
Sida

En historia om Operation Support 

på 3Kundservice

Från läktarbeteende 

till självgående team 



Sida

”Motivation kommer ur frihet, eget ansvar 

och känslan av att vara behövd.”



”Hej jag heter Henrik och 

jag gillar att jobba med 

förbättringar…”



En driven perfektionist – eller

”Hjärtinfarktsprofilen”

Jag behövde ett nytt 

perspektiv!



Hur kan jag uppnå driv och 

resultat som matchar min 

personlighet, utan att 

kontrollera mig fram till 

resultaten (och därmed 

stressa)?

”Mitt mål är att jag inte skall 

behövas längre…”

...sa alla chefer med stort 

kontrollbehov



Gruppen tar 
ansvar för 
leveransen

Gruppen 
förändrar själv

Gruppen 
fungerar utan 
chef på plats

Det självgående teamet



Min chef 

ser mig

Jag kan 

påverka min 

situation

Viktigt enligt 

medarbetar-

undersökning

*Närvaro

*Morgonfika

*Var flexibel

*Regelbundna

samtal

*Ge mandat

*Förbättra

*Involvera

*Coacha

*Utbildning

*Karriär Nöjda medarbetare



o 2nd line till kundservice mellan 07.30-

20.00

o Ärenden om systemfrågor, täckning och 

förfrågningar från Polisen

o 15 personer som jobbade i 6 olika Silos

o 16 dagars backlog

o Dåligt eller inget samarbete inom 

teamet

o ”Jag är bra, men inte de andra”-kultur

o Massor av stress

o Inifrån och ut-perspektiv på kunder

16

dagar



Identifiera förbättringar 

som ger snabb synlig 

effekt

– Visualisera

– Städa

– Medarbetarsamtal

– Avdramatisera förändring

– Utmana gnället

– Coachande ledarskap



▪ Rapporter inkommande ärenden

▪ Kvällsmail med status

▪ Tavelmöte? – Inte ännu… ☺



o Minimera antalet inflöden 
(15 personer besvarade 7 

funktionsmaillådor, 4 telefonslingor, 

11 provider groups) – 37 vägar till 15 

personer…

o Städa den fysiska 

arbetsplatsen 
(bort med datorer som inte används, 

skräp och andra saker vi inte 

använder)

o 5S övning 
på gruppens gemensamma fileshare



Medarbetar-
samtal

1:1

Löne-
samtal

o SMART medarbetarsamtal

Alla har mål på minst 3 

förbättringar/halvår

o Följ upp i 1:1 varje månad

Coacha fram nytt perspektiv 

vid motstånd

o Resultat används som input 

till lönesamtalet

Vi behöver regelbunden 

träning för att bli 

förändringsledare!



Jag gav förslag till förbättring –

medarbetarna röstar antingen:

• JA

• Nej, jag har ett bättre förslag

Majoritetsbeslut gäller!

Brasklapp!

Vi kan ändra 

om det inte 

fungerar!



o Vad har vi gjort för att göra 

något åt det?

o Antingen så gör vi något åt det, 

eller så kan vi inte heller klaga!

o Vi tar ansvar för kunden, 

oavsett vad någon annan gör!

”Det är så dålig kvalitet i ärendena…”

”Varför kan de inte göra sitt jobb…”

”Det är inte mitt jobb att…”



Teamutmaningar

Tavelmöten – när vi fick en ”burning 

platform” 

Sätta egna bonusmål

Självutvärdering av samtal

Varumärkes workshops

Utbildningprogram

Jobba på andra avdelningar

Skapade möjlighet att lösa flera 

ärenden i första ledet

Ta bort silos – alla gör allt!



▪ Viss reduktion till följd av kortade väntetider

▪ Förbättring av verktyg (rabatter, funktionalitet i system)

▪ Centralisering av arbetsuppgifter (3Växel, Polisen)

▪ Flyttat lösningar närmare kunden

▪ Förbättringar i IT-system



▪ Ny chef Jessica – nominerad till årets unga ledare på 3

▪ 15 har blivit 8 som har blivit 5 nöjda medarbetare, varav en på Cypern

▪ KPI’erna mäter det som är viktigt för kunden

▪ Medarbetardrivet förbättringsarbete i vardagen

▪ Proaktiv kontakt för missnöje om nät/täckning

▪ 100 dagars projekt för att öka tryggheten och en stark feedbackkultur



▪ 96% Frisknärvaro

▪ Reduktion av inkommande jmf förra året
– 2015 22% 

– 2016 30% 

– 2017 24%

– 2018 5%

▪ 48 h Genomsnittlig lösningstid (inklusive eskalerade ärenden)

▪ 2019: 84% Enkelhet, 94% Engagemang, 94% Kunskap enligt våra kunder



Släpp kontrollen – om du tar allt ansvar finns det inget att 

ta för medarbetarna!

Ta det lugnt, det håller längre när alla är med!

Våga missa målet, och utvärdera tillsammans 

VARFÖR?Slutligen…


