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Sammanfattning

Outsourcing har de senaste decennierna varit en vanligen förekommande 
effektiviseringsåtgärd, med vilken företag eftersträvar att öka sin lönsamhet och 
flexibilitet. Dagens forskning fokuserar främst på vilka ekonomiska samt strukturella 
effekter outsourcingen har på organisationer, effekten på de anställda har därmed 
hamnat i skymundan. Därför ämnar vi utforska hur de påverkas av en outsourcing. 
Närmare bestämt vill vi undersöka hur anställda påverkas, med avseende på deras 
arbetsmiljö, lojalitet, prestation, motivation och arbetsglädje, av att deras verksamhet 
flyttas från att ha bedrivits inhouse till att bli outsourcat till ett callcenter. 
För att utforska denna fråga har vi valt att genomföra vår undersökning med hjälp av 
kvalitativa djupintervjuer och ett induktivt forskningsförfarande.

Med hjälp av våra empiriska undersökningar som vi återknyter till vedertagen teori 
och aktuell forskning har vi identifierat följande förändringar samt samband inom 
ramen för vår forskningsfråga. Vi har kunnat konstatera att de anställdas arbetsmiljö 
försämrats till följd av höjda prestationskrav, minskade resurser och ökad 
övervakning. De anställdas motivation och arbetsglädje har påverkats mycket negativt
på grund av ökad stress och minskad frihet i arbetet. Trots att medarbetarna känner 
ilska över att deras verksamhet blivit outsourcad upplever vissa fortfarande lojalitet 
för den förra arbetsgivaren. Till följd av de försämrade arbetsvillkoren förekommer
dock inte någon lojalitet för den nya arbetsgivaren.
Vi har också kunnat påvisa att de försämringar som outsourcingen inneburit haft en 
negativ påverkan på servicenivån.

Nyckelord: Inhouse, outsourcing, callcenter, medarbetare, konsekvenser
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1. Inledning

Outsourcing, eller utkontraktering av aktiviteter som inte anses vara kärnverksamhet, 
är en av de senaste decenniernas största management-trender. Huvudidén är att 
företag, genom att lämna över sin produktion eller utförande av tjänster till en 
utomstående aktör, ska kunna dra fördelar som att:

 Stärka sin position på marknaden när de resurser som outsourcingen frigör 
återinvesteras i utveckling av företagets kärnkompetens.

 Underlätta framtida affärsutveckling genom att banta sin organisation och 
därmed bli mer flexibel än stora och trögmanövrerade organisationer.

 Göra stora kostnadsbesparingar. Enligt teorin skapas skalfördelar hos stora 
leverantörer som det egna företaget inte kan mäta sig med eftersom all egen 
drift sker i mindre skala. Leverantören ska därför ha bättre förutsättningar att 
hålla kostnaderna nere och detta ska också återspeglas i deras prissättning.

 Öka kvalitén på tjänster eller produkter som outsourcats då leverantörer 
förväntas vara experter inom sina respektive verksamhetsområden. 
Enligt principerna om kärnkompetens innebär detta att leverantören med sin 
specialistkunskap kommer att kunna erbjuda en mer kvalitativ tjänst än vad 
det beställande företaget skulle kunna prestera på egen hand.

(Prahalad & Hamel, 1990)

Det finns olika former av outsourcing, en form är när den egna personalstyrkan sägs 
upp medan företaget istället inleder ett partnerskap eller en köprelation med en 
utomstående aktör; en annan form är när den egna avdelningen knoppas av för att 
bilda ett eget bolag från vilket det egna företaget köper tjänster, ytterliggare en form 
av outsourcing är när delar av den egna personalstyrkan flyttas till ett annat företag 
från vilken det egna företaget sedan köper tjänster. Vår studie fokuserar på det 
sistnämnda alternativet, där de anställda vid en viss avdelning övergår till en annan 
serviceorganisation men fortfarande levererar tjänster till den gamla arbetsgivaren.

Diskussioner har förts gällande vilka områden som är lämpade att outsourcas samt om 
vad som är att betrakta som ”kärnkompetens”. Bland annat har det lyfts fram att 
kundvård inte bör outsourcas eftersom denna verksamhetsdel har en nyckelfunktion i 
relationen med kunderna (Holland, 2003). Att döma av de senaste årens utveckling, 
där fler företag valt att outsourca sin kundvård till callcenter, verkar det ändå som att 
praktikerna inte lyssnat på forskarnas varningar och istället behandlar kundvården
som om den inte vore av någon strategisk vikt. 

Förutom att en outsourcing kan få de anställda att känna sig förrådda och därmed 
minska lojaliteten mot den gamla arbetsgivaren, kan själva övergången från att arbeta 
inhouse till att arbeta vid ett callcenter få konsekvenser på arbetsvillkoren för de 
anställda. 
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Utredningar från Arbetslivsinstitutet (2006) visar också att det finns många
gemensamma nämnare mellan callcenterföretag och karaktäristika egenskaper hos 
lågstatusyrken. Dessa egenskaper är att frånvaron och personalomsättningen är hög, 
motivationen samt självförtroendet lågt samt att anställda har en låg vilja att prestera 
(Atkinson & Williams, 2003). Det är därför möjligt att en övergång från inhouse till 
callcenter innebär att de anställda får försämrade arbetsvillkor och att deras arbete 
därefter mer kommer att efterlikna lågstatusyrkens.

Malhotra & Mukherjee (2004) menar att servicekvalitén försämras när anställda 
känner lågt engagemang för företaget de arbetar på eller då de känner en låg 
arbetstillfredsställelse. Något som är vanligt förekommande bland just lågstatusyrken 
(Atkinson & Williams, 2003). Holland instämmer och hävdar bestämt att ”Employee 
dissatisfaction is a major cost to the business and dissatisfied employees do not 
generally foster satisfied customers” (Holland, 2003:106). Holland (2003) har visat att 
det finns en negativ korrelation mellan dålig arbetsmiljö och servicekvalitet. Det finns 
också studier som visar att anställda vid callcenter oftare än anställda vid interna 
kundvårdsavdelningar arbetar i sämre arbetsmiljöer (Deery & Walsh, 2006; 
Strandberg m.fl., 2006). Om arbetsförhållandena för de anställda vid en 
kundvårdsavdelning försämras i samband med en outsourcing kan detta alltså även få 
negativa konsekvenser för det outsourcande företagets kundservice. 
Trots att försämrade arbetsförhållanden kan bli kostsamt för det outsourcande 
företaget är det ytterst sällan, om aldrig, dessa belyses i avtalen mellan beställare och 
callcenter. Detta kan bero på att det fortfarande finns relativt få studier som 
undersöker hur anställda ställer sig till samt påverkas av en outsourcing, 
ytterliggare ett skäl kan vara att de studier som finns inriktar sig på andra affärsgrenar 
än kundvård och callcenter och därmed inte är direkt tillämpbara.

Kessler m.fl. (1999) har undersökt hur anställda upplever en outsourcing där en 
avdelning på ett statligt bolag outsourcas till ett privat företag. De fann då tre faktorer 
som påverkade de anställdas inställning till outsourcingen: hur de anställda blir 
behandlade av sin arbetsgivare innan outsourcingen, hur attraktiv den nya 
arbetsgivaren ter sig för de anställda som står inför en outsourcing samt hur de 
anställda behandlas efter outsourcingen. Studien visade på att outsourcingen 
uppfattades som positiv eftersom undersökningsgruppens anställda gick mot bättre 
arbetsvillkor och upplevde den nya arbetsgivaren som mer attraktiv än den förra.
Något som enligt andra forskningsrön verkar mindre troligt i det fall en 
kundvårdsavdelning outsourcas till ett callcenter (Atkinson & Williams, 2003). 

En studie liknande Kessler m .fl. har utförts av Logan m.fl. (2004), då undersöktes hur
medarbetare med hög arbetstillfredsställelse uppfattar en outsourcing. Resultatet av 
studien påvisade en positiv korrelation mellan tre variabler: en öppenhet inför att
arbetsplatsen skulle outsourcas, en bra arbetssituation med högpresterande 
medarbetare före outsourcingen samt en positiv inställning till den blivande
arbetsgivaren1. Studiens kanske viktigaste fynd var dock att medarbetare som innan 
outsourcingen hade haft en mycket hög arbetstillfredsställelse och arbetsglädje var 
mest missnöjda med att ha blivit outsourcade. 

                                                
1 Logan m.fl. fann att i de fall en anställd varit positivt inställd till outsourcingen redan innan den 
genomfördes så var denne också i högre grad en högpresterande medarbetare samt hade en positiv bild 
av den blivande arbetsgivaren och vice versa. 
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Dessa båda studier ger viss information om vad som kan påverka anställdas 
inställning till outsourcing men de berör inte callcenterbranschen och de visar inte
heller om outsourcing påverkar tjänstekvalitet eller arbetsglädje. Då vi anser att det 
behövs fler djupgående studier kring dessa spörsmål bestämde vi oss för att undersöka
hur anställda vid en kundvårdsavdelning påverkas av att deras arbetsplats outsourcas 
till ett stort callcenterföretag. 
För att utforska hur en outsourcing till ett callcenter kan påverka anställdas 
arbetsglädje samt motivation, och därmed kanske även servicenivån mot slutkunderna 
har vi beslutat oss för att söka svar på följande frågor:

 Hur förändras de anställdas arbetsmiljö?
 Hur påverkas de anställdas motivation och arbetsglädje? 
 Vilka konsekvenser ger outsourcingen på de anställdas lojalitet?
 Påverkas servicenivån av de förändringar som outsourcingen innebär?

Vi anser att området är viktigt då konsekvenserna av en outsourcing är nödvändiga att 
känna till för att företag ska kunna fatta ett korrekt beslut i frågan om en 
kundvårdsavdelning ska outsourcas eller inte. Om denna kunskap används vid 
avtalsstiftande och förhandling med det företag som köper upp den interna 
kundvårdsavdelningen tror vi riskerna för att kundservicen försämras minskar.

I nästa avsnitt följer en redogörelse för den metod vi använt oss av för att besvara våra 
frågeställningar, vi förklarar vilken forskningsansats vi tillämpar samt hur 
datainsamling och bearbetning av denna genomförts. Därefter förklaras den teori som 
använts för att analysera det empiriska materialet. Uppsatsen fortsätter sedan med en 
analys, uppdelad i följande teman: framtidstro och vidareutveckling, övervakning och 
kontroll, arbetsmiljö, stress och uppskattning, samt slutligen lojalitet. 
Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser, en jämförelse med andras 
forskningsresultat och förslag på vidare forskning.
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2. Metod

Vår studie bygger på ett fåtal kvalitativa djupintervjuer. Vi har tillämpat ett induktivt 
forskningsförfarande för att behandla vårt forskningsområde. För att bäst förstå hur 
anställda påverkas av en outsourcing tog vi avstamp i respondenternas sociala 
verklighet och återknöt det vi fann till vedertagna teorier och forskningsresultat inom 
bland annat personalvetenskapen.

Vi har kontaktat anställda på en kundvårdsavdelning, vars medarbetare genomgått en 
outsourcing i form av att deras avdelning sålts till ett annat företag, men där den 
tidigare ägarkoncernen fortsatt att köpa tjänster från avdelningens nya ägare. 
Urvalet har bestått av en tillgänglig grupp på tre personer med vilka vi genomfört tre 
separata djupintervjuer om ungefär 40 minuter styck; Vanligtvis brukar antalet 
intervjuer vid liknande undersökningar ligga kring 1510. Då vi utför färre intervjuer 
är vi medvetna om att vår studie är liten enligt detta kriterium men vi tror ändå att 
våra resultat kan vara intressanta som bakgrund för framtida forskning inom samma 
ämne (Kvale, 1997:98-99).

De intervjuade har kontaktats över telefon. Vi har då först presenterat oss som 
uppsatsskribenter, frågat om de är intresserade av att ställa upp och sedan bokat in en 
för båda parter passande telefontid för intervju. Vid intervjutillfället har vi delgivit 
personerna intervjuns ramverk, vilket anses vara betryggande för respondenten och en 
förutsättning för att de ska kunna välja om de vill avstå från att medverka (Lantz, 
1993). Ramverket har innehållit en kort introduktion om syftet med intervjun, 
tillfrågan om tillstånd om att få spela in och transkribera samtalen, information om 
vad intervjun kommer att beröra för ämnen samt information om hur deras namn, 
företagsnamn och annan etiskt känslig information kommer att skyddas (se bilaga 1). 
Fortsättningsvis kommer respondenterna kallas A, B och C. Den gamle arbetsgivaren 
kallas Core Competence och den nya Telefongänget.

Inför intervjuerna har vi inhämtat information om intervjuteknik från Kvale (1997), 
Lantz (1993) samt Patel & Davidson (1994).
Exempelvis tar Kvale (1997) upp att en bra forskningsfråga är inte alltid en bra 
intervjufråga eftersom de ofta inte leder till informella svar. Intervjufrågorna bör 
istället vara korta, fria från akademisk jargong och motivera respondenten till att prata 
vidare om känslor och upplevelser. Därför förberedde vi, innan intervjuerna tog plats, 
en vägledande intervjuguide där vi konstruerade olika intervjufrågor som berörde de 
ämnesområden vi ville undersöka.
För att underlätta den efterföljande analysen konstruerade vi frågorna så att de knöt an 
till olika teorier, forskningsresultat och analysmetoder vi ämnade använda (Lantz, 
1993; Patel & Davidson, 1996).2

Eftersom vi anser att riktade öppna intervjuer passar vår frågeställning bäst har 
intervjuguiden endast haft en vägledande roll under intervjuerna, med vägledande 
menas att de frågor som formulerats i intervjuguiden inte ordagrant varit desamma 
som ställts till respondenterna men att dessa berört samma ämnen (Lantz, 1993). 
Vår utgångspunkt inför dessa var att i möjligaste mån föra ett öppet samtal om 

                                                
2 Efter att intervjuerna genomförts tillkom ytterligare ett par teorier och studier. I dessa fall har 
intervjumaterialet inte alltid täckt hela teorins område vilket försvårat analysen.
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forskningsämnet som om det vore ett informellt samtal om ett gemensamt intresse. 
Vår målsättning har varit att ställa generella och öppna frågor där respondenten själv 
har möjlighet att styra intervjun. Vi har även ställt ledande frågor med syftet att 
verifiera en tolkning som grundar sig på respondentens tidigare uttalanden, för att få 
en fördjupad bild eller för att leda intervjun tillbaka på forskningsområdet.

Vi har valt att hålla alla uppgifter om respondenterna konfidentiella eftersom ett 
sådant löfte skapar ett djupare förtroende för oss som forskare, och dessutom bidrar 
till en öppnare dialog under intervjun.

Intervjuerna utfördes över telefon. En nackdel med detta upplägg är att vi förlorade 
två dimensioner i samspelet med respondenten: möjligheten att interagera genom och 
analysera kroppsspråk. Detta försvårade möjligheterna både till tolkning under 
intervjuns gång och under den efterföljande bearbetningen av vårt material. 
Vi känner dock att det material intervjuerna gav var tillräckligt detaljerat och 
sammanhängande för att ge en god gestalt. För att bättre kunna fokusera oss på 
intervjun och det samspel som skedde med respondenten genomförde vi 
ljudinspelningar av samtliga intervjuer.

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga ljudinspelningar. 
För att minska risken för feltolkning genomfördes transkriberingen av samma person 
som intervjuat respondenterna.

Efter transkriberingen genomfördes en datareduktion av materialet (Kvale, 1997; 
Lantz, 1993), som följdes av en kodning där vi sorterade materialet efter följande 
teman: framtidstro och vidareutveckling, övervakning, kontroll och frihet, arbetsmiljö, 
stress och uppskattning samt lojalitet. I vår analys visas resultatet av den mening vi 
skapat genom att tolka och återkoppla intervjumaterialet till både vedertagen teori och 
tidigare forskningsresultat (Kvale, 1997).

Intervjuerna resulterade i mycket detaljerade beskrivningar av arbetsförhållandena. 
Respondenterna talade även fritt om känsliga ämnen såsom känslor för Telefongänget 
och Core Competence och hur den hårda kontrollen resulterat i fusk bland de 
anställda. När respondenterna varit eniga i sina uttalanden och vi inte funnit några 
andra motsägelser i materialet har vi valt att betrakta skildringarna som vittnesmål, 
det vill säga att deras berättelser är en trovärdig återgivning av vad som skett vid 
övergången (Kvale, 1997). Vi har även kopplat samman materialet med tidigare 
forskningsresultat och vedertagna teorier i syfte att nå en djupare förståelse för vad 
som ligger bakom respondenternas upplevelser. 
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3. Teoretiskt ramverk

3.1 Arbetsglädje och motivation

Arbetsglädje är ett relativt omfattande begrepp som påverkas av en rad olika 
omständigheter. Upplevd arbetsglädje innebär att de anställda mår bättre, vilket 
resulterar i att de uppnår bättre resultat. Arbetsuppgifternas karaktär, relationen till 
medarbetare och utvecklingsmöjligheter är några exempel som påverkar i vilken 
omfattning de anställda upplever arbetsglädje.
Olika typer av organisationsförändringar som ligger utanför de anställdas kontroll, 
som exempelvis en outsourcing, kan påverka arbetsglädjen negativt. (Eriksen, 2005)

Enligt Enbom (1992) finns det flera faktorer som påverkar de anställdas arbetsglädje. 
Enbom har genomfört en studie vilket resulterat i tjugo faktorer som hon anser 
påverkar arbetsglädjen:

1. Trevligt umgänge med arbetskamraterna 11. Få önskad tjänst
2. Arbetsmiljö 12. Ny teknik
3. Roliga arbetsuppgifter 13. Pausgymnastik
4. Självständigt arbete 14. Vidareutbildning
5. Bra chef 15. Bli uppskattad
6. Kontakt med andra människor 16. Bra lön
7. Flexibilitet 17. Samarbete
8. Flextid 18. Fart och fläkt
9. Kort restid 19. Meningsfullt arbete
10. Få delta i en grupp 20. Jobbrotation

1995 utförde SIFO en undersökning för kvartalstidningen Arbetsliv i utveckling. 
Den syftade till att bestämma vilka faktorer som får oss att känna arbetslust.
Resultatet av undersökningen visade att meningsfulla arbetsuppgifter, kamrater, 
varierande arbetsuppgifter, lön och frihet skapade arbetsglädje medan dålig psykisk 
arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, enformiga arbetsuppgifter, låg uppskattning och låg 
grad av upplevd meningsfullhet i arbetet minskade arbetslusten.
Industripsykologen Hertzberg, grundaren av tvåfaktorteorin, hävdade att en individs 
relation till sitt arbete har en avgörande roll för dennes prestationer. 
Han valde därför att genomföra en studie som syftade till att undersöka vad individer 
vill uppnå med sina arbeten. Hertzberg genomförde cirka 200 intervjuer där han ville 
undersöka vad som skapade negativa, respektive positiva upplevelser. 
En sammanställning av intervjumaterialet visade att det fanns ett antal faktorer, 
motivationsfaktorer, som skapade motivation medan det fanns andra faktorer, 
hygienfaktorer, vars avsaknad skapade vantrivsel; undersökningen var grunden till 
tvåfaktorteorin, även känd som motivation och hygienteorin (Pugh, 1997).
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Enligt tvåfaktorteorin är hygienfaktorer variabler som skapar vantrivsel om de inte är 
uppfyllda. Hygienfaktorer beror oftast på externa omständigheter, det vill säga 
faktorer som individen själv inte kan påverka. En av de faktorer som Hertzberg fann 
påverkade förekomsten av trivsel är om den anställde kände sig trygg med sin 
arbetssituation, det vill att anställningen var varaktig och arbetsgivaren ekonomiskt 
stabil. En annan hygienfaktor är privatlivet, med vilken Hertzberg menar alla problem 
som kan relateras till individens privatliv. Till övriga hygienfaktorer räknas:
organisationens politik och administration, övervakning av de anställda, den 
anställdes förhållande till överordnade och andra kollegor, övriga arbetsförhållanden, 
status, ekonomisk ersättning och andra förmåner.

Motivationsfaktorer är faktorer som motiverar anställda till att prestera väl. 
Till skillnad från hygienfaktorer beror inte motivationsfaktorer på externa faktorer 
utan på faktorer som individen själv kan påverka.
 Den första hygienfaktorn är ”avancemang”, det vill säga möjlighet till tilldelning av 
högre formell status inom organisationen. Den andra är ”prestation” vilket innebär att 
individen känner tillfredsställelse av att verkställa uppgifter, reda ut problem eller 
följa utfallet av det egna arbetet. Andra hygienfaktorer är: ansvar för sitt eller andras 
arbete, arbetsuppgifternas karaktär, erkännande och utvecklingsmöjligheter.

Hackman & Oldham (1976) anser att arbetets utformning påverkar medarbetarnas 
motivation till arbetet och den upplevda tillfredsställelsen.
Deras modell bygger på fem olika teman. Det första temat är komplexitet, med det 
menas den utsträckning i vilken arbetet kräver olika typer av färdigheter, ju fler 
färdigheter som krävs desto högre är komplexiteten. Det andra temat är
arbetsidentitet, vilket påverkas negativt om graden av arbetsdelning är hög och 
positivt om medarbetaren får se frukten av sitt arbete. Det tredje temat
arbetsuppgifternas signifikans, det mäter graden av påverkan arbetet har på 
människor innanför och utanför organisationen.
De sista temana är autonomi och feedback vilka mäter friheten som den anställde har i 
utövandet av sitt arbete respektive graden av feedback från arbetet i sig.

Temana komplexitet, arbetsidentitet och arbetsuppgifternas signifikans skapar enligt 
Hackman & Oldham mening för den anställde medan autonomi styr den anställdes 
upplevda grad av ansvar. Feedback skapar kunskap om vilka resultat arbetet ger. 
Dessa tre tillstånd påverkar sedan förekomsten av motivation, arbetstillfredsställelse, 
prestation, personalomsättning och frånvaro.

3.2 Callcenter

Sprigg, Smith & Jackson (2003) har undersökt huruvida ett callcenter är en mer 
stressig arbetsplats än andra. De fann att callcenter var en mer stressig arbetsplats än 
den kontrollgrupp de använde och att situationen var värst för anställda på större 
företag3 inom telekommunikation och IT-sektor där kontrakten var permanenta. 
Andra omständigheter som återfanns hos de mest stressiga arbetsplatserna var en 
omfattande styrning och kontroll, prestationsmätning av de anställdas resultat samt en 
hög arbetsnivå. 

                                                
3 Där antalet anställda överskred 50 personer.
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På de värsta arbetsplatserna fann Sprigg m.fl. också att arbetsrollerna var oklara, att 
kunderna och företaget ställde olika krav, att anställda vid callcenter var mindre 
intresserade av sina arbeten och att deras kunskaper samt egenskaper inte kom till 
användning.

3.3 Lågstatusyrken

Enligt Atkinson & Williams (2003) kännetecknas ett lågstatusyrke av att det satsas få 
resurser både vid rekrytering och vidareutbildning, samt att möjligheterna för de 
anställda att avancera inom organisationen eller den externa arbetsmarknaden är små.
För de anställda innebär ett lågstatusyrke att lönen är låg, arbetsmiljön dålig, 
förmånerna få och arbetstiderna obekväma. Liksom andra forskare (Enbom,1992; 
Eriksen, 2005; Hertzberg refererad i Pugh, 1997; Hackman & Oldham, 2003) 
har Atkinson & Williams kommit fram till att tidigare nämnda omständigheter skapar 
vantrivsel hos anställda med små förväntningar, låg motivation, 
dåligt självförtroende och en liten vilja att prestera väl.

3.4 Stress och servicenivån

I en studie genomförd av Varca (1999) undersöks hur olika typer av stressfaktorer 
påverkar kvalitén på anställdas förmåga att leverera bra tjänster. 
Varca menar att det finns omfattande forskning om hur stress hanteras samt 
förebyggs, medan det finns betydligt mindre forskning om hur stress påverkar 
anställdas prestationer. Med sin studie avser Varca att utforska hur stress påverkar 
kvalitén av tjänster utförda av kundvårdspersonal på ett IT-företag.
Varca menar att det finns en rad olika stressfaktorer men väljer att fokusera på de tre 
mest klassiska vilka han menar är rollkonflikt, tvetydig rollfördelning och hög 
arbetsbelastning. Rollkonflikt menar Varca skapar stress eftersom den anställde inte 
vet vilken roll denne har och därmed får svårt att avgöra vilka riktlinjer personen i 
fråga ska jobba efter. Tvetydig rollfördelning stressar den anställde då denne inte vet
vad den får respektive inte får göra och hög arbetsbelastning är ett stressmoment där
individen känner att dess åtaganden inte kan slutföras.

Resultatet av studien påvisar att det finns en koppling mellan stress och anställdas 
förmåga att leverera tjänster av hög kvalité. Studien indikerar att ju högre stress 
anställda utsätts för desto sämre blir tjänsterna som utförs. Varca konstaterar att 
företag som profilerar sig genom att leverera hög kvalité på sina tjänster bör se över 
vilka stressfaktorer de anställda utsätts för.
Varca presenterar ett antal åtgärder företagsledningen kan vidta för att minska den 
upplevda stressen bland de anställda. En åtgärd är att ledningen sätter upp klara regler 
och mål, samtidigt som dem stöttar sina anställda i deras arbete. Ytterligare en åtgärd 
är att ledningen blir medveten om vilka konsekvenser stress ger upphov till samt att 
det finns extra resurser för att hantera stressiga situationer. 
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3.5 Anställningstrygghet 

För att anställda ska känna engagemang i den organisation de tillhör, samt för att 
uppnå goda prestationer bör flera förutsättningar vara uppfyllda. 
I en studie av Yousef (1998) undersöks om anställningstrygghet är en av dessa 
förutsättningar. Med anställningstrygghet syftar Yousef på att anställda känner sig 
trygga med sin anställning; den anställde ska vara övertygad om att han får ha kvar 
sitt jobb, att han tilldelas lön samt erhåller de förmåner han är berättigad till. Studien 
visar att det finns en korrelation mellan individers prestation och deras upplevda 
anställningstrygghet. Högre anställningstrygghet medför att den anställde presterar 
bättre. Samma korrelation föreligger mellan jobbsäkerhet och den anställdes 
engagemang för organisationen. Yousef skriver:

Results indicate that there is a significant positive correlation, although not very 
strong, between satisfaction with job security and organizational commitment (0.53), 
as well as between satisfaction with job security and job performance (0.22). This 
simply means that the more the employees are satisfied with the security of their 
jobs, the more they are committed to their organizations, and the better their 
performance is in their jobs.

(Yousef, 1998:192)

3.6 Lojalitet

Medarbetares lojalitet, kan enligt Powers (2000), vara riktad mot hela organisationen, 
chefen, kollegorna eller arbetet i sig. För att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, 
lojalitet existerar har han presenterar han 16 olika indikatorer för lojalitet.

 Vill arbeta kvar i organisationen  
 Lägger in övertid för att bli färdig med ett projekt
 Håller tyst om företagshemligheter
 Agerar ambassadör för företaget gentemot vänner och kunder
 Följer reglerna utan att behöva övervakas
 Offrar personliga mål för att nå företagets mål
 Skvallrar, ljuger, fuskar eller stjäl inte
 Köper företagets produkter
 Deltar i företagets välgörenhetsengagemang
 Kommer med förslag på förbättringar
 Deltar i företagets övriga aktiviteter
 Följer order
 Tar hand om företagets inventarier och slösar inte
 Arbetar säkert
 Missbrukar inte företagets ledighetspolicys, inkluderar sjukskrivning
 Hjälper kollegor och samarbetar
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Dessa indikatorer kan enligt Powers också delas upp i fyra olika teman: en vilja att 
arbeta vidare hos organisationen, prestationer som överträffar de företaget kräver av 
medarbetaren, altruistiskt beteende, det vill säga oegennytta och ömsesidighet,
där den anställdes lojalitet för organisationen måste bemötas av samma grad av 
lojalitet från arbetsgivarens sida, lön stå i relation till prestation, förmåner till 
erfarenhet, erkännande till utbildning, personlig utveckling till yrkesskicklighet, 
tillfredsställelse till tid, anställningstrygghet till anställningstid, kamratskap till 
ärlighet, status till samarbete mm.

Moskal (1993, refererad i Kakabadse & Kakabadse, 2000) menar att lojalitet i utbyte 
mot arbetstrygghet inte längre är aktuellt därför att medarbetare inte längre känner att 
det finns något socialt kontrakt mellan dem och arbetsgivaren. För att skapa 
engagemang krävs det istället att organisationer bygger upp en för alla parter 
förmånlig situation där medarbetarna själva har incitament att arbeta effektivt och 
agera på det sätt som är förenligt med företagets mål. Något som Moskal menar är 
svårt eftersom värderingar och förväntningar skiljer sig åt mellan olika individer.

Allen & Meyer (refererade i Malhotra & Mukherjee,1990) menar att engagemang för
en organisation och lojalitet består av tre dimensioner. Dessa berör samma teman och 
indikatorer som Powers refererar till. Den första dimensionen, känslomässigt 
engagemang/förpliktelse består av medarbetarens emotionella lojalitet och 
identifiering med organisationen samt det engagemang han eller hon väljer att 
investera. Den andra dimensionen normativt engagemang/förpliktelse är 
medarbetarens känsla av pliktskyldighet att stanna kvar i organisationen och den sista 
dimensionen varaktigt engagemang/förpliktelse innefattar medarbetarens 
uppskattning av kostnaderna som uppstår i samband med att denne skulle lämna 
organisationen.  Exempelvis möjligheter att hitta nytt arbete, förlust av arbetskamrater 
etc.

Etzioni förklarar samspelet mellan individen och organisationen med engagemang
och tillhörighet. Han menar att medarbetarnas beteende är knutet till den dominerande 
maktkälla en organisation använder för att styra sina medlemmar. 
Etzioni beskriver tre olika sorters maktutövande: tvångsmässig eller fysisk makt, 
resursmässig makt och normativ makt.

Tvångsmässig eller fysisk makt upprätthålls med hjälp av tvång, kontroller och 
övervakning vilket skapar ett förfrämligande beteende och en känsla av utanförskap. 
Resursmässig makt styrs genom monetära medel som exempelvis bonus och 
möjligheter till löneökningar medan normativ makt består av medlemmarnas 
moraliska engagemang för organisationen och viljan att göra det som är rätt.
Etzioni menar att organisationer som baserar sin styrning på tvångsmässig eller 
resursmässig makt inte kan skapa ett äkta moraliskt engagemang eller lojalitet mellan 
individen och organisationen (Abrahamsson, B. Andersen, J. 1999). Vilket stämmer 
väl överens med den teori om ömsesidighet som Powers teori tog upp ovan.
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3.7 Företagskultur

Organisationer förmedlar en identitet till sina medlemmar genom att ge dem 
möjligheten att veta var de står i relation till andra. Arbetsplatser, kollegor och den 
företagskultur som omger de anställda kan därför skapa starka känslor som identitet,
säkerhet och tillhörighet, öppenhet och ärlighet, kärlek och uppskattning, sociala och 
kulturella regler, frihet och ansvar, stöd, kontroll och styrka samt medlemskap.
Med hjälp av regler över hur arbetet ska utföras, organisationskultur, regler och 
procedurer, struktur, ledarstil och belöningar kan organisationer påverka sina 
medarbetares arbets- och livsperspektiv (Kakabadse & Kakabadse, 2000).

Allcorn (1995) menar att den kultur som skapar positiva känslor som exempelvis 
självförtroende, delaktighet, bemyndigande och effektivitet även skapar säkerhet och 
förtroende bland medarbetarna. Detta gör det möjligt för dem att ta större ansvar och 
se förändringar som möjligheter. Organisationer där anställdas möjligheter till 
utveckling är begränsade, där arbetet är monotont och där medarbetare isoleras har en 
motsatt verkan. Dessa medarbetare upplever istället känslor som hjälplöshet, 
misstänksamhet, oro och känner sig vilseledda. Dessa individer kommer att uppfatta 
förändring som ett hot vilket de kommer att skydda sig från genom olika omedvetna 
psykologiska försvarsmekanismer. Mekanismerna kan exempelvis ta sig uttryck i att 
individerna ignorerar chefers och lednings beslut.
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4. Framtidstro och vidareutveckling

Outsourcingen av kundvårdsavdelningen hos Core Competence till Telefongänget 
påverkade respondenternas framtidsutsikter på olika sätt, men gemensamt för samtliga 
respondenter var att de ställde sig negativa till outsourcingen. Företagsledningens 
delgivande om att en outsourcing skulle genomföras väckte ilska hos medarbetarna 
riktad mot dem som fattat beslutet, företagsledningen. En av respondenterna 
förklarade att de kände sig övergivna av Core Competence och att de var negativt 
inställda till att arbeta på ett callcenter. 

Så vi såg oss som Core Competensare och vi kände lite grann att vi blev satta på en 
öde ö här ihop med --- (annat land) storskojare! Lite så känner man tyvärr inför 
callcenterbranschen.

4.1 Anställningstrygghet

Respondent B berättar att det var på grund av den dåliga arbetsmarknaden som få 
valde att lämna arbetsplatsen trots att de var missnöjda över beslutet att 
avdelningen outsourcades till Telefongänget:

Intervjuaren: Var det många som slutade när --- blev ---? 
Respondenten: Neeej…
Intervjuaren: Eller som funderade på att sluta? 
Respondenten: Ja! De funderande nog mer på att sluta, men de gjorde det väl inte i 
och med att arbetssituationen såg ut som den gör. 

Vad gäller frågan huruvida respondenterna kände att deras jobb var hotade 
divergerade svaren, respondent A upplevde ingen risk att han skulle mista sitt jobb 
medan respondent C upplevde det motsatta. Den främsta anledningen, som vi kan se, 
till att respondent A inte kände att hans jobb vara i fara berodde på att A besatt 
värdefull kunskap och kompetens som Telefongänget var i behov. A uttrycker sig på 
följande sätt:

Intervjuaren: Men du var alltså aldrig orolig för att du skulle bli av med jobbet.
Respondenten: På något sätt inte… Därför att jag visste att… På något sätt så måste 
det här ordna sig. På sikt så behöver Core Competence en viss typ av tjänst eller 
service som de inte kunde få av Telefongänget. Inte på ordinarie väg. Lite kaxigt 
tänkt men lite så.

Trots att respondent A var säker på att få behålla jobbet, som han för övrigt trivdes 
väldigt bra med, valde han att undersöka vilka andra arbetsmöjligheter som fanns. 
Han kontaktade sin tidigare arbetsgivare men valde slutligen att jobba kvar hos 
Telefongänget. Att respondent A valde att kontakta sin tidigare arbetsgivare tolkar vi 
som en handling som syftar till att gardera sig mot eventuellt missnöje vid sin 
anställning hos Telefongänget; anledningen till att han valt att gardera sig uppfattar vi 
bero på att han kände sig osäker och stressad över de kommande förändringarna.
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Yousefs studie om anställningstrygghetens inverkan på de anställdas prestation har 
visat att variablerna anställningstrygghet och prestation korrelerar positivt. 
Med denna bakgrund anser vi att medarbetare riskerar att prestera sämre vid 
arbetsotrygghet än vid hög anställningstrygghet. Vi har funnit flera förhållanden som 
påverkat anställningstryggheten negativt, som exempelvis att flera deltidsanställda 
blev avskedade och att Telefongänget genomförde omfattande kostnadsbesparingar. 
C berättar: 

Man ska dra in på det och man ska inte köpa det för att det var för dyrt och... Så till 
slut så tappar man ju arbetsglädjen på grund av att man inte får det bra runt 
omkring sig.

Minskad anställningstrygghet medför också en rad andra negativa konsekvenser,
som exempelvis sämre stämning på arbetsplatsen, fusk och sämre service till 
kunderna. Vittnesmål om att dessa försämringar förekommit har vi funnit i våra 
intervjuer.

4.2 Avancemang

Enligt tvåfaktorteorin är möjligheten till avancemang en motivationsfaktor, vi anser 
därför att avsaknad av denna möjlighet har negativ inverkan på anställdas motivation 
till att uppnå bra resultat, vilket i sin tur har en negativ inverkan på organisationens 
prestation. Möjlighet till avancemang är förutom att vara en motivationsfaktor även en 
faktor som Enbom menar skapar arbetsglädje. Nedan, tolkar vi respondenternas 
uttalanden om de upplevda möjligheterna till avancemang hos Telefongänget och hos 
Core Competence.

Möjligheten till avancemang på callcentret uppfattades som låg av samtliga 
respondenter. När vi frågade respondent A om han såg några möjligheter till 
avancemang svarade han:

Respondenten: Ja, jag kan säga att på Telefongänget-tiden så pratade vi inte ens om 
befordringar. Därför att vi visste att vi satt i lilla -- och huvudkontoret ligger 
utomlands… Vad kan du avancera till på en kundvårdsavdelning? Platschef?

Vi har tolkat uttalandet som att respondent A upplevde möjligheterna till avancemang 
hos Telefongänget som små på grund av att resten av Telefongängets organisation var 
placerad utomlands. 

Respondent B ansåg också att det var svårt att avancera i denna typ av 
organisation främst för att övriga organisationen var placerad utomlands.
C gav inget tydligt svar på frågan om karriärmöjligheterna minskade i samband 
med övergången till Telefongänget. Han lyfte istället fram en annan dimension av 
vad som skapar motivation när han beskrev hur en befordran hos Telefongänget 
och andra callcenterföretag inte innebär en löneökning som uppväger merarbetet.
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C uttrycker sig ironiskt:

Intervjuaren: Kände du att dina karriärmöjligheter ökade eller minskade i samband 
med att er avdelning outsourcades?
Respondenten: Det man lite kände… Någonstans på något sätt… Så kan jag tänka 
mig att det i vissa fall är mycket lätt att få befordran eftersom man i branschen 
använder sig mycket av titlar. Och en befordran i den typen av företag innebär att 
du får tre gånger så mycket ansvar, dubbelt så mycket jobb och tusen kronor mer i 
månaden. Och en schysst titel, och egna visitkort, och egen mobil. Det blir väl bra 
eller? 

Som vi ser det visar intervjusvaren att medarbetarnas upplevda möjlighet till att 
avancera minskade efter att kundvårdsavdelningen outsourcats, det ansågs inte heller 
intressant att avancera till positionerna som fanns på samma ort. 
Eftersom möjligheterna att avancera upplevdes som lägre hos Telefongänget än under 
anställningen hos Core Competence så bör även, enligt tvåfaktorteorin och Enbom, 
motivationen och arbetsglädjen hos de anställda sjunkit.

4.3 Vidareutbildning

Callcentrets ledning hade som målsättning att organisationen skulle växa, 
detta skedde också men utan att de anställda fick möjligheten att vidareutbildas trots 
att de skulle besvara fler frågetyper i samband med att kundbasen utökades. Detta 
upplevdes som mer krävande:

Intervjuaren: Fick ni oftare utbildning när ni arbetade för Core Competence? 
Respondenten: Nej… Men ifrån början hade vi färre kunder och färre modeller att 
hålla reda på så då kunde vem som helst egentligen ha lärt sig lite utantill-repliker 
och klarat sig bra på det. Nu krävs det egentligen mer. Men i den här branschen 
vidareutbildas ingen, höll jag på att säga, om man inte tar steget dit själv.

Enligt Enboms studie skapar möjligheten till vidareutbildning arbetsglädje hos 
anställda. Möjligheten till vidareutveckling tas även upp av Hertzberg som menar att 
det är en motivationsfaktor. Vi tror därför att bristen på vidareutbildningar påverkade 
motivationen och arbetsglädjen negativt. Av respondentens svar kan vi också tolka att 
det bildades ett kunskapsglapp för medarbetarna och att de nu tvingas svara på frågor 
som egentligen ligger utanför deras kompetens.  I samband med detta tror vi också att 
stressen för de anställda ökat.
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5. Övervakning, kontroll och frihet 

Möjligheten att själv styra över sitt arbete, friheten att veta att det arbete du utför inte 
kommer att utsättas för kontroller på grund av organisationens ”policys och politik”, 
är alla medverkande krafter som styr förekomsten av arbetsglädje och dess motsats, 
vantrivsel. Våra respondenters svar tyder på att övervakningen ökat och friheten 
minskat sedan avdelningen outsourcats. I detta avsnitt redogör vi för vår analys av hur 
detta kan ha påverkat de anställda.  

5.1 Övervakning och frihet

Att tillfredsställelse är viktigt för arbetsglädjen ser vi hos flertalet av våra källor, 
detta bekräftas även av respondent A som uttrycker sig enligt följande:

Men det ska jag säga… Att jag får en egen tillfredsställelse i att lösa vissa problem. 
Och det kan ingen ta ifrån mig vad de än gör. Visst sänk min lön, ge mig 1000 kr i 
månaden. Jag väljer då om jag vill göra jobbet eller inte. Men vad jag väljer framför 
allt den tillfredsställelsen över att ha gjort det. Den kan ingen ta ifrån mig eller göra 
någonting åt. Och det är gånger som jag har gått emot allas rekommendationer och 
order till och med.

En sammanfattning av teorin kring hur arbetsglädje och motivation skapas är
att arbetsglädje skapas av det erkännande och den tillfredsställelse som arbetet ger 
samt att motivation skapas av att individen känner tillfredsställelse över att reda ut 
problem och följa utfallet av det egna arbetet. En förutsättning för att kunna utföra 
arbetet på ett sådant sätt som skapar tillfredsställelse, arbetsglädje och motivation 
menar vi är möjligheten för anställda att själva styra över arbetet. Nedan redogör vi 
för de förändringar som skedde för medarbetarna sedan de börjat sin anställning hos 
Telefongänget och analyserar hur deras motivation och arbetsglädje förändrades. 

Telefongängets företagsledning hade som målsättning att minska kostnaderna och 
effektivisera arbetet. Därför infördes hårdare styrsystem och kontroller med avsikt att 
pressa ner samtalstiderna med 25 procent och därmed öka prestationsnivåerna. 
Dessa styrmedel bestod av ett system som mycket detaljerat förde statistik över 
medarbetarnas svarstider och tider för in- och utloggning. Den ökade tidspressen 
höjde dock inte bara prestationerna i form av lägre svarstider per kund utan upplevdes 
också minska handlingsfriheten och utrymmet för kreativitet samt eget ansvar. 
Våra respondenters uttalanden pekar på att den nya styrningen starkt påverkade deras 
möjligheter att hjälpa kunderna, vilket medförde att flera av de tidigare faktorerna 
som ökat motivationen bland de anställda försvann och ersattes med känslor av 
maktlöshet, stress och en uppfattning om att arbetet förlorat mening. Som exempel på 
detta följer två utdrag ur våra intervjuer med respondent B och C:

Man ska dra in på det och man ska inte köpa det för att det var för dyrt och... Så till 
slut så tappar man ju arbetsglädjen på grund av att man inte får det bra runt 
omkring sig.
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Respondenten: Ja alltså att sitta och ta skit av folk, och aldrig känna att du har 
utrymmet att agera för att göra folk glada, det vill säga lösa problem på ett vettigt 
sätt… Då… Det är lite dödande. Du har inte tid att laborera, du har inte tid att 
undersöka saker och ting. Det är själsdödande.
Intervjuaren: Var det bättre när ni arbetade för Core Competence?
Respondenten: Ja, ja det vill jag påstå.

Intervjumaterialet visar också att de anställdas möjligheter att påverka sin 
arbetssituation och beslut minskade till följd av outsourcingen. Detta på grund av den 
nya företagskulturen och det faktum att företagsledningen och andra beslutsfattande 
organ var stationerade utomlands.

Intervjuaren: Kände du dig mindre uppskattad då när de drog in på allting?
Respondenten: Självklart! Då var det ju den här --- (nämner en chef) som styrde. Vi 
hade ju liksom inget att säga till om, det var ju de som bestämde. Så är det! Man får 
ju liksom inte sin röst hörd. Man kan ju aldrig få lägga in önskemål och få det 
behandlat för så fungerar det inte. Det blir för stort!

För att hantera situationen, som blivit allt mer stressfylld, uppfann de anställda 
metoder för att kringgå mätsystemen. Genom att lägga på luren mitt under pågående 
samtal så minskade den genomsnittliga svarstiden för medarbetaren som på så sätt 
förbättrade sin statistik och ökade sina chanser att bli ”månadens anställd”.
Ett annat knep som framförts är att ge kunderna mycket korta direktiv och sedan be 
kunden återkomma. Det förekommer också ibland att det ges direktiv som 
medarbetaren de facto vet inte löser kundens problem. Detta med en förhoppning om 
att kunden inte ringer tillbaka eller att samtalet då kopplas till en annan medarbetare 
som får ta hand om det tidsödande samtalet. Varca har i sin studie påvisat att 
förekomsten av stress skapar rollkonflikt och hög arbetsbelastning orsakar en lägre 
kvalité på de tjänster som erbjuds. Intervjuerna med de anställda på 
kundvårdsavdelningen visar liknande resultat, där ökad kontroll och sparåtgärder 
medfört en ökad stress som resulterat i försämrade prestationer och en sänkt 
servicenivå.

Enligt tvåfaktorteorin anses övervakning av de anställda vara en variabel som skapar 
vantrivsel på jobbet, det vill säga en hygienfaktor. I detta fall gör sig vantrivsel tydligt 
gällande på grund av den konstanta övervakningen av de anställda. Förutom att 
övervakning kan skapa vantrivsel på arbetsplatser menar Enbom att det även påverkar 
arbetsglädjen negativt. Hon menar att arbetsglädje skapas när anställda får arbeta 
självständigt, utan efterföljande kontroller, vilket är det motsatta förhållandet till 
övervakningen vid callcentret. 
Hackman & Oldham anser också att frihet i arbetet är viktigt då det styr graden av 
upplevt ansvar. Det är därför vår tolkning att den hårda övervakningen och de strikta 
rutinerna fick de anställda att känna sig mindre motiverade till sina arbetsuppgifter 
och att arbetsglädjen sjönk.
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Vi har förstått respondenternas utsagor som att de anställda tidigare fick en hög
tillfredställelse av att hjälpa slutkunderna men att de efter outsourcingen inte längre 
kände att arbetsuppgifterna var lika givande eller meningsfulla eftersom de inte längre 
kände att de hade resurser att utföra sitt arbete på ett för dem själva och kunderna 
tillfredställande sätt. Arbetsuppgifternas signifikans och arbetsidentiteten har därför 
minskat vilket enligt Hackman & Oldham också minskar graden av meningsfullhet 
för medarbetaren något som Enbom menar är viktigt för att skapa arbetsglädje. 
Att de anställda trivs med arbetsuppgifterna de utför, att dessa är intressanta och 
utvecklande, är enligt tvåfaktorteorin en motivationsfaktor som är viktig för att de 
anställda ska känna sig motiverade. Detta leder oss att tro att motivationen minskade
och att arbetsglädjen sjönk ytterligare.
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6. Arbetsmiljö, stress och uppskattning

6.1 Förmåner och andra arbetsvillkor

I samband med outsourcingen förändras arbetsvillkoren för de anställda. Enklare 
förmåner som frukt på jobbet och ”andra småsaker” försvann tillsammans med 
friskvårdsbidrag, dock blev massage och gratis kaffe kvar efter att personalchefen 
tagit strid för de anställdas sak. En av respondenterna beskrev hur han ansåg att 
skillnaden mellan att arbeta på Core Competence och Telefongänget var att ingenting 
fick lov att kosta någonting längre. 
Trots att vissa förmåner slutligen blev kvar verkar arbetsgivaren inte ansträngt sig för 
att visa medarbetarna sin uppskattning, utan främst eftersträvat att göra
kostnadsreduceringar. Som vi förstått respondenterna var de missnöjda med 
förändringarna som outsourcingen innebar och det medförde att entusiasmen och 
engagemanget försvann, delvis på grund av att den nya arbetsgivaren inte såg till de 
anställdas bästa.

6.2 Från inhouse till callcenter

Vi har noterat att flertalet av de negativa förändringarna ovan tillhör 
callcenterbranschens karaktäristika egenskaper. Övervakning, prestationsmätning, 
styrning, stress, och en hög grad av specialisering där medarbetaren inte får chansen 
att hjälpa kunden till dess problemet är löst är alla vanligen förekommande 
stressfaktorer för anställda på callcenter. Liksom i vårt fall är det också vanligt att 
medarbetare vid callcenter är mer negativa till sitt arbete än vad medarbetare är i 
andra branscher och att de gärna söker sig därifrån. 

Atkinson & Williams har i en studie om lågstatusyrken funnit 12 olika kännetecken 
för lågstatusyrken. Av dessa har vi identifierat 9 hos vår undersökningsgrupp. 
Dessa faktorer är: låg lön, få förmåner, dålig arbetsmiljö, låg motivation, lågt 
självförtroende, vantrivsel, låga förväntningar samt låg vilja att prestera väl. Av dessa 
var det endast en, små chanser till vidareutbildning, som tidigare präglade 
respondenternas arbetsplats. Utifrån denna analys anser vi att vi med stor säkerhet 
kunna påstå att medarbetarnas arbetssituation försämrades som resultat av 
outsourcingen och, med hänvisning till analyser ovan, att detta även fick 
konsekvenser för deras motivation, arbetsglädje och Telefongängets servicenivå.

6.3 Uppskattning och yrkesstolthet

Enligt tvåfaktorteorin är uppskattning en motivationsfaktor, vid förfrågan om de 
anställda kände att deras arbetsinsats uppskattades hos den nya arbetsgivaren svarade
A att han besatt särskilt kompetens som gjorde att han särbehandlades av 
Telefongänget men att de andra medarbetarna verkade uppfattas som 
”produktionsmedel” eller ”kreatur” med tanke på den styrning och kontroll som de 
utsattes för. Respondent C berättade att han kände att ingen brydde sig om dem längre 
och att yrkesstoltheten försvann helt till följd av detta och besparingsåtgärderna som 
genomförts sedan den nya arbetsgivaren tog över driften.
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Intervjuaren: Om man tittar lite på yrkesstoltheten, tror du att den förändrades för 
avdelningen i stort?
Respondenten: Ja, japp! Den försvann… I många fall… Den försvann… Verkligen… 
(Med nedstämd ton)
Intervjuaren: Vad berodde det på?
Respondenten: Att du inte hade utrymme att… eller förutsättningar att göra ett bra 
jobb. Det har du ju inte när du jobbar under tidspress. (Tystnad) Det vågar jag 
påstå. Och när du inte har någon som bryr sig.

  
Respondent A beskriver hur ingångslönerna sjönk efter outsourcingen och att han 
upplevde att lönerna för de anställda frystes. En fryst lön och sänkta ingångslöner 
anser vi ha påverkat de anställdas motivation negativt eftersom lön är ett av få sätt en 
arbetsgivare kan visa sin uppskattning på. En reflektion över konsekvenserna visar, 
med hjälp av tvåfaktorteorin, att missnöje vad gäller två av hygienfaktorerna 
uppkommit: ekonomisk ersättning och organisationens politik och administration. 
Telefongängets nya lönepolicy var en del av besparingarna som infördes efter 
outsourcingen. Eftersom den nya policyn inte var förmånlig för de anställda och de 
hade en negativ inställning till den så skapades vantrivsel. Vi anser att denna analys 
också överensstämmer med respondenternas intervjusvar.

6.4 Sjukfrånvaro

Enligt Sprigg m.fl. (2003) och Holland (2003) toppar callcenter listan över stressiga 
arbetsplatser. Situationen är enligt dem värst för personer som arbetar där styrningen 
och kontrollen är hög, där kontrakten är permanenta, där prestationen mäts och där de 
anställda inte är intresserade av att arbeta på ett callcenter. Dessa faktorer, som tyder 
på en dålig arbetsmiljö och skapar vantrivsel stämmer mycket väl in på uppgifterna vi 
fått genom våra intervjuer. I samband med den stress som uppkommer vid 
omstruktureringar av olika slag och vid arbete på callcenter är det också vanligt med 
en ökad sjukfrånvaro. Därför anser vi att en ökad sjukfrånvaro kan fungera som en 
indikator för hur den försämrade arbetsmiljön påverkade de anställda. 

Eftersom medarbetarna på avdelningen just genomgått en omstrukturering som 
medfört en organisatorisk förflyttning, det vill säga från att driva verksamheten 
inhouse till att bli ett callcenter, kunde det förväntas att sjukfrånvaron på avdelningen
ökat väsentligt. Respondent C berättar:

Respondenten: Ja, visst är det så. Visst är det så. När du säger det faktiskt så 
kommer jag att tänka på två tre killar i form av sjukfrånvaro. Jag tror den kanske 
ökade något. Jag vet inte. Det var en del långtidssjukskrivningar på slutet.
Intervjuaren: Personer som gick in i väggen av stress eller som var trötta på 
situationen?
Respondenten: Alltså yngre killar som inte palla lite press. Så ser jag det. Definitivt 
så blev… Det var själsdödande... det sista… att jobba med supporten! Visst var det 
det.
Intervjuaren: Hur menar du då?
Respondenten: Ja alltså att sitta och ta skit av folk, och aldrig känna att du har 
utrymmet att agera för att göra folk glada, det vill säga lösa problem på ett vettigt 
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sätt… Då… Det är lite dödande. Du har inte tid att laborera, du har inte tid att 
undersöka saker och ting. Det är själsdödande.
Intervjuaren: Var det bättre när ni arbetade för Core Competence?
Respondenten: Ja, ja det vill jag påstå.

Respondenten beskriver hur ”ett par yngre killar” sjukskrevs, på grund av att de inte 
”pallade lite press”. Med hänsyn till den bakgrund som vi känner till, det vill säga att 
stressen ökade, förmåner drogs in och att outsourcingen i sig var mycket omtumlande 
tolkar vi respondentens uppgifter som att sjukfrånvaron de facto ökade, men att denna 
ökning var marginell.

Vår sammantagna tolkning är att de anställdas små möjligheter att påverka beslut, 
deras monotona arbetsuppgifter, övervakningen och den låga uppskattningen som den 
nya arbetsgivaren visade, försämrade arbetssituationen för de anställda vilket visade 
sig som en ökad sjukfrånvaro, om än marginellt.
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7. Lojalitet

Lojalitet innefattar bland annat intresset en medarbetare har för att stanna kvar hos en 
arbetsgivare, att arbeta sena kvällar, behålla företagshemligheter, hjälpa kollegor och 
att kämpa för att uppnå företagets mål. I det här avsnittet diskuterar vi det material 
våra intervjuer gett och sammankopplar det med teori om företagskultur och lojalitet 
för att få en insyn i hur medarbetarnas lojalitet förändrats. 

7.1 Företagskultur

Företagskultur och relationen till kollegor vid en arbetsplats kan skapa starka känslor 
som identitet, säkerhet och tillhörighet. Därför frågade vi respondenterna hur de
upplevde den gamla respektive den nya företagskulturen. Respondent A berättade att 
han känt att det var kul att arbeta hos Core Competence för att ”det var något nytt och 
fräckt med massa tokiga människor som jobbade arslet av sig för att uppnå en 
gemensam grej som var något outforskat”. Tillsammans med andra uttalanden från 
respondent A, som att hans arbetskamrater på Core Competence fortfarande är som 
hans familj och att han aldrig skulle ha gått över till en konkurrent för att han blev 
erbjuden en högre lön, har vi förstått att han identifierade sig väldigt starkt med Core 
Competence organisation och dess medlemmar. 

Närhet till arbetskamrater och grupptillhörighet finns enligt Enbom bland faktorerna 
som skapar arbetslust, varför vi tror att kulturen hos Core Competence haft en positiv 
påverkan på de anställda. Företagskulturen hos Telefongänget är till synes inte alls 
lika stimulerande för arbetsglädjen utan om denna uttrycker sig respondenterna
mycket negativt varför vi gör tolkningen att denna företagskultur istället har en 
hämmande effekt på respondentens arbetsglädje. 

Intervjuaren: Kan du beskriva den lite grann. Kulturen och sättet att se på saker och 
ting?
Respondenten: Den andan som Telefongänget ville sprida, som blev mer och mer 
påtaglig som tiden gick. Det var ju ”arbeta mer, gör mer på de timmar du är på 
jobbet. Svara i telefonen är ditt jobb, var hypereffektiv, och klaga inte”. Det var 
ungefär den allmänna… deras attityd, men det är mycket branschen. Det är rena
slavkontrakten.

En outsourcing är ofta omtumlande för medarbetare eftersom den gamla 
företagskulturen måste bytas ut mot en ny. I våra intervjuer framkom det att 
outsourcingen även förändrade informella strukturer som fanns på avdelningen vilket 
medförde att tidigare privilegier, intern status och anseende försvann för vissa 
medarbetare. Ett sätt att se på konsekvenserna av en sådan förändring är att det har en 
negativ inverkan på dessa medarbetares inställning till outsourcingen eftersom deras 
situation och status försämrades.
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7.2 Lojalitet mot den tidigare arbetsgivaren

Tidigare studier har visat att medarbetare som genomgår en företagsförsäljning och en 
outsourcing, på liknande sätt som våra respondenter gjort, ofta ifrågasätter det fokus 
som ägarna lägger på aktievärden och kortsiktiga ekonomiska resultat. När dessa 
faktorer prioriteras över riskerna som förknippas med förlusten av de anställdas 
kompetens så minskar lojaliteten hos medarbetarna som drabbas. Anledningen är att 
de anställda uppfattar beslutet som att ägarna ser dem som mindre viktiga, vilket får 
dem att känna sig ouppskattade. Uttalanden från respondenterna pekar dock starkt på 
att lojalitet kan ligger kvar hos den gamla arbetsgivaren. 

Respondenten: Ja, jag tror att lojaliteten mot Core Competence och Core 
Competences kunder ökade. Det blir jo så att det är först i nödsituationer och krig 
som man verkligen börjar se verkligheten. Jo, konstigt nog, trots att det lite var Core 
Competence som sköt sig själva i foten så ökade nog lojaliteten från min sida. Det 
var ju mina gamla kollegor. De hamnade ju också i den jobbig situation. Det var ju 
inte bara jag. Det gjorde nog att lojaliteten ökade. Man blev mer mån om att det här 
måste ju bli bra för Core Competences del, och gentemot kunden då underförstått. 
Intervjuaren: För att de behöver dig?
Respondenten: Ja, ungefär så.

Vi frågar oss hur det kommer sig att denna lojalitet bestått? För att besvara frågan 
behöver vi få en bättre förståelse för begreppet lojalitet. Organisatoriskt engagemang, 
eller lojalitet, består enligt Allen & Meyer av tre olika dimensioner: känslomässigt, 
normativt och varaktigt engagemang/förpliktelse. Vår tolkning av intervjumaterialet 
är att samtliga dessa tre dimensioner gjort sig gällande hos våra respondenter. 
De anställda har i citaten ovan uppvisat att de känner ett starkt emotionellt band till 
den gamla arbetsgivaren och att de fortfarande identifierar sig med dennes 
organisation. De har visat att de känner en skyldighet att hjälpa sina gamla kollegor då 
de också försatts i en svår situation. 

Respondent A påpekar att lojaliteten är riktad mot de gamla kollegerna vid Core 
Competence och inte mot företagsledningen:

Och jag kände en feedback att Core Competence var bekymrade över vad som var 
gjort ovanför deras huvuden av deras ägare. Eller det blir så fel när man säger Core 
Competence, när man säger Core Competence så menar man ju det Core 
Competence som är på gräsrotsnivå. Inte om ägarna. De har jag inget emot men det 
är två olika läger. Det är jag övertygad om. Jag upplevde aldrig att Core 
Competence tyckte att det här var skitbra, däremot som upplevde man ju att ägarna 
tyckte de hade gjort något som var riktigt smart. Fast att det nog var väldigt klantigt 
kanske.

Uttalandet tyder på att respondenten skiljer mellan företagsledning och kollegor.
Vår uppfattning är att detta möjliggjort för den anställde att förlägga skulden för 
outsourcingen och hela sitt missnöje på ledningen och den nya arbetsgivaren 
samtidigt som lojaliteten mot de gamla kollegorna vid Core Competence var 
oförändrad. 
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Arbetsplatser, kollegor och den företagskultur som omger dem kan skapa starka 
känslor som tillhörighet, ärlighet, kärlek och uppskattning samt ansvar. I intervjun 
med respondent A framkom det att han upplevde att uppskattningen ökat från de 
gamla kollegorna. Han beskrev hur han trodde att Core Competence kände att de 
förlorat kontrollen över avdelningen och kundservicen efter outsourcingen och att han 
som en av deras få kontaktpersoner därmed fick en viktig roll vilket yttrade sig som 
en ökad uppskattning från Core Competence. Han beskrev också hur han fortfarande 
kände ett starkt emotionellt band till de forna kollegorna och hur han kände ett ansvar 
för att hjälpa dem i deras svåra situation. Dessa emotionella band har troligtvis
överlevt outsourcingen just tack vare den fortsatta kontakt som respondenten haft med 
gamla kollegor. Den ökade uppskattning och betydelse som respondenten känt kan 
också ha övertrumfat negativa känslor som en outsourcing enligt andra studier ofta
ger upphov till.

Enligt Kakabadse & Kakabadse kan outsourcing vara mer splittrande än andra 
omstruktureringar eftersom det kan leda till en sönderdelning av en existerande 
organisationskultur. Vi tror att detta drabbade många av medarbetarna värre än vad 
det drabbade våra respondenter ovan, eftersom dessa fortfarande upplevde en kontakt 
och en närhet till den gamla organisationen. Vi frågar oss därför hur lojaliteten 
påverkats för de medarbetare vars arbete inte längre innebär någon kontakt de gamla 
kollegorna? På denna punkt har vi dessvärre inte tillgång till något personligt 
vittnesmål utan får förlita oss på våra respondenter som observatörer och befintlig 
teori.

Respondenterna har beskrivit hur en positiv arbetsmiljö förvandlats till en negativ. 
En miljö som var stressig, hade färre förmåner, där styrning och kontroll ökat, där 
medarbetarna behandlades som ”kreatur” och endast sågs som ett produktionsmedel 
och där de upplevde sig isolerade från den nya ledningen och stod utan möjligheter att 
påverka sin situation eller beslut.

Allcorn menar att den kultur som skapar positiva känslor som exempelvis 
självförtroende, delaktighet, bemyndigande och effektivitet också skapar säkerhet och 
förtroende bland medarbetarna vilket gör det möjligt för de att ta större ansvar och se 
förändringar som möjligheter. Organisationer som däremot minskar sina anställdas 
möjligheter till utveckling, där arbetet är monotont och där medarbetarna isoleras har 
en motsatt verkan. Dessa medarbetare upplever istället känslor som hjälplöshet, 
misstänksamhet, oro och känner sig vilseledda. De kommer att uppfatta förändring 
som ett hot, vilket de kommer att skydda sig från genom olika omedvetna 
psykologiska försvarsmekanismer.

Vi har tolkat ovanstående som att medarbetarna tidigare upplevt företagskulturen som 
utvecklande. Efter övergången upplevde de istället företagskulturen som hämmande 
på grund av att den präglades av övervakning, isolering och stress. I samband med 
outsourcingen, bröts den yrkesmässiga och sociala kontakten mellan medarbetarna på 
Telefongänget och Core Competence. Eftersom medarbetarna då inte längre kunde 
visas samma uppskattning, och emotionella band inte kunde underhållas, 
så eliminerades också möjligheten för de anställda att fortsätta att känna samma 
delaktighet i organisationen. Vår tolkning är därför att lojaliteten minskat hos de 
medarbetare som inte haft någon fortsatt kontakt med de tidigare kollegorna.
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7.3 Lojalitet mot den nya arbetsgivaren

Powers tar upp 16 olika faktorer som indikerar lojalitet hos medarbetare. 
Vi har jämfört dessa faktorer med uttalanden från våra respondenter och funnit att 
medarbetarna på Telefongänget endast uppfyller en av dessa, faktorn: kommer med 
förslag på förbättringar. Bland resterande lojalitetsfaktorer har vi funnit att de direkt 
brutit mot: vill arbeta kvar i organisationen, håller tyst om företagshemligheter, agerar 
ambassadör för företaget, följer reglerna, skvallrar och fuskar inte samt följer order. 
Faktorerna: köper företagets produkter och deltar i företagets 
välgörenhetsengagemang anser vi inaktuella att analysera i vårt fall. Resterande fem 
faktorer har på grund av bristande intervjumaterial inte behandlats. Vår tolkning är att 
ovanstående tyder på en att någon lojalitet för den nya arbetsgivaren inte existerar, 
frågan vi kommer att behandla nedan är varför?

En outsourcing innebär omstruktureringar som på många vis liknar de som sker vid 
uppsägningar. Det är då vanligt att de anställda reagerar med oro, misstro, förlorad 
moral, låg tilltro till ledningen och förhoppningar om att kunna återvända till den 
gamla arbetsgivaren igen. Detta stämmer väl överens med det vi funnit i våra 
intervjuer och vi tolkar det som en förklaring till varför de anställda vi talat med inte 
kände någon lojalitet till den nya arbetsgivaren och inte heller uppskattade försök till 
att bygga en god relation som den nya arbetsgivaren gjorde. Nedan finns exempel på 
uttalanden där respondenten visar en ovilja att ta till sig den nya kulturen på 
Telefongänget och uttrycker sin förhoppning om att ta sig tillbaka till Core 
Competence.

Respondenten: …Successivt under vintern så smälte vi väl in även om vi inte gillade 
läget och ganska tidigt så började ju tankar och funderingar på hur man skulle 
komma under Core Competence-huset igen och hur länge det här skulle kunna gå. 
För vi upptäckte, tyckte vi, ganska fort att det här det kommer aldrig att funka.    
Intervjuaren: Hur menar du, det kommer inte att funka?
Respondenten: Annan kultur. Helt annan kultur och attityd.

Försök till visad uppskattning som den nya arbetsgivaren gjorde möttes inte heller 
med öppna armar. Nedan förklarar respondenten tydligt sin skepticism mot försök till 
lugnanden som den nya arbetsgivaren visade honom.

Man kan säga såhär, jag fick inget erbjudande från något håll. Däremot fick jag 
reda på väldigt fort när Telefongänget kom hit, det vill säga platschefen upplyste 
mig om, att de såg mig som en mycket viktigt person och det var av yttersta vikt att 
jag stannade kvar i företaget. Bla bla bla. Men det är klart, jag och några till hade 
mycket av kunskapen som de behövde. Så de ville nog först och främst bara försäkra 
sig om att vi inte skulle sticka. Men om jag hade känt för det så hade jag gjort det 
ändå, då hade jag skitit i det. Men de ville få oss att bli lite lojala, ett sätt var att
bjuda upp mig särskilt till --- och bli kompis med företaget.

Enligt Malhotra & Mukherjee kan lojalitet mätas som individens engagemang och 
identifiering med organisationen samt hans önskan att stanna kvar i den. 
Förmågan att känna lojalitet och engagemang är således högst beroende av en vilja att 
arbeta för den nya organisationen. I våra intervjuer har vi funnit att denna vilja varit 
obefintlig, respondenterna har uttryckt sig negativt om både callcenterbranschen som 
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sådan och Telefongängets styrmetoder och mål. Vilket sammantaget innebär att det
inte funnits någon grund för en lojalitet att uppstå från medarbetarnas sida.
Respondent A:

…vi såg oss som Core Competence och vi kände lite grann att vi blev satta på en öde 
ö här ihop med --- (annat land) – storskojare! Lite så känner man tyvärr inför 
callcenterbranschen.

Respondent B beskriver också hur han känner sig frikopplad från beslutsfattandet, 
vilket enligt Etizionis engagemangsmodell påverkar möjligheterna till att stimulera 
medarbetarna att känna lojalitet för Telefongänget negativt.

Intervjuare: Vad tycker du om Telefongänget?
Respondenten: Ja, trött? Jag tycker väl kanske att det var för uppstyrt, av de som 
körde det företaget.
Intervjuaren: På vilket sätt då?
Respondenten: Att de hade liksom, att de satt utomlands och liksom bestämde lite 
över huvudet på oss. Mmm.

Moskal menar att lojalitet i utbyte mot arbetstrygghet inte längre är aktuellt i dagens 
samhälle. För att skapa engagemang krävs det istället att organisationer bygger en, 
för alla parter förmånlig, situation där medarbetarna själva har incitament till att 
arbeta effektivt och agera på det sätt som är förenligt med företagets mål. 
I vår undersökning har vi funnit att Telefongänget misslyckats med att skapa dessa 
incitament. Styrningen har istället bestått av statistik, övervakning och tvång vilket 
enligt Etzioni inte ger upphov till någon äkta lojalitet.

Medarbetarna upplevde Telefongängets kontrollsystem och den konstanta 
övervakningen som misstro, vilket tillsammans med andra faktorer som indragna 
förmåner och minskade möjligheter att vara kunderna behjälpliga, ledde till att de 
anställda kände hopplöshet inför sin arbetssituation. Detta spädde på motsättningarna 
mellan de anställda och den nya ledningen. Kontrollsystemen ledde i själva verket till 
en lägre produktivitet och servicenivå eftersom medarbetarna, istället för att jobba 
hårdare, lade ner tid på att kringgå dessa genom att påverka resultaten av den statistik 
som fördes. 

Vidare kan vi se att mätsystemen gjorde att medarbetarna kände sig misstrodda och 
att det därför skapades en situation där det inte fanns någon ömsesidig lojalitet. 
Något vi ser bevis på då medarbetarna, istället för som vid äkta lojalitet sätta 
företagets mål framför sina egna, nu kringgick kontrollsystemen genom att lägga på 
luren i kundens öra för att bättra på svarsstatistiken och gynna sina egna intressen.
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8. Slutsats

I vår analys har vi försökt tolka våra respondenters uttalanden i ett större 
sammanhang. Vi har analyserat hur förändringarna som skedde i samband med 
outsourcingen påverkat medarbetarnas arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje, 
lojalitet och prestation. Nedan presenterar vi studiens slutsatser.

8.1 Arbetsmiljö

Den nya arbetsgivaren hade som målsättning att förvandla avdelningen till ett stort 
callcenter, genomföra besparingaråtgärder och höja prestationskraven genom att öka 
svarsfrekvensen. Outsourcingen innebar att fokus flyttades från kvalité till kvantitet, 
vilket drabbade de anställda genom att förmåner drogs in, lönenivåerna sjönk,
medbestämmande och status minskade, arbetsuppgifterna blev mer monotona och 
övervakningen ökade. Arbetsplatsen och villkoren kom därigenom att likna ett 
lågstatusyrkes i mycket högre utsträckning än tidigare. Trots försämrade villkor valde 
få anställda att lämna organisationen, vilket berodde på en svår arbetsmarknad.

Stress, vantrivsel och arbetsotrygghet skapade en marginell ökning av sjukfrånvaron
hos personer som inte besatt särskild kompetens, för vilka arbetssituationen och 
anställningstryggheten var bättre.

Vår slutsats är därför att de anställdas arbetsmiljö försämrades till följd av 
outsourcingen då den nya ägarens fokus och styrmetoder skiljde sig från den tidigares.

8.2 Motivation och arbetsglädje

Den nya arbetsgivarens beslutsfattande organ och huvudsakliga organisation var 
belägna utomlands. Detta medförde att medarbetarnas möjligheter till avancemang 
och medbestämmande minskade.

Möjligheten till vidareutbildning var låg både innan och efter outsourcingen. 
Därför tror vi inte att denna faktor påverkade arbetsglädjen eller motivationen mer än 
att den inte gav någon positiv effekt.
Medarbetarna hade före outsourcingen känt en tillfredsställelse över att ha funnit 
mening och tillfredsställelse i sitt arbete genom möjligheten att lösa kunders problem. 
Det var en av de främsta faktorerna som skapat motivation och arbetsglädje. På grund
av att ledningen införde besparingar och förhöjda prestationskrav som är vanliga inom 
callcenterbranschen så förändrades arbetsförutsättningarna. Arbetet blev till följd av 
detta stressigare och resurser saknades för att utföra arbetsuppgifterna på det sätt 
kunderna krävde, och som tidigare skapat arbetstillfredsställelse. Till följd av detta 
upplevde medarbetarna att arbetet blev meningslöst och de förlorade motivation samt 
yrkesstolthet. 
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8.3 Lojalitet

De anställda hade tidigare upplevt en stark och positiv företagskultur vilken efter 
outsourcingen bytts ut mot en hämmande och negativ sådan.
Trots detta kände de medarbetare, vars arbetsuppgifter inneburit en fortsatt daglig 
kontakt med gamla kollegor hos den förra arbetsgivaren, att lojaliteten mot den gamla 
organisationen bestått. Orsaken till detta är att medarbetarna fortfarande identifierade
sig som en del av denna grupp och kände sig uppskattade och behövda av de andra 
gruppmedlemmarna. Ilskan över beslutet att outsourca kundvårdsavdelningen och de 
negativa konsekvenser detta medfört, riktas enbart mot ledningen hos de båda 
företaget, då man gör en åtskillnad mellan kollegor och ledning.

Lojaliteten kvarstår inte hos de anställda vars arbete inte innebär en fortsatt daglig 
kontakt med den gamla arbetsgivaren. Detta beror på att det sociala kontraktet är 
brutet då medarbetarna saknar möjligheter att bilda och underhålla emotionella band 
med andra medlemmar i gruppen.

Någon lojalitet till den nya arbetsgivaren förekom inte för någon av grupperna ovan. 
Anledningen till detta är att den nya arbetsgivaren misslyckats med att skapa en grund 
för en ömsesidig lojalitet där det finns incitament för de anställda att dela företagets 
mål. Istället upplevde medarbetarna att de behandlades sämre än tidigare och kände 
sig ouppskattade vilket var ett resultat av sänkta lönenivåer, borttagna förmåner, 
minskat inflytande och mindre frihet i arbetet. Den bristande lojaliteten visade sig i
form av att de anställda inte ville lämna företaget och att de satte sina egna mål före 
de som ledningen satt upp.
De anställda var också både förvånade och negativa över beslutet att deras avdelning 
outsourcats. Vilket är dåliga förutsättningar för att lojalitet ska uppstå.

8.4 Servicenivå

Sparåtgärder och en ökad kontroll ledde till rollkonflikt och en hög arbetsbelastning 
för de anställda, vilket skapade en stressigare arbetssituation där de inte längre kände 
att de kunde utföra sitt arbete på ett för kunderna tillfredsställande sätt. Åtgärderna har 
bidragit till att medarbetarnas motivation sjunkit, att lojalitet för den nya arbetsgivaren 
inte kunnat uppstå samt att yrkesstoltheten försvunnit. I förlängningen har det skapat 
en situation där medarbetarna börjat sätta sina egna mål före företagets. För att 
förbättra sin egen arbetssituation har medarbetarna börjat kringgå mätsystemen och 
kontrollerna som införts genom att manipulera statistiken som sedan outsourcingen 
förs på individnivå. De ger ofta kunderna korta direktiv vilka inte löser deras problem 
i syfte att bryta ned ett långt samtal i flera korta och därmed minska sina svarstider. 
Ibland så lägger de även på luren mitt under pågående samtal. Båda fallen får 
konsekvenser för kunderna som nu tvingas ringa tillbaka och sitta i telefonkö fler 
gånger för att få sitt problem löst, vilket vi anser innebär en markant sänkning av 
servicenivån.
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8.5 Övriga resultat och förslag till fortsatt forskning

Kessler m.fl. gjorde år 2000 en fallstudie över vilka faktorer som styr hur anställda 
upplever en outsourcing. Med hjälp av enkätundersökningar undersökte de vilka 
faktorer som påverkade hur medarbetarna vid ett statligt företag upplevde en 
outsourcing där de tvingades byta arbetsgivare. Tre krafter identifierades då som 
nyckelfaktorer till medarbetarnas totala upplevelse och inställning till outsourcingen:

1. Hur de anställda behandlas av sin arbetsgivare innan outsourcingen.
2. Hur attraktiv den nya arbetsgivaren ter sig för de anställda som står inför en 

outsourcing
3. Hur de anställda behandlas efter outsourcingen.

Liksom i vår undersökning höjdes arbetsnivån efter ägarbytet men de anställda i 
Kessler m.fl. studie var ändå mycket positiva till outsourcingen. De visade till och 
med högre värden i undersökningskategorierna arbetstillfredsställelse och arbetsglädje 
än innan outsourcingen. Studiens positiva resultat tror vi beror på att det nya 
privatägda företaget erbjöd bättre villkor i form av utvecklingsmöjligheter, 
intressantare arbete, bättre lönevillkor och andra förmåner än det statliga bolaget som 
varit medarbetarnas tidigare arbetsgivare. Något som deras enkätundersökning också 
påvisat. I vår studie fann vi tvärt om att medarbetarna var negativa till outsourcingen,
delvis på grund av att de gick från ett arbete där de trivdes mycket väl till ett 
lågstatusarbete men också för att de redan innan outsourcingen genomfördes hade en 
negativ inställning till den och callcenterbranschen.
Detta tyder på att det finns stora skillnader mellan att outsourca en verksamhet där 
medarbetarna går till ett lågstatusyrke som exempelvis callcenterbranschen och där 
medarbetarna går mot en anställning med bättre utvecklingsmöjligheter, löner och 
förmåner.

Logan m.fl. (2004) har i sin studie undersökt hur medarbetare med hög 
arbetstillfredsställelse påverkas av en outsourcing. Studien består av en 
enkätundersökning bland 500 förare från ett företag inom transportindustrin.
Syftet var att förkasta eller acceptera tre hypoteser gällande hur de anställdas 
inställning till outsourcingen påverkas av inställningen till det nya företaget, 
deras nuvarande arbetstillfredsställelse och den fortsatta relation de har med den förre 
arbetsgivaren efter outsourcingen. Resultatet av studien visade en korrelation mellan 
tre variabler: En ur medarbetarnas synvinkel lyckad outsourcing, en bra 
arbetssituation med högpresterande medarbetare innan outsourcingen samt 
uppfattningen bland medarbetarna att den nya arbetsgivaren hade ett gott rykte. 
Det kanske viktigaste fyndet var att medarbetarna som hade en mycket hög 
arbetstillfredsställelse och arbetsglädje innan outsourcingen var mest missnöjda. 
I vår studie fann vi liknande resultat: Innan outsourcingen var medarbetarna mycket 
tillfredsställda med sitt arbete och hade en hög arbetsglädje, deras uppfattning om 
outsourcingen var negativ både före och efter arbetsgivarskiftet. Logan m.fl. studie 
undersökte dock inte bakomliggande faktorer till vad som skapade 
arbetstillfredsställelsen för respondenterna innan outsourcingen och det gör det svårt 
att föra analysen mellan våra olika forskningsresultat djupare. Vi frågar oss dock vilka 
faktorer som skapade arbetstillfredsställelsen och arbetsglädjen i Logan m.fl. studie 
och undrar över vad sambandet mellan en nöjd medarbetare och en negativ inställning 
till outsourcing egentligen består av.
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Det vore därför intressant med en studie som mer ingående undersöker vilka faktorer 
som påverkar medarbetarnas uppfattning om outsourcing. Framförallt hur 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse, och deras upplevda nöjdhetsgrad över 
arbetsförhållanden, påverkar deras inställning till och resultatet av en outsourcing.

Andra intressanta forskningsupplägg vi kan tänka oss är om utformningen av avtalen, 
mellan parten som outsourcar och parten som övertar en avdelning, kan förhindra att 
försämringar, liknande de vi funnit, uppkommer. Det vill säga om den försämrade 
servicen som uppstått på grund av medarbetarnas missnöje kan förhindras genom mer 
detaljerade avtal. Gainey & Klaas (2003) har tidigare kommit fram till att just avtalens 
utformning har en stor påverkan på nöjdhetsgraden för företag som outsourcar 
utbildningen av sin personal. Frågan är om denna princip även gäller för 
callcenterbranschen.
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Bilagor

Ramverk för intervjuer

Intervjun ligger till grund för vår kandidatuppsats på ekonomlinjen vid Stockholms 
Universitet.

Syften med intervjun är att fånga upp medarbetares upplevelser och perspektiv vid en 
outsourcing.

Jag kommer att ställa frågor om vad som hände och hur det påverkade dig, din 
arbetsmiljö, arbetsglädje och avdelningens arbete i sig. 

Uppgifterna du lämnar är konfidentiella och jag kommer alltså inte kommer att gå ut 
med vare sig ditt namn eller några företagsnamn som gör att dina svar kan spåras 
tillbaka till dig.
Om det är någon fråga som du tycker känns obekväm, eller som du inte kan svara på 
så är det ok.

Jag kommer att spela in och transkribera vår konversation. Efter att transkriberingen 
skett så kommer ljudinspelningen att raderas och dina uppgifter kommer endast att gå 
under benämningen ”Respondent A, B, C”.

Tidsuppskattning: 40 minuter



36

Intervjuguide

Inledning
- Beskriv hur du kände när du fick beslutet om att --- skulle bli ---?
- Var du positiv/negativ? Varför? Orolig inför framtiden?

Nya arbetsgivaren
- Vad hade den nya arbetsgivaren för mål? Hur kände du inför dessa mål? Var 

det viktigt för dig att uppfylla dem?
- Hur kände du inför att arbeta på ett callcenter istället för ett litet bolag som --?
- Hur uppfattade du möjligheterna till befordring?
- Beskriv det arbete du gjorde för ---!
- Finns det några skillnader mellan din roll på --- och den roll du fick på ---? 

Förändrades din arbetsroll när du gick över till att jobba för ---? 
- Hur förändrades ditt arbetssätt?
- Hur pass fritt var ditt arbete på ---? Och om du jämför med arbetet på ---?
- Ägde man case på samma sätt som på ---? Om inte, hur kändes det att sluta att 

jobba så? Var det bra/dåligt?
- Kände du att du fick se resultaten av det arbete du gjorde då?
- Kände du att ditt arbete var varierande och intressant?
- Hur ställde du dig/vart vände du dig med klagomål efter att du gått över till --?

Känsla för sitt arbete
- Kom dina kunskaper och egenskaper till samma nytta som innan?
- Kändes arbetet lika viktigt efter flytten?
- Förändrades din arbetsglädje?
- Kände du dig tillfredsställd med ditt arbete?
- Kände du någon gång att du ville säga upp dig? Kan du berätta om det? 
- Vad hade väntat dig om du slutat?
- Fanns det dem som slutade? Hur kändes det?

Engagemang
- Hur kände du inför att arbeta för ---?
- Hur var sammanhållningen/gemenskapen mellan --- och --- medarbetare innan 

flytten? Förändrades denna samhörighet efter att --- blivit ---? Hur kändes det?
- Hur kändes det att istället jobba för någon annan? Kände du dig fortfarande 

som en ---?
- Hur kände du för kunderna då? Var det dina kunder eller var det någon 

annans? 
- Var skulle du säga att din lojalitet låg?

Arbetsmiljö
- Upplevde du att arbetsförhållandena blev mer stressiga på ---? Ökade 

arbetsbelastningen?
- Märkte du av någon ökad frånvaro eller sjukdom?
- Kände du att du fick någon uppskattning?

Kontroll och styrning
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- Infördes det några nya mätsystem/krav under --- tiden? Hur kändes/uppfattade 
du det? 

- Mätte --- svarstider och samtalstiden per kund?
- Spelade man in samtal? Hur kändes det? 
- Är det bra med dessa mätmetoder? Vad tycker du att dessa ger? Hur tycker du 

att dessa påverkar ert arbete?
- Lyckas du hjälpa någon på så kort tid?
- Hur hanterar man en situation där kunden behöver längre hjälp än 

genomsnittet? Gjorde alla så enligt din uppfattning?
- Vilka nackdelar ser du med denna mätmetod?
- Är dessa metoder uttröttande?
- Är det stressande? 

Arbetsförmåner och lön
- Förändrades semester-, löne-, arbetstid och andra förmåner och villkor?
- Hur stod din lönen du fick i relation till det arbete du gjorde?

Avslut
- Finns det något mer du vill berätta om eller som du vill fråga?


