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Beskrivning företaget
Pasta Bartoli startades i Milano 1962 av den 
italienska familjen Bartoli. De senaste 20 åren har 
dottern i familjen, Antonia varit företagets VD. Det 
var hon som etablerade företaget i Stockholm för 
20 år sedan i samband med att hon träffade sin 
man Lennart och flyttade till Sverige. Italiensk mat 
har alltid varit populärt i Sverige och antalet 
restauranger växte fort. Antonia hade och har än 
idag en vision om hur företaget ska drivas. Med 
hjälp av värderingarna - service, engagemang och 
entreprenörskap har hon och företagsledningen 
lyckats skapa en stark företagskultur som är 
mycket värdefull för företaget.

De flesta i personalen har arbetat där i många år 
och alla känner stor lojalitet och stolthet för 
företaget. Lönsamheten för alla restaurangerna har 
varit mycket god fram till för 3 år sedan då 
vinsterna började sjunka. Det är framförallt 
konkurrensen från ett antal Asiatiska 
restaurangkedjor som påverkar företaget. Idag har 
man 20 restauranger i Stockholm.
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Nuläge:
Läget börjar gå från oroligt till kritiskt. Den senaste 
årsrapporten visade på ett minusresultat för första 
gången. Kunderna väljer konkurrenterna, kostnaderna 
för personal ökar och hur arbetet bedrivs på 
restaurangerna börjar kännas omodernt och upplevs 
ineffektivt enligt företagsledningen. Efter noga 
övervägande har företagsledningen kommit fram till ett 
antal åtgärder som behöver göras för att vända 
minussiffror till plus. Målet är tydligt – ”Om två år ska vi 
visa plussiffror igen” säger Antonia.

Det som man bland annat bestämmer sig för att göra 
är att införa en effektivare beställningsprocess.

Inspirerad av andra restaurangkedjor har man köpt 
ett in ett nytt IT-system som kommer möjliggöra 
att kunderna lägger sina beställningar själva direkt 
till köket. På så sätt kommer man kunna dra ner på 
personal och minska kostnaderna. Trots vikande 
lönsamhet har företaget planerat att öppna 4 nya 
restauranger i Stockholm det kommande året. Man 
räknar med att personal som kommer bli övertalig 
från befintliga restauranger kommer kunna 
omplaceras till de nya restaurangerna. Ingen 
uppsägning på grund av arbetsbrist kommer 
behövas, vilket företagsledningen är väldigt glada 
för.
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Företagsledningen består av:
Antonia, VD och grundare

Lennart (Antonias man), ekonomichef - har mycket att säga till om i företaget, är känd för att inte gilla när saker ändrar på sig

Rune, HR-chef – omtyckt bland både företagsledning, restaurangägare och medarbetare, alla vet vem han är och han syns och 
hörs på ett positivt sätt i hela företaget.

Bianca, Restaurangansvarig - Första kontaktperson för alla restaurangägarna – ej så omtyckt av restaurangägarna, upplevs som 
ganska hårdför och dålig på att lyssna

Bengt, Marknadschef – helt nyanställd på företaget sedan en månad, en vänlig själ men har inte riktigt kommit in i arbetet än

Rosalin, IT-chef – ett sällan skådat energiknippe med 1000 nya idéer på gång samtidigt. Älskar förändring men ofta hinner de 
runt omkring henne inte med i svängarna.

Samarbetet inom företagsledningen går på det stora hela bra, förutom att Bianca och Rune under många år har haft svårt att 
samarbeta. De har inte haft så mycket med varandra att göra så deras konflikt har inte påverkat arbetet inom ledningen 
nämnvärt.
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Arbetet på restaurangerna:
Arbetet på restaurangerna kräver mycket personal, 
alla moment såsom bordsbokning, beställningar vid 
bordet, beställningar till köket görs idag manuellt. 
En person sköter bordsbokning, ett antal servitörer 
sköter beställning och servering. Det fungerar bra. I 
den manuella kundenkäten som delas ut till 
gästerna i samband med notan får alltid 
servitörerna och maten bästa betyg.
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Medarbetarna:
Det är 500 anställda på företaget. Medarbetarna som 
alla är utbildade i företagets värderingar är stolta över 
att arbeta på Pasta Bartoli. Service, Engagemang och 
Entreprenörskap genomsyrar allt de gör.

Hälften av personalen har varit anställda över 15 år och 
i princip haft samma arbetsuppgifter. Resterande har 
varit anställda mellan 1-5 år. Personalomsättningen är 
låg och medarbetarna trivs med varandra och med sina 
arbetsuppgifter. Eftersom arbetet sker till största delen 
manuellt är IT-mognaden ganska låg hos de flesta 
medarbetare. De något yngre medarbetarna muttrar då 
och då om att de tycker att företaget borde digitalisera 
vissa moment, de tycker att arbetsrutinerna är något 
gammaldags.

Ledare och chefer i organisationen:
Varje restaurang har en restaurangchef. Ansvaret för själva 
driften för restaurangen ligger på 3 teamledare, en är 
ansvarig för administration, en för servering och en för köket. 
I princip alla restaurangchefer och teamledare har varit på 
företaget länge, trivs med sitt jobb och känner en stor 
stolthet för företaget. De känner sig dock lite oroliga över 
företagets framtid. På senaste ledar-och chef träffen 
berättade VD:n Antonia om det kritiska läget. De tror dock 
att lösningen är att marknadsföra företaget på ett nytt sätt, 
de känner sig ganska säkra på att arbetsrutinerna på själva 
restaurangerna inte är problemet. Generellt så är mognaden 
för att leda förändringar ganska låg hos cheferna och 
ledarna, företaget har egentligen inte genomgått några 
större förändringar de senaste åren.
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Beskrivning förändring:
Vad ska göras?

Digitaliserad beställningsprocess

Företagsledningen har beslutat att en ny beställningsprocess ska införas på alla restauranger. På så sätt 
kommer man kunna minska personaltätheten och därmed minska kostnaden på respektive restaurang. Man 
räknar med att kunna bibehålla en hög kundnöjdhet genom att kunderna kommer uppleva företaget som 
modernare, nu med en mer digitaliserad beställningsprocess. Delar av personalen kommer kunna omplaceras 
till de planerade nyöppnade restaurangerna. Förändringen innebär en centralisering och likriktning i hur 
arbetet ska bedrivas på restaurangerna.

Ett IT system har köpts in och ska i princip helt ersätta den tidigare manuella arbetsprocessen. Systemet ska 
stötta det nya arbetssättet i allt från att boka bord till att beställa mat vid borden och skicka beställningen 
till köket. IT-chefen Rosalin är exalterad och helt säker på att IT-systemet kommer lösa företagets alla 
problem, det gäller bara att ”alla fattar vad som ska göras, det kan ju inte vara så svårt” upprepar hon ofta 
och till alla.
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Ni har nu anlitats som förändringskonsulter av 
Bartoli för att hjälpa och guida dem igenom deras 
förändringsresa. 

Använd de mallar och verktyg som finns med i 
examenscaset. Om ni saknar något så får ni givetvis 
använda andra modeller eller övningar som ni hittar 
i Toolboxen eller från andra källor som ni anser vara 
relevanta.

Om ni saknar information gör antaganden så att ni 
kan genomföra caset. 

Perspektiv
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Övning 1 

Formulera syfte och mål med förändringen

Syfte med övningen

• Träna på att skapa tydlighet kring varför förändringen ska göras och sätta upp mål 
för förändringen

Övning

• Utifrån caset formulera ett tydligt varför

• Utifrån caset formulera ett mål med förändringen
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Definiera Varför och Mål
Bakgrund

Vad är målet med förändringen

Utmaningar

Varför ska vi genomföra förändringen

Vad händer om vi inte förändrar oss 

Framgångsfaktorer
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Övning 2

Identifiera framgångsfaktorer för 
förändringen

Syfte med övningen

• Lära sig identifiera de viktigaste 
framgångsfaktorerna för förändringen

Övning

• Utifrån caset – fundera över vilka ni tycker är de 
viktigaste framgångsfaktorerna för att ni ska 
lyckas med förändringen

• Lista 3-4 viktiga framgångsfaktorer för att 
förändringen ska lyckas

Övning 3

Analys förändring

Syfte med övningen

• Utifrån ett antal frågeställningar analysera 
förändringen i syfte att förstå vad förändringen 
innebär och dess storlek

Övning

• Svara på frågorna i Analysera förändringen
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Analysera förändringen
Syfte och mål

Organisationens förändringsförmåga

Andra pågående initiativ

- Vi har ett tydligt syfte och mål med förändringen!

Förändringens påverkan

- Det är andra förändringar på gång samtidigt som påverkar personalen!

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) 6

- Behovet av förändringen är tydligt för de anställda!

- Tidigare förändringar har uppfattats positivt!

- Acceptansen för förändringar är generellt hög!

- Vår kompetens för att leda förändringar är generellt hög!

- Vi förväntar oss inget motstånd i samband med förändringen!

- Förändringen kommer påverka vårt arbetssätt och processer!

- Förändringen kommer påverka hur vi organiserar oss!

- Förändringen kommer innebära förändringar i roller och ändrade rollbeskrivningar!

- Det kommer finnas behov av ny kompetens och kompetensutveckling!

- Löner och andra förmåner kommer att påverkas!

- Förändringen kommer innebära kulturella förändringar!
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Övning 4 

Identifiera intressenter

Syfte med övningen

• Identifiera de olika målgrupperna för förändringen och 
analysera hur de kommer påverkas.

Övning

• Fyll i Målgruppsanalysen

Övning 5

Kommunikationsplan

Syfte med övningen

• Utifrån intressentanalysen göra en plan för 
kommunikation

Övning

• Gör en kommunikationsplan utifrån följande frågor?
• Till vem ska vi kommunicera?

• Vad ska vi kommunicera?

• Hur ska vi kommunicera?

• Till vem ska vi kommunicera?

• När ska vi kommunicera?
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Målgruppsanalys

Målgrupp Nivå av påverkan Hur kommer de att 
påverkas 

När kommer de att 
påverkas Nyckelpersoner
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Kommunikationsplan
Målgrupp Budskap Avsändare Kanal Datum
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Övning 6 
Planera aktiviteter

Syfte med övningen
Övningen handlar om att sätta en plan för genomförande.

Övning:
Fyll i och reflektera hur ni idag ser att ni vill genomföra förändringen. Tänk 
övergripande och i iterationer. 
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Plan för genomförande 

Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3…
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Planera aktiviteter iteration 1
Prioriterad aktivitet Ansvarig Beräknad tidsåtgång Klar
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Övning 7 
Involvering och förankring

Syfte med övningen
Den här övningen handlar om att hitta en plan och struktur för att skapa 
involvering och ständig förankring hos alla målgrupper och personer i 
förändringen.

Övning:
Fyll i och reflektera vilka aktiviteter ni vill genomföra.
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Övning Involvering och förankring

Målgrupp
Hur kommer målgruppen 

att påverkas i nästa 
iteration?

Hur ska vi involvera 
målgruppen i nästa 

iteration?

Vad behöver vi 
kommunicera till 

respektive målgrupp?

Hur ska vi kommunicera 
till respektive målgrupp?
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Övning 8
Uppföljning

Syfte med övningen
Övningen handlar om att följa upp förändringen utifrån modellen – ”Uppföljning 
människor i förändring”

Övning:
1. Utifrån påståendena i modellen, fundera över var du tror att medarbetarna i caset

befinner sig just nu. 

2. Diskutera vilka aktiviteter du tror behövs för att ta sig vidare i förändringen.
(den här övningen kan vara lite svår att ”fabricera”, men försök sätta er in i 
personerna som beskrivs i caset och gissa lite var ni tror att de befinner sig)
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Jag förstår Jag vill Jag kan Jag gör

• Jag förstår varför vi ska 
genomföra förändringen

• Jag vet vilket mål vi har 
med förändringen

• Jag upplever att ledning 
och chefer står bakom 
förändringen

• Jag har en chef som 
lyssnar och kan förklara 
varför och mål

• Jag förstår hur 
förändringen påverkar 
mig

• Jag förstår min roll efter 
förändringen

• Jag har en chef som 
stöttar mig i 
förändringen

• Jag har förstått vad jag 
måste lära mig för att 
genomföra förändringen

• Jag har fått utbildning 
och verktyg som behövs

• Jag har en chef som 
coachar mig i mitt 
lärande

• Jag arbetar enligt det 
”nya”

• Jag delar erfarenheter 
med andra för att 
förstärka förändringen

• Jag har en chef som 
förstärker och 
uppmuntrar det ”nya” 
arbetssättet och 
beteendet

Människor i förändring

UtfallProgressProgressProgress
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Mallar att använda för övningar

Övning Mall i toolbox
Övning 1&2 Varför & Mål och 
framgångsfaktorer

Förändringsprocessen – 1. Varför och Mål – WAY 
Changeportalen

Övning 3 Analysera förändringen Förändringsprocessen – 2. Analysera förändringen –
WAY Changeportalen

Övning 4 Målgruppsanalys Förändringsprocessen – 3. Målgruppsanalys – WAY 
Changeportalen

Övning 5 Plan för kommunikation Förändringsprocessen – 4. Kommunikationsplan –
WAY Changeportalen

Övning 6 Involvering och förankring Förändringsprocessen – 6. Involvering och 
förankring – WAY Changeportalen

Övning 7 Genomförande Förändringsprocessen – 7. Genomförande – WAY 
Changeportalen

Övning 8 Uppföljning Utgå från modell på föregående slide och fyll på 
eventuella aktiviteter i genomförandeplanen från 
övning 7. 

https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-varfor-och-mal/
https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-analysera-forandringen/
https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-malgruppsanalys/
https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-kommunikationsplan/
https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-involvering-och-forankring/
https://changeportalen.se/tool/forandringsprocessen-genomforande/

