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Sammanfattning 
 

En knepig balansgång är en kvalitativ studie utifrån en fenomenologisk ansats som 

handlar om hur call-centermedarbetare upplever sin arbetssituation i förhållande till 

kontroll av kvalitet och effektivitet. Det har utförts nio intervjuer med olika befattningar 

dock var alla anställda på samma företag. Denna studie utgår från fyra tidigare studier 

där samtliga har undersökt utbildningsprocesser, prestationsmätningar, 

belöningsstrategier och arbetsorganisation. Utöver det utgår studien från Richard 

Normanns begrepp kvalitet och effektivitet inom tjänsteproduktionen samt utifrån 

Robert Karaseks krav-och kontrollmodell som tar upp fyra olika arbetstyper. Effektivitet 

mäts inom call-centerbranschen genom att titta på hur länge medarbetarna talar med 

kunderna samt hur mycket tid de sätter av för efterarbete. Kvaliteten säkerhetsställs 

genom att chefer och coacher lyssnar igenom vissa samtal samt att de använder sig av 

ett kundnöjdhetsindex där kunderna får ge feedback på bemötandet och servicen. 

Effektivitetsmåtten och säkerhetsställandet av kvaliteten är något som är 

bonusgrundande för call-centermedarbetarna, alltså fungerar dessa som arbetskrav. 

Slutsatserna är att call-centermedarbetare upplever två arbetstyper utifrån Karasek och 

Theorells krav-och kontrollmodell, aktiva arbeten och högstressarbeten. Aktiva arbeten 

innebär höga arbetskrav och hög egenkontroll som är tänkt att främja lärande. Studien 

visar att det undersökta företaget satsar mycket på utbildning av call-

centermedarbetarna och att de belönas därefter beroende på hur mycket de väljer att 

satsa på att bli bättre och vidareutbilda sig inom företaget. 

Call- centermedarbetarna utsätts även för högstressarbeten vilket innebär höga 

arbetskrav och låg egenkontroll. Studien visar att call-centermedarbetarna i princip inte 

har någon egenkontroll alls när det gäller valmöjligheter till varierande arbetsuppgifter. 

Däremot har de hög egenkontroll vid utförandet av att ta hand om inkommande samtal 

där de uppmanas att visa sin personlighet och våga fatta egna beslut. Stödet från 

kollegor och chefer ansågs som en central aspekt av deras upplevda arbetssituation. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att de trivdes på företaget och hade som mål att 

stanna kvar där, dock inte som call-centermedarbetare då det kändes för enformigt, samt 

att det på längre sikt inte går att balansera de höga effektivitets-och kvalitetskraven med 

varandra. 
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Inledning 

Daniel Bell (The coming of post-industrial society, 1976) myntade begreppen postindustriell 

och informationssamhälle som menar att det är framförallt produktionen av nya tjänster som 

alstrar nya arbeten vilket skapar värde. Enligt Bell (1976) rör vi oss ifrån det typiska 

industrisamhället som kännetecknas av massproduktion och mängden varor till att istället 

producera tjänster. Levnadsstandarden har gått från att definieras från mängden varor till att 

vara definierat av mängden tjänster och bekvämligheter. Enligt ovannämnda resonemang går 

det att säga att vi numera lever i ett tjänstesamhälle där utbytet av tjänster är det mest 

essentiella. För många av dagens företag innebär försäljning av varor försäljning av tjänster, 

exempelvis mobiltelefoni, försäkringar och gymkort. Kunderna får en materiell vara, som 

företaget själva oftast inte har producerat, utan i många fall är det tjänsterna som företaget 

erbjuder som är det essentiella. Därför är det viktigt att företagen som erbjuder tjänster till 

sina kunder har ett välutvecklat call center med kundservicemedarbetare som kan hjälpa 

kunderna när det uppstår problem med deras tjänster.  På svenska kallas call center för 

kundservice eller kundtjänst. Jag kommer fortsättningsvis förkorta call center till CC och 

kalla kundservice medarbetarna för agenter. Agenternas närmaste chef kallas ”Team Leader” 

vilket kommer fortsättningsvis förkortas till TL. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur den upplevda arbetssituationen för agenterna på ett 

CC ser ut i förhållande till hur Human Resource-avdelningen arbetar med att mäta och 

säkerhetsställa effektiviteten och kvalitet hos agenterna utifrån en fenomenologisk ansats. 

Med upplevd arbetssituation menas även hur agenterna upplever det sociala stödet samt stress 

på arbetsplatsen. Det är viktigt att belysa detta ur ett sociologiskt perspektiv då alla människor 

någon gång i sitt liv kommer ha haft någon sorts kontakt med ett eller flera CC.  Det kan vara 

nyttigt för människor att få en insyn i hur personerna på den andra sidan av luren har det. För 

att tydliggöra arbetar Human Resource-avdelningar med personalfrågor av olika slag. Jag 

utgår från fyra tidigare studier som har undersökt hur effektivitet, kvalitet, krav och kontroll 

inom CC-branschen interagerar med varandra (Singh, 2002. Batt, Holman och Holtgrewe, 

2007. Strandberg, Sandberg och Norman, 2006. Kinne, Hutchinson och Purcell, 2000). Jag 

kommer även ta upp Robert Karaseks (1990) krav-och kontrollmodell för att försöka placera 

kundserviceyrket i någon av hans fyra kategorier: aktiva arbeten, passiva arbeten, 
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högstressarbeten och lågstressarbeten. Med detta syfte blir följande frågeställningar relevanta 

för min studie. 

 

Frågeställningar 

 Upplever agenterna att de blir utsatta för krav och kontroll, och i sådana fall på vilket 

sätt? 

 Vilka metoder använder Human Resource-personalen för att mäta effektiviteten samt 

hur säkerhetsställer de kvaliteten i de samtal som dagligen inkommer till CC? 

Den andra forskningsfrågan är relevant för studien då det är viktigt med en beskrivning av hur 

ansvariga utövar kontroll och sätter upp krav för agenterna vilket i sin tur påverkar agenternas 

upplevda arbetssituation. 

 

Med agenter inom CC-branschen avses enbart agenter som tar hand om inkommande samtal 

till CC i denna uppsats, alltså inte agenter som tar hand om utgående samtal som räknas som 

försäljare. Trots att de flesta människor möjligen oftast har kontakt med försäljarna har jag 

valt att inte inkludera denna grupp då dessa agenter inte har samma arbetsuppgifter som de 

agenter som tar hand om inkommande samtal. Skillnaden mellan dessa agenter är att de som 

tar hand om inkommande samtal fokuserar på service och problemlösning för kunder som har 

faktiska problem med sina tjänster eller produkter medan försäljarna också fokuserar på 

service och problemlösning fast fokus ligger på att få den blivande eller befintliga kunden att 

inse att just detta företag är rätt företag för kunden och kan matcha kundens behov. Denna 

avgränsning har gjorts på grund av att det annars blir för brett för att skapa en fördjupad 

förståelse för agenternas upplevda arbetssituation. 

 

Jag har valt att formulera mitt syfte på detta vis på grund av att serviceyrken av olika slag blir 

allt vanligare eftersom samhället betonar vikten av god service, exempelvis i reklam från 

media. Det handlar om att kunderna ska uppleva att de får god service när de ringer in till ett 

CC eller som kund i en livsmedelsbutik med mera. Av denna anledning anser jag att det är 

viktigt att belysa hur servicepersonalen upplever sina arbetsuppgifter vilket är att ge bra 

service men även ta reda på varför och hur HR-personalen mäter och säkerhetsställer 

effektiviteten och kvaliteten på det sätt de gör. Det är en anledning till att jag har valt att 

använda mig av Richard Normanns (1992) begrepp effektivitet och kvalitet inom 

tjänsteproduktionen som lyckas ge klara och tydliga definitioner på framför allt kvalitet, som 

är svårare att säkerhetsställa jämfört med mätning av effektivitet. Det kan bidra till att 
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människor som inte arbetar med serviceyrken får större förståelse för servicebranschen men 

även att människor som arbetar med serviceyrken får en större förståelse för varför just 

servicebranschen utövar relativt stor kontroll över sina anställda samt arbetar på ett 

målmedvetet sätt.  Andra teorier som undersöktes inför denna uppsats förklarade inte dessa 

begrepp på ett mer ingående sätt samt att de flesta teorier fokuserade på dessa begrepp inom 

industriproduktionen, vilket denna studie inte gör. 

 

Företagspresentation 

Företaget som har deltagit i studien kallas för Panteon från den grekiska mytologin och 

intervjupersonerna kommer att få grekiska gudars namn. Företagets namn är fingerat för att 

skydda företaget och dess medarbetare. Panteon har varit verksam inom CC-branschen sedan 

år 2000. Jag har valt att inte nämna vilken sektor företaget är verksamma inom eller vilka 

tjänster företaget producerar då det kan vara lätt för utomstående att ta reda på vilket företag 

det är. Panteon har cirka 350 agenter varav 160 agenter som arbetar med inkommande samtal 

från privatkunder och cirka 50 agenter som arbetar med företagskunder. Resterande agenter 

arbetar med försäljning. Agenterna arbetar i arbetslag med 15 agenter och en Team Leader 

(TL) som rapporterar till sin avdelningschef som i sin tur rapporterar till chefen för CC. 

Personalomsättningen för hela företaget låg på cirka 18 % år 2010, då med en högre andel för 

CC privat då det oftast är en inkörsport till andra avdelningar inom företaget. 

 

Agenternas arbetsuppgifter består av att besvara och ge support på inkommande samtal till 

CC privat och företag. Det finns även två arbetslag som tar hand om utgående samtal, men 

dessa agenter arbetar enbart med försäljning och är därför inte relevanta för studiens syfte. 

Agenterna förväntas också sälja nya produkter samt lägga till tjänster som kunderna önskar. 

 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån fyra studier, varav tre internationella studier samt 

en nationell studie, i fyra teman: utbildning, prestationsmått, belöningsstrategier samt 

arbetsorganisation med valmöjligheter och lagarbete som underteman. Sedan kommer en 

redogörelse för begreppen krav och kontroll utifrån Robert Karasek och Töres Theorells krav-

och kontrollmodell (1990). Därefter kommer en redogörelse för begreppen kvalitet och 

effektivitet utifrån Richard Normanns (1992) definitioner av dessa. Valet av dessa teorier 
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grundas på att de förklarar begreppen effektivitet, kvalitet, krav och kontroll på ett greppbart 

sätt och är relevanta i det fält som studeras i denna studie samt för studiens syfte. Karasek och 

Theorells samt Richard Normanns teorier är tänkt att komplettera studien på ett bra sätt då 

syftet är att ta reda till vilken grad agenterna upplever krav och kontroll av deras arbetskvalitet 

samt effektivitet. Den tidigare forskningen är relevant för studiens syfte för att visa vad 

tidigare studier har kommit fram till och vad denna studie bidrar med i relation till dem. 

 

Redogörelse av tidigare forskning 

Samtliga studier är utförda mellan år 2000 till år 2007 och visar till stor del 

överensstämmande resultat dock med vissa skillnader vilket är en anledning till att valet dessa 

studier samt att samtliga tar upp begreppen effektivitet, kvalitet, krav och kontroll. I och med 

att servicebranschen är en föränderlig bransch är det intressant med relativt färska studier för 

att se om det i dagsläget har tillkommit nya arbetssätt att mäta effektiviteten och kvaliteten 

inom CC-branschen samt undersöka om arbetskraven och sättet att kontrollera agenterna har 

förändrats jämfört med hur det var för några år sedan. 

 

Utbildning 

Enligt en studie av Batt, Holman och Holtgrewe (2007) får alla nyanställda agenter utbildning 

då arbetsfärdigheter och krav oftast baseras på företagsspecifik kunskap, produkter och 

processer. Detta är en global studie, där Sverige var en av deltagarna. The Global Call Centre 

Report baseras på resultaten av identiska enkätundersökningar som har utförts på CC i utvalda 

länder. Sammanlagt har forskarna undersökt ungefär 2500 CC i 17 länder och 475 000 agenter 

deltagit i studien. Studien visar att de flesta CC världen över liknar varandra i det avseende 

om dess marknader, vilka tjänster de flesta CC-avdelningar erbjuder sina kunder samt likande 

organisatoriska kännetecken. Däremot skiljer sig CC-sektorn åt nationellt sett då alla länder 

eller regioner har olika lagar, institutioner och normer som de följer (Batt, Holman och 

Holtgrewe 2007: v). Call centers i Sverige är en beskrivning av verksamhetsinriktning, human 

resource-metoder och prestationer (Strandberg, Sandberg och Norman, 2006) är den svenska 

studien av ”The Global Call Center report” (Batt Holman och Holtgrewe, 2007). År 2004, vid 

studiens början, var det 347 företag som ville delta i studien, totalt fick de in 161 enkäter, 

alltså en svarsfrekvens på cirka 25 procent. 

 

Resultaten av båda deras studier (Batt, Holman och Holtgrewe, 2007, Strandberg, Sandberg 
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och Norman, 2006) visar att nyanställda agenter får mellan 15-26 dagars utbildning, utöver 

det tar det ungefär tre månader för agenterna att komma in i jobbet och bli lönsamma för 

företaget. Studien (2007) tar dock upp att lönsamhetstiden varierar beroende på land. Detta 

kan bero på olika orsaker, exempelvis olika utbildningsnivåer hos de nyanställda, hur 

komplexa företagets produkter och tjänster är samt att länder och företag kan ha olika syn på 

vad det faktiskt innebär att vara effektiv och kvalitativ. 

 

Utöver utbildningen som nyanställda agenter får behöver alla agenter ständigt utvecklas för 

att fortsätta vara effektiva och lönsamma för företaget och därför får alla agenter i genomsnitt 

mellan sex till elva utbildningsdagar per år (Batt, Holman och Holtgrewe, 2007, Strandberg, 

Sandberg och Norman, 2006). Företagen fokuserar på utbildning inom uppdatering av 

produkt- och tjänsteinformation samt kundbemötande. Minst fokuserar företagen på 

utbildning av stresshantering, självkännedom och samarbete inom teamet (Strandberg, 

Sandberg och Norman 2006:36).   

 

Prestationsmått 

Enligt en studie av Singh (2000) mättes effektiviteten kvantifierbart genom att titta på hur 

länge agenterna talade med kunderna, hur mycket tid agenterna lade ner tid på efterarbete med 

kundärenden och tillgivenhet mot företagspolicys och tillvägagångssätt. Singh (2000) 

undersökte ett stort CC med sammanlagt 1049 agenter från två olika avdelningar, alla 

arbetade heltid. Företaget var lokaliserat i nordvästra USA. Arbetsmiljön för dessa agenter 

innehöll många kännetecken som kan orsaka utbrändhet, exempelvis långa arbetsdagar, brist 

på autonomi, otillräckliga resurser och krav på att fylla sin andel och sina prestationsmål. 

Undersökningen bestod av en enkätundersökning där Singh (2000) ville mäta tendenser till 

utbrändhet, kontroll över arbetsuppgifter, stöd från chefen och ekonomiska utfall vilket kan 

relateras till effektivitet och kvalitet.  Kvaliteten säkerhetsställdes genom att titta/lyssna på hur 

agenterna interagerade med kunderna, exempelvis om de gav snabb och individuell 

uppmärksamhet, ifall de byggde ett förtroende med kunden samt om de ansträngde sig för att 

uppfylla kundens önskemål. Singh (2000:31) kom fram till att effektivitets- och kvalitetsmått 

påverkade agenternas prestationsförmåga men även att kognitivt och känslomässigt arbete 

påverkade hur de anställda interagerade med kunderna.  Studien (Singh, 2000) visar att 

agenter försöker hålla sin effektivitetsnivå uppe trots att det finns risker för utbrändhet med 

mera för att de inte vill få lägre lön. 
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Batt, Holman och Holtgrewes (2007) undersökning rapporterar att det finns 

övervakningssystem som spelar in alla samtal, övervakar hur lång tid samtalen tar och hur 

många samtal agenterna tar per dag (Batt, Holman och Holtgrewe, 2007:10). Samma 

prestationsmått gällde även för Strandberg, Sandberg och Norman (2006) samt Kinne, 

Hutchinson och Purcells (2000) studier. Enligt studien (Batt, Holman och Holtgrewe, 2007) 

fungerar prestationsmätningarna även som en mekanism för att kontrollera kvaliteten vilket 

även Kinne, Hutchinson och Purcell (2000) tar upp. I och med att samtalen spelas in går det 

att kontrollera att agenterna har rätt samtalsteknik och följer manus. När detta verktyg 

används konstruktivt kan det leda till att agenterna utvecklar sina färdigheter inom sitt yrke. 

Däremot signalerar ständig prestationsövervakning att företaget inte litar på att agenterna 

sköter sina jobb (Batt, Holman och Holtgrewe 2007:17). Studiens resultat visar att agenternas 

prestationsförmåga kontrolleras var fjortonde dag eller en gång i månaden.    

 

Företagen i Kinne, Hutchinson och Purcells (2000) studie använde sig även av ett 

kundnöjdhetsindex som visade vad kunderna ansåg om kvaliteten, detta stämmer också 

överens med resultat från den svenska studien (2006) som visar att agenterna i viss mån får 

statistisk information om kundernas upplevda nöjdhet.    

 

Belöningsstrategier 

Batt, Holman och Holgrewes studie (2007) visar att det finns skillnader mellan agenter som 

arbetar med privatkunder och de som arbetar med företagskunder. Agenter som arbetar med 

företagskunder fokuserar mer på kvalitet då de produkter och tjänster värderas högre i och 

med att det är tänkt att dessa ska locka stora företagskunder som organisationen kan tjäna 

mycket på.  

 

En studie av Kinne, Hutchinson och Purcell (2000) visade hur två brittiska CC styrde sin 

personal. Forskarna undersökte år 1997 två CC med cirka 200-220 agenter som tog hand om 

inkommande samtal. Under åren 1994-1995 genomförde företagen vissa förändringar i deras 

sätt att styra agenterna. Målet var att öka kvaliteten och kundernas belåtenhet med företagets 

tjänster. Förändringarna resulterade i att personalomsättningen sjönk från cirka 25-30 procent 

till under tio procent samtidigt som frånvaron för agenterna halverades. Effektiviteten ökade 

med tjugo procent och personalens tillgänglighet steg från 65 procent till 85 procent. Båda 

företagen visade resultat på att agenterna visade mer engagemang och var nöjdare än innan 
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förändringarna. Dock fanns det agenter som upplevde arbetssituationen som mer stressande 

då de blev övervakade och kontrollerade i större utsträckning än tidigare samt att de hade 

högre kvalitetsstandard att utgå ifrån. Agenterna som deltog i Kinne, Hutchinson och Purcells 

studie (2000) fick en bonus om de uppfyllde kraven för lägsta standard för antal samtal per 

dag, hur lång samtalstid agenterna hade, hur länge de satt lediga innan de fick ett samtal, när 

agenterna sålde en ny produkt eller tjänst samt utifrån ett index som mätte kundnöjdheten. 

Agenterna belönades med hårda belöningar i form av monetära bonusar, allt från en gång i 

månaden till tre gånger per år om deras prestationsförmåga var på topp. En av TL´s uppgifter 

var att motivera agenterna och se till att de hade kul medan de utförde arbetsuppgifterna 

genom att exempelvis anordna tävlingar för teamet. Ifall agenterna gjorde bra ifrån sig fick de 

även mjuka belöningar i form av exempelvis en chokladask.   

 

Arbetsorganisation 

Arbetsorganisation är ett brett koncept utan någon specifik definition men som handlar om 

hur arbetsuppgifterna är organiserade och hanterade. I och med att CC använder sig av 

högteknologiska instrument gör det arbetet standardiserat, vilket kan leda till att 

samtalshanteringen effektiviseras. Begrepp som ingår under arbetsorganisation är bland annat 

valmöjligheter, lagarbete och prestationsövervakning. Då det sista begreppet redan är 

redogjort för under prestationsmått, kommer studien redogöra för innebörderna av 

valmöjligheter och lagarbete. 

 

 

Valmöjligheter 

Singh (2000:31) kom fram till att det är viktigt att låta agenterna ha kontroll samt möjlighet 

till beslutsfattande över sina arbetsuppgifter och att företagen måste söka alternativa metoder i 

jämförelse med redan befintliga metoder som innebär hög kontroll av agenterna. Studien kom 

fram till att stöd från chefen inte betyder lika mycket som kontroll över arbetsuppgifter. Enligt 

Batt, Holman och Holtgrewe (2007) klagar agenterna ofta på att de känner sig övervakade 

samt tristess eller stress som beror på att arbetet är för rutinartat.  

 

Valmöjligheter handlar enligt Batt Holman och Holtgrewe (2007) om hur stort utrymme till 

bland annat beslutsfattande eller prioritering av ärenden agenterna har när de utför sina 

arbetsuppgifter. Studien visar att agenter i CC världen över har relativt låga valmöjligheter 
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och får inte utöva sitt individuella omdöme (Batt, Holman och Holtgrewe 2007:16, Stranberg, 

Sandberg och Norman, 2006).  Enligt Batt, Holman och Holtgrewe (2007:40–41) kände 

agenterna som hade någorlunda stora valmöjligheter vid utförandet av sina arbetsuppgifter 

inte bara någon sorts form av kontroll, de kände även ett visst ansvar för sitt arbete då de var 

tvungna att stå till svars mot kunden. Dessa agenter lyckades hålla servicenivån och 

effektiviteten uppe samtidigt som de tog ansvar för att kvaliteten säkrades och behövde inte 

bli övervakade i lika stor mån. Batt, Holman och Holtgrewes resultat visar att agenter som 

arbetade för stora CC tenderade ha få valmöjligheter och utsattes för hög övervakning i sitt 

arbete. Dock hade det även med att göra vad företaget satte för mål och hur kvalitetsinriktat 

företaget var. 

 

Resultat från den svenska studien om CC (Stranberg, Sandberg och Norman, 2006) visar att 

agenternas valmöjlighet att bestämma vad de fick säga till kunderna betraktades som stor och 

de kunde planera sin egen rast och problemlösning av kundärendet. Studien visar på att det 

finns en stark korrelation mellan uppmuntran att ta hand om klagomål för åtgärd och 

kundnöjdhet,(2006:69). Ungefär hälften av alla företag som var med i studien uppgav att 

agenterna inte behövde använda sig av samtalsmanus när de pratade med kunderna. 

 

Lagarbete 

 Batt, Holman och Holtgrewes (2007) studie visar att det bland annat finns 

problemlösningsteam där agenterna får möjlighet att regelbundet träffa sina chefer. I denna 

typ av lagarbete kan agenterna lära sig mycket, lösa problem och förbättra sin 

prestationsförmåga. Studien visade att cirka 80 % av de undersökta CC använde sig av denna 

typ av lagarbete, däremot gällde det endast små CC som inte har lika många agenter i 

jämförelse med andra företag. 

 

För att förbättra kvaliteten organiserade sig företagen som var med i Kinne, Hutchinson och 

Purcells studie (2000) i arbetslag, vilket resulterade i att varje TL skulle ha ansvar för ett 

arbetslag innehållande cirka femton agenter. Varje TL skulle tillbringa cirka 80 procent av sin 

tid med arbetslaget och uppgifterna bestod av att coacha agenterna, utvärdera och ge feedback 

på deras prestationsförmåga samt identifiera vad agenterna behövde vidareutvecklas i. Dessa 

TL skulle även motivera agenterna och se till att de hade kul medan de utförde sina 

arbetsuppgifter genom att exempelvis ordna tävlingar för teamet. Arbetslagen användes även 

för att övervaka agenterna individuellt på ett mer effektivt sätt. Stödet från TL var viktigt för 
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agenternas emotionella välmående då det avdramatiserade kontrollen och kraven på 

agenterna.  

 

Kritik mot tidigare forskning 

Kritik som Singh (2000) själv tar upp är att studien använde sig av en sönderplockad modell 

av agenters effektivitet och kvalitet, där de har varit noggrannare och haft en djupare 

föreställning av dessa två koncept än vad tidigare studier har gjort. Därför behövs det, enligt 

Singh (2000) utföras fler likande studier för att öka generaliserbarheten av studiens resultat. 

Ytterligare kritik mot studien är att agenterna själva fick värdera måtten när det gällde 

effektivitet och kvalitet vilket kan ha gjort att dessa mått är utsatta för subjektiv bias (Singh, 

2000). Men går det verkligen att skapa objektiva mått på detta då syftet var att undersöka 

agenternas effektivitet och kvalitet genom att fråga agenterna? Då måste agenterna själva få 

göra sina värderingar. Istället för att undersöka detta ur en kvantitativ ansats kunde han ha 

gjort en kvalitativ undersökning för att gå till grunden med studieobjektens tolkningar eller 

möjligtvis en kvalitativ förstudie.   

 

Den tidigare forskningen vald för denna studie bygger alla på enkätundersökningar som visar 

relativt överensstämmande resultat med varandra. Intervjuer med deltagarna har dock inte 

gjorts, vilket kan ha lett till resultaten endast skrapar lite på ytan och att det har gjorts 

generella antaganden om hur krav och kontroll förhåller sig till effektivitet och kvalitet inom 

CC-branschen. Detta är något som borde ha lyfts upp mer då samtliga studier mer eller 

mindre tar upp dessa fyra begrepp. Ytterligare kritik är att Singhs studie (2000) kom fram till 

att agenterna behöver få en större beslutsroll över sina arbetsuppgifter och att stöd från den 

närmaste chefen inte betyder lika mycket. Kinne, Hutchinson och Purcell (2000) kom däremot 

fram till att stöd från chefen betyder mer än en större beslutsroll för agenterna. I och med att 

de har kommit fram till olika resultat går det att kritisera att båda dessa studier endast 

undersökte ett stort CC respektive två medelstora CC. Istället för att använda sig av hela CC 

kunde de ha avgränsat sig till att exempelvis enbart undersöka de agenter som hade hand om 

ekonomirelaterade frågor men från flera företag för att få maximal variation (Jfr Aspers, 

2007:92). Det skulle ha blivit större variation bland svaren som ändå kommer från individer 

som fokuserar på samma arbetsuppgifter vilket skulle göra resultatet mer generaliserbart och 

därför mer hållbart jämfört med att endast undersöka ett eller två företag. Dock är det värt att 

poängtera att samma misstag har skett i denna studie. 
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Studien av Strandberg, Sandberg och Norman (2006) tar upp att det finns en korrelation 

mellan uppmuntra att ta hand om klagomål för åtgärd och kundnöjdhet. Dock framgick det 

inte om de hade kontrollerat för interaktionseffekter eller multikollinearitet därför gäller det 

att ha ett kritiskt förhållningssätt till detta resultat då det kan finnas andra faktorer som 

påverkar signifikansen. 

 

Sammanfattningsvis har de fyra tidigare studierna som denna studie utgår ifrån utförts med en 

kvantitativ ansats och har till stor del kommit fram till överensstämmande resultat. Därför är 

det intressant att göra en studie ur en kvalitativ ansats för att möjligen få djupare svar och hur 

agenterna värderar begreppen effektivitet, kvalitet, krav och kontroll. 

 

Krav- och kontroll modellen 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990:31–40) har utvecklat en modell för att kunna 

analysera människors upplevelser av sina arbetsvillkor. Han utgår från två variabler, 

egenkontroll och arbetskrav. Med egenkontroll menas den anställdes handlingsfrihet eller det 

spelutrymme som finns gällande egna beslut över sitt arbete. Även medvetenheten om en 

valmöjlighet att ändra på en situation kan påverka välbefinnandet i positiv riktning. Denna 

variabel är indelad i hög, respektive låg egenkontroll. Arbetskrav definieras som psykologiska 

stressfaktorer i arbetssituationen. Exempel på detta är stor arbetsmängd och tidspress. 

Arbetskraven kan alltså vara både fysiska och psykiska och även denna variabel delas in i låga 

respektive höga arbetskrav. Analyser utifrån krav-kontroll modellen utgår från subjektiva 

bedömningar och upplevelser av förhållanden från arbetstagarens sida. Genom att kombinera 

dessa två variabler, arbetskrav och egenkontroll, får man fyra olika typer av arbeten. Den mest 

utsatta gruppen är de med höga krav och låg egenkontroll, så kallade högstressarbeten. Aktiva 

arbeten är de med höga krav och hög egenkontroll. Dessa arbeten främjar lärande och hälsa. 

Lågstressarbeten kännetecknas av hög egenkontroll och låga arbetskrav. Enligt Karasek och 

Theorell (1990:36) är detta ett ideal. Här kan arbetaren möta varje utmaning optimalt, främst 

för att det finns gott om tid till att anta de utmaningar som finns. Passiva arbeten präglas av 

låga arbetskrav men också låg egenkontroll. Här finns en risk att färdigheter och förmågor 

gradvis förtvinar.  

 

I modellen har Karasek och Theorell (1990:90–94) även lagt till en stressdiagonal samt en 

aktivitetsdiagonal. Stressdiagonalen visar på hur risken för ohälsa, bland annat, utmattning, 
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ångest, depression och fysiska sjukdomar, ökar i samband med att kraven ökar och kontrollen 

minskar. Aktivitetsdiagonalen visar vilka förhållanden för inlärning som finns för arbetaren. 

Ju längre ut på aktivitetsdiagonalen desto större möjlighet finns till ett bra inlärningsklimat. 

Karasek och Theorells initiala hypotes förutspår att om en person har handlingsfrihet inom 

beslut gällande arbetet, kommer detta att minska personens upplevda stress och dessutom öka 

möjligheterna för lärande, medan psykologiska krav kommer att öka stressen och även 

lärandet. Men att uppleva krav utan att uppleva egenkontroll främjar inte lärandet. 

 

Karasek och Theorell (1990:68–71) har lagt till en tredje variabel, socialt stöd. Stress 

uppkommer inte bara genom krav utan också genom brist på socialt stöd från både kolleger 

och chefer. Karasek och Theorell (1990:69) menar att socialt stöd kan fungera som en buffert 

när det råder obalans mellan de andra två variablerna, egenkontroll och arbetskrav. För att 

lättare kunna definiera socialt stöd, delas denna variabel in i två olika typer. Emotionellt stöd 

som fokuserar på tillit och social integration och en känsla av tillhörighet. Instrumentellt stöd 

tar fasta på vilka möjligheter som finns till avlastning i arbetet. Detta inbegriper mer handfast 

hjälp, ofta i form av materiella resurser som utrustning, material, pengar, men också tid, egen 

eller andras (Karasek och Theorell, 1990:70–71) 

 

Eriksson (1991:164–165) tar även upp ytterligare två typer av socialt stöd, värderande stöd 

och informativt stöd. Det värderande stödet handlar om att individen får feedback gällande 

sina arbetsprestationer. Det innebär att arbetstagaren har möjlighet att bekräfta sig och jämföra 

sig själv med andra i sin omgivning. Informativt stöd innebär att individen har tillgång till 

information från kolleger och chefer och att det upplevs att man kan fråga andra om 

vägledning, faktauppgifter och råd för att kunna klara av en situation. 

 

Kvalitet och effektivitet 

Enligt Normann (1992:170) finns det fyra kategorier av begreppet kvalitet, varav två som är 

relevanta för studien. 

 Kvalitet hos produkten. 

 Kvalitet som en generell filosofi som genomsyrar hela organisationen. 

När företag använder sig av den första punkten, alltså genom kontroll av produkt eller resultat 

kan det leda till att låg kvalitet och bristfälliga förfaranden kan förekomma. Detta betyder 

enligt Normann (1992) att det i vissa avseenden är accepterade och legitima.  
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Ifall ett företag utgår från den filosofin blir kontroll lätt en specialiserad funktion, tekniskt och 

socialt åtskild från den övriga organisationen. Den sistnämnda punkten innebär att synen på 

kvalitet ska genomsyra hela organisationen. Vilket leder till att kvalitet inte enbart avser 

produkten, utan också pris, planeringsstrategi, företagsledning och mänskliga relationer. 

Enligt dessa två distinktioner går det att definiera två grundläggande synsätt på kvalitet: den 

mekanistiska filosofin och filosofin om servicesystem grundande på social innovation. Den 

första fokuserar på resultatmätning, på kvalitetskontroll som en specialiserad funktion och på 

tekniska kvalitetsspecifikationer och mått. Den andra filosofin handlar om ett sätt att vara. 

 

Delar av den mekanistiska filosofin bör användas i serviceföretag då den kan förmedla vissa 

aspekter av tjänsten som har en central och uppenbar betydelse för kunden och som lätt kan 

specificeras. Exempel på detta kan vara hur många sekunder det tar innan en agent svarar på 

ett inkommande samtal eller hur många dagar det tar att ersätta ett förlorat VISA kort. Detta är 

exempel på hårda och klara mått som har en direkt inverkan på kunden och en klar formell 

effekt på de anställda. Dock har många serviceföretag mer komplicerade tjänster som 

inkluderar mjuka, underförstådda och immateriella produkter. Därför blir allmän vänlighet 

och hjälpsamhet hos exempelvis agenter viktigt för den generella kvaliteten hos många 

tjänster. Denna kvalitet mäts hos servicepersoner genom att exempelvis specificera hur många 

gånger en anställd ska ha ögonkontakt med kunden (Normann, 1992:171) eller inom CC-

branschen genom att kontrollera agenternas tonläge med mera. 

Normann (1992) tar upp att det finns en välkänd dynamik i interpersonellt samspel där positiv 

handling skapar positiv respons vilket leder till ett gemensamt positivt samspel. För att 

påverka kvaliteten kan företag enligt Normann (1992:173–175) utgå från tre punkter: 

 Att skapa inlevelse gentemot kunden innebär att den anställde lär sig att betrakta 

kunden och inte företaget. Den anställde ska alltså känna inlevelse för kundens behov 

och finna ett sätt att anpassa sig enligt detta. 

 Att använda verktyg för att skapa och förstärka samspelet och motivationen i 

mikrosituationen ska förstärka serviceleverantörens position som ska skapa och berika 

umgänget med kunden. Detta kan öka motivationen hos servicepersonen och kundens 

tillfredsställelse. 

 Återkopplingslänkar är viktigt för servicepersonerna, i och med att det är de som kan 

påverka kvaliteten. Det kan vara rapporter om kvalitetsmått och undersökningar om 

kundtillfredsställelsen gentemot de personer som tillhandahåller servicen. 
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Enligt Normann kostar kvalitet mer men kvalitet inte är ett mål i sig utan är nära kopplat till 

effektivitet och lönsamhet. Kvalitet bidrar till lönsamhet genom att positionera ett företag 

strategiskt och på så sätt fastställa företagets servicekoncept och det tillhörande 

marknadssegmentet samtidigt som kvaliteten hjälper till att fastställa en lämplig 

prissättningsstrategi. Kvalitetsaspekterna är därför en viktig del av organisationens image. 

 

Kvalitet har ett viktigt inflytande på personalen, då konsistens och precision i 

servicekvaliteten kan användas som ett instrument för att höja arbetsmoralen och därmed även 

produktiviteten hos personalen då det ger de anställda en känsla av att behärska situationen. 

Enligt Normann (1992) är detta ett skäl till varför kostnaderna ibland sjunker när kvaliteten 

gradvis höjs. En lämplig och konsistent kvalitetsnivå leder till en belåten och effektiv 

serviceleverans vilket resulterar i nöjda kunder. Enligt Normann (1992:179) bör detta 

resultera i en minskad kundomsättning och förbättra möjligheterna till återkommande 

försäljning som är ett av de effektivaste sätten för nästan alla servicebranscher att öka sin 

lönsamhet. 

 

Richard Norrmans begrepp om kvalitet och effektivitet kommer att användas i denna studie 

för att se hur Panteon har valt att se på kvalitet och effektivitet och som kan förklara deras val 

av att mäta effektiviteten och säkerhetsställa kvaliteten på det sätt som de gör. 

Karasek och Theorells krav-och kontrollmodell kommer att användas i denna studie för att 

undersöka om det går att placera agenternas yrke inom någon av de fyra olika arbetstyperna 

och vad det innebär för agenterna i förhållande till stress- och aktivitetsdiagonalen samt vilket 

socialt stöd som erbjuds på Panteon. 

 

Metod 
Metodval 

Då syftet är att få djupare kunskap och förståelse för agenternas upplevda arbetssituation i 

förhållande till effektivitet och kvaliteten används en kvalitativ metod med en empirisk 

fenomenologisk ansats i denna studie. Enligt Creswell (2007:57) har en fenomenologisk 

ansats som syfte att beskriva flera individers upplevelser av ett visst koncept eller fenomen, 

vilket i mitt fall är agenternas upplevda arbetssituation.  

Aspers (2009) har sammanställt sju steg som forskare kan använda sig av vid empirisk 

fenomenologisk forskning. Det första steget består av att definiera en forskningsfråga 
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(Aspers, 2009:5). I och med att jag själv har arbetat inom CC-branschen hade jag inga större 

svårigheter med att komma på en forskningsfråga utifrån kompendiet vi blev tilldelade vid 

kursens start. Jag är medveten om att detta kan vara en negativ aspekt för min del då jag har 

en relativt utbredd förförståelse av fältet jag vill studera. Aspers (2007:34) menar att ju mer 

uppkopplad och van forskaren är i en viss kultur eller ett forskningsfält desto bättre förståelse 

kommer forskaren att ha om vad det är som händer eller vad intervjupersonerna värderar med 

mera. Dock kan förförståelsen leda till att forskaren får svårare att se problemet med sina 

vetenskapliga ”glasögon” (Aspers, 2007:34). Detta kan resultera i att jag möjligtvis missar 

viktiga delar då det finns en risk att jag ser dessa utifrån vardagsperspektivet och som en 

medlem i gruppen i och med att jag har jobbat inom CC-branschen, vilket kan dock delvis 

hanteras genom en förstudie. 

 

Nästa steg enligt Aspers (2009:5) består av att genomföra en förstudie för att hitta lämpliga 

teorier att använda sig av. Jag påbörjade min förstudie innan jag tog kontakt med det företag 

som har valt att ställa upp i min studie. Först läste jag på om tidigare forskning och samtalade 

med bekanta som också arbetat eller arbetar inom CC-branschen, dock ingen som var eller är 

anställd på företaget som är med i studien. När jag samtalade med bekanta inom området, och 

på så sätt mötte fältet, insåg jag att området påminde om en tidigare studie som jag själv hade 

gjort som handlade om den upplevda arbetssituationen i livsmedelsbranschen. På så sätt kom 

jag fram till att Karasek och Theorells krav-och kontrollmodell var ett lämpligt teorival, då 

CC-branschen i likhet med livsmedelsbranschen är serviceyrken där det ställs höga krav och 

kontroll på de anställda, samt att teorin förklarar relationen mellan krav och kontroll på ett bra 

sätt. Därefter tog jag kontakt med det företag jag vill utföra mina intervjuer på genom att 

skicka en kortare version av mitt PM som innehöll studiens syfte, frågeställningar och vilket 

urval jag hade i åtanke. 

 

Sammanlagt har jag intervjuat nio personer som arbetar heltid på Panteon, varav fyra agenter 

som arbetar med privatkunder, tre agenter som arbetar med företagskunder och två anställda 

som har mer ansvarstagande roller inom företaget, vilket var det urval jag hade i åtanke från 

början. För att kunna etablera en vetenskaplig förklaring är det, enligt Aspers (2007:92), en 

fördel om forskaren aktivt har försökt att skapa en variation i urvalet som igår i studien, alltså 

maximerad variation. Det leder till att teorins generaliserbarhet ökar om det empiriska stödet 

kommer från olika håll, samt att inom en studie ökar bevisvärdet med maximal variation 

(Aspers, 2007:92). Dock är jag medveten om att generaliserbarheten gällande för hela CC-
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branschen inte är stor då jag endast har utfört intervjuer på ett företag. I efterhand inser jag att 

det hade varit bättre för generaliserbarheten om jag hade valt att intervjua fler agenter på olika 

företag. 

 

Enligt Bryman (2002:313) går det att säga att jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval 

när det gällde intervjuerna för agenterna. Bekvämlighetsurval kan bland annat ses som en 

följd av att olika restriktioner ställts upp, exempelvis då organisationer kräver att få välja ut IP 

istället för att ge forskaren den valmöjligheten (Bryman, 2002:313). Eftersom Panteon har 

relativt många agenter anställda var det min kontaktperson på företaget som kontaktade 

agenterna för att höra vilka som var intresserade av att ställa upp på en intervju och valde ut 

de som var intresserade. Att det var min kontaktperson som kontaktade IP berodde inte på att 

själva företaget hade krävt det, utan det var ett gemensamt beslut från bådas sida för att 

organisera det på det effektivaste sättet. I efterhand reflekterar jag dock över om det var en bra 

idé från min sida eftersom min kontaktperson vet vilka alla IP är.  

 

Steg tre enligt Aspers (2009:5-6) innebär att forskaren ska välja teorier och använda dessa 

som referensram. Teorierna är till för att hjälpa mig som forskare att identifiera vilka aspekter 

av ämnet som är relevant för min studie då det inte är möjligt att studera första ordningens 

konstruktioner utifrån varje ämne som deltagarna kan ta upp eftersom det blir svårt att 

avgränsa sig och hålla det på en relevant nivå. Teorierna måste kunna relateras till den tidigare 

empiriska forskningen och forskningsfrågorna. Det var svårt att hitta en teori om kvalitet och 

effektivitet för uppsatsens syfte. Jag började med att titta på olika HRM-teorier men kände att 

det var svårt att avgränsa mig med dessa teorier vilket resulterade i att min frågeställning om 

effektivitet och kvalitet kom i skymundan. Istället valde jag att utgå från hur tänkare inom 

Service Management inom tjänsteproduktionen ser på effektivitet och kvalitet och som kunde 

relateras till den tidigare forskningen i och med att CC-branschen är en del av 

tjänsteproduktionen och på så vis går det att koppla det till det empiriska materialet till dessa 

två begrepp. 

 

Steg fyra (Aspers, 2009:6) handlar om att innan en forskare fullt kan bestämma sig för vilket 

teori han/hon vill använda måste forskaren studera de tankekonstruktioner som aktörerna tar 

för givet. Dessa tankekonstruktioner är den första ordningens konstruktioner. Efter min 

förstudie samt utifrån tidigare forskning kom jag fram till att utifrån första ordningens 

konstruktioner var följande teman relevanta att fokusera på; utbildning, prestationsmått, 
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belöningsstrategier och arbetsorganisation med valmöjligheter och lagarbete som underteman. 

I och med att jag kom fram till vilka teman jag skulle fokusera på genom att samtala med 

människor som hade kännedom om fältet samt utifrån tidigare forskning använde jag mig av 

abduktion som enligt Aspers (2007:259) innebär att forskaren använder sig både av den 

induktiva och deduktiva ansatsen. Detta hjälpte mig att utforma mina intervjuguider. 

 

Jag utförde semi-strukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide som jag själv hade 

skapat. I och med att jag även intervjuade två IP som hade mer ansvarstagande roller 

utformade jag ytterligare en intervjuguide. I och med att jag använde mig av semi-

strukturerade intervjuer utgick jag från specifika begrepp/teman som jag ville ta upp, alltså på 

ett deduktivt vis (Aspers, 2007:137). Mina intervjuguider var uppdelade efter första 

ordningens konstruktioner: utbildning, prestationsmått, belöningsstrategier och 

arbetsorganisation med cirka åtta öppna frågor under varje tema, vilket gav utrymme till 

följdfrågor. Frågorna handlade om tillvägagångssättet i deras arbetsuppgifter för att delvis få 

information om fältet, hur de upplevde deras arbetsuppgifter utifrån de olika teman och hur de 

såg på kvalitet, effektivitet, krav och kontroll i relation till dessa teman. 

 

Med tanke på min förförståelse jag har försökt att ta en sådan objektiv roll som möjligt genom 

att försöka att inte ställa ledande frågor eller avbryta dem samt försökt att inte hålla med deras 

resonemang. Jag nämnde inte heller i början av intervjuerna att jag själv har arbetat inom CC-

branschen. Under intervjuerna försökte jag ställa öppna frågor som deltagarna inte bara kunde 

svara ja eller nej på. Bryman (2002:301) menar att genom att använda sig av teman och öppna 

frågor får IP friheten att utforma svaren på sitt eget sätt. Utifrån egna reflektioner efter 

intervjuerna upptäckte jag att jag till en viss del hade ställt slutna frågor och ledande 

följdfrågor vilket kan ha påverkat IP´s svar och på så sätt även mitt resultat. Jag märkte även 

att jag fick många informativa svar från IP om hur företaget arbetar men ibland missade jag 

att ställa frågan om hur agenterna känner inför de olika arbetssätten. Alla intervjuerna 

genomfördes på Panteons huvudkontor av den anledningen att det inte tog upp för mycket av 

arbetstiden för IP. Innan intervjuerna startade gavs det en muntlig presentation om studiens 

syfte och innehåll samt att intervjuerna skulle ta cirka 40 minuter. För att minska nervositeten 

som kan uppstå hos IP valde jag att spela in intervjuerna på min mobiltelefon på flygplansläge 

så att inga inkommande samtal kunde störa intervjuerna. Bryman (2002:310–311) menar att 

användandet av bandspelare eller annan utrustning kan orsaka oro hos IP samt väcka 

misstänksamhet över att det som sägs under intervjuerna kommer att sparas. 
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Steg fem innebär enligt Aspers (2009:6) att forskaren måste konstruera andra ordningens 

konstruktioner. Målet är att låta begrepp i den vetenskapliga teorin användas för att förklara 

forskningsfrågan, även om de refererar till första ordningens konstruktioner (Aspers, 

2007:41–42). De andra ordningarnas konstruktioner är effektivitet, kvalitet, krav och kontroll. 

Jag utgick från den strikt deduktiva ansatsen som innebär att forskaren endast använder sig av 

de använda teoriernas begrepp som andra ordningens konstruktioner (Aspers, 2007:43).  

 

Steg sex innebär enligt Aspers (2009:6-7) att kontrollera för oavsiktliga effekter. Det handlar 

om att vissa aspekter som aktörerna inte ser som intressanta kan vara det för forskaren för att 

de har olika synsätt. Från början hade jag tänkt använda mig av begreppet produktivitet men 

under intervjuernas gång insåg jag att IP använde ordet effektivitet istället för produktivitet. 

Samtliga IP ansåg att ordet produktivitet var mer kopplat till industrisektorn och effektivitet 

till service- och tjänstesektorn, därför valde jag att använda mig av begreppet effektivitet 

istället. 

 

Steg sju handlar om att koppla det empiriska materialet till teorier och tidigare forskning 

(Aspers, 2009:7). Kodning innebär att materialet bryts ner i olika delar vilket kallas koder. 

Dessa kan vara teoretisk skapade eller ha sitt ursprung i empirin (Aspers, 2007:157). Det 

empiriska materialet i denna studie består av intervjuer som enligt Aspers (2007:159) kallas 

primärmaterial vilket innebär material som forskaren själv genererar. Jag har använt mig av 

både den deduktiva och induktiva kodningen. Aspers (2007:160) menar att den deduktiva 

kodningen innebär att de teoretiska begreppen översätts till en kod i det konkreta fältet och 

den induktiva kodningen innebär att koder uppstår genom att forskaren identifierar dem i 

materialet. Jag kodade efter de fyra teman som den tidigare forskningen delats upp i: 

utbildning, prestationsmått, belöningsstrategier samt arbetsorganisation. Under samtliga av 

dessa teman kom begreppen effektivitet, kvalitet, krav och kontroll med och fungerade som 

underkoder till de fyra mest centrala koderna. Under kodningsprocessen reflekterade jag över 

att det hade varit bättre om mina intervjuer hade varit mer utspridda och inte utförda under två 

dagar då jag hade kunnat bearbeta mina intervjuguider efter var och en av intervjuerna för att 

säkerhetsställa att jag ställde rätt frågor som verkligen tog upp IP´s upplevda känslor om deras 

arbetsuppgifter. I efterhand inser jag att jag har fått mycket information om själva arbetssätten 

och fokuserat mindre på deras upplevelser. 
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Steg sju handlar även om att forskaren måste framföra studien på ett sätt som aktörerna kan 

förstå men även på ett sätt som andra människor inom det sociologiska fältet förstår (Aspers, 

2009:7). Jag har under studiens gång haft kontakt med två klasskompisar där vi har läst 

varandras studier och kommit med förslag och tagit upp om det är något i texten vi inte har 

förstått. Dessutom har jag låtit min kontaktperson på företaget läsa uppsatsen innan jag 

lämnade in den. 

 

Etiska aspekter och den egna forskarrollen 

Vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ta hänsyn en del etiska frågor (Bryman, 

2002:440). Det kan gälla frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

för de personer som är inblandade i forskningen. 

Bryman (2002:440–443) tar upp fyra etiska principer. 

1. Informationskravet, som innebär att forskaren måste informera de berörda individerna 

om undersökningens syfte och att förklara att deltagandet är frivilligt. 

2. Samtyckeskravet, innebär att deltagarna, i undersökningen, själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kommer åt dem. 

4. Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda individer får 

endast användas i forskningssyfte. 

Jag har försökt följa dessa krav genom att vid varje intervjutillfälle informerat om studies 

syfte, att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst under intervjuns gång fick 

avbryta om de kände för det. Obehöriga fick inte ta del av materialet. En aspekt som jag 

tänkte på var hur jag skulle benämna IP i studien. I och med att Panteon hade relativt många 

agenter anställda har jag valt kalla mina IP efter den grekiska mytologins gudar. Dock finns 

det en möjlighet att IP kan identifiera varandra beroende på om de pratar med varandra efter 

intervjuerna. 

 

Som jag har nämnt ovan hade jag en viss förförståelse om fältet innan studiens början, därför 

kan det finnas en risk att jag inte har kunnat ta på mig en helt opartiskt forskarroll. Detta kan 

ha påverkat resultatet eller att jag har missat viktiga aspekter. I efterhand anser jag att det 

möjligtvis hade varit bättre om jag hade utfört studien tillsammans med någon annan som inte 

delade min förförståelse om fältet för att få en sådan objektiv syn som möjligt.  
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Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med hur det empiriska materialet och de valda teorierna kan kopplas till 

varandra. Därefter redogör jag för resultaten av varje tema: utbildning, prestationsmått, 

belöningsstrategier och arbetsorganisation med valmöjligheter och lagarbete som underteman 

i relation till den tidigare forskningen. Begreppen effektivitet, kvalitet, krav och kontroll tas 

upp genomgående i varje tema. 

 

Slutsatsen från det empiriska materialet visar att utifrån Karasek och Theorells krav-och 

kontrollmodell (1990) upplever agenterna två olika arbetstyper i och med att de upplever två 

olika typer av egenkontroll. Agenterna utsätts dock ständigt för höga arbetskrav då de 

konstant blir utsatta för övervakning av deras effektivitet och kvalitet. Den ena arbetstypen 

kallas enligt Karasek och Theorell aktiva arbeten som innebär höga arbetskrav och hög 

egenkontroll och beslutsfattande, alltså när agenterna tar hand om inkommande samtal. Där 

har agenterna stora möjligheter att fatta egna beslut gällande kundärenden och hur de samtalar 

med kunderna. Den andra arbetstypen kallas enligt Karasek och Theorell högstressarbeten och 

innebär höga arbetskrav och låg egenkontroll. I denna arbetstyp har agenterna ingen möjlighet 

att påverka sin arbetssituation på själva företaget i och med att det inte finns några 

valmöjligheter att få utföra andra arbetsuppgifter än att svara på inkommande samtal. 

 

Norrman (1992) upp att kvalitet inte är ett mål i sig utan är nära kopplat till effektivitet och 

lönsamhet och att det även en viktig del av företagets image. Norrman (1992) menar även att 

kvalitet har ett stort inflytande på personalen då det kan användas som ett instrument för att 

höja moralen och även effektiviteten hos de anställda då det ger den anställda en känsla av att 

behärska situationen. Samtliga IP ansåg att kvalitet och effektivitet går hand i hand med 

varandra men att det är kvalitet de vill fokusera medan de hela tiden har effektivitet i 

bakhuvudet. Detta görs bland annat genom att fokusera på kunden som de för tillfället pratar 

med samtidigt som de tänker på en bra lösning för kunden som samtidigt inte blir för kostsam 

för företaget. ”Kvalitet tror jag för det första handlar om att balansera effektiviteten, därför 

att det är så lätt att mäta effektivitet, det är jätteenkelt. Man måste ha en motpol för annars 

skjuter man sig själv i foten. Följer vi bara upp effektiviteten får vi ju korta samtal och 

jättedålig kvalitet och följer vi bara upp kvalitet kommer vi se en annan utveckling, det 

handlar om att balansera det där.”-Hera 
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Utbildning 

Alla nyanställda agenter får gå en tre veckor lång introduktionsutbildning som består av cirka 

femton agenter som ska till CC privat och CC företag. Dock får företagsagenter mer 

utbildning när de väl börjar på CC företag då det rör sig om mer komplexa kundfrågor. 

Utbildningen består av en blandning av teori och praktik som innebär att agenterna får 

undervisning i alla system, erbjudanden och samtalsteknik med mera i klassrum som sedan 

varvas med att agenterna själva får ta inkommande samtal från kunder. Agenterna tar samtal 

från och med dag två under utbildningsperioden, de sitter dock i ett speciellt arbetslag där alla 

nyanställda agenter är samlade där de har fyra coacher att ta hjälp utav. I och med att Panteon 

är ett värderingsstyrt företag är det är viktigt att anställda på Panteon vågar ta egna beslut och 

eget ansvar. Företagets värderingar är någon som genomsyrar hela organisationen i form av 

att värderingarna finns på alla väggar i huvudkontoret. Dessa värderingar innebär att kvalitet 

är viktigt men även att det ska gå snabbt, alltså effektivitet, att de anställda ska utföra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt sätt men samtidigt som de håller det enkelt. Under 

utbildningen talas det mycket om att agenterna ska känna sig trygga i sin beslutsfattande roll 

och hur de ska kunna göra uttrycka den här tryggheten på ett bra sätt och där är det tänkt att 

dessa värderingar ska hjälpa dem med det. 

 

Efter utbildningen får agenterna tre veckor på sig att komma upp till arbetskraven som gäller, 

exempelvis samtalstid med kund, kundnöjdhetsindexet och säljmålen. Agenterna förväntas 

inte prestera till 100 % direkt efter utbildningen utan får fylla i en kompetenscheck där de får 

ange vad de känner sig säkra på och vad som de behöver utvecklas i. Detta tas upp 

tillsammans med TL under medarbetarsamtalen. Agenterna får även möjlighet att få 

individuella coachningspass för att utveckla sin kompetens inom det område som de upplever 

svårigheter med. Detta gäller även för agenter som har arbetat på CC under en längre period 

som upplever svårigheter med vissa typer av kundfrågor. 

 

Efter utbildningen som egentligen fungerar som en basutbildning finns det olika 

utbildningssteg där agenterna antigen kan bredda sina kunskaper eller specialisera sig inom ett 

visst område om det finns något som agenterna brinner lite extra för. Dock handlar det även 

om vad företaget är i behov av för kunskap för tillfället. Efter dessa vidareutbildningar utökas 

agenternas telefonslingor vilket resulterar i att de kan hantera flera olika typer av kundsamtal. 

Samtliga agenter upplevde att det var roligt att gå på utbildningar för att utvecklas både  
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arbetsrelaterat men även på ett privat plan. Det fungerade även som en paus från vardagen då 

de inte behövde sitta på telefon under utbildningarna. ”Dels för att man lär sig saker sen är 

det skönt att inte behöva sitta på telefon på ett tag”- Artemis 

 

Bland de intervjuade agenterna var det inte alla som hade gått introduktionsutbildningen på 

tre veckor då vissa hade arbetat inom företaget tidigare och redan hade kunskap om systemen 

och erbjudanden. De agenter som inte hade arbetat inom CC-branschen tidigare upplevde att 

de kände sig trygga i sina arbetsuppgifter efter cirka tre månader som till viss del 

överensstämmer med Strandberg, Sandberg och Normans (2006) resultat som pekar på att det 

tar cirka tre månader för agenterna att känna sig trygga med sina arbetsuppgifter och bli 

lönsamma för företaget. För de andra agenterna som hade arbetat med liknade yrken tidigare 

kände sig trygga med arbetsuppgifterna efter cirka en till tre veckor. ”Det var nog några 

månader senare, det tog tid för mig att klara kraven och det tror jag beror på att jag var mer 

intresserad av att ge kvalitativ service”- Athena 

 

I likhet med Stranberg, Sandberg och Normans (2006) resultat beskrev agenterna att de i 

genomsnitt fick gå på utbildningar mellan sex till tio dagar per år. Dock brukade det röra sig 

om ungefär fyra timmar per utbildning. De ansåg att det oftast fick gå på utbildning när det 

kom en ny produkt eller tjänst som de behövde lära sig om. Själva introduktionsutbildningen 

beskrevs som lärorik när det gällde att lära sig de olika systemen dock hade agenterna önskat 

att det fokuserades mer på stresshantering i och med att det ofta är kö på CC, vilket även 

Strandberg, Sandberg och Norman (2006) påpekade att stresshantering är det företagen 

fokuserar minst på i utbildningsmomentet. Agenterna uppgav att de ändå gillade den stressiga 

miljön för att det annars fanns risk för att de skulle slappa för mycket. ”Det handlade mycket 

om system och mer om samtalsmallen som man kan följa och lite tekniska bitar. Det var väl 

när vi fick själva fick sitta på telefon som jag kände att jag lärde mig och på nåt sätt började 

få en hel kunskap som man behöver för att sitta på kundservice.”– Dionysos 

 

Karasek och Theorells (1990) aktivitetsdiagonal visar vilka förhållanden till inlärning som 

finns för arbetaren. Ifall man ser på agenternas arbeten som aktiva arbeten i deras utförande 

av deras arbetsuppgifter visar det empiriska resultatet att de ligger relativt långt ut på 

aktivitetsdiagonalen. Som nämnt ovan satsar Panteon på utbildning av deras agenter för att de 

ska känna sig bekväma och trygga i sin roll som agent och samtliga IP har nämnt att det läggs 

stor vikt på utbildning och utveckling som agent som uppskattas av agenterna. I enlighet med 
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Karasek och Theorell (1990) visar det empiriska materialet att det finns goda möjligheter till 

ett bra inlärningsklimat. ”Det är såklart jätteviktigt att vi väljer att satsa på utbildning för vi 

går ju ut och säger till våra kunder att vi har en gedigen kundservice där du kan få svar på 

dina frågor och då måste vi motsvara det vi säger och lovar våra kunder.”– Afrodite 

 

Då agenterna även utsätts för högstressarbeten i form av höga arbetskrav och låg egenkontroll 

i och med att det inte finns några möjligheter för agenterna att arbeta med andra 

arbetsuppgifter än att svara på inkommande samtal borde de även ligga långt ner på Karasek 

och Theorells (1990) aktivitetsdiagonal som alltså inte främjar lärandet. Där anser jag att det 

empiriska materialet inte ger stöd för teorin då IP har nämnt att det även ges utbildningar där 

agenterna har möjlighet att lära sig om själva företaget samt utbildningar som ska främja 

agenternas personliga utveckling. Detta stämmer inte överens med Karasek och Theorells 

(1990) teori om aktivitetsdiagonalen då fokus på dessa utbildningar inte handlar om att 

agenterna ska lära sig om nya produkter eller tjänster för att bli effektivare eller ge bättre 

service till kunderna även om det ändå kan resultera i det. ”Ja du kan alltid ta steget att lära 

dig lite mer om företaget, det finns allt möjligt faktiskt.”– Ares 

 

För Panteon är kvalitet inte bara är ett måste för de produkter eller tjänster som de erbjuder 

sina kunder utan kvalitet är ett måste även i de mänskliga relationerna mellan anställda och 

kunder.  Kvalitet är någon som är genomgående i hela organisationen på grund av att de satsar 

mycket på utbildning för agenter som inte enbart rör nya tjänster eller produkter eftersom de 

får lära sig mer om företaget och hur de kan kommunicera bättre med kunderna. Detta är 

något som kan kopplas till Norrmans (1992) kategorier av begreppet kvalitet, där företaget 

Panteon passar bäst in på kategorin som innebär att kvalitet ses som en generell filosofi som 

genomsyrar hela organisationen, tack vare deras satsningar på utbildningar av olika slag samt 

deras användande av värderingar som gäller för hela förtaget. 

 

Sammanfattningsvist upplevde agenterna att utbildningarna är lärorika och att företaget satsar 

mycket på att agenterna ska sitta inne på den rätta kompetensen för att kunna arbeta effektivt 

och kvalitativt. Det fungerar även som en paus från att sitta tillgänglig på telefon hela tiden i 

och med att kvaliteten och effektiviteten bland annat kontrolleras genom att titta på hur länge 

de interagerar med kunderna samt att det ges tid för efterarbete. Likheter med tidigare studier 

visar att arbetet är väldigt standardiserat på grund av att det finns uttalade arbetssätt som är 

mer effektiva än andra som agenterna får lära sig redan under utbildningen, exempelvis 
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samtalstekniken som de använder som verktyg under ett samtal. 

 

Prestationsmått 

Företaget Panteons sätt att använda sig av prestationsmått liknar till stor del den tidigare 

forskningen som tas upp i denna studie. I likhet med Singhs (2000) studie mäts agenternas 

effektivitet på Panteon på samma sätt, det vill säga genom att titta på hur länge agenterna 

pratar med kunderna samt hur lång tid efterarbetet tar innan agenterna kan ta ett nytt samtal. 

De har som riktlinje att samtalen får vara lite längre än sex minuter. Däremot skiljer sig 

företaget Panteon från Batt, Holman och Holtgrewe (2007), Strandberg, Sandberg och 

Norman (2006) och Kinne, Hutchinson och Purcells (2000) studier där effektivitetskraven 

baserades på att agenterna skulle ta ett visst antal samtal per dag.  Uppföljning och 

kontrollering görs av TL på en daglig basis samt att agenterna ska ha ett coachningspass i 

månaden på minst en timme med en coach som har hand om agenternas utveckling, 

kontrollerar hur agenterna ligger till målmässigt och bistår med hjälp vid svåra kundrelaterade 

problem, som visar liknande resultat med Strandberg, Sandberg och Norman (2006) som 

pekar på att agenterna kontrolleras av sina närmaste chefer minst en gång i månaden. 

Ytterligare effektivitets- och kvalitetsmått är att kontrollera att agenterna följer sina scheman, 

att de uppnår sina säljmål samt att de använder sig av ett kundnöjdhetsindex där varje agent i 

genomsnitt har 150 kundutvärderingar per månad. Samma mått används på både privat- och 

företagsagenter. 

 

Alla IP kände sig bekväma med att kundsamtalen spelades in och att de används vid 

coachningspassen samt vid mötet med TL då det fungerade som en trygghet samt att det går 

att kontrollera att agenterna har skött sitt jobb korrekt. ”Det fungerar som en slags säkerhet då 

det finns bevis för om antingen jag eller kunden skulle ha begått något fel.”– Artemis 

Många uppgav också att det fungerade som ett bra utbildningsverktyg och att det kändes 

skönt att varje TL hela tiden följer upp agenternas arbete, dock nämndes det att det ibland 

hålls för många medarbetarsamtal. Detta gällde främst de agenter som hade arbetat på CC 

under en längre period som redan kände sig varma i sina kläder. Agenterna nämnde även att 

de uppmuntrades av sina TL´s att maila dem när de fick komplimanger och bra feedback från 

kunder, detta engagemang från TL uppskattades av agenterna. 
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Företaget Panteon skiljer sig exempelvis från Batt, Holman och Holtgrewes (2007) studie som 

menar att många CC agenter måste följa ett specifikt samtalsmanus till punkt och pricka. 

Agenterna har relativt stor kontroll och beslutsförmåga när de pratar med kunderna och det är 

något som uppmuntras uppifrån då företaget vill att agenterna löser kundernas problem med 

en personlig touch. ”Jag har aldrig tyckt att det är ett problem att agenterna har mandat, jag 

tycker att det är bra eftersom att det snarare är att ha respekt för vad det innebär för inom 

call center världen har de oftast ganska låg status då man pratar om det som att det bara är 

att lyfta luren men så är det inte. Det är vårt varumärke och agenterna representerar det och 

då gäller det att man är stolt över sitt arbete som kommer när man får fatta egna beslut.”– 

Hera 

Agenterna kände även att kravet på att hålla en viss samtalstid fungerade bra. Ibland vid 

fakturaperioder kunde det dock upplevas som stressigt.” Jag tycker att det är bra att dom 

kollar samtalstiden för annars är det lätt att samtalen drar i väg eller så börjar man slacka 

för mycket”- Poseidon 

 

Det empiriska resultatet går även att koppla till stressdiagonalen som Karasek och Theorell 

(1990) har lagt till i sin modell visar på hur risken för ohälsa för utmattning, ångest och 

depressioner ökar när arbetskraven ökar och egenkontrollen minskar. Ifall man ser på 

agenternas arbeten som aktiva arbeten ligger agenterna relativt långt ner på stressdiagonalen i 

och med att de utsätts för höga arbetskrav men ändå har relativt hög egenkontroll och kan 

själva bestämma arbetstakten, samt att ledningsgruppen har möjlighet att ändra arbetskraven 

när de upptäcker att de är för svåra att nå. ”Man arbetar snabbt och effektivt vilket funkar för 

mig, men jag kan ju dra ner på takten om jag inte känner mig peppad och så tar jag igen det 

nån dag. Sen så har de ju sänkt vissa krav också som det här med kundnöjdhetsindexet för att 

det var många som inte nådde upp till procentsatsen.” – Zeus   

 

När agenterna utsätts för högstressarbeten ligger de långt ut på stressdiagonalen i och med att 

kraven ökar och egenkontrollen minskar i form av inga valmöjligheter att utföra andra eller 

varierande arbetsuppgifter, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) ökar risken för 

exempelvis utmattning. Det kan vara en anledning till att Panteons CC har högre 

personalomsättning jämfört med andra avdelningar på företaget. Dock tar IP upp att den höga 

personalomsättningen främst beror på att det är många som kommer direkt från gymnasiet 

och väljer att börja studera eller resa samt att det internrekryteras mycket till olika 

avdelningar. 
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Norrman (1992) tar upp att återkopplingslänkar är av stor betydelse för agenterna i och med 

att det är agenterna som kan påverka kvaliteten. Norrman menar att återkopplingslänkar kan 

vara kundundersökningar och rapporter om kvalitetsmått. I likhet med Kinne, Hutchinson och 

Purcells (2000) satsar Panteon mycket på återkopplingslänkar i och med att de använder sig 

av ett kundnöjdhetsindex som är ett bonuskrav. Samtliga agenter ansåg att 

kundnöjdhetsindexet var ett bra sätt att mäta och säkerhetsställa kvaliteten samt ett fungerade 

utbildningsverktyg men att det inte borde vara bonusgrundande då samtliga upplevde det som 

missvisande. ”Det verkar som att många kunder inte förstår hur man svarar på frågorna, till 

exempel fick jag utvärderat på ett samtal att jag hade 0 % kompetens men 100 % i att ha löst 

problemet. Hur kan jag ha löst problemet om jag inte har någon kompetens?!” Ares 

 

Utifrån Normanns (1992) har synsätt av kvalitet har Panteon anammat filosofin om service 

system grundande på social innovation som innebär att kvalitet är ett sätt att vara. Samtliga IP 

ansåg att det var viktigt att fokusera på kvalitet då de inte ville ses som ohederliga människor 

som gör allt för att sälja eller stressa igenom ett samtal för att hålla effektivitetsnivån uppe. 

”Panteon är ett seriöst företag som tittar mycket på kvalitet och det sista jag som agent vill är 

att fulsälja eller slarva med någon kund för att det är inte vad Panteon står för och inte vad 

jag står för.” Zeus  

Dock använder sig Panteon mycket av vissa delar av den mekanistiska filosofin i och med att 

de fokuserar på resultatmätning i form av agenternas samtalstid och tid för efterarbete samt 

hur lång tid det tar för agenterna att svara på ett inkommande samtal. Detta är enligt Normann 

(1992) exempel på hårda och klara mått som har en direkt inverkan på kunden och en formell 

effekt på agenterna. Panteon fokuserar även på kvalitetskontroll i form av att varje TL och 

coach lyssnar igenom X antal samtal per månad som deras agenter har tagit och använder det 

som underlag till de månatliga medarbetarsamtalen, där de lyssnar efter agenternas tonläge 

och hjälpsamhet med mera. Även att agenterna får lyssna på sig själva och gå på utbildningar 

är en form av kvalitetskontroll för att de ska kunna utveckla sina kunskaper.  

 

Sammanfattningsvist upplever agenterna dessa kvalitets-och effektivitetskontroller som en 

nödvändighet ur den aspekten att deras individuella lön baseras på dessa kvalitets-och 

effektivitetskrav, dock nämner de även att det är roligt att få feedback på sina prestationer 

vilket är svårt att få om det inte utförs kontroller. Den förändring som agenterna skulle vilja se 

är att kundnöjdhetsindexet enbart används som utbildningsverktyg och inte som ett 

bonuskrav, då indexet upplevdes som missvisande. Utöver det upplevde agenterna inga större 
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problem med att företaget mätte effektiviteten och säkerhetsställde kvaliteten på det sätt som 

Panteon har valt att göra, det är en del av deras vardag helt enkelt. 

 

Belöningsstrategier 

Samtliga agenter har en fast grundlön kombinerat med en rörlig del, detta är något som gäller 

för alla anställda på Panteon och inte enbart CC. Dock motiveras inte denna löneskillnad 

mellan privat- och företagsagenter på det sätt som Batt, Holman och Holtgrewe (2007) gör, 

det vill säga, att agenter som arbetar med företagskunder fokuserar mer på kvalitet. Det görs 

inga uttalade värderingar utifrån kvalitetsskillnader mellan CC privat och CC företag på 

Panteon utan det handlar om att agenterna som arbetar på CC privat får ta hand om större och 

mer komplexa ärenden och därför har de högre ingångslön samt att agenter som rekryteras 

internt från CC privat till CC företag ska belönas för att de väljer att utveckla sig inom 

företaget. 

 

Den rörliga delen av agenternas lön består av provisionen av sålda tjänster och produkter. 

Agenterna har även möjlighet att få bonus var tredje månad som uppgår till 2,5 % av årslönen 

samt att hela teamet får en bonus om de når sina krav. Tanken med detta är att det ska finnas 

en anledning att hjälpa sina kollegor och dela med sig av sin kunskap eller om någon har 

hittat ett effektivt sätt att arbeta på. I likhet med Kinne, Hutchinson och Purcells (2000) studie 

får agenterna både hårda monetära bonusar och provision men även mjuka bonusar i form av 

trisslotter och frukt när det anordnas tävlingar för att uppmuntra agenterna. ”Tävlingarna i sig 

är väl inte så motiverande men de är roliga och skapar gemenskap i teamet, det bästa är när 

man får bra feedback från sin TL.”– Dionysos   

 

När en agent inte når upp till kraven får dessa agenter extra coachningspass för att ta itu med 

det som de tycker är svårt med arbetsuppgifterna och får lära sig hur man kan hantera 

kundfrågorna på ett mer effektivt och kvalitativ sätt. Samtliga agenter ansåg att bonus- och 

säljkravet gick att hålla i och med att dessa krav och mål räknas ut i genomsnitt per kvartal 

och inte per dag. De ansåg att det fanns utrymme för att ha en dålig dag på jobbet. De hårda 

belöningarna i form av bonus och provision var en viktig motivationsfaktor, däremot var de 

mjuka belöningarna inte lika viktiga utan det ansågs skapa en gemensamhet för teamet och 

mer sågs som en rolig grej i och med att dessa belöningar oftast kom i samband med 

tävlingar. ”Just priset att våra TL ska ta samtal är jättemotiverande för alla för dom sitter 
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aldrig på telefon annars och då känner man att dom får en känsla av vad vi gör varje dag.”– 

Artemis 

 

CC privat var mer säljorienterat och därför anordnades det många säljtävlingar på den 

avdelningen vilket vissa ansåg vara svårt att vinna och därför mindre motiverande då konsten 

att sälja faller sig mer naturligt för vissa än för andra. Dock förekommer det även tävlingar i 

form av vilket team eller agent som har det bästa kundnöjdhetsindexet eller bästa samtalstid. 

Agenterna ansåg att den viktigaste mjuka belöningen var i form av feedback från kollegor och 

chefer men även från kunder. ”Vissa kunder har bett om min chefs mailadress för att de vill 

berätta om mig. Jag blir jättelycklig när jag får såna kunder.”- Apollon 

Ju mer agenterna vill bredda sin kunskap desto mer belönas de. För varje ny telefonslinga de 

väljer att utbilda sig inom läggs det på en pott på 200 kronor på lönen. 

 

Det empiriska materialet visar att agenterna upplever krav och kontroll i sina arbetsuppgifter. 

Kraven som agenterna upplever, som Karasek och Theorell (1990) kallar arbetskrav, innebär 

att de ska vara effektiva samtidigt som de fokuserar på kvaliteten. Agenternas arbetskrav för 

att få bonus och provision består av att kundsamtalen får vara lite drygt över sex minuter, 

samtliga agenter måste sälja X antal nya produkter per månad samt sälja in tilläggstjänster, nå 

upp till procentsatsen på kundnöjdhetsindexet och gå på schemalagda raster Slutsatsen är att 

de mest uttalade arbetskraven som agenterna utsätts för är bonusgrundande. ”Asså det mesta 

handlar om att jag inte får någon bonus om jag inte klarar kraven, men på längre sikt så tror 

jag att man kanske får gå då. Det är i alla fall vad jag tror skulle kunna hända men det är 

mestadels det här med att det påverkar bonusen mest.”– Artemis. 

 

Enligt Norrman (1992) leder en lämplig och konsistent kvalitetsnivå till en belåten och 

effektiv serviceleverans vilket resulterar i nöjdare kunder. Detta leder i sin tur till minskad 

kundomsättning och möjligheter till återkommande försäljning som enligt Norrman (1992) är 

ett av de effektivaste sätten för nästan alla företag att öka sin lönsamhet. Med tanke på att 

Panteon har växt enormt sedan starten år 2000 och är ett av de ledande företagen inom sin 

marknad går det att argumentera för att de har lyckats balansera effektiviteten och kvaliteten 

på ett lönsamt sätt för företaget som gör att många av deras kunder stannar kvar hos dem. I 

och med att företaget växer har de större möjligheter att belöna sina anställda utöver 

provisions-och bonusdelen i form av att de har avtal med andra framstående företag där 

anställda kan köpa varor/tjänster för rabatterat pris, vilket fungerar som en sorts förmån. 
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Sammanfattningsvist betyder bonusen och provisionen mycket för agenterna då samtliga 

tyckte att det skulle vara svårt att klara sig enbart på grundlönen. Agenterna upplevde att 

kraven för att nå upp till bonusen och provisionen var dock möjliga att nå i och med att det 

finns möjlighet att vidareutbilda sig om de upplever svårigheter med vissa av kraven. Detta 

fångas upp relativt snabbt i och med att de övervakas i så pass stor utsträckning.   

 

Arbetsorganisation 

Valmöjligheter 

Agenterna som arbetar på Panteon har ingen möjlighet att få arbeta med varierande uppgifter 

utan de är anställda för att ta hand om inkommande samtal för de telefonslingor de sitter på. 

Agenterna kan inte välja att bli bortplockad från en viss telefonslinga en dag om de inte 

känner för att svara på sådana frågor. De får inte heller ta rast när de känner för det då denna 

valmöjlighet missbrukades av agenterna då flera gick på rast samtidigt vilket gjorde att 

kundkön växte.” Det kändes som att gå i skolan igen men jag förstår det samtidigt i och med 

att det måste finnas någon struktur i det hela, kunderna måste alltid ha någon att prata med.” 

– Zeus 

 

Norrman (1992) tar upp att en av punkterna för att påverka kvaliteten handlar om att skapa 

inlevelse gentemot kunden, alltså att den anställde lär sig att betrakta kunden och känna 

inlevelse för kunden och inte fokusera på företaget. Den andra punkten enligt Norrman (1992) 

handlar om att använda verktyg för att skapa och förstärka samspelet och motivationen under, 

i detta fall, kundsamtalet. Detta görs på Panteons CC i och med att de har en samtalsteknik 

som är tänkt att användas mer som ett verktyg, än ett krav, för att få igång ett effektivt och 

kvalitativt samspel mellan agent och kund.  Agenterna ansåg att det är viktigt att sätta sig på 

kundernas nivå, om de exempelvis får en kund som pratar mycket slang då pratar de också 

mycket slang med kunden för att det underlättar att få fram vad kunden behöver hjälp med 

samt att agenterna ansåg att det var en del i att ge god service. Det finns alltså inga särskilda 

riktlinjer eller policys för agenterna när det gäller att föra ett samtal med kunder. De utvecklar 

sina egna metoder och strategier. ”Vi får freestyela så mycket vi vill så länge vi inte sitter och 

säger något olämpligt typ sitter och svär eller bara beter oss allmänt dumt då försöker vi få in 

så mycket personlighet vi kan i våra samtal och det är dom som är roligast.”– Artemis 

Detta överensstämmer till viss del med Singhs (2000) resultat om att det är viktigt för 

agenternas upplevda arbetssituation att låta agenterna ha kontroll över sina arbetsuppgifter i 
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den mån att de har kontroll över hur själva samtalet går till men någon annan kontroll över 

arbetsuppgifterna finns inte. 

 

Agenterna som blev intervjuade verkade alla vara servicemedvetna och ansåg att det var 

viktigt att deras samtal innehöll hög kvalitet som delvis berodde på att de kände ansvar och 

kontroll under kundsamtalens gång. Batt, Holman och Holtgrewe (2007) menar att agenter 

som har denna ansvarskänsla lyckas hålla både effektiviteten upp och säkra kvaliteten och 

därför behöver sådana agenter inte övervakas i lika stor mån. Detta gäller inte på Panteon då 

alla agenter oavsett hur duktiga de är övervakas i samma utsträckning. Det kan dock ha att 

göra med att företaget anser att det är viktigt att agenterna utvecklas och inte stagnerar i sina 

kunskaper när det gäller att ge god service och problemlösning. Ytterligare en anledning till 

att agenterna övervakas även fast de värderas som duktiga agenter kan bero på att företaget 

Panteon har ett stort CC som Batt, Holman och Holgrewe (2007) menar är en av 

anledningarna för hög övervakning. 

 

Agenterna visade liknande resultat från Batt, Holman och Holtgrewes (2007) studie samt den 

svenska studien (2006) att de känner att arbetet ibland kan kännas enformigt och monotont då 

det inte finns någon möjlighet att få arbeta med andra uppgifter än att besvara på inkommande 

samtal. ”Det skulle vara trevligt om man hade möjligheten eller alternativet att logga av och 

få svara på mail istället för att hela tiden sitta på telefon för det kan kännas mer 

ansträngande vissa dagar än andra, du vet när man inte känner sig på topp.”– Poseidon 

Det är nog meningen att utbildningsmöjligheterna ska anses mildra den monotona 

arbetsuppgiften i form av att de kan svara på olika sorters kundfrågor, men själva 

arbetsuppgiften att ta hand om inkommande samtal består. 

 

Det empiriska resultatet går att koppla till grad av egenkontroll, som Karasek och Theorell 

(1990) benämner det. Agenterna har hög egenkontroll vid själva utförandet av arbetsuppgiften 

som består av att svara på inkommande samtal. ”Vi har jättefria händer i hur vi pratar med 

kunderna, sen visst så finns det mallar men det är mer för att kunna hjälpa kunden att lösa 

problemet, det är inget måste utan mer till hjälp för oss om vi har svårt att förstå vad kunden 

vill ha sagt.”– Zeus   

Däremot har de låg eller ingen egenkontroll alls när det gäller valmöjligheter till att få utföra 

andra arbetsuppgifter förutom att ta hand om inkommande samtal. ”Du kan ju alltid utbilda 

dig i olika inriktningar och på så sätt välja men du kommer alltid att ta samtal, finns inga 
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andra möjligheter till att få svara på mail eller nåt sånt.” – Dionysos 

Dock upplever agenterna höga med överkomliga arbetskrav i form av olika provisions- och 

bonuskrav. 

 

Slutsatserna är att agenterna upplever att arbetsbelastningen skulle minska om de fick 

valmöjligheter till att utföra varierande arbetsuppgifter då det ibland kan kännas monotont att 

svara i telefon varje dag. Dock uppskattar agenterna att de uppmuntras till att visa sin 

personlighet i kundsamtalen och att de inte är lika styrda där. Det empiriska materialet visar 

att agenterna utifrån Karasek och Theorells krav-och kontrollmodell (1990) upplever både 

hög och låg egenkontroll med höga arbetskrav. 

 

Lagarbete 

Panteons användande av arbetslag likar Kinne, Hutchinson och Purcells (2000) undersökta 

företag. Det finns totalt tio arbetslag med varsin TL som aktivt sitter i arbetslaget och fungerar 

som agenternas närmaste chef. Varje TL har ett personalansvar i och med att de ska fungera 

som ett stöd i agenternas vardag och som ett bollplank om agenterna inte kan svara på en 

kundrelaterad fråga. De har även ett utvecklingsansvar och fungerar som en slags 

återkopplingslänk för agenterna i form av medarbetarsamtalen som ska hållas en gång i 

månaden mellan agenterna och TL där de får feedback på sina prestationer som Normann 

(1992) tar upp är vanligt vid säkerhetsställning av kvalitet. I varje arbetslag finns femton 

agenter som sitter tillsammans för att Panteon tror att det förmedlar en känsla av tillhörighet 

samt att agenterna ska kunna vända sig till varandra om de behöver hjälp och de övervakar 

även varandra till viss del. 

 

I och med att själva arbetsuppgiften som består av att svara på inkommande samtal är en 

individuell uppgift så ansåg samtliga agenter att det var roligt att arbeta i ett arbetslag då det 

utvecklas en samhörighet och att det finns en öppen dialog mellan agenterna och TL. De anser 

även att TL fungerar som ett stöd i form av att de får feedback på vad de gör bra och vad som 

kan förbättras men även att TL är en person som de kan komma till om de har arbetsrelaterade 

eller privata problem. Dock tog vissa upp att även om de gillar att arbeta i arbetslag så kunde 

det ibland vara jobbigt då de har skärmar som hela tiden visar statistiken på hur laget och alla 

agenter i laget ligger till. I och med att de även får en bonus som baseras på hur arbetslaget 

har presterat kände vissa att det kunde bli stressigt med skärmarna då det fanns en rädsla att 

bli utpekad som en sämre agent som inte klarar att nå upp till kraven, eftersom det kan leda 
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till att arbetslaget inte får bonusen som alla vill ha. ”Det känns bra men man jobbar ju väldigt 

självständigt. Det enda med teamet är att man har någon att jämföra sig med och om det går 

dåligt går det ju ut över teamet också och då kan det kännas jobbigt.”– Zeus 

 

I enlighet med Karasek och Theorell (1990) har agenterna tillgång till både emotionellt stöd 

som fokuserar på tillit, social integration och en känsla av tillhörighet samt instrumentellt stöd 

som handlar om vilka möjligheter det finns till avlastning i arbetet i form av materiella 

resurser men även tid. ”Jag får stöd i allt, från personligt stöd i mitt privatliv till, ja minsta 

lilla hjälp om jag behöver fråga nånting som jag känner mig osäker på, då kan jag alltid 

vända mig till mina kollegor eller TL”- Ares  

Det empiriska resultatet överensstämmer även med Erikssons (1991) två typer av socialt stöd, 

värderande och informativt stöd. Agenterna upplever det värderade stödet i form av att det 

varje månad har medarbetarsamtal med sin TL där de får feedback på sina prestationer, vad de 

kan utvecklas inom men även beröm för något som de redan gör bra. ”Mötena med min TL 

har fungerar kanonbra för man tänker inte så mycket när man sitter i telefon men feedback 

gör mycket!”– Apollon  

Erikssons (1991) begrepp informativt stöd kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) 

begrepp instrumentellt stöd som handlar om att agenterna har möjlighet att fråga kollegor och 

chefer om råd och fakta för att klara av ett kundärende. Även fast stöd från kollegor och 

chefer är stort utövas det hög kontroll då agenterna inte kan lämna telefonen efter ett jobbigt 

kundärende utan att säga till sin TL. ”Asså stödet är stort om jag har ett jobbigt samtal kan 

jag gå till min TL och be om att få ta lite luft.”– Athena   

 

Batt, Holman och Holtgrewe (2007) tar upp att det finns problemlösningsteam som innebär att 

agenterna får träffa sina chefer på en regelbunden basis där de kan lära sig mycket om 

problemlösning och förbättra sin prestationsförmåga. Dock tar studien (2007) upp att det 

oftast är små CC som använder sig av denna typ av lagarbete då de inte har lika många 

agenter i varje arbetslag jämfört med andra CC. Trots att Panteon har ett stort CC har jag 

tolkar det som att de ändå använder sig av dessa problemlösningsteam då de träffar sin 

närmaste chef, sin TL, varje dag och att det alltid finns coacher tillgängliga om de behöver 

hjälp med något problem som har uppstått i samband med ett kundärende. ”Om det dyker upp 

något problem är det bara att fråga en kollega, en coach eller sin TL och bolla lite idéer, det 

finns alltid hjälp att få fast oftast vill dom att man kommer på en egen lösning.” -Apollon 

Sammanfattningsvist uppskattar agenterna att de får arbeta i ett arbetslag då arbetsuppgiften i 
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sig är en individuell uppgift och då kan det vara skönt att ha en kollega nära för att kunna 

prata av sig. I enlighet med Karasek och Theorell (1990) samt Eriksson (1991) anser 

agenterna att de har tillgång till emotionellt, instrumentellt, informativt samt värderande stöd 

från TL, coacher och kollegor som betyder mycket för agenternas välmående i form av att de 

känner att de har någon att vända sig till med både arbetsrelaterade samt privata problem. 

 

Slutdiskussion 

När agenterna tar hand om inkommande samtal hamnar de i kategorin aktiva arbeten, vilket 

Karasek och Theorell menar främjar lärande och hälsa. Lärande är något som Panteon satsar 

mycket på i form av de olika utbildningar som agenterna har möjlighet att gå för att utvecklas 

och bredda eller specialisera sina kunskaper inom olika områden. Detta kan även främja 

agenternas hälsa då agenterna upplevde arbetet som mindre monotont när det blir större 

variation i kundsamtalen, eller ifall de väljer att specialisera sig inom ett område för att de 

brinner för en viss typ av frågor. På det sättet får agenterna arbeta med de kundrelaterade 

frågor som de är intresserade av och upplever sin arbetssituation som mer trivsam.   

Den andra typen av arbete som agenterna också upplever är högstressarbeteten, vilket enligt 

Karasek och Theorell (1990) är det mest utsatta gruppen i och med att det inte finns något 

utrymme för utveckling förutom i deras befintliga arbetsuppgifter. Många av agenterna 

nämnde att deras mål är att klättra inom företaget men de upplever svårigheter med det när 

själva tjänsten som agent innebär att enbart svara på inkommande samtal. Agenterna kände att 

det var svårt att få visa framfötterna på andra områden som företaget skulle kunna ha nytta av 

i och med att de är så pass begränsade till sin tjänst som agent. 

 

Det empiriska materialet visar att hälften av IP ansåg att stöd från kollegor och chefer var 

viktigare än större valmöjligheter till andra arbetsuppgifter och vise versa. Det kan bero på att 

det dels finns ålderskillnader bland IP samt att vissa har varit anställda längre än andra. Det 

empiriska materialet visar att det främst var de relativt unga IP som ansåg att stödet var 

viktigare än valmöjligheter. För de som är yngre som kommer direkt från gymnasiet kan 

stödet och känslan av att ha någon att hålla i handen betyda mycket. Medan de som är äldre 

och har arbetat som agent under en längre period känner sig redan varma i kläderna på ett 

annat sätt och därför värderar de valmöjligheter till andra arbetsuppgifter högre. 

Som svar på den första forskningsfrågan i denna uppsats upplever agenterna att de utsätts krav 
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och kontroll där de upplever två olika grader av kontroll och kraven är konstant relativt höga 

då de utsätts för ständig övervakning. Dock nämner agenterna att det finns en förståelse för 

arbetskraven samt att det går att överträffa kraven. Det krav som agenterna var missnöjda med 

var att kundnöjdhetsindexet är bonusgrundat då de upplevde att många kunder inte förstår hur 

de ska svara på frågorna samt att agenterna upplevde att det mest var missnöjda kunder som 

svarade på utvärderingen då de såg ett tillfälle att få klaga. De ansåg dock att det är ett bra 

utbildningsverktyg. Agenterna upplevde att de hade stor kontroll vid utförandet av att svara på 

inkommande samtal men i princip ingen kontroll alls när det gäller beslut över att få ta sig an 

varierande arbetsuppgifter, vilket de önskade att hade. Agenterna upplevde sin arbetssituation 

som ett arbete med högt tempo som fungerar för dem för tillfället där kollegorna och bra 

chefer gör mycket för trivseln, dock har samtliga agenter planer på att klättra inom företaget 

inom en snar framtid. De upplevde att arbeta som agent var en fot in i företaget som de vill 

växa inom och få ta på sig mer ansvarstagande roller med varierande arbetsuppgifter då det 

inte skulle fungera i längden att enbart arbeta som agent på grund av att arbetsuppgifterna är 

monotona och att de övervakas i en relativt stor utsträckning. 

Begreppet kvalitet var något som samtliga agenter upplevde som det mest centrala när de 

ombads att förklara vad effektivitet innebar för dem, då de hade svårt att göra en tydlig 

distinktion mellan de två begreppen. ”Effektivitet betyder att jag kan hjälpa många kunder på 

ett väldigt bra sätt och inte bara stressa igenom samtalen utan ge mycket tid åt varje kund.”– 

Artemis 

En anledning till att agenterna anser att kvalitet är viktigare än effektivitet kan bero på att det 

är i den delen av sina arbetsuppgifter där det finns en viss möjlighet att få visa sin egen 

personlighet, både inför kunden och företaget. Det genom kvaliteten agenterna kan visa sina 

framfötter, vilket var viktigt för agenterna som deltog i denna studie. Agenternas effektivitet 

går att utläsa utifrån olika system där agenternas namn, tider och siffror står på ett papper, det 

säger ingenting om vem agenterna egentligen är. Dock tittar Panteon på agenternas 

försäljningssiffror och agenter som säljer mycket får ofta beröm och belöningar, men även där 

handlar det om att agenterna ska sälja med kvalitet så att kunden väljer att vända sig till 

Panteon även nästa gång. 

 

Kvaliteten säkerhetsställs genom att låta kunderna utvärdera agenterna med ett 

kundnöjdhetsindex, agenterna får lära sig samtalsteknik för att lösa kundernas problem på ett 

effektivt sätt och de har medarbetarsamtal med sin TL och en coach en gång i månaden som 

hjälper dem att utvecklas. I och med att det är så pass enkelt att mäta effektivitet handlar 
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säkerhetsställandet av kvalitet om att försöka balansera effektiviteten enligt en av IP. Panteon 

vill inte ha agenter som enbart matar igenom samtalen för att hålla effektiviteten uppe då det 

finns risk för att agenterna tappar fokus från att lösa kundernas problem på ett bra sätt. Ifall 

kvaliteten inte säkerhetsställs blir företagets legitimitet lidande då de går ut med att de har ett 

gediget och kompetent CC och måste upprätthålla den standarden för sina kunder. Samtliga IP 

ansåg att kvaliteten var viktigast om de var tvungna att prioritera, då de inte ville ses som 

ohederliga människor utifrån kundens perspektiv som gör allt för att sälja en ny produkt/tjänst 

eller rassla igenom samtalet bara för att hålla tidskravet. Det gäller att hitta en balans mellan 

dessa två då företaget har relativt tuffa ekonomiska mål att nå, det är det som är själva 

utmaningen.  IP ansåg att effektivitet innebar att lösa många kunders problem vid första 

samtalet, om det går snabbt är det ett plus i kanten. Kvalitet innebar för IP att man löser 

kundernas problem genom att vara personlig, kunna förklara på ett enkelt sätt, sitta inne på 

kunskap som de kan förmedla till kunderna och ha ett trevligt bemötande mot kunderna. 

Denna balansgång lär agenterna att arbeta i ett högt tempo. Dock verkar agenterna endast 

kunna hålla balansen under en viss period, på grund av de höga kraven och kontrollen som 

utövas av företaget, innan de fortsätter vidare, antingen inom eller utanför företaget. Av denna 

anledning är balansgången mellan kvalitet och effektivitet knepigt ur den aspekt att de 

enskilda individerna, i detta fall agenterna, endast klarar av att hålla balansen mellan 

effektivitet och kvalitet under en begränsad period, som delvis kan förklara den höga 

personalomsättningen inom CC-branschen. Företaget Panteon verkar dock klara av denna 

balansgång på längre sikt i och med att det finns en stor mängd av ung arbetskraft som gärna 

vill ha jobbet som agent när en befintlig agent inte längre klarar av eller vill balansera 

effektivitet och kvalitet på det sätt som är standard inom CC-branschen. 

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att undersöka dessa frågeställningar inom CC-

branschen genom att undersöka företagskulturen i olika företag för att se om CC skiljer sig åt 

beroende på vilket företag agenterna arbetar för i och med att företagskultur spelar en stor roll 

när det kommer till att forma anställda på företag.  
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