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Sammanfattning 
Organisationers användande av outsourcing har under de senaste åren ökat märkbart och de 

huvudsakliga målen med initiativet har varit att uppnå kostnadseffektivisering samt öka 

konkurrenskraften. Som en effekt av denna tillväxt har forskning visat ett stort intresse för 

outsourcing . Studier har till stor del varit inriktade på att undersöka de hårda effekter som 

outsourcing kan resultera i, såsom kostnader. De mjuka effekterna, som outsourcingens 

inverkan på de anställda, är i relation till de hårda effekterna en outforskad del inom ämnet 

outsourcing. Detta har på senare tid uppmärksammats som ett gap i den forskning som finns 

att läsa inom ämnet och fokus har gradvis börjat skifta mot den sociala inverkan som 

outsourcing kan ha.  

 

En stor del av forskningen inom managementområdet har ägnats åt att beskriva hur viktig de 

anställdas välmående är för ett företags framgångar. Den forskning som bedrivits är dock 

begränsad och har till stor del fokuserat på de anställda som utsätts för en direkt påverkan av 

outsourcingen i form utav uppsägning eller förflyttning. Medan de som påverkas indirekt och 

jobbar kvar på företaget efter outsourcingen har tilldelats bristfälligt med utrymme i 

forskningen. Vi betraktar detta som något som saknas i den befintliga forskningen och 

upplever att det är viktigt att uppmärksamma hur samtliga anställda i en organisation påverkas 

av outsourcing.  

 

Syftet med denna studie är att fokusera på de anställda i organisationen som påverkas indirekt 

av outsourcing och kommer att undersöka de anställdas uppfattningar kring outsourcingens 

påverkan. Då de olika sätt som en individ kan påverkas på är många har vi valt att begränsa 

oss till att titta på de anställdas upplevelser utifrån tre aspekter. Det psykologiska kontraktet, 

motstånd mot förändringar samt risker i samband med företagssamarbeten.  

 

För att kunna besvara syftet har vi valt ut ett studieobjekt som nyligen outsourcat två 

avdelningar på företaget. Vi har sedan utfört nio stycken intervjuer med anställda vid 

studieobjektet som påverkats indirekt av outsourcingen. Utifrån det insamlade materialet har 

resultatet analyserat för att nå en ökad förståelse kring hur och varför de anställda upplever att 

de påverkats.    

 

Vår slutsats är att den huvudsakliga påverkan som de anställda upplever bottnar i outsourcing-

företaget och dess prestation. Vilket åskådliggör hur viktigt det är för ett företag att inte 

upphöra med hanteringen av outsourcingen efter att den implementerats utan det kan vara av 

stort värde för företaget och dess anställda att ta hand om efterverkningarna av ett 

outsourcing-initiativ.  



 

 

Abstract  
 

Organizations' use of outsourcing in recent years has significantly increased and the main 

objectives of the initiative have been to achieve cost efficiency and enhance competitiveness. 

As an effect of this growth research has shown great interest in outsourcing. Studies have 

largely been directed towards examining the harsh effects that outsourcing can result in as 

costs. The soft effects as outsourcings impact on the employees are in relationship to the harsh 

effects a relatively unexplored part of the subject of outsourcing. This has recently attracted 

attention as a gap in the research available on the topic and the focus has gradually begun to 

shift towards the social impact that outsourcing may have. 

 

The research is limited and has largely focused on the employees who are exposed to a direct 

effect of outsourcing in the form out of termination or transfer. While those affected 

indirectly, and still works at the company after the outsourcing has been allocated inadequate 

space in the research. Much of the research within the management area has been devoted to 

describing the importance of employee wellbeing for organizations to succeed. We see this as 

something that is missing in the existing research and feel it is important to note how all 

employees in an organization is affected by outsourcing. 

 

The purpose of this study is to focus on the employees in the organization who are affected 

indirectly by outsourcing and will examine the employees' perceptions about outsourcings 

impact. The different ways that an individual can be influenced is many, and therefore we 

have chosen to limit ourselves by looking at the employees' experiences from three aspects. 

The psychological contract, resistance to change and the risks associated with business 

partnerships.  

 

In order to answer the purpose of this study we have chosen to do our study at a company that 

recently outsourced two of the company’s department. We have performed nine interviews 

with staff of the study object that has been indirectly affected by the company’s outsourcing. 

Based on the collected material, the results have been analyzed to reach a better understanding 

of how and why the employees feel that they are affected. 

 

Our conclusion is that the main impact of the employees is experiences that stems from the 

outsourcing company and its performance. This shows how important it is for a company not 

to stop at the implementation of outsourcing but to manage the change after it’s been 

introduced. It can be of great value to the company and its employees to take care of the after-

effects of an outsourcing initiative by evaluating it. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras forskningsbakgrunden till det valda ämnet; outsourcings 

påverkan på de anställda. Här introduceras även vår frågeställning och syftet med studien. 

Kapitlet innefattar likaså definitioner av återkommande begrepp i uppsatsen samt studiens 

avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Det råder delade meningar om när outsourcing först började tillämpas men det finns forskare 

som indikerar på att fenomenet har praktiserats sedan 1700-talet och att användandet bland 

praktiker har ökat kraftigt sedan den senare delen av 1980-talet (Kakabadse & Kakabadse, 

2000, s. 670). Sedan dess har outsourcing haft en konstant tillväxt och det är numera ett 

vanligt strategiskt drag inom företagsvärlden (Corbett et al., 2004, s. 3). Den huvudsakliga 

drivkraften för outsourcing har länge varit att kostnadseffektivisera genom att lägga ut mindre 

essentiella delar av verksamheten för att ges möjlighet till att fokusera på kärnverksamheten 

(Jennings, 2002, s. 26). Idag kan vi också se en tillväxt i att vidga användandet av outsourcing 

till områden inom företaget som befinner sig betydligt närmare kärnverksamheten. Ett 

exempel på detta är säljprocessen (Rapp, 2009, s. 1). 

 

Omfattande studier har försökt kartlägga både positiva och negativa konsekvenser som 

outsourcing medfört och resultaten pendlar åt bägge håll. Det grundläggande målet med 

outsourcing är att nå konkurrensfördelar. De positiva effekter som kan leda till detta och som 

är återkommande i litteraturen är främst möjligheten till kostnadsreducering följt av att en 

större kontroll kan nås genom allokerandet av resurser (Jennings, 2002, s. 27). Effekten av att 

företaget tillåts fokusera på kärnverksamheten anses även vara en stor fördel när man 

använder sig av outsourcing och studier har visat att detta kan leda till konkurrensfördelar då 

man får utrymme att fokusera på det man gör bäst (Dibbern et al., 2004, s. 7). Empiriska 

studier som studerat outsourcingens negativa konsekvenser har exempelvis fokuserat på att 

många företag inte når upp till de kostnadsreduceringar som önskas av outsourcingen 

(Jennings, 2002, s. 26). Önskan om att fokusera mer på kärnverksamheten riskerar även att 

man i för stor utsträckning fokuserar på ett område och förlorar överblicken över företagets 

andra verksamhetsdelar (Gilley et al., 2000, s. 767). Forskning har även visat på att det är 

svårt att fastställa om företags spetskompetens utvecklas genom outsourcing då det saknas en 

bra metod för att utvärdera leverantörernas prestation (Jennings, 2002, s.26).  

 

En omfattande del av forskningen inom ämnet outsourcing och dess effekter har kretsat kring 

hårda effekter likt de som beskrivits i föregående stycke. Den sociala påverkan som 

outsourcing har på olika delar av organisationen är därmed i relation till de hårda effekterna 

en outforskad del inom ämnet outsourcing (Kakabadse & Kakabadse, 2000, s. 691). Detta har 

på senare tid uppmärksammats som ett gap i den forskning som finns att läsa inom ämnet och 

fokus har gradvis börjat skifta mot de sociala effekter som outsourcing kan orsaka (Harland, 

2005, s. 837). Den inverkan outsourcing har på de anställda i organisationen är en inriktning 

som uppmärksammats vara en specifik gren tillhörande de sociala effekterna av initiativet 

(Kessler et al., 2006, s. 9).  
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De studier som dock utförts inom inriktningen behandlar till stor del de anställda som 

påverkas direkt av outsourcingen (Kessler et al., 1999, s. 6). Med detta menas de som blir 

uppsagda, förflyttade eller byter arbetsgivare som en följd utav initiativet. Medan de som 

påverkas indirekt och jobbar kvar på företaget efter outsourcingen har tilldelats bristfälligt 

med utrymme i forskningen. Paradoxalt nog så har en stor del av forskningen inom 

managementområdet tilldelats åt att beskriva hur viktig de anställdas välmående är för ett 

företags framgångar (Kessler et al., 1999, s. 5). Embelton och Wright (1998, s. 99) har i sin 

studie uppmärksammat de anställda som utsätts för indirekt påverkan och menar följaktligen 

att det finns risker att moralen hos dessa anställda minskar om hanteringen av outsourcingen 

är undermålig.  

 

Studier som undersökt hur anställda påverkas av organisationsförändringar har till stor del 

fokuserat på de anställdas motstånd mot förändringar och tänkbara orsaker bakom motståndet 

(Weber & Weber, 2001, s. 291). Detta betraktas som en betydande faktor vilken kan påverka 

de anställda vid en förändring men även ha inverkan på implementerandet av en förändring. 

När man talar om organisationsförändringar belyses även det psykologiska kontraktet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren och risken för att de anställda upplever att denna tysta 

överenskommelse påverkas av en organisationsförändring (Morrison & Robinson, 1997, s. 

226). Vidare belyser studier inom ämnet den påverkan outsourcing kan ha på de anställda som 

påverkas indirekt då dessa utsätts för de risker som företagssamarbeten innebär (Zineldin & 

Bredenlöw, 2003, s. 454). Utifrån ovanstående resonemang konstaterar vi att det finns ett gap 

i forskningen och ställer därför upp följande problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 
  

Hur upplever de anställda att de påverkas av outsourcing?  

 

1.3 Syfte 
Vår studies huvudsyfte är att analysera och öka förståelsen för hur och varför de anställda vid 

ett företag upplever att de påverkats av företagets outsourcing-initiativ. Fokus kommer att 

ligga på den grupp av anställda som är kvar i organisationen efter att outsourcingen 

genomförts och som berörs indirekt av förändringen.  

 

De olika sätt som en individ kan påverkas på är följaktligen många och av den anledningen 

har vi valt att specificera det huvudsakliga syftet ytterligare genom att begränsa oss till att titta 

på de anställdas upplevelser utifrån tre aspekter. Om de anställda upplever att det 

psykologiska kontraktet har brutits i samband med outsourcingen, huruvida de känner något 

motstånd gentemot outsourcingen samt hur de anställda upplever att de påverkats av 

samarbetet med outsourcing-leverantörerna.  

1.4 Definitioner  
Genomgående i uppsatsen kommer vi att använda den engelska termen outsourcing men vi 

kommer även att bruka uttrycken utkontraktering och ”att lägga ut” delar av verksamheten 

som synonymer till outsourcing. När vi resonerar kring outsourcing i uppsatsen hänvisar vi till 

situationer där privata företag lägger ut delar av sin verksamhet till underleverantörer inom 

Sverige.  
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Följande definition av outsourcing tycker vi beskriver fenomenet bäst:  

 

Outsourcing är: 
 

”Outsourcing (eng., 'utkontraktering'): Att till underleverantörer överlåta utförandet av hela 

eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget; Varje företag 

specialiseras på att utveckla sin nyckelkompetens, dvs. det eller de områden där de har en 

komparativ fördel.” (NE) 

 

“Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 

internt inom företaget I och med denna förändring (outsourcingen) istället köps från en 

extern leverantör.” (Axelsson, 1998, s.188) 

 

Då vi talar om anställda vars arbetssituation påverkas direkt av outsourcing menar vi de som 

blir uppsagda, förflyttade eller byter arbetsgivare som en följd utav initiativet.  När vi 

hänvisar till de anställda som påverkas indirekt menar vi å andra sidan de som är kvar i 

verksamheten men som exempelvis upplever att arbetsuppgifter ändras som en följd av 

förfarandet eller att de blir emotionellt påverkade av handlandet. (Corbett, 2004, s. 164)  

 

Begreppet ”In-house” är motsatsen till outsourcing och används för att beskriva och referera 

till de verksamheter som drivs av det egna företaget. 

 

Vi vill även förtydliga vad ett psykologiskt kontrakt innebär då begreppet är återkommande 

genom hela uppsatsen och inte är ett allmänt känt begrepp. 

 
”När en anställd börjar ett nytt jobb skrivs ett anställningsavtal mellan denna och 

organisationen. Detta är den fysiska delen av överenskommelsen medan det psykologiska 

kontraktet är det osynliga överenskommelse som upprättas mellan den anställde och 

arbetsgivaren” (Översättning från Robinson et al., 1994, s. 138) 

1.5 Avgränsningar 
För att precisera exakt vad vi kommer att undersöka i vår studie vill vi förtydliga ytterligare 

tre kriterier som bidrar till vår avgränsning av ämnet: 

 

 Vi har valt ett studieobjekt som är ett distributionsbolag som väljer att outsourca delar 

som är autonoma och kan operera självständigt utan att ha någon större påverkan på 

företagets grundläggande verksamhet. Vi avser därav inte att undersöka effekten på 

personalen inom någon annan typ av bransch eller att studera effekten av att outsourca 

delar som ligger betydligt närmare kärnverksamheten än vad vårt studieobjekt valt att 

göra.  

 

 När man talar om outsourcing associerar somliga till den såkallade ”off-shore 

outsourcingen” som innebär att man outsourcar delar av verksamheten till leverantörer 

utomlands. Vi kommer dock inte att titta på den typen av outsourcing utan vi ser 

enbart till den outsourcingen som sker inom Sveriges gränser, denna begränsning är 

bland annat ett resultat av valt studieobjekt. Vi har heller inte för avsikt att studera 

effekterna av studieobjektets bemanningspersonal. Detta tydliggörs ytterligare i 

modellen nedanför (se figur 1). 
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 Vidare ämnar vi att enbart undersöka hur de anställda som indirekt blir påverkade av 

outsourcing berörs. De människor som räknas in i den kategorin är anställda som inte 

deltog i beslutet om outsourcing initiativet. I vår undersökning kommer det då att 

exkludera de flesta inom ledningsgruppen på företaget och högre uppsatta chefer. 

Figur 1: Modell över olika typer av outsourcing (Allen & Chandrashekar, 2000, s. 26) 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I denna del presenteras den teoretiska referensram som ska hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning och vårt syfte. Som nämnts i tidigare kapitel har vi i stora drag valt att utgå 

från motstånd mot förändringar, det psykologiska kontraktet samt problem med 

företagssamarbeten. Kapitlet inleds med ett resonemang som kopplar outsourcing till 

begreppet organisationsförändring.  

 

2.1 Organisationsförändring 
I takt med att förändringarna i samhället ökar, ökar även pressen på organisationer att vara 

mer flexibla. Detta för att de ska kunna behålla sin position på marknaden och fortsätta att 

vara konkurrenskraftiga. Organisationsförändringar har därför på senare tid blivit ett centralt 

begrepp inom organisationsteorin. (Jacobsen, 2005, s. 11)  

 

Lewin (i Hatch, 2000, s. 383) beskriver förändring som ”ett övergående tillstånd som avbryter 

ett annat stabilt jämviktstillstånd” men har av bland annat Kanter, Stein och Jick (i Hatch, 

2000, s. 383) blivit kritiserad för sin statiska syn på förändring då de hävdar att förändring är 

något ”allestädes närvarande och går i alla riktningar” och Lewins synsätt kommer då inte i 

närheten av den komplexitet som rör organisationsförändringar. Karl. E Weick (1999, s. 381) 

instämmer i detta resonemang och menar att det är svårt för en organisation att vara stabil och 

att förändringsprocessen är något som pågår ständigt. Lewin, Kanter och andra forskare har 

utifrån dessa synsätt format olika modeller som behandlar organisationsförändringar och dess 

natur. 

 

Lewins modell utgår ifrån en trestegsprocess där organisationer i den inledande fasen ”tinas 

upp” genom att man skapar en instabilitet i den nuvarande situationen. Detta kan exempelvis 

göras genom att företaget informerar de anställda om varför förändringen är en nödvändig 

åtgärd och det huvudsakliga målet med den första fasen är att minska eventuellt motstånd i 

organisationen. Därefter implementeras förändringen som sätter organisationen i rörelse och 

detta utgör den andra fasen i processen. I den tredje fasen och sista fasen, vilken Lewin kallar 

”nedfrysningsfasen”, stabiliseras organisationen igen och hamnar återigen i ett 

jämviktstillstånd. Initiativtagaren till förändringen har i den här modellen en ytterst central 

roll då man ser på denne som en person som implementerar förändringen och som har makten 

över att den fullföljs. (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 427) 

 

Kanter med fleras (1992, s. 3) synsätt på förändring har resulterat i modellen ”the big three”. 

Det är en modell som eftersträvar en mer dynamisk syn på organisationsförändringar och dess 

natur. De menar att Lewins modell är alldeles för statisk och linjär för att kunna beskriva den 

komplexitet som en organisationsförändring innebär. Deras modell visar istället på att 

förändring är en process som är mer eller mindre kontinuerlig och som kan röra sig i flera 

olika riktningar samtidigt. En organisation är enligt detta perspektiv alltid i förändring och det 

som beskrivs som en eventuell stabilitet är då enbart en förändring som inte uppfattas eller 

ifrågasätts. Modellen beskriver ämnet organisationsförändring från tre nivåer; omgivning, 

organisation och individ. På de olika nivåerna kan olika typer av förändringskrafter 

uppkomma och en ledares uppgift är att hantera och i vissa fall stimulera förändringen snarare 

än att vara den som orsakar förändringen som i Lewins modell. (Kanter et al., 1992, s. 3ff) 
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Van de Ven och Pool (1995, s. 513) är två forskare som har utfört en omfattande studie kring 

organisationsförändringar där de studerat och letat mönster i den då befintliga forskningen 

kring ämnet. Deras syn på organisationsförändringar erkänner både Lewins och Kanter med 

fleras synsätt men hävdar att man bör dela in organisationsförändringar i olika kategorier och 

att det i forskningen finns 4 olika perspektiv som belyser de vanligaste sätten att beskriva 

förändringar på (se figur 2). I nedanstående avsnitt kommer Van de Ven och Pools modell att 

presenteras och syftet är att definiera vilken typ av förändring som outsourcing är och sedan 

motivera detta.   

2.1.2 Fyra synsätt 

De fyra synsätten har vissa gemensamma nämnare som matrisen illustrerar (Förändringsnivå 

och förändringslogik) men skiljer sig åt på tre punkter: vilka faktorer det är som driver 

förändringen, vilket sätt förändringen sker på och vad som förändras (Nielsen, 2009, s. 265).   

 

             
 

Figur 2: Klassificering av förändringar enligt förändringsnivå och förändringslogik (Van de ven & 

Poole, 1995, s. 520) 

 
Evolution 

Enligt detta synsätt är förändring en naturlig utveckling i samhället och influenser kommer 

från teorier om evolution (Van de Ven & Scott Poole, 1995, s. 518). När man analyserar 

organisationer och förändringar utifrån evolutionsperspektivet ligger fokus på interaktionen 

mellan en eller fler organisationer, vilket även delas med det dialektiska synsättet (Weick & 

Quinn, 1999, s. 364). En annan grundtanke som detta perspektiv har är att organisationer 

konkurrerar om begränsade resurser på marknaden, exempelvis kunder. Man menar att 

organisationsförändringar kommer som en konsekvens av att marknaden förändras. De 

aktörer som då inte klarar av att anpassa sig till marknaden och dess skiftningar överlever 

enligt detta perspektiv inte konkurrensen. (Nielsen, 2008, s. 265)   

 
Dialektisk 

Detta synsätt bygger på tanken att förändringar sker som en konsekvens av motsättningar och 

man menar att dessa uppkommer genom att olika intressen möts i organisationen. Dessa 

motsättningar kan antingen finnas internt i den enskilda organisationen i form utav olika 

intressegrupper eller så är det externt där den enskilda organisationens intressen går emot 

andra organisationers intressen. (Van de Ven & Scott Poole, 1995, s. 517) Den part som går 
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segrande ur maktkampen är den som sedan får implementera önskad förändring och forma 

organisationen (Nielsen, 2008, s. 266).  

 
Livscykel 

Livscykelteorier anser att förändringar uppstår utifrån ett bestämt utvecklingsmönster. Man 

menar att varje enskild organisation har en uppsättning koder, logik och program som 

utformas i organisationen när den startas och att det är dessa som i sin tur reglerar 

förändringsprocessen (Van de Ven & Scott Poole, 1995, s. 510 ff.). Betoning ligger på att 

förändringen är inneboende i organisationen. Det är främst endogena faktorer som driver 

förändringen framåt (Nielsen, 2008, s. 265).   

 
Teleologisk 

Tillsammans med livscykelteorierna är det här det vanligaste synsättet när man analyserar 

organisationsförändringar (Van de Ven & Poole, 1995, s. 513) och fokus ligger på 

utvecklingen i den enskilda organisationen (Weick & Quinn, 1999, s. 364).  Det teleologiska 

synsättet utgår från att förändringar är planerade och medvetna och att det alltid finns ett 

bakomliggande syfte med initiativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2005, s. 21) 

 

Man kan analysera en planerad förändring utifrån fyra centrala faser som beskriver processen 

(se figur 3) Initialt uppmärksammas det att det föreligger ett behov av förändring i 

organisationen. Därefter analyseras situationen och tänkbara lösningar på problemet arbetas 

fram och en plan utformas. Sedan sätts planen i verket och förändringen genomförs. Slutligen 

utvärderas initiativet och man försöker fastställa om förändringen uppnått det önskade 

resultatet.  (Jacobsen, 2005, s. 21) Synsättet ser dock en begränsning i att det finns gränser 

som påverkar implementerandet av en förändring. Miljön runt omkring organisationen och 

dess resurser kan påverka hur möjligt det är att genomföra vissa förändringar. 

Begränsningarna kan vara aktörer i dess omgivning men även motsträviga aktörer inom 

företaget, såsom anställda. (Van de Ven & Poole, 1995, s. 516) 

 

Outsourcing kan ses som en form av organisationsförändring då initiativet går ut på att 

förändra företagsstrukturen. Denna förändring består av att överlåta utförandet av funktioner, 

som tidigare legat inom det egna företaget, till underleverantörer. Denna process orsakar en 

förändring i företaget och kan beskrivas som en teleologisk förändring då det är ett medvetet 

och strategiskt val inom organisationen. Valet som företaget står inför är att välja mellan att 

använda befintlig kompetens som finns inom företaget, anställa ny personal eller att 

outsourca. En annan motivering till att det är en planerad förändring är att man kan tänka sig 

att ett outsourcing-beslut många gånger föregås av att ledningen eller aktörerna bakom 

beslutet har uppmärksammat att det skulle gynna företagets fortsatta verksamhet att lägga ut 

delar av verksamheten. För att komma fram till om outsourcing skulle kunna ge de fördelar 

som företaget eftersträvar krävs det även att någon form av analys utförs innan beslutet drivs 

igenom där man väger in för- och nackdelar. Därefter implementeras förändringen, den 
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utvalda funktionen outsourcas och företaget börjar anpassa sig. Slutligen utför man en 

utvärdering av initiativet för att se om det är lönsamt att lägga ut funktionen. Har förändringen 

uppnått önskad effekt? 

 

Som det teleologiska perspektivet påpekar är det dock viktigt att uppmärksamma att det kan 

finnas gränser som påverkar implementerandet av en förändring. Van de ven och Poole (1995, 

s. 513) hävdar att dessa fyra teoretiska ramar bör användas som ett komplement till varandra 

vid analys av organisationsförändringar. Outsourcing kan följaktligen även tolkas som en 

evolutionistisk förändring då ett outsourcing-initiativ huvudsakligen drivs av möjligheten till 

kostnadseffektivisering och möjliga konkurrensfördelar som följd (Jennings, 2002, s. 26). 
Marknaden spelar därmed en roll för ett outsourcing-beslut då förändringen kommer som en 

konsekvens av att marknaden förändras och konkurrensen ökar. Man kan även tänka sig att de 

senaste årens ökning av outsourcing kan ha ett samband med den ökade globaliseringen som 

har fört med sig en ökad konkurrens på marknaden (Conway & Briner et al., 2005, s. 7). 

2.2 Det psykologiska kontraktet 
 

Det psykologiska kontraktet anses vara ett användbart verktyg för att undersöka 

anställningsförhållanden men även ett godtaget sätt för företag att analysera de förändringar 

som marknaden orsakar (Conway & Briner et al., 2005, s. 7). Andra påstår att det 

psykologiska kontraktet är ett kontroversiellt och laddat koncept och svårt att applicera i 

forskning. (Kakabadse & Kakabadse, 2000, s. 696) Trots denna kritik har man sett en märkbar 

ökning i akademikers och allmänpraktikers användande av konceptet under de senaste åren 

(Morrison, 1994, s. 1) (Roehling, 1997, s. 204). Guest (2004, s. 245) argumenterar för att det 

psykologiska kontraktet är ett erkänt analysverktyg när det gäller att undersöka förhållanden 

på arbetsplatsen och att detta är ett stöd som kommer från olika källor. Globaliseringen har 

lett till att dagens affärsklimat är mer intensivt än förut och detta har resulterat i nya 

ekonomiska och organisationsmässiga förutsättningar för företagen i form av ökad 

internationell konkurrens, nedskärningar och även en ökad användning av outsourcing 

(Conway & Briner et al., 2005, s. 7). Ökande förändringar i dagens samhälle sätter i sin tur en 

större press än tidigare på organisationer att undersöka hur de anställda påverkas. Eftersom 

outsourcing är en typ av organisationsförändring är studiet av det psykologiska kontraktet och 

eventuella överträdelser samt brott mot det en infallsvinkel som är intressant för oss att 

undersöka i den här studien. Att konceptet har sin utgångspunkt i de anställdas synvinkel 

(Rousseau, 2001, s. 261) är också passande då syftet för studien är att öka förståelsen för hur 

de anställda påverkas utifrån deras perspektiv.  

 

När en anställd börjar ett nytt jobb skrivs ett anställningsavtal mellan denna och 

organisationen. Detta är den fysiska delen av överenskommelsen medan det psykologiska 

kontraktet är det osynliga överenskommelse som upprättas mellan den anställde och 

arbetsgivaren (Robinson et al., 1994, s. 138). Det psykologiska kontraktet är subjektivt 

eftersom det består av den anställdes uppfattningar av det pågående utbytet med arbetsgivaren 

och dessa uppfattningar är något som är ombytligt och föränderligt över tid (Guest, 2004, s. 

545). Kontraktet blir gällande när den anställde ser att ett utbyte krävs för att den ska erhålla 

lön och jobbsäkerhet (Rousseau, 1989, s. 390). Utbytet kan i sin tur bestå av vilka uppgifter 

den anställde tror att denne ska utföra och hur man förväntas förhålla sig till sina kolleger 

(Jacobsen, 2005, s. 200-201). Detta är en pågående process som å ena sidan kan utsättas för 

överträdelser och brott vilka kan orsakas av att löften bryts eller att något uppfattas som 

orättvist av den anställde (Conway & Briner, 2005, s. 23) Det psykologiska kontraktet kan å 

andra sidan uppfyllas genom att löften och den anställdes förväntningar infrias. Studier har 
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funnit indikationer på att ett uppfyllt kontrakt kan påverka attityden positivt hos den anställde 

vilket kan få positiva effekter på relationen mellan personal och arbetsgivare (Guerrero & 

Herrbach, 2007, s. 4).  

 

Det psykologiska kontraktet saknar en gemensam definition och en mängd olika definitioner 

har därför formulerats genom åren. Som allmänt känt begrepp har det psykologiska kontraktet 

funnits sedan 1960-talet men det är under de senaste 30 åren som det har använts allt flitigare 

i forskning kring organisationer och dess relationer. Detta är mycket tack vare forskaren 

Denise M. Rousseau (1989, s. 124) som med sin forskning kring det psykologiska kontraktet 

har utvecklat och uppdaterat begreppet. Omfattande empiriska studier på det psykologiska 

kontraktet har efter hennes framsteg utförts och ökat stödet för teorin (Conway & Briner, 

2005, s. 14).  

 
“A psychological contract refers to individual beliefs regarding the exchange relationship 

between themselves and the organization.” (Rousseau, 2001, s. 261) 

 

Uppfattningen är att det psykologiska kontraktet återigen uppmärksammats relativt nyligt och 

att det kan vara en svaghet att det förutom Rousseau finns så få prominenta forskare inom 

området. Vi har valt att utgå från en teori av Pate et al. (2003, s. 557-573) som är mer modern 

än de som utvecklats av Rousseau. En annan fördel som vi såg med valet är att teorin i viss 

mån operationaliserar det psykologiska kontraktet genom att dela upp orsaker till 

överträdelser och brott i tre olika typer av organisatoriska orättvisor. Detta för att konkretisera 

vad vi söker efter när vi utför vår studie.  

 

Enligt Rousseau (1990, s. 389ff) kan det även vara nödvändigt att göra en distinktion mellan 

transaktionsmässiga eller relationsmässiga utbyten i det psykologiska kontraktet. Skillnaden 

mellan de båda ligger i utbytets natur och hur lång tid som utbytet pågår. Ett 

transaktionsmässigt kontrakt innefattar utbyten som är specifika och konkreta, exempelvis 

lönen som den anställde får för utfört arbete. Det som även är typiskt för ett 

transaktionsmässigt utbyte är att det för det mesta sker under en kort och begränsad tid, 

exempelvis genom en tidsbegränsad anställning. (Rousseau, 1990, s. 389ff) Ett 

relationsmässigt kontrakt kan innefatta utbyten som både är och inte är av monetär art. 

Exempel på utbyten som inte är monetära kan vara lojalitet, jobbsäkerhet och stöttande som 

kommer som en konsekvens av att den anställde utför sitt jobb och därmed uppfyller sin del 

av utbytet. Detta kontrakt utgörs av mindre specifika utbyten och har ingen tidsbestämning 

utan löper över en längre tid där relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren utvecklas. 

(Robinson et al., 1994, s. 139) Robinson et al. (1994, s. 149) har funnit stöd för denna 

indelning i en utförd studie kring psykologiska kontrakt där har de kunnat se att de olika 

formerna av kontraktet påverkas olika av brott mot kontraktet. Denna distinktion är en 

indelning som ett flertal forskare, som är aktiva inom det psykologiska kontraktet, gör för att 

dela in det psykologiska kontraktet. Uppfattningen är att det är ett brett begrepp och att 

indelningen gör det lättare att undersöka det psykologiska kontraktet (Coyle-Shapiro & 

Kessler, 2000, s. 906). Atkinson (2007, s. 506) har funnit att uppfyllande av både det 

relationsmässiga samt transaktionsmässiga kontraktet kan leda till ökad prestation hos de 

anställda medan ett brott mot dem kan få konsekvenser som minskad prestation.  

2.2.1 Överträdelse och brott mot det psykologiska kontraktet 

Termerna överträdelse och brott har i en del av litteraturen om psykologiska kontrakt använts 

som synonymer när man beskrivit en organisations misslyckande att uppfylla sina 

förpliktelser (Guerrero & Herrbach, 2008, s. 5). Forskare inom området har dock förespråkat 

att man bör särskilja dessa två begrepp när man talar om denna otillräcklighet organisation 
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och anställda emellan (Robinson & Morrison, 1997, s. 230). En överträdelse av det 

psykologiska kontraktet definieras av Morrison och Robinson (1997, s. 231) som den 

anställdes upplevelse av att organisationen misslyckats med att uppfylla det psykologiska 

kontraktet på något sätt. Ett brott mot det psykologiska kontraktet definieras å andra sidan 

som det kognitiva och emotionella tillstånd vilket kan komma som en följd av att den 

anställde tror att organisationen har misslyckats med att uppfylla kontraktet (Morrison & 

Robinson, 1997, s. 230). Morrison och Robinson (Guerrero & Herrbach, 2008, s. 5) har i en 

senare studie funnit empiriska stöd för denna indelning.  

 

En överträdelse av det psykologiska kontraktet får i regel konsekvenser som verkar på kort 

sikt. Möjligheten för att det psykologiska kontraktet återigen ska återställas till ett stabilt 

tillstånd efter en överträdelse är relativt goda. Ett brott kan dock ha en mer intensiv inverkan 

på de anställda då det inte bara handlar om att arbetsgivaren misslyckas med att uppfylla den 

anställdes förväntningar. (Guerrero & Herrbach, 2008, s. 6) Ett brott påverkar individen 

känslomässigt och uppfattningen är att ett brott är mer personligt än en överträdelse 

(Rousseau, 1989, s. 128). Den känslomässiga responsen kan yttra sig genom att den anställda 

känner sig besviken på arbetsgivaren och är frustrerad eller bekymrad över situationen 

(Malone et al., 2000, s. 160).  

 

Om brottet mot det psykologiska kontraktet betraktas som väldigt starkt av den anställde kan 

detta yttra sig i en mer extrem emotionell respons som att denne känner sig arg, upprörd eller 

bitter gentemot organisationen (Pate et al., 2003, s. 559) Raja et al. (i Guerrero & Herrbach, 

2008, s. 6) menar att det finns ett samband mellan begreppen då en överträdelse av det 

psykologiska kontraktet kan resultera i ett brott som leder till att den anställde känner sig 

otillfredsställd med arbetet eller känner en önskan att sluta på arbetsplatsen. Detta kommer då 

som en konsekvens av den känslomässiga påverkan som överträdelsen kan resultera i hos den 

anställde. Pate et al. (2003, s. 560) delar denna mening då de i sin modell (se figur 1) har tagit 

sambandet i beaktande. De menar att det finns tre olika orsaker som kan utlösa en 

överträdelse av det psykologiska kontraktet och att dessa i sin tur kan resultera i ett brott.  

De attitydsmässiga reaktionerna som hon berör i sin modell är dock endast de som kommer av 

ett brott som av den anställde betraktas som väldigt stark. Som Malone et al. (1995, s. 160) 

uttrycker det ovan kan ett brott orsaka en mildare emotionell respons hos den anställde som 

inte behöver resultera i det minskade organisationsengagemang som Pate et al. (2003, s. 559) 

talar om.  

 

Eftersom separationen av begreppen överträdelse och brott mot det psykologiska kontraktet är 

något som har uppmärksammats på senare år är forskningen som utförts inom de båda 

områdena ojämn. När det kommer till överträdelser av det psykologiska kontraktet finns det 

anmärkningsvärt många studier som utförts medan studier som berör brott mot det 

psykologiska kontraktet är få (Conway & Briner, 2005, s. 64). Även Pate (2003, s. 558) 

uppmärksammar detta tillkortakommande inom forskningsområdet och ytterligare forskning 

kring brott mot det psykologiska kontraktet efterfrågas även av henne. Detta är en kritik mot 

denna indelning då man kan tänka sig att brott mot det psykologiska kontraktet inte är ett lika 

beprövat begrepp och eventuellt saknar tillräckligt med stöd. Denna åtskillnad mellan de båda 

begreppen är dock något som framkommit i senare forskning och distinktionen är godtagen av 

en stor del av de aktiva forskare som verkar inom ämnet (Conway & Briner, 2005, s.64). På 

grund av dessa argument känns det viktigt att samma gränsdragning görs i den här studien när 

vi i fortsättningen resonerar kring psykologiska kontrakt.    
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2.2.2 Modell - psykologiska kontraktet 

Pate (2003, s. 560) menar att det finns tre olika typer av orättvisor som kan förekomma inom 

ett företag och som kan utlösa att ett brott mot det psykologiska kontraktet inträffar (se figur 

4). Den första punkten beskriver orättvisor i fördelningen på företaget och ett exempel på 

detta kan vara lönefrågor. En annan typ av orättvisa är ett som förekommer i företagets 

procedurer och kan exempelvis ligga i hanterandet av befordringsansökningar. Slutligen så 

tar modellen upp orättvisor som rör interaktionen mellan anställda och organisationen. 

Exempel på den här typen av orättvisa är att individen känner en minskad tillit till 

organisationen som en följd av att de känner sig illa behandlade av ledning eller 

organisationen i sin helhet. Detta kan resultera i att tilliten gentemot organisationen minskas 

och den generella uppfattningen av organisationen påverkas negativt.  Även en osäkerhet 

kring arbetssituationen kan komma som en följd av att interaktionen mellan de anställda och 

organisationen brister. (Pate et al., 2003, s.560)  

 

           
 
 

 

 Attitydmässiga resultat 

Som ett resultat av dessa orättvisor på arbetsplatsen menar Pate att de anställdas attityder 

gentemot organisationen påverkas (Pate et al., 2003, s. 560). Kontentan av förändringen är att 

de anställda får en negativ inställning till organisationen och detta kan avspegla sig i en känsla 

av minskad arbetstillfredsställelse, minskat engagemang och ökad cynism samt en negativ 

inställning mot organisationen (Garrido et al., 2005, s. 1936). 

 

Beteendemässiga resultat 

Ett brott mot det psykologiska kontraktet kan slutligen resultera i att beteendet hos den 

anställda förändras och detta kan yttra sig genom att den anställde på grund av sin 

attitydförändring och reducerade medborgarskap minskar arbetsinsatsen. Detta argument 

stöds av ”The theory of planned behaviour” som menar att våra beteenden till en viss grad 

styrs av de attityder som vi har (Martin et al., 2007, s. 311). Denna minskning i 

produktiviteten hos de anställda kan i sin tur få konsekvenser gällande den generella 

produktiviteten i företaget (Pate et al., 2003, s. 560). Är det också en betydande del av de 

anställda som anser att arbetsgivaren brutit mot det psykologiska kontraktet kan man tänka sig 

att detta på lång sikt kan resultera i ekonomiska konsekvenser för organisationen.  

 

Figur 4: Pate’s Psychological Contract Violation Model (Pate et al. 2003, s. 560) 
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Pate (2003, s. 571) fann i sin studie inga bevis som pekade på att det fanns någon korrelation 

mellan attityden och det efterföljande beteendet hos de anställda. Hon anmärkte dock på att 

det finns en maktbrygga mellan den anställda och arbetsgivaren som gör att det kan vara svårt 

för den anställde att minska prestationen då detta skulle kunna resultera i en uppsägning. För 

att återgå till ”The theory of planned behaviour” så kan den även appliceras på den här 

situationen. Det finns en del av den teorin som menar att för att attityden ska ha någon 

inverkan på det faktiska beteendet krävs det att individen upplever att den har full kontroll 

över situationen. Genom att den här maktbryggan existerar mellan parterna kan man se det 

som att den anställda inte upplever att den har full kontroll över situationen då det existerar en 

beroendeställning och att det kan vara orsaken till att den kopplingen mellan attityd och 

beteende inte alltid går att applicera på den här situationen.  

 

I och för sig menar ”The social exchange theory”, att vår interaktion med andra människor 

handlar om utbyten där vi ger lika mycket som vi anser att vi får. Den här teorin kan 

appliceras både på materiella utbyten och immateriella utbyten. När det gäller brott mot det 

psykologiska kontraktet handlar det om immateriella utbyten såväl som materiella utbyten och 

applicerar man ”The social exchange theory” på ett brott mot det psykologiska kontraktet 

skulle det innebära att de anställda inte känner att de vill ge mer till organisationen än de får 

tillbaka. Detta skulle kunna innebära en minskad produktivitet på arbetet om de upplevde att 

organisationen inte uppfyllde det de lovat. Utifrån dessa påståenden kan man säga att graden 

av samband mellan attityd och beteende kan påverkas av hur maktbalansen ser ut på företaget 

samt hur säker arbetsmarknaden är.  (Conway & Briner, 2005, s. 56-57 ) 

2.2.3 Uppfyllande av det psykologiska kontraktet 

Att det psykologiska kontraktet uppfylls innebär att den anställda upplever att arbetsgivaren 

möter eller överträffar de förväntningar som den anställde har (Turnley et al., 2003, s. 188). 

Som nämnts tidigare så kan dessa förväntningar hos den anställde vara av både 

transaktionsmässig och relationsmässig art. Det här är dock ett område inom ämnet som fått 

lite uppmärksamhet och det finns begränsat med studier som har undersökt effekterna av att 

det psykologiska kontraktet uppfylls (Guerrero & Herrbach, 2007, s. 10). Det är först på 

senare tid intresset kring effekterna av detta har kommit fram och forskningen är fortfarande i 

hög grad ojämnt fördelad mellan uppfyllande av det psykologiska kontraktet och överträdelser 

samt brott mot det psykologiska kontraktet. Den forskning som dock finns på området menar 

dock att ett psykologiskt kontrakt som uppfylls av arbetsgivaren kan ha positiva effekter på de 

anställdas prestation gällande deras arbete. Coyle-Shapiro och Kessler (2002, s. 81) har hittat 

bevis på att om de anställda upplever att det psykologiska kontraktet har uppfyllts av 

arbetsgivaren kan detta resultera i ett ökat organisatoriskt engagemang och följaktligen en 

ökad prestation på arbetsplatsen hos de anställda. 

2.3 Motstånd vid organisationsförändringar 
”Du kan inte lära en gammal hund att sitta” är ett välkänt svenskt ordspråk som ganska 

tydligt symboliserar hur vi uppfattar att människor i allmänhet har ett underliggande motstånd 

gentemot förändringar. Forskare som Kotter, Schelinger, Nadler med flera menar alla att 

motstånd är en naturlig reaktion på förändring och bör vara förväntat av alla som tar initiativ 

till organisationsförändringar. (Bovey & Hede, 2001: Kotter & Schelinger, 2008, s. 1230: 

Brizelius & Skärvad, 2008, s. 419 : Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427: Coughlan, 1993, s. 

11) Även om den allmänna hållningen hos vissa forskare är att motstånd är en naturlig del hos 

individer så finns det också forskare och författare som utmanar det gamla tankesättet och 

försöker bana väg för ett nytt sätt att se på motstånd. Dent och Goldberg (1999, s. 25) menar 

till exempel att initiativtagare till förändringar skapar en självuppfyllande profetia på grund av 
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det etablerade tankemönstret kring motstånd i organisationer och att motstånd egentligen inte 

alltid behöver belysas som ett problem som kommer från de anställda. De menar att det är 

ledningens fel när en förändring inte blir lyckad och de artiklar som skrivits titulerade ’att 

överkomma motstånd mot organisationsförändringar’ lika gärna skulle kunna heta ’att 

överkomma helt naturliga reaktioner på dåligt ledarskap’. (Dent & Goldberg, 1999, s. 38) De 

menar vidare att om ledningen hanterar förändringen rätt så kommer motstånd inte att uppstå. 

Även Lawrence (1953, s. 49) påvisar detta fenomen och talar om att människor egentligen är 

positiva till förändring och att motstånd är en onödig effekt som beror på misstag från 

ledningens sida. Han förespråkar att ledningen bör involvera de anställda i förändringen i ett 

tidigt skede för att förebygga eventuellt motstånd hos de anställda. 

 

Det är relevant att uppmärksamma motstånd och att hantera organisationsförändringar smidigt 

på grund av risken att skada organisationens effektivitet och öka kostnader om förändringen 

inte sker på rätt sätt. En aspekt som kan försvåra att en förändring sker optimalt är om man 

möter för mycket motstånd från de anställda vid en organisationsförändring. (Haveman, 1992, 

s. 48) Brizelius och Skärvad (2008, s. 422) hävdar att med den bakgrunden så blir det tydligt 

hur viktigt det är för en företagsledare att utveckla en organisations förändringseffektivitet. 

Kotter (1996, s.24) visar också i sin bok ”Leading change” att ledares tillvägagångssätt vid en 

förändring ger direkta konsekvenser på företagets effektivitet och ger konkreta exempel på 

hur vanliga misstag från ledningens sida mynnar ut i problem för företaget.  

 

Att motstånd verkar vara vedertaget accepterat som något naturligt underliggande hos alla 

individer betyder inte att alla forskare nämner exakt samma orsaker till vad som föranleder 

motstånd. Men även om det råder delade meningar om vad som orsakar motstånd så finns det 

något generellt över teorierna. Liknande orsaker berörs men forskare uttrycker det på olika 

sätt som vi kan se i Jacobsen och Kotters teorier kring orsaker. Bruzelius och Skärvad säger 

till exempel att det inte är förändringen i sig som skapar motstånd utan snarare det som är 

förknippat med förändring. De menar att förändring ofta skapar osäkerhet och en känsla av 

förlorad kontroll. Fortsättningsvis anser de också att det är ett naturligt sätt att reagera på de 

följder av förändringen som är avvikande och oväntade. (Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 419) 

Motståndets omfattning och styrka beror på vad förändringen gäller, hur pass genomgripande 

den är och hur den hanteras. Individer reagerar givetvis olika och motståndet är starkt 

sammankopplat med hur förändringen utarbetats, kommunicerats och genomförts. (Bruzelius 

& Skärvad, 2008, s. 421) 

 

Enligt vår iakttagelse finns det omfattande teorier och forskning om hur motstånd mot 

förändringar i organisationer utspelar sig och uppkommer. I vår frågeställning är uppkomsten 

av motstånd intressant då den kan ge en tydligare bild av vilka tänkbara orsaker som finns till 

motstånd och varför en människa mår som den mår vid en organisationsförändring. Processen 

av hur motstånd utspelar sig är essentiell då den kan hjälpa oss att identifiera om det finns ett 

motstånd i vårt studieobjekt.  

 

2.3.1 Processen av motstånd 

Det är en väg att gå från att individer känner motstånd till att det manifesteras i handlingar. 

Många forskare delar in motståndet i typer och olika faser. (Chreim, 2004, s. 327) Coetsee 

(1999, s. 207) har valt att dela in de fyra olika faser (se figur 5).  
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              Figur 5: Översättning från Jacobsen (2005) 

 

Den här modellen förser oss med ett verktyg som ska hjälpa till att identifiera omfattningen av 

motstånd eller acceptans mot förändring i organisationer. Fas ett representerar kanske den 

vanligaste formen av motstånd och är en relativt mild typ av motstånd. Den kan vara ett 

resultat från individens bristande intresse och på grund av det leder den enbart till frånvaro av 

positiva och negativa känslor. I fas två har motståndet utvecklats hos individen och vi kan 

börja skönja ett motstånd i form av passivt agerande där man uttrycker negativa uppfattningar 

och attityder. I fas tre har motståndet förstärkts ytterligare och börjat ta en mer aktiv form som 

starka kritiska yttringar. Här har motståndet gått så långt att det kan komma yttringar i forum 

utanför företaget som media och det kan även yttra sig genom fredliga protester. Att man 

tillexempel börjar affischera och uppmanar medarbetare att stödja motståndet. I fas fyra har 

motståndet nått kulmen och individerna har kommit till en punkt där de känner att aktivt 

motstånd inte räcker utan att de måste motarbeta ännu hårdare. Här strävar individerna efter 

att försöka underminera eller skada de argument som ligger för förändringen. Det blir ett 

starkt och tydligt ifrågasättande och högljudda protester samt spridning av rykten. (Coetsee, 

1999, s. 220) Cohen (2007, s.58) förklarar det som att istället för att se på motstånd och att 

bistå förändringen som två olika statiska fenomen bör vi iaktta hur nära länkade de är med 

varandra och hur de sker genom en process likt Coetsees fyra faser. Detta är nödvändigt för 

att se hur lätt det är att mindre motstånd eskalerar. 
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2. 3.2 Positiva effekter av motstånd 

Det är viktigt att påpeka att det också finns författare som likt Dent och Goldberg 

uppmärksammat att motstånd inte alltid behöver belysas som en negativ aspekt utan att det 

finns något som benämns som positivt motstånd eller positiva effekter med motstånd. Price 

och Chahal (2006, s.243) och Jacobsen (2005 s. 210) menar att motstånd kan öka 

rationaliteten i ett beslutsfattande kring en förändring då motstånd kan bero på kritiskt 

tänkande och kan tvinga till att öppna upp en debatt kring förändringen. Det kan också vara 

ett tecken på att man har anställda som engagerar sig i organisationen och aktivt deltar i beslut 

istället för att vara helt ointresserade för om det går bra eller dåligt för organisationen. 

Brezelius och Skärvad (2008, s. 441) menar också på att motstånd kan motverka felaktiga 

förändringar då opposition innehåller information om förändringen i sig och kan klargöra eller 

eliminera behovet av den. Resonemanget om positivt motstånd kan vi även se i en etablerad 

psykologiteori som säger att människor i grupp som tänker för lika och som är något isolerad 

från andra åsikter kan förlora det kritiska tänkandet eller den kritiska vinklingen på 

fenomenet. Istället för att försöka identifiera svagheter och styrkor med problemet försöker de 

rationalisera fram att deras beslut är bäst. Martin med flera menar att det finns fyra sätt att 

motverka detta där kritik från utomstående är en av dem. (Martin et al., 2007, s. 737-739) Om 

initiativtagare till organisationsförändringar tänker för lika kan det uppstå problem som leder 

till ineffektiva beslut och man bör då uppmuntra kritik från utomstående. Av den anledningen 

kan motstånd vara något positivt då det kan ses som en typ av ifrågasättande. Dock kan 

motstånd ändå bli för starkt och när ett motstånd blir så pass starkt att processen avstannar är 

det ett problem. (Jacobsen, 2005, s. 211) 

 

Vid ingången till vår studie och insamlade av empiririskt material utgår vi ifrån att det finns 

ett naturligt underliggande motstånd eller åtminstone ett naturligt ifrågasättande till 

förändringar. Vi tror att människor alltid ställer sig undrande till de förändringar som sker 

inom ett företag. Även om Dent och Goldberg har tänkvärda reflektioner om motstånd i 

organisationer tycker vi att de forskare som utgår ifrån att motstånd är en naturlig del av 

individer erbjuder ett bredare alternativ till förståelsen för varför motstånd uppkommer. Detta 

är alltså det generellt mest accepterade synsättet. Dent och Goldberg ifrågasätter bara en 

existerande teori och ger inga tydliga riktlinjer på hur vi bör förhålla oss till motstånd vid 

organisationsförändringar. Teorier från exempelvis Jacobsen (2008) och Kotter (2008) blir då 

genast mer kompatibla att använda i vår kontext. Dessa teorier anser vi vara någorlunda lätta 

att applicera på vardagssituationer och vi anser att de ger en sammanfattande bild över vad 

andra forskare sagt i ämnet. Vi har därför valt att använda Jacobsens och Kotters resonemang 

kring orsaker till motstånd vid vår studie. 

2.3.3 Jacobsens orsaker till motstånd 

Hur en individ reagerar på en organisationsförändring är enligt Bennis (i Coghlan, 1993, s. 

11) baserad på dennes uppfattning och utvärdering av en förändring. Individer utvärderar 

utifrån sig själva i termer av hur mycket förändringen kommer att påverka en själv negativt 

eller positivt. Om en individ bedömer att åverkan är negativ leder detta mer eller mindre 

oavkortat till motstånd. Jacobsen menar likt Bruzelius och Skärvad (2008, s. 419) att motstånd 

är något underliggande samt naturligt hos en individ och att motstånd kan bottna i rena 

intressekonflikter men också känslomässiga förhållanden. Han delar in orsaker till motstånd i 

fyra kategorier; individuella, sociala, teknologiska och strukturella förhållanden, samt även 

förhållanden i omgivningen (Jacobsen, 2005, s. 194-210). Jacobsen (2008, s. 427-431) har 

också tillsammans med en kollega; Jan Thorsvik, utvecklat dessa kategorier av motstånd till 

tio mer specifika orsaker. 
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Orsak 

1. Fruktan för det okända 

2. Brytning av det psykologiska kontraktet 

3. Förlust av identitet 

4. Den symboliska ordningen förändras 

5. Maktrelationer förändras 

6. Krav på nyinvesteringar 

7. Extra arbete (under en period) 

8. Sociala band bryts 

9. Utsikter till personlig förlust 

10. Externa aktörer vill ha stabilitet 

 

 

 

Jacobsen och Thorsvik menar att i många fall så är den mest fundamentala utgångspunkten 

för orsaker till motstånd mot förändringar att individen ”försvarar något som är känt, något 

som man känner är rätt och riktigt”. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427) Den förstnämnda 

orsaken ’fruktan för det okända’ talar om den osäkerhet en individ känner när denne måste gå 

från en trygg välkänd situation till en helt okänd. Jacobsen och Thorsvik menar då att ”det 

tryggaste är att hålla på med det man redan har” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427). Det 

kan vara när arbetsrutiner förändras eller när något så enkelt som omgivningen ändras. På en 

arbetsplats finns det alltid formella avtal mellan den anställde och organisationen som reglerar 

exempelvis lönenivå, befattning, regler och rutiner. Men det finns även ett informellt kontrakt 

som vi talat om i vår studie som kallas det ’psykologiska kontraktet’ och utgör de oskrivna 

förväntningarna som anställda och ledare har på varandra. Om dessa kontrakt bryts vid 

samband med en förändring kan motstånd lätt uppstå.  

 

Genom att ha arbetat en längre tid på en organisation har individen ofta byggt upp en känsla 

av att det man gör är viktigt för organisationen och en speciell mening med arbetet som man 

ofta identifierar sig med. Man har med andra ord byggt upp en identitet på företaget. Vid 

organisationsförändringar kan det hända att man upplever en ’förlust av identitet’ som kan 

resultera i att man inte vill att förändringen slår igenom. Jacobsen och Thorsvik uttrycker det 

bland annat som att de anställda känner meningslöshet över tidigare genomfört arbete.  

 

Med frasen ’den symboliska ordningen förändras’ menar Jacobsen och Thorsvik att 

organisationer består av symboliska ordningar som till exempel: ”platsen på kontoret, 

ledarens sätt att prata eller vad som hände på den senaste firmafesten”. En vanlig konsekvens 

av förändringar är att man som anställd måste byta kontorsplats och för många kan detta 

kännas betungande då kontoret är en plats dit man har känslor knutna. Att ’maktrelationer 

förändras’ betyder att man förändrar en stabil maktstruktur på arbetsplatsen. Ofta är det de 

som förlorar makt eller inflytande som kan vara starka motståndare till förändring. ’Krav på 

nyinvesteringar ’ är kravet på de anställda att införskaffa sig ny kompetens till den stundande 

förändringen. Det kan innebära att den kompetens som man arbetat fram under en lång tid kan 

bli värdelös vid en förändring och att ny kompetens måste tillkomma. ’Extraarbete (under en 

period)’ kommer när organisationsförändringar är ”något som måste genomföras medan det 

gamla arbetet hålls gående” ,Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 430) och kräver extra 

arbetsbelastning på de anställda. Jacobsen och Thorsvik resonerar kring att anställda i regel 

inte vill utföra fler arbetsuppgifter i en eventuellt redan stressad arbetssituation och på grund 

av detta motsätter sig förändring. Den är helt enkelt för resurskrävande för de anställda.  

 

Figur 6: Sammanställning av Jacobsen & Thorsviks modell (2008, s. 427-431)  
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Att ’sociala band bryts’ är den åttonde orsaken till motstånd i Jacobsens och Thorsviks bok. 

Det grundar sig helt enkelt i en rädsla för att sociala band med goda kollegor skall brytas eller 

att man skall bli tvingad till att arbeta med människor man inte alls tycker om i samband med 

förändringen. Jacobsen och Thorsvik refererar till en studie gjord av Trist (1981) som visar att 

detta är en av de vanligaste orsakerna till att anställda motsätter sig förändring. Risken att 

förlora sitt jobb eller att potentiella karriärchanser försvinner i samband med en förändring 

kan bland annat ses som direkta ekonomiska konsekvenser för de anställda och anses som 

’utsikter till personlig förlust’ och är därmed en reaktor till motsättning bland de anställda. 

Men det är inte bara de anställda som kan reagera med motstånd. Även ’externa aktörer vill ha 

stabilitet’ och utgör den tionde och sista orsaken till motstånd mot förändringar i 

organisationer. Externa aktörer kan alltså påverkas av organisationsförändringar. Ett sjukhus 

kan till exempel inte bestämma sig för att ta emot färre patienter utan att det får direkt åverkan 

på kommunal hälsovård, landsting och arbetande läkare. Men även om motstånd är ett 

vedertaget fenomen som händer vid organisationsförändringar betyder det inte att motståndet 

kommer med lika stor kraft varje gång. (Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 427-430) 

2.3.4 Kotters orsaker till motstånd 

För att kunna hantera motståndet mot organisationsförändringar behöver ledningen vara 

medveten om de fyra vanligaste grundläggande orsakerna till varför individer motsätter sig 

förändring och ett antal hjälpmedel när något av de fyra motstånden inträffar. (Kotter & 

Shelinger, 2008, s. 131) Dessa orsaker till motstånd ligger nära Jacobsens och Thorsviks 

orsaker som listas ovan, men för att komplettera och förstärka resonemangen om dessa 

orsaker vid organisationsförändringar har vi valt att komplettera med Kotters resonemang.  

 

Egenintresse 
Individer kan motsätta sig förändring på grund av att de tror att de ska förlora någonting av 

värde för dem själva. Det vill säga att de agerar i egenintresse snarare än för organisationens 

bästa. Det kan till exempel vara att deras arbetssituation förändras vid expansion av företaget 

och att de känner ett missnöje med de nya premisserna. För att få behålla sina tidigare 

arbetsrutiner växer sig motståndet till förändringen allt starkare. (Kotter & Shelinger, 2008, s. 

131) 

 

Missförstånd och brist på förtroende 

Om de anställda inte förstår varför förändringen måste ske eller att de uppfattar att 

förändringen kommer att kosta dem mer än den kommer att ge så kan motstånd också 

uppkomma. Sådana situationer är ofta en följd av att det inte finns tillräckligt med förtroende 

mellan den som implementerar förändringen och de anställda. Om den som implementerar 

förändringen inte reder ut missförstånd med en gång kan det leda till motstånd bland 

anställda. Detta motstånd kan ofta komma som en överraskning för den som driver igenom 

förändringen. Framför allt om arbetsgivaren tror att anställda bara gör motstånd om man går 

emot deras egenintresse. (Kotter & Shelinger, 2008, s. 133) 

 

Osymmetrisk information 

En annan vanlig anledning till att individer kan motsätta sig förändring är att de uppfattar 

förändringen annorlunda än de som implementerar den. Det vill säga att de inte ser 

förändringen på samma sätt som ledningen och ser fler nackdelar än fördelar med den. Inte 

bara för dem personligen utan också för företaget som helhet. Detta grundar sig ofta på att 

parterna inte ser att de har tillgång till olika mängder och typer av information. (Kotter & 

Shelinger, 2008, s. 134) 
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Låg tolerans 

En låg tolerans mot förändring i allmänhet grundar sig i att alla människor har mer eller 

mindre svårt att förändra sig för mycket på för kort tid. Det kan göra att anställda blir avogt 

inställda till förändring. Det kan ofta bero på att man är rädd att man inte kommer att kunna 

anpassa sig eller lära sig den kompetens som kommer att krävas av personen vid en eventuell 

förändring. Det är även denna aspekt som kan göra att individer ibland motsätter sig 

förändring även om den är positiv, till exempel om man blir befordrad till ett bättre jobb. 

Omställningen anses vara för omfattande. (Kotter & Shelinger, 2008, s. 134) 

2.3.5 Hantering av motstånd 

Vilken utsträckning förändringen tar och hur stora grupper som påverkas är starkt knutet till 

hur stort motstånd som uppkommer. Det essentiella för en initiativtagare till förändring blir då 

att antingen hitta en förändringsstrategi som minimerar motståndet eller en strategi där man 

kan genomföra förändringen trots motstånd. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427-430) 

 

Hur motstånd optimalt skall hanteras råder det delade meningar om bland forskare. Många 

verkar vara överens om att det är den som har ansvaret över att leda processen som är den 

viktigaste kuggen för att nå framgång (Kotter, 1996, s. 8ff). Hur hanteringen av motstånd sker 

är inte bara viktigt i förebyggande syfte för att undvika negativa konsekvenser med en 

förändring utan kan även vara en källa till motstånd i enlighet med Dent och Goldbergs 

resonemang i inledande stycke. Det vill säga att motstånd är naturliga reaktioner på dåligt 

ledarskap. Så i vår kontext är teorier om hur motstånd hanteras ett verktyg för att spåra 

ytterligare orsaker till varför motstånd uppkommer. Hur motstånd skall hanteras är givetvis 

tätt sammankopplat till vad forskaren har för ståndpunkt rörande hur motstånd uppkommer. 

Bruzelius och Skärvad ger sammanfattande erfarenheter om vad de tycker utgör en bra 

förändringsstrategi i praktiken där de lägger mest tyngd på att involvera de anställda i 

processen och få dem att känna delaktighet i beslutet. Medarbetarnas lust och vilja att 

genomföra förändringen är grundläggande för att hantera motstånd och få en smidig process. 

(Bruzelius & Skärvad, 2008, s. 430) Detta är såklart ett svar på hur de tror att motstånd 

uppkommer. Det är en sorts respons på att förändring skapar osäkerhet och en känsla av 

förlorad kontroll. Det rent logiska sättet att motverka eller minimera motstånd är då att 

involvera de anställda i processen.  

 

För att kunna komma över eller minska motstånd på ett optimalt sätt har Kotter och 

Schelinger (2008, s. 109) också satt upp ett par riktlinjer som hjälp till att hantera situationen. 

Dessa är oberoende av tidsstrategin vi talade om innan men vissa lämpar sig mer än andra 

beroende på vilken strategi initiativtagaren väljer. Att tvinga någon att genomgå en förändring 

är ett exempel på en åtgärd som inte är optimal när man har lång tid på sig för förändringen. 

Detta kan skapa mer skada än nytta då de anställda kan utveckla ett agg mot företagsledaren. 

 

Utbildning och kommunikation 

Om de anställdas motstånd kommer från att de har för dålig information så bör man på ett 

effektivt sätt kommunicera varför man valt att göra förändringen och vad den leder till. När de 

anställda blivit insatta i skälen brukar de allt som oftast stötta beslutet. Denna metod är dock 

mycket tidskrävande speciellt om det sker i stora grupper varav den bör ingå i en långsam 

strategi. (Kotter & Schelinger, 2008 s. 134) Allen och Chandrashekar (2000 s. 33) fann i sin 

studie att kommunikation med alla involverade i outsourcing-processen är viktigt. De 

förespråkar en öppen och direkt kommunikation med de involverade. Embelton och Wright 

menar även de att kommunikation under processen tillsammans med att hantera 

efterverkningarna av outsourcing är de viktigaste nycklarna till framgång vid ett outsourcing-
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beslut. De hänvisar till en undersökning av Yankee group (1996) som säger att 80% av de 

anställda på ett företag initialt kommer att vara negativt inställda till outsourcing men via 

kommunikation så minimeras motståndet med 50% till en början och inom sex månader så 

minimeras det med ytterligare 30%. (Embelton & Wright, 1998, s. 103) 

 

Deltagande och involvering 
Att engagera folk i förändringsprocessen, låta dem vara delaktiga i beslutet och ta vara på 

deras åsikter är effektivt om man vill få de anställda att bli mer hängivna till förändringen. 

Denna åtgärd skapar ett engagemang från grunden vid en förändring men kan skapa problem 

om de involverade inte har kompetens för att skapa effektiva planer. (Kotter & Schelinger, 

2008, s. 135) När det gäller deltagande och involvering som ett verktyg för hantering av 

motstånd verkar Kotter vara en av få som väljer att särskilja på kommunikation och 

deltagande med involvering. Embelton och Wright som förespråkar kommunikation under 

processen som den främsta nyckeln till framgångsrik outsourcing verkar snarare behandla det 

som en synonym till deltagande och involvering under outsourcing-processen. Men vi tycker 

att Kotter ger en tydligare bild av vad deltagande och involvering är. Han ser det som en 

process där man inte bara kommunicerar ut sina förehavanden utan även tar tillvara på de 

anställdas åsikter och skapar processen efter dem. I en fallstudie genomförd av Power, 

Bonifazi and Desouza (2004, s. 37-42 ) visar de att en av de tio vanligaste fällorna 

företagsledare faller i vid outsourcing är att de inte involverar kompetent intern personal för 

att utforma den nya verksamheten. De inser nämligen sällan att det är de som har mest insikt i 

företagskulturen, marknaden, produkter och så vidare.  

 

Stötta och kompetensutveckla 

Att stödja personer genom processen och erbjuda kompetensutveckling för dem som är 

oroliga att de inte kommer att kunna klara av de eventuellt nya arbetsområdena är ett verktyg 

som ofta resulterar i att de anställda känner en lättnad och en delad börda. Det kan ske genom 

alltifrån enkla samtal till ledighet efter en intensiv förändring. Den stödjande rollen är lämplig 

när oro och stress växer fram vid förändringen men är också väldigt tidskrävande. (Kotter & 

Shelinger, 2008, s. 135)  

 

Förhandling och kompromissa 

En annan väg att gå är att förhandla fram belöningar eller kompromissa med anställda som 

gör motstånd eller är potentiella motståndare. Det kan vara att ge högre lön på grund av att 

arbetsfördelningen förändras. Att förhandla fram ett avtal eller en kompromiss är speciellt 

användbart vid tillfällen då företagsledaren vet att någon kommer att bli negativt påverkad av 

förändringen. Denna metod är relativt lätt och snabb men kan bli kostsam i slutändan. (Kotter 

& Shelinger, 2008, s. 136) 

 

Styrning  

Att styra eller påverka en människa så att denne agerar i den riktningen man vill kan vara en 

användbar metod för att förhindra motstånd. Det kan vara att ge de involverade en specifik 

roll i förändringen med vetskapen om att personerna inte har tid att delta aktivt i förändringen. 

Företagsledaren är här inte ute efter den anställdes åsikt utan önskar egentligen bara 

motståndaren ur vägen. (Kotter & Shelinger, 2008, s.136) 

 

Tvinga 
Vid tillfällen då en förändring måste ske snabbt finns ibland ingen annan utväg än att tvinga 

folk in i förändring genom exempelvis hot om att de kommer att förlora jobbet eller inte få 

möjlighet att bli befordrade om de inte fogar sig. Detta kan även behöva tillämpas om man 
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gör bedömningen att förändringen är så pass viktig för företagets överlevnad men kommer att 

bemötas med motstånd oavsett hur man presenterar den. Denna strategi är dock väldigt svår 

att hantera och kan skada personen som implementerar förändringen karriärmässigt och skapa 

dålig stämning på företaget. (Kotter & Shelinger, 2008, s. 137) 

 

När en initiativtagare analyserat vilka nyckelfaktorer som bestämmer varför han/hon bör göra 

förändringen, analyserat vilken som är den optimala hastigheten för förändringen samt har en 

bra metod för hur han/hon skall bemöta motstånd så har denne ett bra underlag för att lyckas 

med sin organisationsförändring. Man bör ha i åtanke att det vanligaste misstaget som görs av 

företagsledare som skall implementera en förändring är att de använder endast ett 

tillvägagångssätt för att hantera det motstånd som kan komma vid en förändring eller att de 

inte anpassar de strategier de använder efter situationen. Vilket innebär att man måste ha en 

noga analyserad strategi innan man implementerar förändringen och att man håller sig till den 

genom hela förändringsprocessen. (Kotter & Schelinger, 2008, s. 130-139) 

 

Kotter och Schelinger menar alltså på att alla organisationsförändringar i mer eller mindre 

utsträckning stöter på motsättningar från individer i organisationer och även om ledningen på 

företag idag är mer och mer medvetna om det har de flesta förlegade och ganska passiva 

teorier om hur man bör hantera det. Detta kan leda till problem och till att man inte får den 

positiva utvecklingen av en förändring som man eftersträvar. Då det finns otaliga sätt en 

individ kan motsätta sig förändring på kräver hanteringsarbetet av förändringen noga 

eftertänksamhet och mångsidighet. En viktig aspekt när man väljer en approach till sin 

förändringsstrategi blir då att man inte bara väljer en metod och utesluter de andra utan att 

man väljer flera och täcker in flera aspekter. (Kotter & Shelinger, 2008, s. 107)  

2.4 Risker med företagssamarbeten 
Att outsourca delar av verksamheten är i många fall en bra lösning för företag som i sin tur 

kan generera stora fördelar genom samarbetet. Det finns dock en hel del risker som är 

sammankopplade med företagssamarbeten. Zineldin och Bredenlöw (2003, s. 450) menar att 

det finns stora svårigheter med att skapa, utveckla och stärka en strategisk allians och att 

många initiativtagare misslyckas med detta. De menar vidare att detta har blivit en central 

fråga och ett problem i affärsvärlden då företagssamarbeten är ett fenomen som har ökat. 

Outsourcing kan betraktas som en typ av strategisk allians då två företag går samman för att 

dra lika stora fördelar ur samarbetet (Elmuti & Kathawala, 2001, s. 207). Tidigare forskning 

har främst fokuserat på att kartlägga vad ett lyckat samarbete företag emellan beror på och 

mindre energi har lagts på att undersöka vilka orsaker som ligger bakom ett misslyckat 

samarbete (Elmuti & Kathawala, 2001, s. 207). Då man sett att det är många 

företagssamarbeten som misslyckas har man på senare tid riktat forskningen mot att försöka 

hitta orsaker till detta för att minska antalet misslyckade samarbeten företag emellan (Zineldin 

& Bredenlöw, 2003, s.457). 

 

Allen & Chandrashekar (2000, s. 28) (Jennings, 2000, s. 27) menar att det ofta finns en 

föreställning i företaget som väljer att outsourca om att leverantören av tjänsten ska ha en 

större kompetens. De beskriver det som att företaget till viss del väljer att outsourca delar av 

verksamheten för att uppnå bättre kvalité och service i förhållande till vad de upplever att de 

själva skulle kunna uppnå med den kompetens som finns i företaget. Forskare menar att dessa 

förväntningar om att få en bättre kvalité som ska kunna bidra till konkurrensfördelar i 

framtiden är en illusion så länge det inte finns verktyg som kan mäta kompetensen och 

kvalitén i de företag som erbjuder outsourcing (Jennings, 2000, s. 27). Dessa förväntningar 

kan göra att kunden som anlitar ett outsourcing-företag upplever en besvikelse lättare än om 
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förväntningarna hade legat på samma nivå som när verksamheten hanterades av det egna 

företaget. Missnöje med leverantören av en tjänst är också en av de största orsakerna till att 

många samarbeten går i stöpet (Hamel et al. 1989, s. 35). Detta missnöje hos kunden kan ha 

sin grund i två olika typer av orsaker; resultatmässiga och relationsmässiga. Med 

resultatmässiga orsaker menar man att missnöjet kan komma som en konsekvens av att man 

är missnöjd med alliansens finansiella tillkortakommanden, Kopplat till outsourcing kan detta 

exempelvis vara att outsourcingen-initiativet inte resulterar i den förväntade besparingen. 

Relationsmässida orsaker kommer från att man är missnöjd med att samarbetspartnern inte 

visar nog med engagemang eller att det finns brister i den kompetens som var förväntad av 

partnern. (Zineldin & Bredenlöw, 2003, s. 451) 

 

Ytterligare en risk som outsourcing kan medföra är den potentiellt negativa inverkan den kan 

ha på dem anställda innan den genomförts. Power et al. (2004, s.38) menar att ett företag kan 

få problem med produktiviteten och motivationen bland de anställda om den planerade 

outsourcingen inte föregås av en plan över hur de anställda ska informeras. Det är viktigt att 

informationen till de anställda förmedlas till i tid för att förhindra att det blir oro i leden och 

för att de anställda ska förstå varför förändringen genomförs. Vidare menar de att ett misstag 

som kunden ofta gör är att de inte ger leverantören nog med tid att bli produktiv. Ofta är 

förväntningen att de ska lära sig företagets rutiner under en kort tid och när outsourcing-

företaget inte lyckas leva upp till detta blir man besviken vilket i sin tur kan leda till 

spänningar och konflikter mellan företagen innan samarbetet företagen emellan har 

stabiliserats. Koh och Straub (2004, s. 371) har i sin studie tillämpat det psykologiska 

kontraktet mellan kunden till en outsourcing-tjänst och leverantören av den. De menar att det 

psykologiska kontraktet även i denna situation finns närvarande som i ett förhållande mellan 

en anställd och en arbetsgivare. De belyser också att förväntningar mellan parterna som inte 

uppfylls kan leda till en överträdelse och eventuellt ett brott mot det psykologiska kontraktet.  

 

Det är en är en lång process som ligger bakom ett fungerande outsourcing-initiativ då det 

krävs att man dels lägger mycket fokus på implementerandet av förändringen men även att 

man sedan hanterar den efter implementerandet (Embelton & Wright, 1998, s. 103). Allen och 

Chandrashekar (2000, s. 32) menar att det är viktigt att på regelbunden basis undersöka hur 

samarbetet fungerar och detta kan antingen göras av kunden eller leverantören av 

outsourcingen. Ett förslag de kommer med är att använda sig av enkäter som skickas ut till de 

som använder tjänsten för att undersöka vad de anser om den och för att få en inblick i hur det 

fungerar. Det finns även en risk associerad med anställda som någon gång varit med om ett 

misslyckat outsourcing-initiativ då dessa kan ställa sig mer negativa gentemot förändringen 

vilket i sin tur kan försvåra processen. Anställda som har positiva erfarenheter av 

outsourcingen är däremot ofta positiva till förändringen och vad den kan medföra (Allen & 

Chandrashekar, 2000, s. 25).  
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3. METOD 
 

I detta avsnitt redogör vi för denna studies teoretiska och praktiska metod. Inledningsvis vill 

vi ge en inblick i hur förberedelserna inför datainsamlandet har sett ut för att sedan närmare 

beskriva processen som omgärdat intervjuerna.  

 

3.1 Förförståelse 
Den uppfattning vi har om de teoretiska och praktiska erfarenheterna vi erhållit innan vi 

började med arbetet utgör de premisser vi har och därmed vår förförståelse. (Magne, 1991, 

s.103) Det vi tar med oss vid ingången av detta arbete är relativt sparsamt och består i viss 

mån av teoretiska förkunskaper men också en del praktiska erfarenheter. De teoretiska 

kunskaperna har vi inhämtat från kurser under våra år som studenter på Handelshögskolan vid 

Umeå universitet bland annat då genom kurser som organisation och ledarskap på A-nivå och, 

för en av författarna, ytterligare management kurser på C-nivå. Vad som är värt att nämna är 

att de teorier som vi har bekantat oss med har varit sparsamt behandlande av ämnet 

outsourcing och inte bidraget med någon djupare förståelse utan snarare enbart bidragit med 

en vetskap om begreppet och vad det innebär definitionsmässigt. Dock har vi båda fått 

intrycket av att begreppet outsourcing rent teoretiskt har varit förespråkat som en positiv 

åtgärd ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv.  

 

De praktiska erfarenheterna är begränsade då ingen av oss har några större 

arbetslivserfarenheter. Däremot har en av författarna arbetat på ett bemanningsföretag och 

varit en del av den personal som kommer in på ett företag via outsourcing. Mottagandet från 

personalen på företagen var varierande och via de negativa erfarenheterna har en uppfattning 

växt fram om att outsourcing inte har så positiv effekt på de anställda i alla typer av 

organisationer. 

 

Vid utgångspunkten på ett arbete har alla individer, i mer eller mindre utsträckning, fördomar 

som bidrar till en viss subjektivitet. (Magne I. 1991 s.104) Våra fördomar grundar sig dels i de 

negativa praktiska erfarenheterna som präglat vår uppfattning men också våra personliga 

värderingar. En av författarna tror exempelvis att för att kunna skapa en väl fungerande 

organisation där de anställda trivs krävs det att man skapar en tillhörighets- och vi-känsla till 

företaget. Detta affektionsvärde gör att personalen känner att de jobbar tillsammans för att 

organisationen skall gå bra och kan på så sätt även känna sig delaktiga i det resultat företaget 

gör, vilket sedermera leder till att de anställda anstränger sig ytterligare för att göra ett bra 

jobb. En fördom är att outsourcing kan leda till att anställda känner att de blir värderade 

utifrån vilken avdelning som gör mer eller mindre bra jobb eller vilken avdelning som behövs 

minst för företaget och på så sätt skapar ledningen i företaget ett sorts utanförskap för de 

avdelningarna som blir outsourcade vilket sedermera leder till en ineffektiv organisation. 

3.2 Kunskaps- och världssyn 
Vår studie har sin utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn och detta innebär att insamlad 

data kommer att analyseras för att utgå från och tolka situationen ur respondenternas 

synvinkel (Bryman & Bell, 2005, s. 443). Hermeneutiken går ut på att förstå människor och 

deras inre liv samt hur de ser på livet. Med denna syn strävar man inte efter att identifiera 

kausalitet och förklaring utan tonvikten ligger som sagt på förståelse av människor och sociala 

företeelser. Hermeneutiken brukar ofta sammankopplas med kvalitativa metoder men detta är 
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ett felaktigt antagande. Även den kvantitativa metoden kan kombineras med hermeneutiken 

då tolkningsarbete är något som är högst närvarande även vid denna metod. 

  

Tillämpandet av en positivistisk kunskapssyn skulle inte vara lämpligt vid denna studie då vi 

har för avsikt att skapa en djupare förståelse för de anställdas upplevelser och uppfattningar.  

Positivismen menar till skillnad från hermeneutiken att man ska tillämpa naturvetenskapliga 

metoder vid studerandet av den sociala verkligheten och fokus ligger på att snarare studera 

fakta och inte värderingar (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Den föreställning som präglar 

positivismen är att världen har en osynlig ordning som består av orsakssamband vilka 

forskaren med sina metoder ska identifiera. (Gustavsson, 2004, s. 9-10) 

  

Med en hermeneutisk kunskapssyn följer en omfattande frihet för forskaren vid utförandet av 

sin forskning. Exempelvis finns det inga krav på att slumpmässiga urval görs vid selektionen 

av deltagare eftersom det inte fordras att resultaten bekräftas med representativa och korrekta 

urval. Forskaren ges dessutom utrymme för att göra tolkningar som sträcker sig utanför vad 

det insamlade materialet visar. Detta för att det ska vara möjligt för forskaren att utföra 

djupare analyser och få fram en helhetsbedömning av resultatet. De resultat och den analys 

som studien kommer fram till är dock till stor del bunden till den sociala situation som man 

studerar. Materialet kan fungera som en ökad förståelse när det kommer till andra situationer 

men det är väldigt svårt att upprepa en hermeneutisk forskares studie då situationen är väldigt 

subjektiv och till stor del präglas av forskarens förförståelse och tolkningsförmåga. 

(Gustavsson, 2004, s. 13-14)   

 

Vår verklighetssyn är att de individer vi studerar och människor i allmänhet själva påverkar 

och skapar sociala händelser och att de sociala företeelserna inte är statiska utan under ständig 

förändring (Bryman & Bell, 2005, s. 34). Applicerat på vår studie innebär det att vi tror att 

organisationens anställda upplever att de kan påverka sociala företeelser som inträffar i deras 

vardag och motiverar dem att identifiera och uppleva de eventuella påverkningar som 

outsourcing kan ha.   

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Angreppssätt 
Valet vid ingången av denna studie stod mellan ett induktivt eller deduktivt angreppssätt. En 

induktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån observationer och resultat för att utveckla en 

teori medan ett deduktivt angreppssätt går ut på att forskningsprocessen utgår ifrån befintliga 

teorier och tidigare forskning inom området (Bryman & Bell, 2005, s. 23). De empiriska 

studier som anammar en deduktiv ansats kommer följaktligen med dess slutsatser att antingen 

förstärka eller försvaga tidigare studiers resultat beroende på vad utfallet blir (Holme & 

Solvang, 1991, s. 51). Medan de empiriska studier som väljer en induktiv ansats till stor del 

grundar sig på forskarens subjektiva uppfattning då teorin utformats och endast testats i den 

inledande studien (Gustavsson, 2004, s. 211).  

 

Enligt vår mening har denna studie varken ett renodlat deduktivt eller induktivt angreppssätt. 

Detta resonemang baserar vi på att studien å ena sidan präglas av ett deduktivt angreppssätt då 

den utgår från teorier. Valet av teorier har vi baserat på tidigare forskning och den teoretiska 

referensram som enligt vår bedömning återkommande används för att undersöka 

organisationsförändringars påverkan på de anställda.  Å andra sidan präglas denna studie av 

ett induktivt angreppssätt då syftet med denna studie inte är att bekräfta den teoretiska 

referensramen utan endast använda den som ett verktyg för att analysera och öka förståelsen 

för hur anställda upplever att de påverkas av outsourcing.  
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3.3.2 Val av metod 

När det gäller val av metod för en studie finns i stora drag två olika vägar att välja mellan, 

kvalitativ eller kvantitativ och valet beror till stor del på frågeställningen och följaktligen 

vilken typ av data som man är ute efter (Holme & Solvang, 1991, s. 13). En kvantitativ metod 

lämpar sig bäst när man vill undersöka en fråga på ytan och fokusera på kvantitet vid 

insamlandet av data. Ett annat motiv för att välja denna metod kan vara att forskaren vill 

kunna generalisera sina resultat på en större grupp än bara de som ingår i studiegruppen 

(Sverke i Gustavsson, 2004, s. 21). En kvalitativ metod föredras dock när man vill analysera 

och skapa en djupare förståelse för den sociala miljön och när man vill tolka den utifrån de 

individer som befinner sig i denna miljö. En önskan om att generalisera resultaten präglar 

sällan detta val av metod utan det är som sagt en djupare förståelse som eftersträvas (Bryman 

& Bell, 2005, s. 298).  

 

Efter att den inledande fasen av detta arbete avklarats och frågeställningen formulerats var det 

dags att välja metod. Till en början funderade vi över möjligheten att kombinera en kvalitativ 

och kvantitativ metod. Holme och Solvang (1991, s. 13) menar att en kombination av dessa 

ibland kan vara gynnsam för studien bland annat som ett komplement till en kvantitativ 

undersökning för att täcka in områden som forskaren kan missa med endast ett 

tillvägagångssätt (Sverke i Gustavsson, 2004, s. 23). Då studien går ut på att undersöka de 

anställdas uppfattning av outsourcing känns en kvalitativ metod dock mest relevant och därför 

valdes kombinationen av de två metoderna bort på grund av att det kändes överflödigt att 

blanda in kvantitativ metod för att besvara frågeställningen. Ett annat motiv är att det inte 

fanns någon önskan att generalisera resultatet som vid en kvantitativ metod utan fokus ligger 

istället på att öka förståelsen för fenomenet.  

 

När valet hade fallit på att använda kvalitativ metod i studien undersöktes de olika 

tillvägagångssätten närmare. Fokusgrupper är en kvalitativ metod som går ut på att man 

samlar respondenterna i grupper och ställer frågor som hör till ett väldefinierat ämne. Målet är 

att få till en diskussion i gruppen och därefter tolka och undersöka samspelet och den 

gemensamma uppfattningen kring ämnet (Bryman & Bell, 2005, s. 589). Efter diskussioner 

författarna emellan blev slutsatsen dock att fokusgrupper skulle kunna hämma de anställda i 

deras uttalanden då ämnet kan vara känsligt och vissa respondenter kanske skulle känna sig 

obekväma med att uttrycka sina åsikter bland arbetskamrater.  

 

Slutligen tittade vi närmare på hur semistrukturerade intervjuer skulle kunna användas för att 

besvara frågeställningen. Denna kvalitativa metod verkade mest lämplig då strukturen skulle 

tillåta oss att avvika från den ursprungliga intervjumallen och vi kan då ställa följdfrågor som 

är av intresse för studien. Även om grundtanken är att intervjumallen ska följas ger denna 

metod en större flexibilitet för intervjuarna att anpassa sig under intervjuns gång. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363) En fördel som kommer med användandet av kvalitativa forskningsmetoder 

är att förståelsen för sociala sammanhang och processer ökar (Holme & Solvang, 1991, s. 87).  

 

Det finns dock kritik som riktats mot metoden. En potentiell svaghet som kan uppkomma när 

man tillämpar en kvalitativ metod är att forskarens egna tolkningar och uppfattningar kan 

påverka vilka resultat som lyfts fram och belyses. Målet med denna studie är att i möjligaste 

mån vara objektiva, lyhörda och försöka tänka kritiskt när det kommer till våra tolkningar. 

Ytterligare en kritik som vanligtvis riktas mot kvalitativa studier är att resultatet är svårt att 

generalisera över andra populationer än den som studeras. Om denna studie inte får fram ett 

resultat som är generaliserbart är av mindre betydelse då syftet är att öka förståelsen för hur 

de anställda påverkas i studieobjektets organisation (Bryman & Bell, 2005, s. 318).   
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3.4 Insamlande av sekundärkällor 
De delar av denna studie som utgår från andra forskares resonemang är baserat på sekundära 

källor (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). I denna studie är detta huvudsakligen det material 

som ligger till grund för de teorier som ska hjälpa till att besvara studiens frågeställning men 

även övrigt faktamaterial som vi använt. Materialet har utgjorts av både forskningsartiklar, 

böcker samt kurslitteratur. Artiklarna har vi främst sökt fram via Umeå universitets databas 

för företagsekonomi och har då huvudsakligen använt oss av Business Source Premier 

(EBSCO) och Emerald Fulltext och som komplement till dessa databaser har vi även använt 

Google Scholar.  

 

Vi började med att läsa in oss på ämnet outsourcing för att lägga en bra grund till det fortsatta 

arbetet med studien. Därefter blev sökområdet smalare då vi mer specifikt sökte efter källor 

som berörde hur anställda påverkas av outsourcing. I vårt val av sekundära källor och då 

främst de teorier som legat till grund för den teoretiska referensramen har vi i viss mån 

försökt utgå från teorier som använts i liknande studier.  Några exempel på sökord som vi 

använt är, Outsourcing literature review, Organizational change literature review, 

Psychological contracts and change in organizations, Resistance and change in organizations 

och Challenges with outsourcing.  

 

De böcker som använts i studien har vi sökt fram genom Album på Umeå universitets 

universitetsbibliotek, sökorden utgick från de vi angett ovan och vi har använt både svenska 

och engelska alternativ. Då vissa böcker inte fanns vid universitetsbiblioteket har vi även 

nyttjat Umeå stadsbiblioteks sökmotor. Utifrån en del av de vetenskapliga artiklar och böcker 

som vi använt har vi i viss mån sökt bland deras referenser för att hitta användbart material 

och då det finns relativt lite forskning att tillgå inom vår studies ämnesområde har vi även 

sökt källor genom andra universitetsuppsatser som utfört liknande studier.  

 

Vid sökandet efter sekundära källor har vi i möjligaste mån försökt att hitta originalkällan till 

det material som vi använt för att inte riskera att det färgas av andra forskares tolkningar.  I de 

få fall då originalkällan inte är angiven så har vi inte lyckats få tag på den. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 89)  

3.5 Kritik mot sekundära källor 
Forskningen inom denna studies ämnesområde är relativt tunn då det är få studier som har 

undersökt hur outsourcing påverkar de anställda och då speciellt anställda som påverkas 

indirekt. Därför har det funnits vissa mindre svårigheter vid insamlandet av material och detta 

har följaktligen lett till att en stor del av teorierna kommer från studier som behandlar 

organisationsförändringar. Detta tycker vi dock inte är någon större nackdel då vi finner det 

intressant att se om samma påverkan gäller på de som påverkas indirekt av outsourcing.   

 

En stor del av den forskning som vi har utgått från har inte utvecklats under de senaste åren 

utan årtalen källorna emellan är till stor del varierande. Detta ställer vi oss kritiska till då 

forskningen kanske inte ger den korrekta bilden av hur företag idag har det då utvecklingen 

går fort framåt. Det är dock inte alltid så att en äldre källa inte går att använda bara för att den 

inte är ny utan äldre källor kan vara ytterst användbara trots att den har några år på nacken 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Däremot har vi inte fokuserat på att söka forskning som är 

ny och aktuell då vi har försökt att leta källor som skulle passa vår studie. Fortsättningsvis är 

forskningen inom studiens ämnesområde inte så omfattande så det har varit svårt att sortera ut 

det material som varit mest aktuellt och uppdaterat.  
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Nästan alla studier som legat till grund till det material som vi använt har utförts utanför 

Sveriges gränser och man kan då tänka sig att det kan finnas vissa kulturella och geografiska 

skillnader som speglas i resultaten. Exempelvis kan den organisationsmiljö som studierna 

utförts i vara väldigt skild från den som präglar denna studies studieobjekt. Detta är dock 

ingenting som vi anser att vi kan ta hänsyn till då det är svårt att enbart hitta studier som 

utförts i Sverige och i en organisation som liknar studieobjektets.   

 

I den del av teorikapitlet som berör det psykologiska kontraktet har vi till stor del använt oss 

av en teori som utformats av Pate et al. och som beskriver överträdelser och brott mot det 

psykologiska kontraktet. Forskningen kring det psykologiska kontraktet präglas till stor del av 

en forskare, Denise M. Rousseau vars forskning har influerat andra forskare inom området. 

Att vi trots det valt att använda oss av en teori av en annan forskare beror till stor del på att de 

teorier som utvecklats av Rousseau kring överträdelser och brott mot det psykologiska 

kontraktet framtogs för mer än 10 år sedan och en hel del forskning har hunnit göras efter det. 

Vi anser även att den modell som vi valt operationaliserar överträdelser och brott mot det 

psykologiska kontraktet på ett bra sätt vilket kommer att hjälpa oss att identifiera om de 

anställda upplever att detta har skett.  

 

Den del av teorikapitlet som berör motstånd hos de anställda präglas till viss del av en 

forskare, Kotter. Vi är medvetna om att detta kan kritiseras då det kan göra att kapitlet i alltför 

stor utsträckning influeras av en forskares syn på ämnesområdet. Efter att ha läst ett flertal 

artiklar och böcker som skrivits inom området upplever vi dock att Kotters teorier 

sammanfattar det många forskare talar om i sin forskning och att han konkretiserar orsaker 

som omgärdar motstånd och hanteringen av potentiellt motstånd. I kombination med 

Jakobsson teori kring orsaker till motstånd anser vi att vi har en bra och tillräcklig teoretisk 

ram för att undersöka om motstånd hos de anställda har förekommit.   

 

Till studiens metodkapitel har vi utgått från ett flertal metodböcker med syfte att ta del av 

olika forskares syn på metod och undvika att upplägget blir för subjektivt. Dessa böcker har 

delvis varit fokuserade på kvalitativ metod men vi har även använt böcker som behandlat 

båda forskningsmetoderna och som därmed gett en mer allmän bild av forskningsmetodik. Vi 

anser vidare att de källor som ligger till grund för teorierna och studien i sin helhet är 

tillräckliga. 

3.6 Urval 
Studieobjektet vi valt att studera har cirka 800 anställda varav en stor andel är konsulenter och 

har inte någon fast kontorsplats utan reser runt i landet. Vi tyckte att det skulle vara intressant 

att undersöka hur de anställda med kontorsposition upplever att de påverkas av outsourcing. 

Populationen som vi utgått från beträffande urvalet består då av cirka 60 anställda där 

samtliga arbetar på samma kontor i organisationen. Värt att nämna är att urvalet består av de 

som är kvar på företaget efter outsourcingen och påverkas således indirekt. Utifrån dessa 

individer gjorde vi ett stratifierat urval där kategorierna som populationen delades in i 

utgjordes av avdelningstillhörighet (Bryman & Bell, 2005, s. 595). En grundtanke som vi 

hade i början var att vi i möjligaste mån ville få med personer från företagets olika 

avdelningar då vi antog att olika avdelningar var olika beroende av de outsourcade 

avdelningarna och således berördes på olika sätt. Respondenterna valdes delvis ut på bas av 

ett bekvämlighetsurval då vår kontaktperson på studieobjektet insisterade på att välja ut ett 

antal personer som vi kunde intervjua på grund av stor arbetsbörda på samtliga i personalen 

under denna period (Bryman & Bell, 2005, s. 377). Till viss del blev urvalet även ett resultat 

av ett snöbollsurval då respondenterna även samlades in genom att fråga andra respondenter 
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om de kände någon som var intresserad av att ställa upp på en intervju (Bryman & Bell, 2005, 

s. 378).  

3.7 Utformandet av intervjumall 
Syftet med en intervjumall är att man vill upprätta en guide som består av riktlinjer vilka 

hjälper intervjuaren att täcka in alla de teman som denna är intresserad av att undersöka. Man 

bör undvika att mallen blir för standardiserad och strikt då detta kan begränsa forskarens 

möjlighet att fördjupa sig i intervjupersonernas svar. (Holme & Solvang, 1991, s. 111) För att 

öka vår förståelse för hur de anställda påverkas och göra ett så opåtagligt ämne som 

emotionell påverkan mer påtagligt använder vi oss av ett antal teorier i vår studie. Teorierna 

går i viss mån in i varandra då de undersöker liknande aspekter men ur olika perspektiv och 

därför har vi valt att dela in intervjufrågorna i 4 ämnesområden som behandlar samtliga 

teorier. Vi upplevde att det var problematiskt att tematisera in intervjumallen efter den 

teoretiska referensramen och kände att denna lösning gjorde att en fråga kunde behandla flera 

teorier. Dessa kategorier är; Arbetssituation, Kommunikation, Förändringar samt 

Servicekvalité.   

 

Den första kategorin, arbetssituation, undersöker hur respondenterna upplever att deras 

arbetssituation ser ut efter outsourcingen, om den har förändrats eller om outsourcingen har 

påverkat hur trygg respondenterna känner sig i sitt arbete. Den andra kategorin, 

kommunikation, undersöker hur respondenterna upplever att företaget kommunicerat 

outsourcingen och hur delaktiga de upplever att de varit i förändringsprocessen. De teorier 

som främst ligger bakom dessa två kategorier är det psykologiska kontraktet och 

motståndsteorierna. Den tredje kategorin, förändringar, undersöker hur respondenterna 

upplever förändringar i allmänhet och syftet är att undersöka om det finns ett underliggande 

motstånd hos intervjupersonerna och att ytterligare undersöka vilka orsaker som kan finnas 

bakom ett potentiellt motstånd. Frågorna i denna kategori baseras på motståndsteorierna. Den 

fjärde och sista kategorin, servicekvalité, undersöker huruvida de anställda upplever att 

servicekvalitén samt interaktionen med de outsourcade avdelningarna har förändrats som en 

konsekvens av outsourcingen. Denna kategori undersöker främst teorin kring risker med 

företagssamarbeten.  

 

Bryman & Bell (2005, s. 386) förespråkar att man bör utföra en pilotstudie av intervjumallen 

vid kvalitativa undersökningar bland annat för att testa om de språkliga formuleringarna och 

frågorna är lätta att förstå. Ett annat syfte med metoden är att man vill undersöka om frågorna 

genererar reflekterande och utförliga svar och för att bekräfta att tekniken som ska användas 

vid intervjuerna fungerar. Vi utförde vår pilotstudie på vår handledare vid studieobjektet, dels 

för de nämnda kriterierna ovan och dels för att han skulle få en tydligare uppfattning om vår 

studie och hur genomförandet av den skulle se ut.   

3.8 Intervjumetod 
Fördelen med att ha en kvalitativ intervjumetod är att situationen liknar ett vardagligt samtal 

och man kan med fördel låta respondenten vara med om att styra samtalet för att på så sätt nå 

fram till relevant information (Holme & Solvang, 1991, s. 110). Vi anammade det med att ha 

en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Detta verkade mest lämpligt då 

emotionell påverkan är ett ämne går in på djupet hos en person. Innan intervjun har börjat är 

det viktigt att forskaren informerar respondenten om studien och dess syfte så att man skapar 

en medvetenhet kring vad det är de medverkar i (Holme & Solvang, 1991, s. 115). På grund 

av detta fäste vi stor vikt vid att informera respondenterna om studien och vad syftet med den 

var. Vår uppfattning var att samtliga deltagare förstod vad som skulle undersökas och att den 
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allmänna responsen var positiv och avslappnad vid ingången av intervjuerna (Gustavsson, 

1994, s. 243). Då vi hade fått uppfattningen om att intervjuer som metodval ofta är relativt 

krävande för intervjuaren såg vi till att läsa in oss på ämnet innan vi genomförde intervjuerna. 

Holme och Solvang (1991 s. 116ff) beskriver fyra huvudelement som de menar avgör 

intervjuernas resultat i stor utsträckning. Dessa fyra element är: teman, roller, aktörer och 

kulisser.  

 

Med teman menas att vissa frågor och ämnesområden kan vara svårare för respondenterna att 

svara på än andra. Därför var vi noga med att hålla frågorna allmänna och om nödvändigt 

ställa följdfrågor ifall att det fanns några luckor i svaren. Med roller menas att forskaren ska 

ha en medvetenhet kring de förväntningar som finns från både intervjuarens och 

respondentens sida och att dessa kan påverka intervjuns utfall. Med hänsyn till detta försökte 

vi att bortse från den förförståelse vi hade vid ingången till studien. Detta för att 

respondenterna inte skulle få någon uppfattning om vilka förväntningar som eventuellt fanns 

hos författarna och följaktligen svara i linje med dessa uppfattade förväntningar. Det fanns 

ingen uppfattning från författarnas sida om de anställdas ansvarsområden vid ingången av 

intervjun. Vilket resulterade i att respondenterna inte särbehandlades. Gällande aktörerna som 

ingår i intervjusituationen är det viktigt att man skapar en trivsam miljö där respondenten 

känner sig bekväm. Man menar att det är viktigt att inte pressa intervjupersonen på mer 

information är denna vill ge. Därför var vi noga med att läsa signaler hos respondenterna 

under intervjuerna och ge tillräckligt med pauser mellan frågorna för att de skulle få tala till 

punkt. Kulisserna och miljön som intervjun äger rum i spelar en stor roll för respondentens 

trivsamhet och inverkar på resultatet från intervjuerna. Vi bedömde att det skulle vara lättare 

att få ut relevant information från respondenterna vid en intervju ansikte mot ansikte istället 

för via telefon. Således skedde intervjuerna på respondenternas arbetsplats över en kopp kaffe 

för att skapa en avslappnad miljö. (Holme & Solvang 1991 s. 116ff) 

 

Användningen av inspelningsapparater påverkar kulisserna (Holme & Solvang, 1991, s. 117) 

och följaktligen också resultatet men för studiens trovärdighet och för att underlätta den 

fortsätta analysen av vad personen ifråga har sagt är det relevant att spela in intervjuerna. Alla 

intervjuer spelades därför in och transkriberades. Som kvalitativa forskare är vi både 

intresserade av vad respondenterna säger men också hur de säger det (Bryman & Bell, 2005, 

s. 374). Då inspelningen förser oss med möjligheten att kunna lyssna på hur de säger det 

förser transkriberingen oss med en smidigare tillgänglighet till att kunna analysera vad de 

säger. Det finns två huvudsakliga problem som en kvalitativ forskare kan stöta på när han/hon 

vill spela in en intervju; att utrustningen inte fungerar tillförlitligt eller att respondenten inte 

vill bli inspelad. (Bryman & Bell, 2005, s. 374) Att intervjuerna skedde på respondenternas 

arbetsplats och att vi bjöd på fika, hade bekväma stolar, ett eget rum som vi kunde stänga 

dörren till och som låg lite avlägset från de övriga anställdas kontor samt erbjöd anonymitet 

kan ha ökat kvalitén på intervjuerna. Vi upplevde inga problem med att få respondenterna att 

vilja bli inspelade och bandspelaren fungerade bra under samtliga intervjuer.   

 

Innan intervjuerna läste vi även de praktiska råd och tips som Bryman och Bell (2005, s. 386-

387) listar i sitt metodkapitel kring kvalitativa intervjuer. Den del vi främst använde från deras 

guide var hur viktigt det är att intervjuaren är flexibel och anpassar sig till olika situationer 

som kan uppkomma under en intervju. En avvikelse som de väljer att belysa är att intervjuare 

relativt ofta kan råka ut för respondenter som fortsätter att prata efter att bandspelaren har 

stängts av. Intervjuaren rekommenderas vid en sådan situation att inte sätta på bandspelaren 

igen utan istället föra anteckningar över det som har sagts (Bryman & Bell, 2005, s. 377). 

Detta problem erfor också vi vid två av de nio intervjutillfällena och då valde vi att anteckna 
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det som sades istället för att avbryta respondenten genom att återigen sätta på bandspelaren. 

Detta tror vi var det bästa sättet att möta situationen på eftersom vi inte ville avbryta 

diskussionen och gå miste om användbara resultat. 

3.9 Databearbetning 
Efter att den sista intervjun avklarats valde vi att transkribera samtliga 9 intervjuer så snart 

som det var möjligt för att dra nytta av att vi hade informationen färsk i minnet. Detta för att 

underlätta transkriberingen men även för att vi skulle kunna minnas respondenterna uttryck 

och gester under intervju och i möjligaste mån inkludera det i transkriberingarna (Trost, 2005, 

s. 127). Vårt val att transkribera intervjuerna berodde på att vi ville förenkla analysen av 

materialet. Att ha samtliga intervjuer utskrivna möjliggjorde att vi kunde analysera 

intervjuerna parallellt och finna gemensamma uppfattningar och mönster i respondenternas 

uttalanden. Vi lyssnade även igenom intervjuerna ett par gånger under transkriberingen av 

dem för att undvika eventuella feltolkningar eller felciteringar. Transkriberingarna användes 

slutligen som underlag till resultatsammanställningen och analysen. 

 

3.10 Etik 
Då vi anser att denna studies ämne är av en känsligare karaktär har vi valt att hålla 

studieobjektet och respondenterna anonyma. För att lättare kunna referera till dem i text har vi 

valt att använda ett pseudonym. Namnet vi valt är Konfektyr AB och det kommer vi använda 

genomgående i empirin, analysen samt slutsatserna. 

 

För att bevara anonymiteten hos våra respondenter väljer vi att i empiriavsnittet referera till 

alla respondenter som kvinnor oavsett vilket kön intervjupersonen har. Inga namn kommer 

heller att inkluderas såväl som att vi inte kommer att redovisa vilken respondent som har sagt 

vad. Empirin kommer att utgå från att redovisa vad som har sagt och inte fokusera på exakt 

hur många som har sagt det. Däremot vill vi ge en bild av om det är en enda person som står 

bakom åsikterna eller om det är majoriteten av respondenterna. Detta upplägg har vi valt för 

att i möjligaste mån ta hänsyn till den interna anonymiteten. Vi vill skydda våra respondenter 

från att bli igenkända av sina kollegor på Konfektyr AB. Vi är medvetna om att detta kan 

påverka empirin mindre fördelaktigt men anser att det är viktigt att våra respondenter ska få 

vara så anonyma som möjligt. Slutligen bör vi nämna att vi har valt att skriva om vissa citat 

från respondenterna till skriftspråk av hänsyn till den etiska aspekten (Trost, 2005, s. 109). 

 

3.11 Analysmetod 
Det insamlade materialet har analyserats och tolkats efter insamlandet. De tankar som dök 

upp redan under intervjuerna har vi valt att anteckna och inkludera i analysen av det 

transkriberade materialet (Trost, 2005, s. 126ff). Viktigt att notera är att analyskapitlet inte 

kommer att utgå från samma upplägg som intervjumallen och empirikapitlet. Analysen har 

istället sin grund i den teoretiska referensramen och de tre teorier som utgör kapitlets stomme. 

De fyra kategorier som intervjumallen består av kommer i olika grad att behandlas av de tre 

huvudsakliga teoretiska områdena. Detta förtydligas ytterligare i modellen nedan där vi visar 

vilka kategorier som teorierna främst berör (se figur 7). 
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3.12 Kritik mot primärkällor 
Våra primärkällor utgörs av de nio respondenter vi intervjuat på studieobjektet och det 

material vi samlat in vid intervjuerna. Som ovan framgått valdes respondenter ut på bas av ett 

bekvämlighetsurval då vår kontaktperson vid studieobjektet insisterade på att välja ut studiens 

respondenter. Med anledning av detta kan vi inte med säkerhet fastställa att han inte valt 

respondenter som han visste skulle reflektera en fördelaktig bild av företaget. Det primära 

syftet med den kvalitativa metoden är dock att tolka den sociala miljön utifrån de individer 

som befinner sig i den. (Bryman & Bell, 2005, s. 298) Det viktiga vid val av respondenter blir 

då att de befinner sig i den miljö man vill undersöka för att försäkra sig om att man studerar 

det man avser att studera. Eftersom samtliga anställda som ingår i denna studies population 

har varit i kontakt med företagets outsourcing anser vi att urvalet är godtagbart. Vi har 

dessutom varit noga med den information som vår handledare vid studieobjektet har fått ta del 

av innan genomförandet av intervjuerna för att inte riskera att respondenterna skulle komma 

förberedda till dem.   

 

Holme och Solvang (1986 s. 116) menar att det kan vara lämpligt att undvika att intervjua 

respondenter som man har en personlig relation till då det kan resultera i att respondenten 

svarar på frågorna utefter vad de tror att intervjuaren vill höra. En av författarna har tidigare 

sommarjobbat på studieobjektet vilket lett till att hon är bekant med och känner några av 

respondenterna. Vi är å ena sidan medvetna om att denna situation kan påverka 

respondenterna så att de inte känner sig bekväma att öppna sig under intervjuerna. Men tror å 

andra sidan att det beror på respondenten och relationen då det även kan skapa en trygghet 

hos respondenten där denna känner sig bekväm att vara mer öppen än om de inte känt 

intervjuaren.   

 

Lindfors (1993 s. 125) förespråkar att man använder sig av en observationsstudie då man 

fokuserar på handlingar eller händelser. Denna studie fokuserar i viss mån på handlingar då vi 

undersöker om det skett något motstånd från de anställdas sida. Vi tror dock inte att en 

observationsstudie hade kunnat förbättra studiens resultat. Dessutom menar Lindfors (1993 s. 

125) att en man bara bör utföra en observationsstudie när det inte är möjligt att använda sig av 

intervjuer. Vi resonerar vidare som så att känslan av motstånd är det essentiella och inte själva 

handlingen vilket motiverar ytterligare varför intervjuer var den bästa datainsamlingsmetoden 

i vår studie. Vi har i möjligaste mån utgått från teorierna vid utformandet av frågorna för att 

försöka få fram de anställdas uppfattningar.   
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Figur 7: Modell över analysmetod 
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Studieobjektet har den senaste tiden genomgått en rad organisationsförändringar parallellt 

med outsourcingen av löne- och IT-avdelningen. Vi vill därför poängtera att effekterna av 

samtliga förändringar i viss mån kan ha reflekterats på studiens resultat. Det kan finnas en risk 

för att den anställdas upplevelser av hur de påverkats av outsourcingen kan ha grumlats av 

andra förändringar i organisationen. Dessutom utfördes denna studie vid en tidpunkt då 

outsourcingen fortfarande var relativt ny för företaget. Detta kan försvåra de slutsatser som vi 

drar eftersom förändringen ännu inte stabiliserats i företaget.  En positiv aspekt med att utföra 

studien under förändringens introduktionsfas kan dock vara att företaget får en uppfattning 

om hur outsourcingen fungerar och ges möjlighet att agera efter de resultat som kommer fram.  

3.13 Sanningskriterier 
Studier som tillämpat en kvalitativ metod står inför andra sanningskriterier än de studier som 

tillämpat en kvantitativ metod. Eftersom de skiljer sig åt på många punkter är det inte relevant 

att försöka fastställa en kvalitativ studies validitet och reliabilitet som man gör i en kvantitativ 

studie. (Trost, 1993, s. 113) Johansson-Lindfors (1993, s. 165) menar att man vid en kvalitativ 

metod bör undersöka studiens giltighet, intersubjektivitet och praktiska användbarhet.   

3.13.1 Giltighet 

För att en studie ska uppnå en god giltighet krävs det att man har samlat in nog med data för 

att täcka in olika delar av det som man önskar studera (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  I 

denna studie har vi försökt uppnå detta genom att intervjua en anställd från varje avdelning 

för att täcka in hur olika individer på olika platser i företaget upplever att de påverkas. Vi 

anser även att det antal respondenter som deltagit i studien är tillräckligt sett till den totala 

populationen på 60 personer som vi utgått från. 

3.13.2 Intersubjektivitet 

En studies intersubjektivitet innebär att de tolkningar som forskaren gjort accepteras av 

respondenterna och av andra forskare och praktiker. Ett sätt att uppnå detta kan vara att 

respondenterna som observerats och utgjort studiens data får ta del av det färdiga materialet 

när det sammanställts (Johansson-Lindfors, 1993, s. 166). När intervjuerna med 

respondenterna genomfördes utlovade vi att det färdiga resultatet skulle skickas till dem för 

att de skulle få ta del av de tolkningar som vi gjort utifrån intervjumaterialet. Detta för att ge 

dem en chans att se hur de framställts och framföra eventuella synpunkter.  

3.13.3 Praktisk användbarhet 

Den sista och avslutande delen av sanningskriterierna behandlar studiens praktiska 

användbarhet. Med detta menas hur väl studiens teoretiska slutsatser kan appliceras på 

verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 167). Johansson-Lindfors (1993, s. 168) framhåller 

dock att detta kan vara svårt att bedöma då det krävs att de som teorin utvecklats för tar den 

till sig och praktisk tillämpar den inom det område som den är utvecklad för. Då denna studie 

har undersökt ett företag och en viss företeelse vid detta företag är det vår förhoppning att de 

slutsatser som vi redovisar på något sätt ska kunna tillämpas praktiskt i detta företag någon 

gång i framtiden. Därför kan man tänka sig att de företag som möjligtvis vill använda sig av 

resultaten bör ha utfört outsourcing i samma skala och på liknande sätt. Vår förhoppning är 

dock att studiens resultat ska öka förståelsen för hur de anställda upplever att de påverkas av 

outsourcing.  
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer resultatet från studiens intervjuer att presenteras. Intervjumaterialet 

utgör våra primära källor och det är detta material som kommer att ligga till grund för den 

analys och de slutsatser som studien ska resultera i. Då intervjumallen är uppbyggd utifrån 

kategorier som bygger på vår teoretiska referensram kommer empirin att utgå från samma 

struktur. De fyra kategorierna är; arbetssituation, kommunikation, förändringar samt 

servicekvalité.  

 

4.1 Företagspresentation 
 

Konfektyr AB är marknadsledande inom sin bransch och deras koncept existerar för 

närvarande i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Företaget har idag 800 anställda 

varav 60 har anställning med kontorsposition. Resterande är konsulenter som arbetar ute i 

butik. De är ett medelstort företag och under åren 1997-2007 ingick Konfektyr AB i en större 

koncern. De köptes 2008 upp av ett annat bolag som är en investeringsfond som inriktar sig 

på investeringar i Nordiska små och mellanstora företag. 

 

Konfektyr AB förvärvade nyligen tre stycken varumärken med liknande koncept som deras 

eget. Företaget är marknadsledande inom sitt område och har med det expanderat både 

organisationsmässigt och marknadsmässigt. 

 

Under 2008 valde företaget att outsourca två avdelningar i organisationen; löne och IT-

avdelningen. Värt att nämna är att dessa tjänster numera tillhandahålls av två skilda 

leverantörer. Outsourcing av lönerna kom i samband med att de två befintliga 

administratörerna valde att sluta. Medan outsourcingen av IT-avdelningen kom i samband 

med att Konfektyr AB blev uppköpta och därmed bytte kontorslokaler. IT-administrationen 

består av både vanlig IT-support som är knutet till datorerna på plats och b support för SAP-

systemet som är det affärsdatasystem som de anställda arbetar med. Det är bara funktionen 

med ”normal” IT support som är outsourcad. Funktionen av SAP support är fortfarande kvar 

”in-house”. 

4.2 Resultat 
 

Arbetssituation 

Mer än hälften av respondenterna upplever ingen skillnad i arbetsuppgifterna men uppger att 

de har märkt av en förändring när det gäller enklare rutiner som är kopplade till de 

outsourcade avdelningarna. De förändrade rutinerna berör främst interaktionen med de båda 

avdelningarna och vilka kontaktpersoner som man ska vända sig till. Detta betraktas dock inte 

som något problem utav någon av respondenterna då de upplever att det är en del av 

processen och att ändrade rutiner är något man får räkna med vid den här typen av 

förändringar.  

 
”Det är klart det är ju nya ställen att skicka tidrapporten till men det är fortfarande en 

tidrapport som ska skickas […] annars är det inga stora förändringar.” 

 

Några av respondenterna upplever att outsourcingen har fört med sig en förändring när det 

gäller arbetsbördan. De skiljer sig dock åt när det kommer till huruvida de anser att det ingår i 
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deras ansvarsområde och uppgifter. En av respondenterna upplever att denna ökning av 

arbetsuppgifterna är sporadisk och att den kommer som en konsekvens av att outsourcing-

företaget inte uppfyller sin del av avtalet. Det vill säga att de arbetsuppgifter som kommer till 

är gamla arbetsuppgifter som outsourcing-företaget har tagit över och borde utföra på egen 

hand.  

 
”Varför ska vi göra det jobbet, vi har fått nya arbetsuppgifter som vi måste sköta också. Det 

blir helt enkelt mer jobb för oss när vi får fortsätta att göra delar av vårt gamla jobb när vi 

har nya arbetsuppgifter. Det är dem som ska sköta det jobbet.”  

 

En annan av våra respondenter var till en början inte medveten om den ökade arbetsbörda som 

kommit som en konsekvens av outsourcingen. Men längre fram under intervjun framkom det 

att förändringen inneburit en tillökning gällande hennes arbetsuppgifter. Hon fungerar numera 

som en extra hjälpande hand för de ur personalen på företaget som föredrar att kontakta någon 

på kontoret istället för att alltid vända sig till outsourcing-företaget.  

 
”Ja vi har fått lite utvidgade administrationsrättigheter så att vi kan göra grundläggande 

grejer. Exempelvis låsa upp och logga in.[…] Tanken är att man ska kontakta outsourcing-

företaget men det är väl lättare att hugga någon i korridoren”  

 

Det var ett par av respondenterna som upplevde mest förändring i termer av ökad arbetsbörda 

i samband med outsourcingen. De såg dock detta som en konsekvens av att de har fått ta 

rollen som mellanhand mellan företaget och outsourcing-företaget. Detta upplevde 

respondenterna inte som något som går utanför ramen av deras arbetsroll då de menade att de 

redan innan outsourcingen var väldigt involverad i arbetet med avdelningarna. De upplevde 

också att detta tillskott i arbetsuppgifter var något temporärt och att det kommer bli mindre att 

göra så snart outsourcingens introduktionsfas är avklarad. 

 
”Jag har ganska mycket med lönerna att göra […] den stora massan av de anställda sitter i 

vårt företag så att säga. Ju fler anställda det handlar om desto större risk att någonting blir 

fel och det är jag som får ta det mesta med outsourcing-företaget.” 

 

Samtliga av respondenterna uppger att de känner sig trygg i sin arbetssituation och det finns 

därmed ingen oro över att förlora jobbet hos någon av respondenterna. Ett fåtal upplever att 

en orsak till detta kan vara den feedback och uppskattning de får från företaget.  

 

”Det beror nog på grund av den uppbackning jag fått av min chef […] jag får mycket stöd.” 

 

Andra menar att den trygghet de känner i sin arbetssituation beror på den kompetens som de 

har samlat på sig genom åren. De känner att det bidrag som de ger till företaget är av värde 

och vikt för organisationen som helhet och att de är en viktig resurs för företaget.   

 
”Sen vet ju jag också att jag har samlat på mig en hel del kompetens under de här åren 

vilket gör att jag känner mig trygg.”  

 

”Med tanke på den roll jag har och den kunskap som jag har samlat på mig så känns det 

osannolikt att jag skulle få gå.” 

 

Det finns dock en medvetenhet hos ungefär hälften av respondenterna kring det faktum att 

arbetssituationer är konjunkturkänsliga och att det rådande läget på marknaden gör att ingen 

kan vara riktigt säker i sin arbetssituation. Andra menar att alla de pågående 



34 

 

organisationsförändringar som organisationen går igenom parallellt med outsourcingen gör att 

arbetsbördan på de anställda är hög vilket gör att man dels känner sig behövd men även att 

man har så mycket att göra att det inte finns tid till att reflektera över arbetssituationen och 

vad som kan hända. En respondent menar också att den generella uppfattningen om trygghet 

hos personalen kan bero på att det inte har varit så mycket uppsägningar på företaget och att 

det också är därför man inte har känt av det rådande läget som många företag kämpar med 

idag.  

 
”Arbetslivet är ju som det är idag, det är nedskärningar hit och dit och det händer saker 

hela tiden.” 

 

”Jag vet inte men det kan ju bero på att vi inte haft så mycket uppsägningar här […] Just nu 

känns det så, men det är så mycket att göra så man hinner inte tänka på det. Man känner sig 

inte övertalig i alla fall.” 

 

Samtliga respondenter uttryckte förhoppningar om att outsourcing beslutet kommer att vara 

positivt för företaget i längden och att introduktionsfasen, som det ofta kan uppstå problem i 

samband med, är något temporärt och övergående samt att situationen så småningom kommer 

att stabiliseras. De flesta av respondenterna tyckte redan att outsourcing-beslutet i stort var bra 

för företaget och en av de positiva aspekterna som togs upp var att det nya systemet blivit 

stabilare och inte var lika sårbart som tidigare. Gällande den outsourcade löneavdelningen såg 

några respondenter en fördel med att det alltid skulle finnas en ersättare ifall de ansvariga för 

löneadministrationen skulle vara sjuk eller åka på semester.  

 
”Du kan täcka upp på ett annat sätt det är svårt att ha en extra löneadministratör som ska 

hoppa in bara när den personen är borta.” 

 

En del av respondenterna framhåller dock att de tror att utfallet av outsourcing är beroende av 

vilken avdelning som företaget beslutar att outsourca. I studieobjektets fall upplever 

merparten av respondenterna att outsourcingen av IT-avdelningen har fungerat bättre än 

outsourcingen av löneavdelningen. De anser att outsourcing av löner är mer sårbart då de 

upplever att eventuella felaktigheter i hanteringen eller misstag väcker starkare känslor då 

lönen betraktas som någonting personligt i motsats till IT som anses vara mindre personligt. 

En stor del av respondenterna förde därför resonemang kring löneavdelningen och 

outsourcingen av denna i högre grad än vad de berörde outsourcingen av IT.  

 
”Outsourcing är säkert bra i vissa lägen och mindre bra i andra. Vissa företag passar för 

det och andra inte.”  

 

”Outsourcing av löner blir då genast något helt annat för det väcker starka känslor om det 

blir fel på lönen.” 

 

Utan att vi hade någon vetskap om det så framgick det under intervjuerna att företaget köpt in 

ytterligare en tjänst. Ett par respondenter berättade att växeln på företaget också har 

outsourcats. De upplevde att denna avdelning var extra känslig då växeln oftast är det första 

som kunder och kontakter möter när de kontaktar företaget. Vi kommer fortsättningsvis inte 

att resonera kring outsourcingen av växeln eftersom resterande respondenter inte har blivit 

tillfrågade om outsourcingen av växeln. Syftet med detta inlägg är att förstärka resultatet som 

redovisats i föregående stycke, nämligen att vissa delar av ett företag passar bättre för 

outsourcing än andra delar. 
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”Det är företagets ansikte utåt och det är viktigt att de har bra koll på företaget.”  

 

Kommunikation  

Samtliga respondenter upplever att de på något sätt blev informerade om outsourcingen innan 

den genomfördes, deras uppfattningar skiljer sig dock åt gällande hur och av vem de fick 

informationen. En del upplever att de blev informerade via informella 

kommunikationskanaler som i korridoren. Medan ett fåtal av intervjupersonerna menar att de 

fått information i ett tidigt skede på grund av att de frågat av ren nyfikenhet eller att de har en 

nära arbetsrelation till chefen. 

 
”Det kom bara sådär att jag fick höra det i korridorerna att det var någonting på gång.” 

 

”Jag tror att innan de kom ut med det så hann jag nog fråga, man är väl nyfiken, 

(SKRATT)” 

 

Andra upplever att informationen gick via mer formella kanaler som exempelvis ”arkivet” 

eller i samband med något av företagets frukostmöten. Arkivet definierar de anställda som 

företagets informationsportal och menar att syftet med portalen är att de anställdas ska ta eget 

ansvar och själva aktivt söka upp informationen som finns där. Det finns dock delade 

meningar kring hur effektivt detta kommunikationssystem är.  
 

”Ja, jag tycker att det är ett bra system, det är upp till var och en att se till att hålla sig 

informerad om vad det finns för information där.” 

 

”Det finns ett internt skämt att om man vill gömma undan något så ska man lägga upp det 

på arkivet.”  

 

Det fanns även ett fåtal respondenter som upplevde att de fick gediget med information 

genom hela processen. En respondent påpekade detta speciellt; 

 
”Vi visste att både it och lön skulle outsourcas. Dels så fick vi reda på att de tittade på det, 

sen fick vi reda på att de hade bestämt sig för att outsourca och sen 2-4 veckor innan de gick 

live med det så visste vi att så här kommer det att fungera och så här ska ni göra och det här 

är utbildningstillfällen på IT och sådana saker.” 

 

Det har inte funnits något forum för de anställda att uttrycka sina åsikter om outsourcingen 

men respondenterna menar att det inte funnits något behov av det. Ett antal av respondenterna 

menar att om de hade haft åsikter om outsourcingen så upplever de att det hade funnits 

utrymme för att uttrycka det. Ett flertal av respondenterna menade att de inte hade några 

åsikter om outsourcingen då de kände att dess inverkan på deras arbete inte var så omfattande 

och att det i det stora hela fungerade bra. Det fanns även de respondenter som tyckte att det 

var rättfärdigat att de inte blev tillfrågade om åsikter kring outsourcingen då de ansåg att de 

som är kunniga och insatta i ämnet samt har en beslutsfattande position bör få sköta sitt jobb 

och ta de beslut som måste tas.  

 
”… men det var inte som så att man var med och tyckte bu eller bä vilket jag tycker är rätt. 

För de besluten måste de som är insatta ta och vi måste lita på att de tar rätt beslut.” 

 

En respondent tyckte att hon fick utrymme att uttrycka sina åsikter men att dessa åsikter inte 

hade spelat så stor roll om de hade övervägts av de kostnadsbesparingar företaget kunde gjort 

på förslaget. Det vill säga att hon fick utrymme att uttrycka sina åsikter men till en viss gräns, 

i slutändan är det ändå företaget som har sista ordet. 
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”Ja det tycker jag men samtidigt så hade det väl inte spelat så stor roll vad jag tyckte om det 

hade varit stor skillnad i ekonomiska och faktiska realiteter för företaget på det som 

föreslogs.” 

 

Samtliga respondenter upplever inte att någon avsiktlig uppföljning av outsourcingen har 

genomförts av varken Konfektyr AB eller de företag som förser dem med tjänsten. Däremot 

identifierade flertalet av respondenterna att behovet av en utvärdering finns men att 

outsourcingen än så länge befinner sig i ett så tidigt skede att en utvärdering skulle kunna ge 

ett missvisande resultat. De upplever att det är bäst att vänta tills att förändringen har satt då 

uppfattningen är att den fortfarande befinner sig i introduktionsfasen. Emellertid finns det de 

som menar att det redan existerar en sorts direktuppföljning genom att klagomål från 

personalen kommuniceras till de som sköter kommunikationen med outsourcing-företaget och 

att de i sin tur har möjligheten att föra kritiken vidare.   

 
”Jag tycker att om man betalar någon för att utföra en tjänst så kan det vara värt att 

undersöka om folk verkligen tycker att den fungerar så att man kan göra en utvärdering där 

man kan försöka förändra eller utöka.” 

 

”Nej ingen uppföljning vad jag kommer på däremot så blir det ju en väldig direkt 

uppföljning. Får vi inte vår lön så märker ekonomiavdelningen det tydligt för då talar vi om 

det för dem. Funkar inte datorn så märker de det ganska tydligt också.” 

 

Samtliga respondenter hade liknande uppfattningar om vilka avsikter företaget hade med 

outsourcingen och vad som föregått outsourcing besluten. Flertalet respondenter uppgav dels 

att de trodde att outsourcingen kom som en konsekvens av att man ville åt den 

kostnadsbesparing som outsourcing kan erbjuda. De flesta respondenter upplevde även att det 

föll sig naturligt för företaget att outsourca då löneavdelningen blev helt utan personal när 

dessa slutade på företaget och att IT-avdelning outsourcades som en konsekvens av att 

företaget flyttade och den gamla IT-avdelningen löstes upp. Ytterligare en tanke som en av 

respondenterna hade var att företaget ville expandera löneavdelningen för att anpassa den till 

utökningen av personal som skedde i samband med förvärv. I anknytning till vår pilotstudie 

med en av ledningsrepresentanterna framkom det att motiven bakom besluten varit en strävan 

efter flexibilitet, kostnadsbesparing av något slag och att det låg rätt i tiden att genomföra 

förändringen. 

 

Förändringar 
Det rådde delade meningar bland respondenterna gällande vilka förväntningar de hade på 

outsourcingen. En mindre del förväntade sig att servicen skulle bli bättre och proffsigare efter 

outsourcingen. Man uppgav att man trodde att outsourcing-företaget skulle inneha en större 

kompetens då de bara försåg denna tjänst. Ett par av respondenterna förväntade sig att 

outsourcingen inte skulle medföra någon skillnad i kvalité eller service utan att det skulle vara 

ungefär som innan outsourcingen då studieobjektet själva höll med tjänsterna.  

 
” … I det stora hela så förväntar jag mig faktiskt att det ska bli proffsigare och bättre än vad 

det var innan.” 

 

”Enda förväntningen eller kravet var att det skulle fungera bättre än innan eller åtminstone 

likadant som tidigare, alltså att det inte skulle bli några större problem.” 

 

Lite mindre än hälften upplevde att de hade en avig inställning till outsourcingen innan den 

implementerades. De uppgav att de förväntade sig att resultatet av outsourcingen skulle bli ett 
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sämre alternativ till hur det varit innan. De menade att tryggheten på främst löneavdelningen 

var stor då samma löneadministratör arbetat med lönerna under en längre tid och att hon var 

högst bekant med företaget och de rutiner som fanns kring lönehanteringen. Hos denna grupp 

fanns det även en oro över hur förändringen eventuellt skulle påverka den egna 

arbetssituationen. 
 

”Min förväntning var att det skulle bli lite trögare än förut men fungera.” 

 

”Från början var man lite orolig över om det skulle innebära några förändringar för en 

själv […] kommer de att ta något som jag gör så att det blir mindre jobb för mig?”  

 

De flesta av respondenterna upplevde att de generellt sett är positivt inställda till 

organisationsförändringar. Ett par av respondenterna menade att de anställda på Konfektyr 

AB har blivit vana vid förändringar på grund av att organisationen under den senaste tiden 

genomfört så många. De anser vidare att den positiva inställningen som finns gentemot 

förändringar i organisationen kan bero på att företaget hittills alltid har genomfört 

förändringar som för något positivt med sig.  Ett par av respondenterna upplever även att 

förändringar i organisationen många gånger är någonting utvecklande och stimulerande för 

dem och att jobbet blir roligare när det händer nya saker. 

 
”Jag tycker att förändringar många gånger är av godo och det är också en av 

anledningarna till att jag har valt att stanna så länge här. Det är för att det händer så 

otroligt mycket hela tiden, man hinner inte bli uttråkad, […] det gör att det är vansinnigt 

roligt.” 

 

”Förändringar är positivt annars drivs det inte framåt utan det blir för statiskt” 

 

En mindre del av de anställda upplever att förändringar är någonting jobbigt och krävande och 

att de till en början många gånger är skeptiska till förändringar. Gällande outsourcingen 

uppger de att de trots denna grundinställning inte känt av något motstånd eller skepticism som 

de normalt brukar känna, de menar att det kändes naturligt att företaget tog detta beslut. Två 

av respondenterna uttryckte en medvetenhet kring att det finns ett naturligt underliggande 

motstånd gentemot förändringar hos människor. Vilket i sin tur påverkat hur de ser på 

förändringar i organisationer och förändringar i allmänhet. Den ena upplevde att hennes 

medvetenhet om detta har gjort att hon försöker att hålla en så positiv inställning som möjligt 

gentemot förändringar istället för att vara negativ. Den andra respondenten upplevde att 

förändringar och då speciellt stora förändringar är jobbiga och att det är det okända som 

skrämmer.  

 
”Oftast är jag en stor motståndare till förändringar tills att jag fått fundera på det i ett par 

dagar och då tycker jag att det är okej. Men jag kan gärna protestera högljutt, låta, fundera 

och ifrågasätta. Så fungerar jag. […] men den här gången var det inte så konstigt, den 

gamla löneadministratören skulle ju sluta så det var inte så konstigt att man la ut på någon 

annan” 

 

”Människor är ju ofta av naturen emot förändringar och säger ofta nej när någon kommer 

in och ska ändra på rutiner. Så jag försöker faktiskt att vara positiv även om det är lite 

osäkert ibland.” 

 

”Det är alltid jobbigt med stora förändringar […] det är speciellt alltid jobbigt med den 

typen av förändringar när man inte vet vad som händer.”  
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Service kvalité 

En mindre del av respondenterna upplevde att kvalitén och servicen på de outsourcade 

tjänsterna inte hade förändrats sedan outsourcingen. De menar att de inte har haft några större 

problem sedan outsourcingen och de gånger de behövt kontakta dem har det gått smidigt att 

lösa eventuella problem eller få svar på frågor. Två av respondenterna upplevde även att 

kvalitén hade blivit bättre då de tyckte att företaget hade erhållit bättre spetskompetens på de 

utkontrakterade avdelningarna. 

 
”Jag kan bara känna att vi får bättre kompetens, nu har vi någon som jobbar på ett företag 

som med en annan kompetens. Nu sitter det inte bara en människa som ska försöka hålla koll 

på allt och alla regler som kommer och inte kommer.” 

 

De fanns fler respondenter som uppmärksammade problemet med att ha så få anställda på 

löneavdelningen i relation till mängden av löner som skulle hanteras efter förvärven. De flesta 

respondenterna menade då på att den jämnare arbetsbördan gav upphov till en högre kvalité 

av servicen och detta bidrog i sin tur till att en större del av respondenter ansåg att 

outsourcingen var befogad. Gällande IT-avdelningen ansåg man att även denna var befogad 

men här la respondenterna fokus på den komplexitet som IT-världen innebär.  

 

Merparten av respondenterna nämnde minst en negativ aspekt med någon av de outsourcade 

avdelningarna och då främst löneavdelningen. Den aspekt som berördes mest frekvent var 

avsaknaden av den mänskliga kontakten. Respondenterna uttryckte dels att de saknar att ha 

någon att gå till om det är någonting de vill fråga om och dels att de finner att denna 

kommunikationsform gör avdelningarna mer tillgängliga. Att få service via 

direktkommunikation två individer emellan upplevdes av ett fåtal respondenter vara ett 

effektivare sätt att kommunicera då man ansåg att telefonsamtal och mail gjorde 

kommunikationen trög. Andra menade att avsaknaden av den mänskliga relationen till störst 

del berodde på personliga preferenser snarare än en kvalitetsskillnad på tjänsterna. En 

respondent uppgav att hon fann det svårt att få kontakt med kontaktpersonerna på 

outsourcing-företaget som hade hand om lönerna och att detta var frustrerande då det blev 

svårt för dem att sköta sitt eget arbete. 

 
”Det var efteråt som jag kände att det hade varit skönt om jag hade kunnat gå till någon när 

det blev fel men å andra sidan har det ju blivit fel tidigare också men det är som jag sa då 

har man en annan närhet vilket gör att de blir lättare att få korrigeringen ändrad.” 

 

”Nej egentligen inte, det är mer mjuka värden som att ha någon i huset att gå att prata med 

men det beror ju på hur man är som person jag är ju sån som gillar personliga relationer 

det är viktigt i mitt jobb så det är klart att jag gillar att ha någon här att gå och prata med.” 

 

”På telefonen svarar han ju men det är ju jobbtelefonen och ibland är han ju inte inne. Mail 

tror jag att han får men han brukar ju aldrig bekräfta att han har tagit emot dem så jag vet 

inte om han har läst dem.” 

 

Den mänskliga relationen vid service föredrogs också för att respondenterna tyckte att det 

blev ett bättre bemötande när man visste vem personen man kontaktade var eller hade ”ett 

ansikte på dem”. IT-avdelningen hade varit inne och utfört en del installeringsarbete vilket 

bidrog till att respondenterna överlag upplevde en bättre service av IT än av löneavdelningen 

som inte hade varit inne och presenterat sig. Ytterligare bidragande effekter till att man 

värderade servicen från IT-avdelningen högre än den av löneavdelningen berodde på att lön 

hanterar en tjänst som av respondenterna beskrivs som ”mer personlig”. De menar att 
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eventuella fel med lönen väcker starkare känslor än eventuella fel med datorn. 

Lönehanteringen på företaget uppfattas av respondenterna som mer omfattande än IT och 

menar att det också bidrar till att det lättare kan bli fel i hanteringen av denna.  

 
”... som jag säger är det väldigt personligt, man blir förbannad och får man då ingen rätsida 

på det fort nog då blir man ju irriterad. Det är ju pengar det gäller!” 

 

En av respondenterna upplevde att det varit problem med bemötandet hos det outsourcing-

företag som har hand om lönehanteringen. Hon påpekade att de inte varit fullt så 

serviceinriktade som hon önskat och ibland haft ett dåligt bemötande gentemot personalen vid 

studieobjektet. Hon påpekar att hon tycker att det är viktigt att dem är vänliga mot personalen 

då det är en så känslig del som lön som de hanterar.  

 
”… det är mer bemötandet som det har varit problem med, man har märkt att de tycker att 

det är jobbigt när folk ringer och så får det inte vara”  

 

En del respondenter hade inte upplevt några problem själva men hört andra som haft negativa 

erfarenheter av service på de outsourcade avdelningarna, och då främst löneavdelningen. 

Detta ledde i sin tur till att några respondenter upplevde ett minskat förtroende gentemot de 

outsourcade avdelningarna och en minskad trygghet med tjänsten.   

  

Merparten av respondenterna upplevde att själva outsourcing-beslutet inte var ett dåligt beslut 

men att den bristande kvalitén kunde leda till att man känner sig missnöjd med beslutet. En 

respondent som uttryckte ett missnöje, genom stora delar av intervjun, över hur utfallet blivit 

med de outsourcade avdelningarna svarade ändå att hon tyckte att outsourcing var ett generellt 

bra steg för ett företag.  

 
”Outsourcing i sig är helt okej jag är inte emot det, som idé eller företagskoncept är det bra 

tycker jag.” 

 

Några av respondenterna upplever att samhörigheten med de outsourcade avdelningarna har 

förändrats sedan implementerandet. De menar att det har blivit tydligt att avdelningarna inte 

längre hanteras av det egna företaget och att kraven på avdelningarna har ökat sedan 

outsourcing-företagen tog över driften. Ett par av respondenterna upplever att eventuella 

problem som leverantören av tjänsten kan stöta på inte är studieobjektets problem utan att de 

bara är intresserade av att tjänsten utförs och har inget intresse av hur outsourcing-företagen 

når fram dit.   

 
”Vi är hans kund och vi bryr ju oss inte om vilka problem som de har hos leverantören. Vi 

vill ju bara att det ska fungera hos oss.” 

 

”Om avdelningen hade varit vår avdelning så hade jag nog uttryckt mig annorlunda. Hade 

man tillexempel vetat att hon hade mycket att göra hade man kanske sagt det när man 

frågade. […] till en början ifrågasatte outsourcing leverantören allt som inte var 

specificerat i arbetsbeskrivningen som till exempel att betala ut förskott och sådant. Vi är ju 

tolv stycken teamchefer i landet och ibland kan det vara så att det är de som gjort fel men det 

spelar egentligen ingen roll, sådant där måste ju lösas, personen måste ju få lön, sen varför 

personen inte fått lön är skitsamma […] då säger jag det till outsourcing leverantören att 

ifrågasätt inte, säger jag att de ska ha lön så ska de ha lön. […] sen har jag förstått att han 

kan gnälla ganska mycket för att det är avvikelser och annat knas men jag kan samtidigt 

känna att han får ta det […] han får betalt för att göra det.” 
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5. ANALYS 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera empirin och jämföra den teoretiska referensramen med 

de resultat vi redovisat i föregående kapitel. När det kommer till kapitlets disposition kommer 

denna att utgå från samma upplägg som den teoretiska referensramen .  
 
 

5.1 Det psykologiska kontraktet 

 

Överträdelse och brott mot det psykologiska kontraktet 

Enligt Pate et al. (2003, s. 557-573) kan man dela in överträdelser mot det psykologiska 

kontraktet i tre olika typer av organisatoriska orättvisor. Som klarlagts tidigare så är en 

överträdelse samt ett brott mot det psykologiska kontraktet något subjektivt som grundar sig 

på den anställdes uppfattningar. Det som ligger till grund för en överträdelse är den 

uppfattning som den anställda har om det utbyte som ska ske med 

arbetsgivaren/organisationen.  

 

Den första orättvisan som Pate et al. (2003, s. 560) berör i sin modell är den som gäller 

fördelningen på företaget och med detta menas exempelvis lönefrågor som hur den enskildes 

lön ser ut i relation till andra anställda på företaget. Enligt vår tolkning kan denna orättvisa 

även innefatta hur arbetsuppgifter fördelas bland de anställda. Enligt Morrison och Robinson 

(1997, s. 230) sker en överträdelse av det psykologiska kontraktet när arbetsgivaren 

misslyckas med att uppfylla den anställdes förväntningar. Vi anser att detta är en överträdelse 

av respondentens förväntningar och därigenom det psykologiska kontraktet. 

 

En av våra respondenter upplevde att hon hade fått utföra arbetsuppgifter som inte längre var 

del av hennes ansvarsområde då outsourcing-företaget som tagit över löneavdelningen 

numera hade hand om de arbetsuppgifterna. Detta kan utifrån Pates modell betraktas som en 

orättvisa som är kopplad till fördelningen på företaget då respondenten anser att detta inte 

ingår i det ansvarsområde som organisationen har fördelat till henne.  

 

Det som dock är svårt att avgöra är om hon betraktar detta som en överträdelse från Konfektyr 

ABs sida. Det kan vara så att hon initialt lägger ansvaret för de ökade arbetsuppgifterna på 

outsourcing-företaget. Skulle arbetsuppgifter kvarstå när samarbetet har lämnat 

introduktionsfasen så kan den anställde betrakta det som studieobjektets ansvar eftersom de 

inte valt att byta leverantör. När vi analyserar materialet får vi uppfattningen att respondenten 

upplever att outsourcing-företaget bär ansvaret för de ökade arbetsuppgifterna. Det kan tala 

för att hon inte lägger skulden på Konfektyr AB till en början utan ser det som att 

leverantören är otillräcklig och att detta är orsaken till att hon får utföra extraarbete. Koh och 

Straub (2004, s. 371) menar i sin studie att det psykologiska kontraktet även finns mellan 

outsourcing-leverantören och dess kund. Att en överträdelse och ett brott kan leda till samma 

konsekvenser som vid en överträdelse eller ett brott av det psykologiska kontraktet mellan 

anställd och arbetsgivare. Detta betyder att de anställdas reaktioner på outsourcing-företagets 

överträdelse kommer att riktas mot leverantören och inte Konfektyr AB.  

 

Som det framgår i empirin var det ett par av respondenterna som upplevde att deras 

arbetsbörda hade ökat i samband med outsourcingen av löneavdelningen. Uppfattningen bland 

dessa respondenter var att den ökade arbetsbördan var befogad från organisationens sida då 

det ingick i deras ansvarsområde. Vi tolkar det som att respondenterna upplever att den ökade 
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arbetsbördan, som kommit i samband med outsourcingen, går in i ramen för det outtalade 

utbyte som fanns mellan dem och arbetsgivaren och att de inte betraktar ökningen som en 

överträdelse från arbetsgivarens sida. Respondenterna uppgav att de betraktade den ökade 

arbetsbördan som en del av outsourcingens introduktionsfas och vår upplevelse är att de 

förväntar sig att den ska minska i takt med att förändringen satt sig. Skulle dessa 

förväntningar hos respondenterna inte infrias finns det en risk för att de kommer att uppfatta 

detta som en överträdelse från arbetsgivarens sida och en orättvisa som berör fördelningen på 

företaget skulle kunna uppkomma. 

 

Den andra orättvisan som Pate et al. (2003, s. 560) tar upp kommer som ett resultat av 

företagets procedurer och kan exempelvis vara hur företaget behandlar 

befordringsansökningar eller rutiner som omgärdar andra procedurer vid företaget. Detta är en 

orättvisa som vi inte sett några indikationer på hos någon av respondenterna. Vi har däremot 

inte riktat studiens fokus mot studieobjektets procedurer då fokus har legat på att undersöka 

outsourcingen och dess påverkan på de anställda vid Konfektyr AB.  

 

Den tredje orättvisan som Pate et al berör i sin modell är den som kommer som en konsekvens 

av interaktionen mellan de anställda och organisationen (2003, s. 560). En orättvisa av detta 

slag kommer som en konsekvens av att den anställde upplever att denne blivit illa behandlad 

av ledningen eller organisationen i sin helhet. Vår tolkning är att denna orättvisa mer precist 

kan vara att organisationen brister i sin kommunikation eller att de anställda känner sig osäkra 

i arbetssituationen som en konsekvens av hur organisationen har betett sig. En överträdelse av 

detta slag kan resultera i att tilliten gentemot organisationen minskas och att den generella 

uppfattningen av organisationen påverkas negativt.  

 

En större part av respondenterna upplever att lönehanteringen har omgärdats av en del 

problem efter outsourcingen och att problemen främst har berört löneutbetalningarna från 

outsourcing-företaget. Några av respondenterna menar att detta har lett till att viss irritation 

och frustration har förekommit bland de anställda eftersom pengar anses vara något personligt 

och de upplever att det är viktigt att just detta flöde fungerar. Rousseau (1990, s. 389) gör 

skillnad på transaktionsmässiga och relationsmässiga utbyten då dessa behandlar olika 

aspekter av det psykologiska kontraktet. Det utbyte som utmanas när det blir fel med 

löneutbetalningarna är det transaktionsmässiga då denna kategori främst behandlar utbyten 

som är mer specifika och konkreta som exempelvis den lön som den anställde får för utfört 

arbete. Utifrån den indelning av organisatoriska orättvisor som Pate et al. utvecklat skulle 

detta kunna betraktas som en orättvisa som kopplas till interaktionen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare då de anställda upplever att de inte får betalt för den arbetsinsats som de gett 

företaget och att de då upplever att arbetsgivare inte behandlar dem väl. De anställda förväntar 

sig att de ska få lön för det arbete som de utför för Konfektyr ABs räkning och när denna 

förväntning inte infrias på grund av fel i löneutbetalningarna kan de anställda känna att deras 

förväntningar på arbetsgivaren bryts och därmed också det psykologiska kontraktet. Vi anser 

att detta är en överträdelse av det psykologiska kontraktet då en grundläggande förväntning 

hos de anställda är att de ska få lön av arbetsgivaren för utfört arbete. Då det inte har riktats 

någon direkt kritik mot studieobjektet avseende problemen med löneutbetalningarna så 

uppfattar vi det som att respondenterna inte ser det som att studieobjektet har misskött sig 

utan snarare som att outsourcing-företaget har presterat dåligt. Enligt Koh och Straub (2004, 

s. 371) innebär detta att outsourcing-leverantören begått en överträdelse som resonemanget vi 

fört ovan.  
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Raja et al. (i Guerro & Herrbach, 2008, s. 6) menar att det finns ett samband mellan en 

överträdelse och ett brott mot det psykologiska kontraktet då ett brott kan komma som en 

konsekvens av en överträdelse. Morrison och Robinson (1997, s.230) definierar ett brott mot 

det psykologiska kontraktet som den emotionella respons som en överträdelse av det 

psykologiska kontraktet följs av. Vi menar vidare att överträdelsen beträffande de felaktiga 

löneutbetalningarna har följts av ett brott mot det psykologiska kontraktet. Den irritation och 

frustration som respondenterna uppger att de känner när det blir fel med lönen kan tolkas som 

en emotionell respons. Överträdelsen resulterar i ett brott. Pate et al. (2003, s. 560) menar i sin 

modell att ett brott orsakar ett attitydmässigt resultat hos den anställde som kan visa sig 

genom ett minskat organisationsengagemang, minskad arbetstillfredsställelse och en ökad 

cynism. Robinson och Morrison (1997, s. 226) menar dock att anställda kan uppleva brott 

olika starkt och att detta i sin tur leder till olika grader av emotionell respons. De menar att 

brott som uppfattas som mindre starka kan leda till mildare känslomässiga reaktioner. Detta 

kan exempelvis vara att den anställde känner sig besviken, bekymrad eller frustrerad och att 

brottet inte behöver påverka den anställdes organisationsengagemang på det sätt som Pate et 

al. förespråkar. De menar istället att den känslomässiga reaktionen med fördel kan delas upp i 

olika skalor beroende på brottets upplevda omfattning av den anställde. Vi upplever att detta 

är vad som präglar respondenternas upplevelse av problemen med löneutbetalningarna. Den 

emotionella responsen är inte extremt stark och då kan man göra tolkningen att de anställda 

inte betraktar de felaktiga löneutbetalningarna som ett väldigt starkt brott mot det 

psykologiska kontraktet. Man kan däremot tolka det som ett mindre brott mot det 

psykologiska kontraktet då respondenterna uppger att en mildare känslomässig reaktion har 

kommit som en följd av överträdelsen av det psykologiska kontraktet. Atkinson (2007, s. 506) 

har funnit stöd för att en överträdelse och ett brott mot det psykologiska kontraktet kan leda 

till en minskad prestation hos de anställda. Eftersom överträdelsen och brottet mot det 

psykologiska kontraktet begåtts av leverantören av outsourcingen riktas även de 

attitydmässiga reaktionerna hos de anställda mot outsourcing-företaget.  

 

Uppfyllande av det psykologiska kontraktet  

Herrbach och Guerrero (2007, s. 4) menar att ett uppfyllande av det psykologiska kontraktet 

inträffar när arbetsgivaren möter eller överträffar de förväntningar som den anställde har på 

utbytet mellan organisationen och den anställde. Som det nämnts i tidigare stycke förespråkar 

Rousseau (1990, s. 389) att det kan det vara nödvändigt att dela in det psykologiska kontraktet 

i transaktionsmässiga och relationsmässiga utbyten. Den jobbsäkerhet som anställda känner 

på sin arbetsplats är ett exempel på ett relationsmässigt utbyte mellan anställda och 

arbetsgivare. Empirin visar att samtliga respondenter kände sig trygga i sin arbetssituation 

efter outsourcingen men att de skiljer sig åt när det gäller vilka orsaker de tillskriver denna 

trygghet. Några upplever att tryggheten beror på den uppbackning som de fått från sin chef 

och att de känner att de blir stöttade på arbetsplatsen medan andra upplever att det beror på 

den kompetens som de samlat på sig genom åren och att det gör dem till en värdefull resurs på 

företaget. Vi anser att denna trygghet bland respondenterna har kommit som en effekt av att 

arbetsgivaren har uppfyllt delar av förväntningarna respondenterna har på det 

relationsmässiga utbytet mellan parterna. Atkinson (2007, s. 506) fann i sin studie bevis på att 

ett uppfyllande av den relationsmässiga delen av det psykologiska kontraktet kan leda till en 

ökad prestation hos de anställda.  

 

Beträffande de respondenter som uppgav att de blev uppmuntrade och fick stöd från sina 

överordnade kan vi tolka det som att arbetsgivaren uppfyllt det psykologiska kontraktet 

genom att vara uppmärksam och genom att aktivt stötta de anställda. De respondenter som 

uppgav att de kände sig trygga på grund av den kompetens de samlat på sig finner troligtvis 
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denna trygghet i sig själva men vi tror att den även kommer som ett resultat av att företaget är 

bra på att bekräfta de anställda på arbetsplatsen och att detta också bidrar till att dessa 

respondenter känner sig som en viktig resurs på företaget. Sedan anser vi att det faktum att 

samtliga respondenter uppgav att de känner sig trygga i sin arbetssituation talar sitt tydliga 

språk. Vår analys säger oss att organisationen tycks ha lyckats med att skapa en trygg 

arbetsplats som de anställda uppskattar även om detta ger en fullständig bild av verkligheten. 

Enligt Coyle-Shapiro och Kessler (2000, s. 906) kan ett uppfyllande av det psykologiska 

kontraktet leda till ett ökat organisatoriskt engagemang hos den anställde och följaktligen en 

ökad prestation. Detta är ingenting som vi kan bekräfta eller förkasta då det inte går in i ramen 

för studien men tycker att det kan vara viktigt att nämna som en möjlig konsekvens.  

 

Utifrån empirin kan vi även se att en respondent upplevde att uppsägningarna på företaget inte 

varit så omfattande och menade att den reducerade rädslan för att bli uppsagd ökade hennes 

trygghet i arbetssituationen. Uppfattningen om att Konfektyr AB haft begränsat med 

uppsägningar tror vi är en bidragande orsak till att organisationen lyckats skapa ett tryggt 

klimat på arbetsplatsen. Vi tror att de anställda påverkas positivt av detta och att det kan vara 

en fördel för företaget då de anställda inte känner sig oroliga för att förlora jobbet. Det känns 

som att grunden är lagd och att det finns ett förtroende för organisationen bland de anställda 

och vi tror att detta påverkar tryggheten i allra högsta grad. 

 

5.2 Motstånd vid organisationsförändringar 
Ett antal respondenter visade på att de antingen hade en förståelse för att det kan finnas ett 

underliggande motstånd hos individer till förändringar eller uttryckte att de själva hade ett 

sådant motstånd. Detta förstärker då de forskares resonemang som vi citerat innan (se rubrik 

2.3 ”Motstånd mot förändringar”) om att motstånd är en naturlig reaktion på förändring. 

Intressant i sammanhanget är att de flesta respondenterna svarade att de är positivt inställda 

till förändringar och såg det bland annat som en anledning till att de valt att stanna kvar på 

företaget så länge. Eller som en respondent uttryckte det ”förändringar är positivt annars 

drivs det inte framåt utan det blir för statiskt.” Huruvida det här är något generellt för 

anställda i världen eller något unikt för studieobjektet som sådant är omöjligt att svara på men 

det verkar som om studieobjektet har lyckats med att skapa en miljö där en positiv approach 

gentemot förändringar infinner sig. Detta avspeglar sig bland annat starkt på de anställdas 

förväntningar på företagets outsourcing-initiativ. Vi upplever att företagets upprepade 

förändringar har lett till att personalen är van vid att organisationen alternerar sig. 

Uppfattningen bland respondenterna är att tidigare förändringar ofta medfört något positivt. 

Detta kan ha föranlett att en positiv inställning till förändringar har uppstått.  

 

Allen och Chandrashekar (2000 s. 25) menar att anställda som redan varit med om en positiv 

förändring är mer öppna för kommande förändringar i företagets struktur än de som inte varit 

med om den innan. Nu är outsourcing på vårt studieobjekt ett relativt obeprövat koncept så 

det är svårt att hitta någon som varit med om exakt den här typen av förändring. Om vi tillåts 

generalisera förändringar så har flera av de anställda varit med om ett flertal omorganiseringar 

vilka kan ha lett till en positiv inställning till förändringar. Vi tror också att den positiva 

inställningen till förändringar beror på en tillit som vuxit fram till ledningen dels med hjälp av 

ovanstående resonemang, dels att uppfattningen bland de anställda verkar vara att ledningen 

kan sitt jobb.  

 

Allt detta kan vara orsaker till att motstånd inte uppkommit på företaget men det är emellertid 

inte ett bevis för att det inte finns ett naturligt underliggande motstånd hos individer. Vi 
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upplever att vårt studieobjekt har speciella förutsättningar när det gäller företagets storlek och 

de lyckade förändringar som genomförts kan till viss del bero på detta. Företagets hantering 

av förändringar tillika motstånd kan ha underlättats av företagets storlek. Det är vår 

uppfattning att en mindre organisation har lättare att vara flexibel och få de anställda att känna 

sig delaktiga i förändringsprocesser. Med det menar vi att uppkomsten av motstånd är starkt 

knutet till företaget och dess förutsättningar det vill säga att det kan alltid finnas ett 

underliggande naturligt motstånd i individers undermedvetna men det kommer inte upp till 

ytan om inget triggar det och om företaget goda förutsättningar och hanterar situationen väl så 

finns det inget som triggar. Det är också väldigt individuellt vad man är för typ av person och 

vad man varit med om innan och vilka konsekvenser det lett till för individen personligen. 

Motstånd kommer alltså som en konsekvens av något. Motstånd är alltså mycket mer 

komplext än att man skall kunna generalisera det så mycket som att säga att alla individer gör 

motstånd vid organisationsförändringar. 

 

Enligt vår undersökning sträcker sig den positiva inställningen över alla åldrar och båda 

könen vilket förstärker att det inte är generations- eller könsbundet utan är starkt knutet till 

företaget. 

 

Med detta i bagaget låter inte Dent och Goldbergs (1999, s. 25) resonemang helt osannolikt. 

Deras ifrågasättande av att betrakta motstånd som något som alltid uppkommer vid 

förändringar stämmer överens med den positiva inställningen till förändringar som finns hos 

respondenterna. De uppvisar inte några negativa känslor förrän den faktiska förändringen 

misslyckats med att uppfylla förväntningarna. De anställda är initialt positiva men agerar 

motsättande (i vårt fall passivt motstånd) när konsekvenser av förändringen inte blir till deras 

fördel. Vad det är som gör att konsekvenserna av outsourcing blir negativa är svårt att härleda. 

Huruvida det är själva outsourcingen i sig som alltid leder till negativa konsekvenser eller om 

det är ledningen som hanterat förändringen fel och inte fullföljt sin uppgift att undersöka 

förändringen noga eller om det helt enkelt är outsourcing företaget i sig att skylla ligger inte 

inom vår frågeställning och är därmed svårt att svara på. Vad vi kan försöka ge är en ökad 

förståelse för om hanteringen ur respondenternas synvinkel varit tillräckligt bra eller inte. 

Vilket vi ämnar göra under rubriken ”hantering av motstånd”. 

 

Price och Chahal (2006, s. 243) menar att motstånd hos anställda kan generera positiva 

effekter för företaget då det kan ge upphov till kritiskt tänkande i organisationen och skapa en 

debatt kring förändringen. De menar vidare att det är ett tecken på att de anställda är 

engagerade i hur det går för företaget. Då vi inte lyckats hitta något tydligt motstånd hos 

respondenterna tänker vi oss att det finns risk för att studieobjektet i viss mån förlorar kritisk 

reflektion från de anställda. Detta skulle kunna vara ett tecken på bristande engagemang från 

de anställdas sida. Vi har dock inte funnit bevis på detta utan upplever att respondenterna 

uppvisat både kritiskt tänkande och engagemang. En respondent uttryckte exempelvis 

nyfikenhet kring hur det skulle gå för löneavdelningen som var utan personal. Respondenten 

frågade en person ur ledningen för att få förstahandsinformation om hur de skulle hantera 

löneavdelningen efter att personal slutat. Det bedömer vi som ett tecken på engagemang i 

organisationen.  

 

Konfektyr AB:s ledning har engagerat personer ur personalen till att vara med och medverka i 

strukturen av outsourcingen. Detta är också ett sätt att bjuda in till kritiskt tänkande. En 

kvinna som satt med och utformade outsourcingen ifrågasatte ett billigare alternativ till 

outsourcing-leverantör trots att hon kände att hon förmodligen skulle röstas ned om det hade 

fått stora ekonomiska konsekvenser för företaget. Här tycker vi att man kan se att det som 
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citerade författare kallar för positiva effekter med motstånd inte nödvändigtvis behöver yttra 

sig som en effekt av motstånd. Det kan istället vara effekter som kommer från individer som 

är positiva till förändringen. 

 

Även om det kommer mycket positiva effekter med att de anställda är positivt inställda till 

förändring kan det gå för långt. Jacobsen (2005, s. 211) som talar om att motstånd alltid är 

negativt om det blir för stort syftar nog på den del när ett aktivt motstånd i form av uppror 

initialt kan ses som en positiv effekt. Det tyder på att de anställda är engagerade och deras 

ifrågasättande anses som något positivt om den öppnar upp till diskussion. Får man inte stopp 

på upproret med hjälp av involverande och det eskalerar så kommer motståndet förr eller 

senare att bli ett problem på grund av dess omfång. Detta är inte ett potentiellt problem hos 

vårt studieobjekt.  

 

Däremot är Martin et als (2007, s. 737-739) resonemang kring problem med grupptänk där 

alla är positivt inställda ett potentiellt problem då respondenterna visar en stor tillit till 

ledningen och kan förlora det kritiska tänkandet. Vilket i sin tur kan leda till att 

ifrågasättandet av förändringar från utomstående minskar och förändringar som inte är 

positiva för de anställda eller företaget som helhet kan godkännas. Så tilliten till företagets 

ledning är något bra men man bör ändå uppmana kritiskt tänkande från de anställda för att 

säkerställa att felaktiga förändringar inte verkställs. 

 

Orsaker till motstånd 

Jacobsens (2008, s. 427-431) och Kotters (2008, s. 107) sammanfattade orsaker, till vad som 

föranleder motstånd, beskriver det vi fann i vår studie relativt bra. Enligt empirin upplevde en 

mindre del av respondenterna att de fått utökade arbetsuppgifter medan majoriteten upplevde 

att endast arbetsrutiner förändrats i samband med outsourcingen. Vår teoretiska referensram 

säger att ökade arbetsuppgifter för de anställda är en konsekvens som kan komma av 

organisationsförändringar. Enligt Jacobsen så sker det när förändringen är av den art att den 

måste genomföras medan det gamla arbetet tillåts fortgå. Det resulterar då i extra arbete under 

en period och håller förmodligen i sig tills förändringen stabiliserat sig.  

 

I empirin skiljer vi på förändring i arbetsrutiner och arbetsuppgifter baserat på de resultat 

studien visat. En förändring, tillika utökning i vårt fall, i arbetsuppgifter innebär en utökad 

arbetsbörda medan en förändring i arbetsrutiner inte innebär något annat än en administrativ 

förändring kring hur ett arbete tidigare löpt. Bland våra respondenter har förändringen 

beträffande arbetsuppgifterna yttrat sig i olika former och i mer eller mindre utsträckning. De 

respondenter som haft mest kontakt med avdelningarna innan outsourcingen, på grund av att 

de utfört arbete tillsammans, har påverkats av större arbetsbörda än de som inte haft samma 

kontakt innan outsourcingen. Det framkom olika reaktioner på huruvida man tyckte att den 

extra arbetsbördan var negativ eller inte. En respondent uttryckte att hon inte hade några 

problem med den extra arbetsbördan och tyckte att den ingick i hennes arbetsområde. En 

annan respondent upplevde det som besvärligt då hon inte var beredd på att behöva utföra 

arbetsuppgifter som det var meningen att outsourcing-bolaget skulle sköta. Då respondenten 

utrycker negativa känslor gentemot outsourcing-företaget så upplever vi att hon uttrycker ett 

passivt motstånd. Enligt Coetsee (1999, s. 207) kan man dela in motstånd i fyra olika faser där 

passivt motstånd utgör fas två.  

 

Om brytning av det psykologiska kontraktet har förekommit eller inte har vi utrönt med den 

mer extensiva teorin, ”Det psykologiska kontraktet”, i föregående avsnitt av analysen och vi 

kommer inte att beröra den vidare i detta avsnitt.  
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Att man identifierar sig i sin yrkesroll är nog inget unikt fenomen och många lägger nog stor 

vikt vid att känna att det man åstadkommer på sin arbetsplats skall kännas betydelsefullt. 

Detta leder till att förändringar i en arbetssituation som innebär färre arbetsuppgifter kan leda 

till en förlust av identitet enligt Jacobsen och Thorsviks beskrivning (2008, s. 427-430). Vi 

tror att förlusten av identiteten är knutet till hur nära de alternativt förlorade arbetsuppgifterna 

ligger vad man som individ bedömer som den centrala arbetsrollen. Vi anser detta på grund av 

att vi i vår studie fann ett flertal individer som verkade tycka att det var en avlastning att bli av 

med vissa uppgifter till outsourcing-bolagen. Vi resonerar då att den anställde inte 

identifierade sig så starkt med dessa uppgifter. Även om ingen på företaget fick färre 

uppgifter som de upplevde som centrala för deras roll så kunde vi se detta fenomen uttrycka 

sig i en oro hos en individ för att förlora arbetsuppgifter i samband med outsourcingen. Den 

oron var dock tillsynes hävd då denne talade med chefen och fick mer information om 

outsourcingen och menade efter samtalet att det ”verkade som en bra idé”. Jacobsen 

resonerar att identitet kan gå förlorad i samband med förändring men vi tror att identiteten 

även kan byggas på om man blir befordrad eller får ytterligare arbetsuppgifter som man 

tycker utökar ens ansvarsområde men inte är betungande. Teorier visar i allmänhet att extra 

arbetsuppgifter ofta anses vara betungande men bland våra respondenter fann vi en individ 

som tycktes finna en viss glädje med att ha fått mer ansvar och arbetsuppgifter i samband med 

outsourcingen.  

 

Då de respondenter vi intervjuat inte är personer med några större maktbefogenheter än de 

över sin egen prestation på sitt arbete har det varit svårt att identifiera några större 

förändringar i maktrelationer. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427-430) är det vanligen 

de som förlorar makt som kan vara en orsak till motstånd. Då våra respondenter mer eller 

mindre inte hade någon makt att förlora i samband med outsourcingen var detta en orsak som 

inte kunde identifieras. Om vi hade varit intresserade av personal ur ledningen kan detta varit 

en möjlighet men de uteslöts i vår frågeställning då ledningen varit med och beslutat om 

outsourcingen. Vi tror inte heller att maktrelationer hade förändrats i det här fallet då de 

outsourcade avdelningarna är så pass autonoma.  

 

Vid utökade arbetsuppgifter kan det komma ytterligare en följd i form av krav på 

nyinvesteringar i kunskap. Enligt vår observation kan denna följd också komma vid ett 

förändringsbehov av arbetsrutinerna. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427-430) beskriver 

nyinvesteringar som att tidigare förvärvad kunskap har blivit obrukbar i och med 

förändringen. Riktigt så vill vi inte påstå att det förefallit sig på vårt studieobjekt vad gäller 

nyinvesteringar. Vissa rutiner har förändrats helt och gått från pappersbaserat till databaserat 

system. Detta har krävt att de anställda blivit tvungna att bortse från gamla kunskaper och 

införskaffa sig nya som ansetts underlätta arbetet och inte upplevts som betungande.  

 

Då relationen med de outsourcade avdelningarna i form av mänsklig kontakt har brutits kan 

man se det som att ett socialt band har brutits. Det finns nämligen inte längre någon i 

korridoren som man kan vända sig till då problem uppstår. En del respondenter 

uppmärksammade detta som någonting specifikt negativt. Beträffande löneavdelningen 

upplever vi att de relationer som fanns skulle ha avslutats och ersatts oavsett outsourcing-

initiativet då de tidigare löneadministratörerna valde att sluta själva. Vi upplever att de sociala 

banden på IT-avdelningen på sätt och vis blivit kvar då de personer som tidigare jobbade ”in-

house” är exakt samma personer som är kontaktpersoner på nuvarande outsourcing-

leverantören av IT. Vi har inte sett att folk internt har blivit tvungna att arbeta med människor 
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de inte tycker om. Däremot uttryckte respondenterna missnöje över en del kontaktpersoner på 

outsourcing-bolaget. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427-430) menar att en orsak till motstånd kan vara att de 

anställda som en konsekvens av förändringen känner sig otrygga i sin arbetssituation. Då 

samtliga respondenter uppgav att de kände sig trygga i sin arbetssituation finns risken med att 

förlora sitt jobb inte med som en orsak hos vårt studieobjekt. Vi bedömer inte heller att några 

potentiella karriärchanser ansågs ha försvunnit. Motstånd från externa aktörer analyseras inte 

då det inte ingick i vår frågeställning att titta på något sådant.  

 

Man kan dra en parallell mellan Jacobsens och Thorsviks tio orsaker (2008, s. 427-430) och 

det Kotter och Schelinger (2008, s. 107) benämner som ”egenintresse”. De premisser som 

kommer av outsourcingen känns inte tillfredställande för individen personligen och på grund 

av det motsätter sig individer förändringar. Det förutsätter att individer agerar av personliga 

intressen och värderar det högre än vad som är bäst för företaget som helhet. Bland våra 

respondenter uttryckte majoriteten att de upplevde förändringen som något positivt för dem 

personligen och för företaget som helhet.  

 

Kotter och Schelinger (2008, s. 108) menar vidare att missförstånd som följs av brist på 

förtroende kan vara en anledning till att individer i en organisation vill göra motstånd mot 

förändringar. Osymmetrisk information är också något som kan leda till missförstånd mellan 

ledningen och de anställda. Detta leder i sin tur till att man uppfattar förändringen olika. Med 

det menas att de anställda kanske inte förstår varför förändringen är nödvändig. De kan också 

vara så att de ser fler nackdelar än fördelar med den, inte bara för sig själva utan även för 

företaget som helhet. Då samtliga respondenter uppger att de tycker att de fått tillräckligt med 

information om förändringen och har en stor tillit till ledningen är detta följaktligen inte ett 

problem hos Konfektyr AB.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427-430) menar att en fruktan för det okända ibland kan 

upplevas då arbetsuppgifter eller rutiner förnyas i samband med en förändring. Individer kan i 

detta läge uppleva en otrygghet inför den nya situationen vilket i sin tur kan generera 

motstånd. Kotter och Schelinger (2008, s. 108) menar också att individer i allmänhet har svårt 

att klara av för drastiska förändringar på kort tid. Det kan bero på att de anställda är rädda att 

de inte ska kunna förvärva den kompetens som behövs för att klara av de nya uppgifterna. 

Empirin visar att outsourcingen inte inneburit några revolutionerande omställningar för 

respondenterna då rutinerna och de nya arbetsuppgifterna har hanterats utan större problem. 

Varken individer eller arbetssituationer har påverkats i någon större omfattning då 

outsourcingen inte inneburit någon kraftig förändring. 

 

Trots att vi upptäckte ett flertal orsaker som skulle kunna generera motstånd har vi inte 

lyckats identifiera något tydligt motstånd hos de anställda. Med detta menar vi att ingen av 

respondenterna explicit har uttryckt sig som motståndare till outsourcingen. Däremot har vi 

sett tendenser till motstånd i form av passivt agerande. Detta har bland annat yttrat sig genom 

negativt prat i korridorerna mellan de anställda och en negativ attityd gentemot ett av 

outsourcing-företagen. Efter att ha läst litteratur kring motstånd hos de anställda i samband 

med outsourcing blev vi konfunderade: varför känner inte respondenterna ett motstånd när vi 

kan se orsaker till det? Ett svar på den frågan kan vara att i enlighet med teorin så bestämmer 

förändringens omfattning graden av motstånd (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427-430). Vår 

uppfattning är att outsourcingen i relation till de andra förändringarna på företaget är en 
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relativt liten förändring. Detta tror vi då leder till en relativt liten grad av motstånd hos de 

anställda.  

 

En annan förklaring till detta är den generella uppfattningen bland respondenterna är att det 

var rätt tidpunkt att implementera förändringen då en av de outsourcade avdelningarna blev 

utan personal och den andra löstes upp i samband med flytt. De anställda upplevde att 

förändringen var befogad från företagets sida och insåg de potentiella fördelarna som 

outsourcingen skulle kunna föra med sig. Vi tror att denna uppfattning till stor del beror på att 

förändringens natur var sådan att ingen blev uppsagd som en konsekvens av outsourcingen. 

Detta tror vi har lett till att de anställda haft lättare att acceptera outsourcingen och se 

fördelarna med dem. Vidare tror vi att detta är en bidragande del till att det finns en tillit till 

företaget och dess ledning. Vi upplever att det finns ett förtroende för att ledningen ska ta 

beslut som gynnar företaget och de anställda. Konfektyr AB är en organisation som 

genomgått många och omfattande förändringar under en längre period. De anställda kan 

därmed uppfattas som en flexibel personal som tack vare sin erfarenhet har lättare att anpassa 

sig till nya situationer.  

 

Då de anställda uppger att förändringarna oftast har fört något positivt med sig ser vi detta 

som ännu en förklaring till tilliten gentemot företaget. En annan orsak till förtroendet kan vara 

hur hanteringen av förändringen sett ut. Enligt Kotter (2008, s. 135) är det bland annat viktigt 

att företaget stöttar de anställda genom en förändring vilket vi kan se spår av då 

respondenterna uppger att de fått utbildning och information om hur de nya rutinerna skall gå 

till. Hanteringen av förändringen kommer att diskuteras vidare under rubriken ”hantering av 

motstånd”. Många respondenter uttrycker att de upplever att outsourcingen är i sin 

introduktionsfas. De uppger att de förstår att det kan finnas en ökad risk för att det blir fel 

innan alla rutiner som tillhör förändringen har stabiliserat sig. 

 

Hantering av förändring och motstånd 

Både Jacobsen (2008, s. 427-430) och Kotter (2008, s. 130) talar om att omfattningen av 

orsakerna är starkt knutna till hur mycket motstånd som uppkommer. Detta kan vara en 

förklaring till att vi fann så pass lite motstånd hos vårt studieobjekt. Orsakerna var helt enkelt 

inte tillräckligt omfattande för att generera motstånd i någon större utsträckning. Att orsakerna 

inte var tillräckligt stora tror vi är starkt knutet till den positiva approachen till förändring som 

de anställda har.  

 

Burzelius och Skärvad (2008, s. 421) hävdar också att motståndets utfall är starkt 

sammanhängande med hur förändringsförslaget utarbetats, kommunicerats och hur det 

genomförts. Att vi funnit lite motstånd i organisationen kan mycket väl grunda sig i ett väl 

genomfört arbete av studieobjektets ledning.  

 

Då vi fastställt att Kotters och Jacobsens orsaker beskriver vårt resultat blir deras motiveringar 

till hantering av motstånd lämpliga för att beskriva om ledningens arbete medverkat till hur de 

anställda upplever att de påverkats. För att bedöma om ledningen arbetat för att minimera 

orsaker till motstånd utgår vi ifrån Kotters sex steg för en effektiv förändring; 

utbildning/kommunikation, deltagande/involvering, stötta/kompetensutveckla, 

förhandla/kompromissa, styrning och tvång (Kotter & Schelinger, 2008, s. 134-139).  

 

Vi bedömer att förhandla/kompromissa och tvång är två strategier som är lämpliga då man 

identifierat att de anställda mer eller mindre gjort ett aktivt motstånd. I och med att ingen på 

vårt studieobjekt uppvisat ett aktivt motstånd visade empirin att inget av detta varit ett resultat 
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av ledningens agerande. Däremot har vi funnit att de anställda känt sig väl informerade och att 

den information de fått har upplevts vara tillräcklig. Även om det råder en generell 

uppfattning om att informationen har nått ut är respondenterna inte konsekventa med hur 

informationen har förmedlats. Det kan vara ett tecken på att ledningen inte har haft ett 

strategiskt val för hur de ville kommunicera ut förändringen och detta bedöms från vår sida 

som en svaghet i strategin rörande outsourcing-initiativet. Detta kan vara en signal på att de 

inte kommunicerat ut syftet ordentligt. Eftersom detta inte gett ett utslag hos respondenterna i 

form av motstånd kan man tänka sig att orsaken antingen inte är tillräckligt omfattande för att 

generera motstånd eller att den positiva inställningen till outsourcingen från de anställdas sida 

fungerar som en hävstång till ledningens eventuella misstag.  

 

Ett fåtal respondenter uttryckte att de hade fått möjlighet att vädra åsikter kring outsourcingen 

men majoriteten uppgav att de inte hade någon vilja att göra så utan litade på att de 

involverade fattade vettiga beslut. Som vi ser i teoridelen förespråkar forskare att det är viktigt 

att involvera intern arbetsförmåga som kan tillföra spetskompetens till processen kring 

förändringen. I vår studie är det en respondent som varit delaktig och involverad i hela 

processen kring outsourcingen och denne uppger att han uttryckt åsikter kring förändringen 

och också varit med och utarbetat hur arbetet mellan avdelningarna skall se ut. 

 

Då oroligheten inför förändringen inte varit så omfattande har stöttning i form av samtal 

förmodligen inte varit befogat. Däremot har studieobjektet arbetat med en mildare form av 

kompetensutveckling i form av utbildning inom de nya rutinerna som kom som en följd av 

outsourcingen. Om ledningen har försökt styra in någon i en förändring utan att de anställda 

skulle ha varit medvetna om det är svårt för oss att via respondenterna försöka utröna. Likaså 

om de påverkats av det på något sätt. Vad vi kan se utifrån empirin finns det inget belägg för 

att de anställda skulle ha manipulerats in i förändringen på något sätt.  

5.3 Risker med företagssamarbeten 
Allen och Chandrashekar (2000) samt Jennings (2000) menar att det ofta finns en 

föreställning i företag som väljer att outsourca att leverantören av tjänsten ska ha en större 

kompetens. Detta är en förväntning som vi upplever att några av respondenterna har uppgett 

att de haft innan outsourcingen implementerades. Några respondenter har uppgett att deras 

förväntningar på outsourcingen innan den genomfördes var att utförandet av tjänsterna skulle 

bli bättre och mer professionella än vad de var när de utfördes ”in-house”. Det fanns även 

förväntningar på att avdelningarnas flexibilitet skulle förbättras genom att det skulle finnas 

mer personal att tillgå ifall kontaktpersonen/kontaktpersonerna inte skulle vara anträffbara. 

Hos en del av dessa respondenter har förväntningarna infriats gällande både löne- och IT-

avdelningen och de upplever att det har blivit bättre efter outsourcingen. Hos andra som hade 

dessa förväntningar om professionalitet och flexibilitet har detta inte infriats. De upplever 

snarare att detta har blivit sämre efter outsourcingen och denna kritik är då främst riktad mot 

outsourcing-företaget som har hand om lönehanteringen. Respondenterna upplever att det 

varit mycket problem som omgärdat hanteringen av lönerna och att kvalitén på tjänsten inte 

blivit bättre efter outsourcingen som de hade förväntat sig att det skulle bli. Det finns även de 

som menar att det är svårt att få tag på kontaktpersonerna på löneavdelningen och att 

förhoppningen om att avdelningen skulle bli mer flexibel inte infriats så som de hoppats. En 

respondent uppger att hon tycker att det är svårt att få tag på kontaktpersonen på företaget och 

att det försvårar hennes eget arbete.  

 

Jennings (2000) menar att förväntningar som företag har på att uppnå en bättre kvalité genom 

outsourcing är en illusion då det är svårt att mäta om kvalitén i själva verket blir bättre då det 
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inte finns några mätinstrument för detta. Vidare kan man tänka sig att dessa förväntningar 

förstärker den besvikelse som kan följa om outsourcing-företaget ”misslyckas” med att nå upp 

till de förväntningar som kunden har på servicekvalitén. De respondenter som uppger att de 

har mycket kontakt med främst löneavdelningen i det dagliga arbetet är de som vi upplever 

varit mest besvikna på hur utförandet har sett ut från outsourcing-företagets sida. Medan de 

flesta av respondenterna som inte har någon daglig kontakt med löneavdelningen, förutom 

eventuella privata ärenden, inte upplever några större problem med utförandet. Några av de 

respondenter som hade mycket kontakt med löneavdelningen i det dagliga jobbet uppgav att 

de hade höga förväntningar på att outsourcingen skulle innebära en kvalitetsförbättring 

beträffande tjänsten. I dessa respondenters fall kan det vara så att Jennings (2000) resonemang 

gäller där han menar att högre förväntningar på tjänsten också gör att de bli mer besvikna när 

det inte fungerar. Detta behöver förstås inte vara hela sanningen då deras besvikelse kan bero 

på att de får höra många klagomål från de anställda som blivit utsatta för de misstag som har 

begåtts beträffande löneutbetalningarna. Besvikelsen förstärks då av detta.  

Powell (2004) menar att ett misstag som outsourcing-kunden ofta begår är att de förväntar sig 

att leverantören ska lära sig företagets rutiner under en väldigt kort tid och att dessa 

förväntningar kan ge upphov till spänningar och konflikter mellan företagen. Han menar att 

det finns en risk att det avsätts för lite tid och tålamod på att låta leverantören bli produktiv 

och att ett misslyckande ofta tas ut i förtid innan samarbetet mellan företagen satt sig. Med 

utgångspunkt ur empirin får vi dels uppfattningen om att respondenterna är medvetna om att 

ett outsourcing-initiativ många gånger föregås av en introduktionsfas som präglas av misstag 

och felaktigheter och att de anser att detta är den fas de befinner sig i just nu. Detta 

resonemang berör främst företagssamarbetet med den outsourcade löneavdelningen. Vi 

upplever att samtliga respondenter som framfört klagomål på leverantören av löneavdelningen 

någon gång under intervjun uttryckte en medvetenhet om att felaktigheterna till stor del beror 

på ovana och nybörjarmisstag. Dels upplever vi att felaktigheterna och misstagen som främst 

kretsat kring lönebetalningarna har gett upphov till spänningar mellan företagen. Vi menar att 

det har uppstått irritation bland respondenterna och att den lett till att även andra som inte haft 

några direkta problem med löneavdelningen känner sig mindre trygga. Vi menar att 

respondenternas medvetenhet om de fel som kan uppkomma i början av ett samarbete bådar 

gott för att samarbetet ska kunna överleva den turbulens som de befinner sig i nu. Det är dock 

viktigt att man får samarbetet att fungera då man inte kan befinna sig i en introduktionsfas för 

alltid.  

 

Utifrån empirin kan vi se att en av respondenterna uttryckte ett specifikt missnöje kring 

löneföretagets brist på engagemang och bemötande.  Zineldin & Bredenlöw (2003) menar att 

missnöje beträffande företagssamarbeten kan komma från relationsmässiga orsaker. I detta 

fall när respondenten är missnöjd med engagemanget och bemötandet hos outsourcing-

företaget tolkar vi det som att missnöjet kommer av en relationsmässig orsak. Missnöje 

mellan parterna som ingår i ett företagssamarbete är enligt Hamel m.fl (1989) en av de 

huvudsakliga orsakerna till att samarbeten av detta slag misslyckas. Vi upplever att det är 

viktigt att regelbundet utvärdera outsourcing-initiativ för att åsikter av detta slag ska komma 

fram. Vi menar att det kan vara svårt att upptäcka ett missnöje som kommer av 

relationsmässiga orsaker då de baseras på de anställdas uppfattningar av exempelvis visat 

engagemang av företagspartnern. Vi menar vidare att detta är ett missnöje som kan vara 

avgörande för hur outsourcingen kommer att fungera.  

 

Jämförelse IT- och löneavdelningen 

Vår uppfattning är att de anställda påverkas olika av outsourcingen av IT-avdelningen och 

löneavdelningen. Respondenterna har huvudsakligen uttryckt klagomål riktade mot 
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löneavdelningen och det företag som har hand om den funktionen i företaget efter 

outsourcingen. När det gäller IT-avdelningen är klagomålen ytterst få i relation till de som 

riktats mot löneavdelningen. Detta är intressant då det i empirin och företagspresentationen 

framgår att det finns skillnader mellan de två avdelningarna beträffande hur outsourcingen 

skett samt hur avdelningarna är upplagda rent praktiskt.  

 

Hur har outsourcingen skett 

Outsourcingen av IT-avdelningen kom som en konsekvens av att Konfektyr AB köptes upp av 

en större aktör på marknaden och därmed separerades från den gamla ägaren. Den IT-

avdelning som företaget använt sig av tidigare var den gamla ägarens och flytten gjorde att de 

blev tvungna att se sig om efter ett nytt alternativ. Detta resulterade i beslutet att outsourca IT-

avdelningen och de två anställda som var anställda inom företaget och som satt på den gamla 

IT-avdelningen gick över till outsourcing-företaget. Dessa två personer uppges av 

respondenterna vara studieobjektets kontaktpersoner på outsourcing-företaget och det är dem 

som de anställda kontaktar om det är några problem med IT-driften. Outsourcingen av 

löneavdelningen utfördes i samband med att studieobjektets två löneadministratörer slutade på 

företaget. Detta är den orsak till outsourcing av löneavdelningen som också uppges av en del 

av respondenterna. De menar att situationen föranledde ett outsourcing-beslut från 

ledningshåll.  

 

Avdelningarnas praktiska upplägg 

Outsourcing-företaget som har hand om studieobjektets IT-drift sitter i andra lokaler än 

Konfektyr AB och när personalen vill kontakta dem så måste de maila eller ringa. Men det 

finns ett par anställda vid studieobjektet som har vissa administrationsrättigheter gällande IT-

supporten och de kan hjälpa till om det är några mindre problem med exempelvis personalens 

inloggningsfunktion. Respondenterna uppger att de inte behöver kontakta outsourcing-

företaget alla gånger då det kan gå lika smidigt att bara ”hugga någon i korridoren”.  

 

Outsourcing-företaget som har hand om Konfektyr AB:s löneadministration sitter i andra 

lokaler än studieobjektet och när personalen vill kontakta dem så måste de maila eller ringa. 

Några av respondenterna upplever att de inte har en bild av hur de anställda på 

löneavdelningen ser ut och att det hade kunnat finnas fördelar med att ha ett ansikte på vem 

det är man har att göra med. De efterfrågar att personalen skulle komma och hälsa på samt 

presentera sig för att det ska kännas mer personligt. Ett par av respondenterna uppger också 

att det finns en ”vi och dem”-känsla med löneavdelningen. Med detta menar de att det inte 

finns något intresse bland respondenterna av hur outsourcing-företaget utför sina 

arbetsuppgifter så länge de faktiskt får det gjort.  

 

Dessa är de två viktiga skillnaderna mellan avdelningarna som vi har detekterat utifrån 

empirin och företagspresentationen. Vi upplever att förändringsprocessen kring outsourcingen 

till viss del influerar hur de anställda påverkas av outsourcingen. Det faktum att 

studieobjektets kontaktpersoner vid IT-företaget redan var kända av personalen tror vi 

underlättade implementerandet av outsourcingen då omställningen inte blev så stor för de 

anställda. Vi menar vidare att detta i viss mån kan vara en orsak till att majoriteten av 

respondenterna upplever att det är fler problem som omgärdar löneavdelningen.   

 

Vi anser att IT-avdelningens funktion möjligen kan ha influerat hur de anställda påverkats av 

outsourcingen. Vi upplever inte att denna specifika outsourcing, sett till dess natur, är en 

fullständig outsourcing utan att det är en mixad sådan (se figur 6). Detta motiverar vi med att 

viss support fortfarande finns ”in-house” och att denna resurs utgörs av Konfektyr AB:s egen 
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personal. Vi menar att detta är en skillnad som gör att de anställda inte utsätts för en 

fullständig outsourcing som i löneavdelningens fall. Omställningen för de anställda blir därför 

inte lika stor beträffande outsourcingen av IT-avdelningen.  En av de negativa aspekterna som 

respondenterna berörde mest frekvent var den reducerade mänskliga kontakten som kommit 

som ett resultat av outsourcingen. Beträffande IT-avdelningen tycker vi att det är viktigt att 

poängtera att den mänskliga kontakten i viss mån finns kvar på företaget. Vilket kan förklara 

varför IT-avdelningen uppfattas som mer tillgänglig av respondenterna.  

 

 
Figur 8: Modell över olika typer av outsourcing (Allen & Chandrashekar, 2000, s. 26) 

 

De skiljaktigheter som vi har resonerat kring ovan kan även tänkas vara en bakomliggande 

orsak till den ”vi och dem”-känsla som vissa respondenter anser präglar relationen med 

löneavdelningen. Ingen av respondenterna upplever att detta är ett problem som karaktäriserar 

relationen med IT-avdelningen. Det här kan bero på det faktum att respondenterna känner 

kontaktpersonerna vid IT-företaget sedan tidigare. Man kan vidare tänka sig att det kan bero 

på att IT-avdelningen präglas av en mixad outsourcing där det finns en möjlighet att ta hjälp 

av företagets egen personal och att de inte är helt beroende av outsourcing-företaget. Vi menar 

att det är fullt troligt att detta i viss mån påverkat relationen med de olika avdelningarna och 

att detta kan vara en orsak till att respondenterna inte känner en lika stor tolerans mot 

löneavdelningen. Vi anser att de personliga band som präglar relationen med IT-avdelningen i 

vissa avseenden suddar ut ”vi och dem”-känslan som annars skulle ha kunnat uppstå. Utifrån 

empirin har vi tolkat det som att de respondenter som har mycket kontakt med 

löneavdelningen upplever att det är betungande att hjälpa outsourcing-företaget då de mer 

eller mindre anser att det är deras problem om de inte klarar av arbetsuppgifterna de blivit 

tilldelade i och med outsourcingen. Samtidigt tolkar vi det som att de respondenter som har 

mycket kontakt med IT-avdelningen inte känner att det är betungande att hjälpa till med 

arbetsuppgifter som ligger på outsourcing-företagets bord.  

 

Hanterandet av ett företagssamarbete kan vara avgörande för hur lyckat det blir. Detta 

förespråkar Zineldin och Bredenlöw (2003, s. 450) då de talar om att det är viktigt att man 

både skapar, utvecklar och stärker ett företagssamarbete för att det ska fungera. Embelton & 

Wright (1998, s. 152) bygger vidare på detta resonemang då de förespråkar att det är viktigt 

att hantera företagssamarbeten efter implementerandet. Allen och Chandrashekar (2000, s. 28) 

föreslår utvärderingar på regelbunden basis för att förebygga eventuella misslyckanden 

företagen emellan. Utifrån empirin kan vi se att ingen direkt utvärdering av outsourcingen har 

gjorts bland de anställda efter implementerandet. Detta efterfrågas av personalen men de 

uttrycker samtidigt en förståelse för att studieobjektet inte utfört någon då outsourcingen 
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fortfarande relativt nyligt genomfördes och fortfarande kantas av tillfälliga problem som kan 

påverka resultatet så att det blir missvisande. En respondent menar att en direkt uppföljning 

sker när de anställda på företaget framför klagomål till de som sköter interaktionen med 

outsourcing-företaget. Detta kan vara en temporär lösning men vi menar att det är viktigt att 

kartlägga vad majoriteten av de anställda anser om samarbetet för att kunna utveckla och 

stärka det på ett bra sätt.  
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6. SLUTSATSER 
 

I denna avslutande del kommer vi att försöka besvara vår frågeställning och vårt syfte genom 

att presentera de slutsatser som denna studie resulterat i. Därefter riktar vi några avslutande 

ord till Konfektyr AB för att sedan avsluta med våra förslag till framtida forskning.  

 
Vår studie visar på att de anställda har en positiv inställning till förändringar och att den 

generella upplevelsen är att Konfektyr AB:s outsourcing-beslut var fördelaktigt för företaget i 

sin helhet. Vi tycker oss se att de anställdas tillit till företaget, deras upplevelser av tidigare 

förändringar och deras uppfattning av förändringens natur i hög grad har påverkat den 

positiva inställningen som de anställda har gentemot förändringar och Konfektyr AB:s 

outsourcing.  

 

Detta tyder på att dessa aspekter skapar bra förutsättningar för att implementerandet av 

förändringar ska lyckas. Vidare menar vi att resultaten också speglar hur viktigt det är att 

företag är medvetna om de förutsättningar som organisationen präglas av. Dels för att avgöra 

hur en förändring kommer att påverka de anställda och dels för att utvärdera vad som kan 

förbättras med syfte att skapa bättre förutsättningar för lyckade förändringar.  

 

Studiens resultat visar att de anställda upplever att de i viss mån påverkats negativt av 

outsourcingen. Vidare framgår det att denna negativa påverkan i samtliga fall kommit som en 

följd av outsourcing-företaget och deras prestation. Detta åskådliggör hur viktigt det är för ett 

företag att inte upphöra med hanteringen av outsourcingen efter att den implementerats. Det 

kan vara av stort värde för företaget och dess anställda att ta hand om efterverkningarna av ett 

outsourcing-initiativ.  Att utvärdera outsourcing-leverantören efter att förändringen har 

implementerats på företaget är ett sätt att hantera efterverkningarna och kan vara av stor 

betydelse för att förebygga att de anställda påverkas negativt. 

 

Vår studie visar vidare att de anställda vid Konfektyr AB upplever att de påverkas olika av 

företagets outsourcing av löne- respektive IT-avdelning. De anställda riktar ett missnöje 

gentemot löneavdelningen och majoriteten av de negativa åsikterna är knutna till 

löneavdelningens problem med Konfektyr AB:s löneutbetalningar. IT-avdelningen omgärdas 

inte av något missnöje då majoriteten av de anställda upplever att IT-avdelningen har fungerat 

tillfredsställande.  Studiens resultat visar också att företagets outsourcing av löneavdelningen 

var känsligare än den av IT-avdelningen. De anställda upplever att de påverkas mer negativt 

när misstag begås beträffande lönen än när det uppstår problem som rör IT-aspekten. 

 

Detta förstärker resonemanget om betydelsen av att utvärdera outsourcing-företagets 

prestation samt hur viktigt valet av leverantör är för företag som väljer att outsourca. I Studien 

har det även framkommit att outsourcing processen och det praktiska upplägget avdelningarna 

emellan skiljer sig åt. Detta har inverkat på att de anställda upplever att de påverkats olika av 

företagets outsourcade avdelningar. Skillnaden påvisar att de sociala banden och den 

mänskliga kontakten som omgärdar ett outsourcing-initiativ i viss mån inverkar på hur de 

anställda upplever att de påverkas av outsourcing. Vidare tyder detta på att dessa aspekter som 

till viss grad går förlorade genom fullständig outsourcing kan vara av stor betydelse för hur de 

anställda knyter an till den outsourcade delen av företaget. En slutsats är att om man har byggt 
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en bra relation till outsourcing-företaget så påverkas de anställda mindre av outsourcing-

initiativet.  

 

Med de resonemang som vi härmed fört tycker vi oss se att vår studie pekar på att den 

påverkan som de anställda upplever bottnar i outsourcing-företagets prestation. Ytterligare 

stöd till denna observation finner vi i att de anställda initialt är positiva men känner 

motsättningar när konsekvenser av förändringen inte utvecklar sig till deras fördel.  

6.1 Avslutande ord till Konfektyr AB 
Här avslutar vi besvarandet av syftet med studien. Vi vill med detta avsnitt framföra några 

sista reflektioner riktade till Konfektyr AB och intresserade läsare. 

 

Vår uppfattning är att Konfektyr AB kan dra fördelar av att uppmärksamma hur de anställda 

upplever att de påverkas av outsourcing. Vi vill även förtydliga att försummande av de 

anställda kan leda till negativa konsekvenser för företaget. Enligt Pate et al. kan ett missnöje 

som yttrar sig i attitydsmässiga reaktioner leda till en minskad arbetsinsats hos de anställda. 

Vilket i sin tur kan leda till att företagets prestation i sin helhet försämras. 

 

Att de anställda upplevde att de påverkades mest av det som skedde efter outsourcingens 

implementering tycker vi är intressant och användbart för Konfektyr AB. Efter att 

genomförandet av outsourcingen slutförts skulle det kunna gynna företaget att utvärdera både 

löneavdelningen och IT-avdelningen för att kartlägga hur de anställda upplever att samarbetet 

fungerar. Detta för att förhindra att problemen som vi har kartlagt i den här studien kvarstår 

och för med sig negativa konsekvenser för företaget. Vi anser även att det kan vara av värde 

att kontinuerligt utvärdera de outsourcade tjänsterna för att inte riskera att de anställda 

påverkas negativt av outsourcingen. Vidare menar vi att det kan vara av större vikt att 

utvärdera löneavdelningen då problem som omgärdar denna del av företaget anses vara av 

känsligare natur för de anställda. Vi vill även trycka på att det kan vara viktigt att Konfektyr 

AB själva utvärderar tjänsterna då evalueringar som utförs av outsourcing-leverantören 

kanske inte alltid ligger i kundens bästa intresse.    

 

En annan observation som vi har gjort under studiens gång är att Konfektyr ABs 

kommunikationssystem skulle kunna utvecklas. Detta iakttagande baseras på att de anställda 

inte uppgav exakt samma motiv till vad de trodde var den huvudsakliga anledningen till 

outsourcingen och att de dessutom uppgav olika svar på hur informationen kommit till deras 

kännedom. Vår uppfattning är att kommunikationen på företaget är av stor betydelse för de 

anställda och deras välmående. Ett väl fungerande system kan skapa bättre förutsättningar för 

implementerandet av organisationsförändringar. 

 

Vi vill slutligen påpeka att outsourcingen av löneavdelningen och IT-avdelningen genomförts 

relativt nyligt och att förändringen ännu inte har stabiliserats på företaget. Av den anledningen 

är det svårt att utesluta att respondenterna i framtiden kommer att uppleva att de påverkas 

annorlunda.    

6.2 Framtida forskning 
Med sistnämnda resonemang menar vi att det skulle vara intressant att i framtiden undersöka 

hur de anställda vid Konfektyr AB påverkas av företagets outsourcing. Detta för att detektera 

eventuella skillnader från denna studies resultat. Vidare efterfrågar vi ytterligare forskning 

kring outsourcing och dess påverkan på de anställda. Ytterligare forskning skulle kunna 

bedrivas för att studera de anställda som påverkas indirekt respektive direkt av outsourcing.  
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Vi menar att det kan finnas fördelar för företagsledare att ha en medvetenhet kring hur deras 

strategiska val påverkar företagets anställda.  Vi anser vidare att det skulle kunna vara 

intressant att bedriva ytterligare forskning kring hur företag bör gå tillväga när de utvärderar 

outsourcing-leverantörer och deras tjänster. Detta för att utveckla användbara verktyg som 

kan användas av företag vid outsourcing.  
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BILAGA  

Intervjumall 
 

Bakgrundsfakta 

 
Namn 
Ålder 
Kön 
Ansvarsområde 
 
Arbetssituation 
 
Har dina arbetsrutiner förändrats sedan outsourcingen?  
Följdfråga: Har du fått hjälp med att hantera den här förändringen? 
 
Känner du dig trygg i din arbetssituation?  
Följdfråga: Vad beror det på? 
 
Vad tyckte du om outsourcingen? Var det ett bra eller dåligt beslut? (För dig själv och 
för organisationen). Om dåligt, hur agerade eller reagerade du då?  
 
Kommunikation 
 
När blev du informerad om outsourcingen?  
 
Vem informerade dig? 
 
På vilket sätt blev du informerad 
 
Har du fått någon möjlighet att uttrycka dina åsikter när det gäller outsourcingen?  
Följdfråga: Upplever du att du varit delaktig i beslutet? 
 
Har företaget gjort någon uppföljning ang. outsourcingen? 
 
Vad tror du företaget eftersträvade med outsourcingen?  
 
Förändringar 
 
Vad innebar förändringen för dig? 
 
Vad hade du för förväntningar på outsourcingen innan den genomfördes? /Hur 
trodde du att utfallet av outsourcingen skulle påverka dig? 
 
Tycker du att det är jobbigt med förändringar i organisationen? Ex. När kollegor 
slutar, ny personal, omorganisationer i stort.  
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Servicekvalité 
 
Har ditt arbetsförhållande med de anställda på löne- och IT avdelningen påverkats 
sedan outsourcingen?  
 
– Servicekvalitén 
– Interaktionen (svårt, lätt att interagera?) 
 
Tack för Din medverkan! 
 
/Frida och Ida  
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