också ser är att de 

anställda kan påverka sin rörliga lön, det vill säga bonusen och det anser vi vara något väldigt 

positivt.  

De hot vi finner för medarbetaren är den lågkonjunktur som företaget befinner sig i och i och 

med det sker nedskärningar och åtstramningar av friheten. Ett annat hot med 

förtroendearbetstid är att det är väldigt lätt att arbeta för mycket, så att det påverkar ens hälsa 

och privatliv. Vi anser att det är lätt hänt när arbetet alltid finns till hands. Vi tycker även att 

den subtila styrning som finns på företaget kan vara ett hot mot individen och inskränker på 

den frihet som utlovas. Medarbetaren får falska förhoppningar om vilken frihet den faktiskt 

har.  

6.8. Förslag till framtida forskning 
Efter att ha genomfört vår undersökning av förtroendearbetstid på TeliaSonera och ha kopplat 

ihop det med empowerment, så föddes några tankar om vad som skulle vara intressant att 

undersöka ytterligare.  

 Det vore intressant att se hur förtroendearbetstid och ledarskapet ser ut på företaget när 

konjunkturen stabiliserat sig.  

 En kvantitativ mätning, det vill säga genom enkäter, av hur medarbetare upplever sin 

arbetssituation med förtroendearbetstid skulle vara intressant att göra och då 

undersöka hela företaget, det vill säga en totalundersökning, för att se om det skulle 

vara någon skillnad mot vårt resultat.  
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7. Slutsats 
Vi har under arbetets gång vidgat vår syn på såväl empowerment som förtroendearbetstid. Vi 

står fast vid det som vi skrev i början av vårt arbete om att vi ser förtroendearbetstid som en 

del av empowerment. Vi vill än en gång förtydliga att det finns många uppfattningar vad 

empowerment egentligen är och lika många uppfattningar om vad det innehåller och hur det 

tillämpas. Vi ser dock att utifrån de delar som vi tittat närmare på och som vi plockat ut för att 

göra detta arbete, så finner vi många likheter med TeliaSoneras förtroendearbetstid.  

Vi anser även att förtroendearbetstid har förändrats under åren som gått i och med att 

företaget i sig har förändrats. Under våra intervjuer såg vissa av våra intervjupersoner på 

förtroendearbetstid som ett sätt att reglera arbetstiden enbart, medan andra delade vår syn att 

det var ett helt koncept som innehöll flera olika faktorer som vi kunde koppla ihop med 

empowerment. Även de personer som såg det som enbart arbetstidsreglering talade om dessa 

faktorer men de menade att dessa låg utanför begreppet förtroendearbetstid. Vi menar att trots 

de olika laddningarna i begreppet så tycker vi att vi har lyckats fånga in helheten av 

förtroendearbetstid och vi väljer att se det som ett helt koncept bestående av olika delar, i 

likhet med empowerment.  

Förtroendearbetstid på TeliaSonera beskrivs som att de anställda själva reglerar var och när de 

arbetar. Som anställd med förtroendearbetstid ska man utföra sin uppgift, arbeta minst 40 

timmar i veckan, man får ingen ersättning för övertid, man har en rörlig och en fast lön och 

utöver detta har man fler semesterdagar än normalt. Här vill vi tillägga att vi fick 

uppfattningen om att frågan om regleringen av var och när man arbetar nu blivit en sanning 

med modifikation. I teorin ser förtroendearbetstid väldigt fritt och flexibelt ut men i praktiken 

ges det relativt tydliga direktiv om att man helst ska följa de ordinarie arbetstiderna samt att 

man helst ska arbeta på kontoret. Anledningen till dessa krav ser vi vara den förändring som 

företaget nu genomgår med en ny ledning.  

Vi uppfattar det som att det är lite mer uppstyrt nu på företaget än vad det varit tidigare och 

därmed verkar det vara högre krav på uppföljningar och kontroller än tidigare. Vi finner även 

att den nuvarande ledningen på ett bättre sätt förmedlar de mål man vill nå med företaget och 

detta ser vi som positivt. För att kunna arbeta på ett självständigt sätt är det viktigt att 

medarbetarna är medvetna om åt vilket håll de ska gå för att följa företagets riktning. Trots 

detta menar vi att den åtstramning som tillika skett kan ha negativa effekter om den blir 

långvarig. Vi menar att det kan vara vist att strama åt lite för att samla gruppen, införa 

förändringar och skapa gemensamma målbilder, men vi tror även att ledningen är tvungen att 

släppa efter lite senare för att få medarbetarna att känna att de har den frihet under ansvar som 

de blivit lovade.  

Vi anser att det krävs ett speciellt ledarskap när företag arbetar med friare arbetssätt såsom 

förtroendearbetstid. Det är då viktigare med en kommunikation som fungerar åt båda håll 

mellan ledare och medarbetare. Coachande ledarskap är också en viktig del i och med att 

medarbetarna ska vara självständiga. Det krävs då att ledaren står bakom medarbetaren som 

ett stöd och bollplank. Vi finner även vikten av att ledarna är lyhörda och uppmärksamma på 

medarbetarna och deras mentala och fysiska välbefinnande. Här gäller det att ledaren både 

kan inspirera och motivera men ändå ha förmågan att begränsa arbetet när det blir för mycket. 

Vi vill här understryka att den styrning som görs ska vara öppen och tydlig, det vill säga att 
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det inte ska ligga någon dold och subtil styrning bakom. Vi tror att öppenhet mellan ledare 

och medarbetare är mycket viktigt.  

Vi tycker att ett mer individanpassat ledarskap skulle vara till fördel för företaget. Som det ser 

ut nu beror arbetet för medarbetarna på vilken ledare de har och vilken ledarstil han eller hon 

har. Om en viss grupp av medarbetare har en ledare som har en väldigt strikt ledarstil så ser 

deras arbete olika ut än för den grupp av medarbetare som har en ledare med en friare 

ledarstil. Vi anser att ledarskapet istället ska utgå från individen. Ledaren ska kunna anpassa 

sitt ledarskap efter varje individ beroende på vad just den medarbetaren behöver. Vissa 

medarbetare behöver ett striktare ledarskap för att göra ett bra jobb medan andra medarbetare 

inte behöver så mycket styrning i sitt arbete och det kan till och med vara så att styrningen 

hamnar i vägen för medarbetarens kreativitet. Det är något som vi ser att medarbetarna ger 

uttryck för.  

Vidare anser vi att friare arbetssätt, såsom förtroendearbetstid, är en möjlighet för företag och 

medarbetare att arbeta med om det tillämpas på rätt sätt. Vi menar att balansen mellan frihet 

och kontroll måste vara precist avvägd och ledningen måste kunna motivera och inspirera 

medarbetarna så att de själva utvecklar en strävan för att nå företagets mål. Det är något som 

vi anser gälla rent generellt på alla företag som arbetar med ett friare och mer flexibelt 

arbetssätt. Risken finns dock att det friare arbetssättet kan bli ett hot om inte ledningen lyckas 

med denna implementering. Det finns även en risk att medarbetarna strävar efter andra mål, 

såsom att tjäna mera pengar eller att tävlingsinstinkten tar över, och då finns risken att de 

arbetar för mycket, vilket kan ge konsekvenser på den mentala hälsan. Vi ser även att det kan 

finnas en risk för ”free rider problem” bland medarbetarna om ledningen inte lyckas 

implementera företagets mål och visioner. Om dessa implementeringar dock görs på rätt sätt, 

anser vi att friare arbetssätt såsom förtroendearbetstid kan vara en möjlighet för företag, med 

passande struktur och arbetsuppgifter, att arbeta med, då det ger en stor frihet och flexibilitet 

både för ledare och medarbetare.  

Förtroendearbetstid har förändrats under åren och idag ser vi att begreppet innehåller mer 

kontroll och uppföljning än vad det gjort tidigare. Denna kontroll inskränker till viss del den 

frihet som förtroendearbetstid innebär. Vi menar här att förtroendearbetstid ger skenet av att 

vara friare än vad det egentligen är. Vi förstår innebörden av den åtstramning som görs inom 

företaget men vi är av uppfattningen att ledningen senare måste ta ett steg tillbaka när 

uppstramningen gjorts och då släppa lite på kontrollen. Vi ser att med den frihet som då kan 

erbjudas till medarbetarna, kan företaget leva som det lär och bli ett företag med kundservice 

av världsklass.  
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http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/gemensamma_varderingar
http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/bolagets_histori
http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/vision_2010
http://acumenfellows2008.files.wordpress.com/2007/11/maslows-hierarchy-of-needs.png
http://www.skyddsnet.se/files/sfr305_F%C3%B6rtroendearbetstid.pdf
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9. Bilaga 1: Frågor intervjuer ledare TeliaSonera 
Den här intervjun kommer vara del av vår empiriska studie i vårt examensarbete på 

Högskolan i Gävle. C-uppsatsen kommer att publiceras och därför har vi valt att göra er 

anonyma.  

Generella frågor 

 Vad får du för associationer om vi säger ordet empowerment? 

 Hur skulle du beskriva förtroendearbetstid? 

 I hur stor utsträckning ”utnyttjar” du dig av förtroendearbetstid en vanlig vecka? Hur 

ser en vanlig dag ut för dig? 

 Kan du nämna några fördelar respektive nackdelar med det? 

 Ge exempel på vad tycker du fungerar sämst respektive bäst på arbetsplatsen och med 

din yrkesroll? 

 Vad går din yrkesroll och dina arbetsuppgifter ut på? Skulle du kunna beskriva en 

vanlig arbetsdag? 

 Hur mycket arbetar du själv med kunder och hur mycket är administrativt? 

Frågor ledare 

 Kan du ge exempel på vad som fungerar bra respektive dåligt när medarbetare arbetar 

med förtroendearbetstid? 

 Vad krävs det för att leda i en sådan här organisation med förtroendearbetstid som 

arbetssätt? 

 Hur arbetar du själv med förtroendearbetstid? 

 Skulle du vilja ha ett annat arbetssätt – för dig, och för dina medarbetare? Beskriv i så 

fall vad du skulle föredra.  

 Anser du att förtroendearbetstid fungerar bra som arbetssätt för alla dina medarbetare? 

Motivera. 

 Anser du att din arbetssituation med förtroendearbetstid är unik, gentemot hur andra 

företag arbetar? 

 Tror du att ett annat arbetssätt och ledarskap skulle vara till fördel för denna 

organisation? Vilket i så fall? 

 Hur mycket arbetar du själv med kundkontakt, och hur mycket av din tid går åt att 

arbeta administrativt? 

 Ser du förändringar i styrsättet från ledningen beroende på konjunkturer, t ex mer fritt 

arbetsklimat när det är högkonjunktur och mer uppstramat vid lågkonjunktur? 
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10. Bilaga 2: Frågor intervjuer medarbetare TeliaSonera 
Den här intervjun kommer vara del av vår empiriska studie i vårt examensarbete på 

Högskolan i Gävle. C-uppsatsen kommer att publiceras och därför har ni möjligheten att vara 

anonyma om ni så vill. Intervjun kommer att spelas in om ni inte har några invändningar mot 

det. Vi reserverar oss för eventuella följdfrågor och ändringar. 

Generella frågor 

 Vad får du för associationer om vi säger ordet empowerment? 

 Hur skulle du beskriva förtroendearbetstid? 

 I hur stor utsträckning använder du dig av förtroendearbetstid? 

 Kan du nämna några fördelar respektive nackdelar med det? 

 Ge exempel på vad tycker du fungerar sämst respektive bäst på arbetsplatsen och med 

din yrkesroll? 

 Vad går din yrkesroll och dina arbetsuppgifter ut på? Kan du beskriva en vanlig dag? 

Frågor medarbetare 

 Upplever du att företaget är hierarkiskt? På vilket sätt? Känns det tydligt vem som är 

chef? Ge exempel. 

 Hur upplever du att arbetet och samarbetet fungerar mellan medarbetare och ledare? 

Vilken typ av relation har du till din närmsta chef? 

 Upplever du att du arbetar mer eller mindre sedan du börjat med förtroendearbetstid? 

 Anser du att din arbetssituation med förtroendearbetstid är unik, gentemot hur andra 

företag arbetar? 

 Hur trivs du med din arbetssituation rent generellt? Ge exempel.  

 ”Känner” du för företaget? Anser du att du har ett personligt intresse för att företaget 

går bra? 

 Är dina arbetsuppgifter och din arbetssituation utvecklande och givande? Beskriv och 

ge exempel. 

 Tror du att ett annat arbetssätt och ledarskap skulle vara till fördel för denna 

organisation? Vilket i så fall? 

 Upplever du att förändringar i styrsättet beror på konjunkturer, t ex mer fritt 

arbetsklimat vid högkonjunkturer och mer åtstramat vid lågkonjunkturer? 

 Skulle du kunna beskriva den uppföljning som görs inom förtroendearbetstid? 

 Vad motiverar dig i ditt arbete?  

 


