
 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för ekonomi och management 

Kandidatarbete i företagsekonomi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTSOURCING OCH DESS PÅVERKAN PÅ 
INDIVIDEN I ARBETSLIVET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronneby, ht 2002 
Författare: Jenny Johnsson 



 

Sammanfattning/Summary 
 
Titel/Title: 
Vad är det i outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen förlorar kompetens eller 
förmågan att nyttja sin kompetens och hur påverkar det individen i arbetslivet?/What is it with the outsourcing or 
the companies acting that results in a risk that the invidual losses competence or its possibility to use its 
competence and how does it affect on the invidual in working life?  
 
Författare/Author: 
Jenny Johnsson 
 
Handledare/Supervisor:  
Eva Wittbom 
 
Institution/Department:  
Institutionen för Ekonomi och management, Blekinge tekniska Högskola./Department of Business 
Administration, Blekinge Institute of Technology. 
 
Kurs/Course: 
Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. /Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 Credits. 
 
Syfte/Purpose: 
Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka och försöka skapa förståelse för vad i outsourcingen eller 
företagens agerande som medför en risk att individen förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens 
och hur det påverkar individen i arbetslivet./The purpose with my Bachelor’s thesis is to investigate and to create 
an understanding for what it is with the outsourcing or the companies acting that results in a risk that the invidual 
losses competence or its possibility to use its competence and how does it affect on the invidual in working life. 
  
Metod/Method: 
Undersökningen är en kvalitativ fallstudie inom en organisation som genomfört outsourcing vid två olika 
tillfällen. Den genomfördes i form av semistandadiserade intervjuer med sju personer. Den empiri jag fick fram 
genom intervjuerna analyserades sedan utifrån olika teorier./The investigation is a qualitative case stud at an 
organisation that have realized outsourcing twice. It consisted of semi-standardized interviews with seven 
persons. The data I gathered was analysed together with different theories.   
 
Slutsatser/Results: 
Outsourcingen innebar att individen kom att arbeta i en kunderelation till sin före detta arbetsgivare. Kunden 
ökade efter outsourcingen sina krav på individen, både när det gäller kompetens och tid, detta utan att individen 
fick en chans att utöka sin kompetens genom som exempel utbildning. Den nya arbetssituationen medförde mer 
stress för individen men även ökad delaktighet och motivation./The outsourcing resulted in a customer relation 
with its ex employer for the invidual. The customer increased its claim on both competence and time, without 
giving the invidual a chans to increase its competence through education for example. The new work situation 
resulted in more strain for the invidual but also increased participation and motivation.  
 
 
Ha en trevlig läsning/Have a joyful reading 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING 1 

1.1 KAPITLETS UPPLÄGG ...................................................................................................... 1 
1.2 BAKGRUND ..................................................................................................................... 1 
1.3 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................... 3 
1.4 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................... 5 
1.5 SYFTE .............................................................................................................................. 5 
1.6 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................ 5 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 7 

2.1 KAPITLETS UPPLÄGG ...................................................................................................... 7 
2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS .............................................................................................. 7 
2.3 FALLSTUDIER ................................................................................................................. 7 
2.4 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD .................................................................................. 7 
2.5 METODKRITIK ................................................................................................................. 9 
2.6 FÖRETAGSVAL .............................................................................................................. 10 

3. TEORETISK REFERENSRAM 11 

3.1 KAPITLETS UPPLÄGG .................................................................................................... 11 
3.2 KOMPETENS ................................................................................................................. 11 
3.3 STRESS ......................................................................................................................... 15 
3.4 KÄNSLA AV SAMMANHANG, KASAM .......................................................................... 18 

4. PRESENTATION AV RESULTATET 20 

4.1 KAPITLETS UPPLÄGG .................................................................................................... 20 
4.2 STEN ............................................................................................................................. 20 
4.3 STINA ............................................................................................................................ 23 

5. ANALYS 27 

5.1 KAPITLETS UPPLÄGG .................................................................................................... 27 
5.2 KOMPETENS ................................................................................................................. 27 

5.2.1 Kompetenshanden ........................................................................................... 27 
5.2.2 Kompetensprocessen ....................................................................................... 28 

5.3 STRESS ......................................................................................................................... 29 
5.4 KASAM .......................................................................................................................... 31 

6. SLUTSATSER 33 

6.1 KAPITLETS UPPLÄGG .................................................................................................... 33 
6.2 ANALYSENS RESULTAT SAMMANSTÄLLS ..................................................................... 33 
6.3 REKOMMENDATIONER FÖR KOMMANDE STUDIER ..................................................... 34 

7. KÄLLFÖRTECKNING 35 

7.1 TRYCKTA KÄLLOR ......................................................................................................... 35 
7.2 ARTIKLAR ...................................................................................................................... 36 
7.3 INTERNET ...................................................................................................................... 36 
7.4 INTERVJUER ................................................................................................................. 36 

BILAGA 1 1 



-Outsourcing och dess påverkan på individen i arbetslivet- 
 
 

 
 
 

Av: Jenny Johnsson 
1 

1. Inledning 

 

1.1 Kapitlets upplägg 
Detta inledande kapitel innehåller en diskussion om mitt problemområde och mynnar sedan ut 
i min problemformulering. Vidare beskrivs också syftet med mitt kandidatarbete samt vilka 
avgränsningar som finns i undersökningen. 

1.2 Bakgrund 
Enligt The Outsourcing Institute 2002 (en global sammanslutning som ska vara neutral i 
frågor om och råd angående outsourcing) så har globaliseringen på många sätt förändrat 
villkoren för industrin. Det har blivit billigare att transportera och utvecklingen inom 
informations- och kommunikationstekniken har gjort att det geografiska avståndet mellan 
företag och individer fått minskad betydelse. Utvecklingen har underlättat för nyetablering 
och internationellt samarbete och även skapat möjligheter att specialisera produktionen, samt 
att förlägga den där den kan utföras mest kostnadseffektivt. Etablering av frihandelsområden 
och ekonomiska zoner som NAFTA, Mercosur, ASEAN och EU har också haft betydelse. Det 
tillträder ständigt nya globala aktörer på marknaden vilket medför att priserna pressas. 
Kunderna kan köpa och köper där det är billigast, oavsett vilket land det är.1 
 
Hård konkurrens och snabb teknisk utveckling ställer krav på kortare produktlivscykler 
samtidigt som kunderna ständigt kräver mer och mer sofistikerade lösningar till lägre priser. 
Kunskapsförsprång kan snabbt inhämtas av konkurrenter. Det gör att en del av företagets mål 
måste vara att komma först med nya tekniska lösningar. Det är nämligen i försprånget som 
vinster skapas.2 Inom i stort sätt varje led i tillverkningskedjan finns specialister som är villiga 
att utföra uppgifter till konkurrenskraftiga priser, samtidigt som de håller hög kvalitet. Att 
produktlivscykler blir allt kortare och att resurserna begränsas är några av de faktorer som 
pressar företagen att idag satsa på sin kärnverksamhet.3 
 
För att fokusera på kärnverksamheten försöker företag att skala bort sådant som de inte måste 
göra själva och som någon annan kan göra bättre. Ett sätt att göra detta på är genom 
outsourcing. Företaget låter helt enkelt någon extern aktör ta över befintlig verksamhet för att 
försöka effektivisera denna.4 För att det skall räknas till outsourcing måste företaget dels ha 
bedrivit verksamheten i egen regi, dels ha ett fortsatt behov av varan eller tjänsten. 
Outsourcing är därför inte detsamma som utförsäljning av verksamhet där man inte köper 
tillbaka produkten igen. Outsourcing handlar inte heller om att företaget använder 
underleverantörer för att köpa in varor som man tidigare inte tillverkat i egen regi.5 Det finns 
många funktioner i en verksamhet som kan bli föremål för outsourcing, det som i det 
                                                
1 J Larsson och C-G Malmqvist, ”Outsourcing –erfarenheter av outsourcing i svenska företag”, 2002 
2 ibid 
3 N Ronquist och C Wegelius, ”Outsourcing av Ericssons tillverkning Varför och Hur blev det?”, 
Examensarbete vid KTH, 2002 
4 ibid 
5 J Larsson och C-G Malmqvist, ”Outsourcing –erfarenheter av outsourcing i svenska företag”, 2002 
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specifika företaget anses utgöra kärnverksamheten betraktas på ett annorlunda sätt i ett annat 
företag. Funktioner i företagen som vanligen blir outsourcade brukar delas in i fem 
huvudkategorier (dock bör det beaktas att detta bara är exempel och att det kan förekomma 
stor variation företagen emellan):6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områden som företagen vanligen outsourcar7 

 
De främsta orsakerna till att företagen väljer outsourcing till en eller flera delar av sin 
verksamhet är att de vill minska sina kostnader, frigöra resurser för att kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet.8 Vanligen lyckas företagen med sin kostnadsminskning och får på så sätt 
större resurser att satsa på sin kärnverksamhet. Det finns ett flertal både nationella och 
internationella studier som tyder på att resultatet av outsourcing inte alltid slår så väl ut. 
Nedan följer några av de risker för företag som väljer outsourcing som nämns:9 

• förlorad kärnkompetens 
• förlust av kontroll och förmåga att styra företaget 
• säkerhetsrisker 
• svårighet att upprätthålla förtrolighet 
• förlust av sakkunskapen i företaget 

 
Forskning som specifikt fokuserat på downsizing-processer och deras kostnader visar att 
förutom de mänskliga påfrestningarna är det ekonomiska priset troligen flera gånger högre än 
vad som framgår i organisationernas redovisningssystem. Det handlar om kostnader för sänkt 

                                                
6 B Axelsson, ”Företag köper tjänster”, 1998 
7 ibid, s. 189 
8 J Larsson och C-G Malmqvist, ”Outsourcing –erfarenheter av outsourcing i svenska företag”, 2002 
9 Rothery & Robertsson, 1995 ur www.union-network.org/UNIsite/Sectors/IBITS/Industry/publication/Outs-
sw.pdf 

FÖRETAGETS 
KÄRNVERKSAMHET 

Lokala tjänster 
-städning 

-bevakning 
-restaurang 

 

Kvalificerade tjänster 
-rådgivare 
-revisorer 

-systemutvecklare 
 
 
-

resta

urang 
 

Tillverkning 
– material 
-delsystem 

-råvaror 
 

Datordrift 
-driftcentraler 
-datorservice 

-nätövervakning 
 

Försäljning och 
marknadsföring 

-mäklare 
-franchising 

 
 



-Outsourcing och dess påverkan på individen i arbetslivet- 
 
 

 
 
 

Av: Jenny Johnsson 
3 

produktivitet, beroende på oro, passivitet och splittring bland personalen, energi som läggs på 
att söka alternativ utanför företaget, ledningskraft som går åt till att genomföra avvecklingar 
och nya utnämningar och till återkommande personalsamtal, m.m.10 ”Ur 
redovisningssynvinkel är ett av problemen att de företagsekonomiska verktygen… fångar bara 
utbetalningar, inte den minskade produktionen”.11 
 

1.3 Problemdiskussion 
Som ovan nämnts så är en av orsakerna till att företag väljer outsourcing att de vill fokusera 
på sin kärnverksamhet. De försöker skala bort delar av verksamheten som ett externt företag 
kan göra istället. ”Vad man egentligen tog bort visade sig ofta vara kompetens. Man bröt en 
rad nätverk inom och utanför företaget, vilket ofta resulterar i stagnation och minskade 
intäkter…de kvarvarande får först konkurrera om anställningen och sen ta på sig nya 
arbetsuppgifter utöver sina tidigare sysslor”.12 Kompetens kan dessutom vara svårt att 
återvinna då outsourcing delvis är en irreversibel process.13 
 
Med facit i hand efter undersökningar i företag som valt outsourcing så har det visat sig att 
processen underlättas betydligt om personalen följer med. Det beror på att det inte går att 
ersätta de erfarenheter och den kompetens som människor med mångårig yrkeserfarenhet har 
byggt upp från en dag till en annan.14 
 
Trots att många företag låter personalen följa med i outsourcingprojektet så talas det om 
förlorad kompetens som ett resultat av outsourcing.15 De anställda besitter största delen av 
företagets kompetens.16 Detta då företagets kompetens, kärnkompetens, är summan av de 
anställdas kompetens och förhoppningsvis lite till.17 Vid outsourcing försvinner anställda från 
ett företag till ett annat, vilket även medför att deras kompetens förflyttas. Företaget som 
outsourcar måste ha kvar en viss kompetens för att kunna köpa varan eller tjänsten på ett 
professionellt sätt. Förtaget som personalen outsourcas till måste ta till vara sin nya personals 
kompetens för att kunna nyttja den på ett minst lika bra sätt som företaget de tidigare var 
anställda vid gjorde. Om företaget inte gör det så riskerar de att förlora kompetens som de 
övertog vid outsourcingen och kan då inte sköta uppgifterna lika professionellt som förtaget 
som skötte det innan outsourcingen. 
 
”En maskins verkningsgrad kan variera mellan minst 0 och maximalt 100 procent. 
Människors verkningsgrad däremot varierar mellan minus 100 och plus 200 procent!”18 
Outsourcing handlar till 80 procent om människor,19 då personalen kan ses som företagens 
viktigaste resurs20 förstår man vikten av god personalhantering vid outsourcingprojekt. 
                                                
10 C Berggren och L Bengtsson, ”Kunskapsfabriken”, 2000 
11 ibid, s. 7 
12 ibid 
13 L Bengtsson and C Berggren, ”Horizontally integrated or vertically divided?”,  2002 
14 J Larsson och C-G Malmqvist, ”Outsourcing –erfarenheter av outsourcing i svenska företag”, 2002 
15 T Augustsson, ”Dyrt för Ericsson att lägga ut produktion” www.svd.se, 13/9 2002 
16 J Larsson och C-G Malmqvist, ”Outsourcing –erfarenheter av outsourcing i svenska företag”, 2002 
17 B Axelsson, ”Företag köper tjänster”, 1998 
18 J Wikholm, ”Outsourcing – den rätta vägen?”, www.stf.se 
19 H Eklund, ”Förtroende och affärskultur långt viktigare än teknik”, DI, 1/10 2002 
20 J Wikholm, ”Outsourcing – den rätta vägen?”, www.stf.se 
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Vanligen väcker det en del starka och omtumlande känslor hos de anställda då de får beskedet 
om att byta arbetsgivare. Ofta har de anställda redan en bild om outsourcingföretaget, även 
om den ibland kan vara lite förutfattad. De anställda hyser en rädsla om att få mindre att säga 
till om, om att inte synas och att verksamheten ska läggas ner.21 
 
Ständiga organisatoriska förändringar leder till anspänning, stress och höjda konfliktnivåer, 
och på sikt också till en utmattning av organisationen och därmed sänkt effektivitet.22 ”Innan 
en förändring ens hunnit etableras och funnit sin form blir det dags för nästa som ska uppnå 
vad den första inte omedelbart resulterat i. Det här stressar medarbetarna, tvingar dem till att 
hela tiden finna nya roller, ta reda på med vem eller vilka de behöver upprätta relationer – och 
samtidigt hålla ett öga på maktspel i sin nära omgivning. Det tar mycket energi från dem 
alla”.23  
 
Neddragningsprocesser tenderar att leda till en ökad otrygghet och till förlorad tillit till 
organisationen. Det medför en rad negativa konsekvenser för trivsel, engagemang, fysisk och 
mental hälsa, även prestationen påverkas negativt. Fallstudier av personalneddragningar 
antyder också på andra organisationspsykologiska problem, såsom:24 

• minskad tillit mellan de anställda 
• upplösning av sociala band som tidigare bidragit till engagemang i arbetet 
• ökad stress- och irritationsnivå, vilket kan öka riskerna för konflikter och mobbing 
• ett allmänt minskat utrymme för kreativa aktiviteter, som påverkar organisationen 

under lång tid 
 
Det är viktigt att hantera den osäkerhet som uppstår, men också att företaget tar sig tid att 
lyssna och visa hänsyn till att det kan förekomma en annan företagskultur.25 Även längden 
som outsourcingkontrakten gäller har inverkan på personalen. De får inte vara för kortsiktiga, 
men inte heller för långsiktiga. För då riskerar det att skapa en slapphet och slentrian hos de 
anställda.26 Viktiga komponenter för att lyckas med outsourcing är kommunikation och 
information.27 Att kommunicera med personalen och förse de med information kontinuerligt 
genom hela outsourcingprocessen är en förutsättning för att projektet ska slå väl ut och det 
bör därför ha högsta prioritet. Om de berörda inte får den information de tycker sig vara i 
behov av kan det medföra att känslan av delaktighet och engagemang minskar.28 
 
En av de allra viktigaste förutsättningarna för att den anställde ska bli en god medarbetare är 
att hon/han kan känna delaktighet i jobbet, att ha inflytande och insyn och att kunna påverka 
utvecklingen. Delaktigheten bör gälla i stort såväl som smått, att som exempel få tillgång till 
information, både formell och informell. Delaktighet är inget som kommer av sig själv, utan 
kräver engagemang från både ledningens och de anställdas sida. Delaktighet och motivation 
har ett klart samband. Känner den anställde delaktighet och arbetsgemenskap blir hon/han 

                                                
21 Clewerntz, ”Smidigpersonalövergång ger konkurrensfördelar”, DI, 1/10 2002 
22 C Berggren och L Bengtsson, ”Kunskapsfabriken”, 2000 
23 ibid, s. 6 
24 ibid 
25 H Eklund, ”Förtroende och affärskultur långt viktigare än teknik”, DI, 1/10 2002 
26 M Lindvall, ”Utkontraktering löser inga problem”, www. Computersweden.se, 13/9 2002 
27 H Eklund, ”Förtroende och affärskultur långt viktigare än teknik”, DI, 1/10 2002 
28 M Lindvall, ”Utkontraktering löser inga problem”, www. Computersweden.se, 13/9 2002 
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också motiverad och engagerad. Faktorer som benämns som motivationshöjande på en 
arbetsplats är arbetsutvidgning, arbetsrotation och skapande av en mer utvecklande och 
lärande arbetsorganisation.29 Det finns en risk att inhyrd personal inte innefattas i dessa 
projektet, utan hamnar utanför den gemenskapen. ”Tillfälliga projekt och insatser förmedlade 
av bemanningsföretag som Manpower och Poolia etc. kan ses som arbeten som finns på 
marginalen, inte utanför arbetslivet, men utanför den fasta arbetsplatsens gemenskap.”30 
 

1.4 Problemformulering  
Vanligen så använder sig företagen av outsourcing då de vill uppnå kostnadsbesparingar av 
varierande syfte. Det kan ibland vara så att de ser outsourcingen som en lösning för att slippa 
varsel och uppsägningar och ändå kunna genomföra sin kostnadsbesparing. Outsourcing kan i 
många avseenden liknas vid fenomenet att bara byta arbete. En väsentlig skillnad är att bara 
byta arbete kan ses som frivilligt då individen ges möjlighet att själv göra det valet. 
Outsourcing däremot kan ses som ett val individen tvingas till om hon önskar behålla sitt 
nuvarande arbete. 
 
En av följderna till outsourcing är som ovan nämnts att företaget riskerar att förlora 
kompetens. Detta trots att outsourcingföretaget oftast tar över personalen och därmed även 
den största delen av kompetensen. Det måste därför vara någonting i själva outsourcingen 
eller företagens agerande som bidrar till att kompetensen minskar, något som sker som 
medför att individernas kompetens eller förmåga att nyttja den på bästa sätt minskar. 
 
Jag vill därför i mitt kandidatarbete försöka skapa klarhet i de effekter som uppstår för den 
enskilda individen, vilka effekter företagens agerande får på de anställda. 
 
Den fråga som jag valt att söka finna svar på är följande: 

• Vad är det i outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen 
förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens och hur påverkar det 
individen i arbetslivet? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka och försöka skapa förståelse för vad i 
outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen förlorar kompetens 
eller förmågan att nyttja sin kompetens och hur det påverkar individen i arbetslivet. 

1.6 Avgränsningar   
En första avgränsning som jag gör är att jag enbart kommer att arbeta med de förändringar 
som sker i arbetslivet, vilket även framgår i min problemformulering. Jag kommer inte att 
beröra de förändringar som sker i privatlivet eller berörda personers eget inre. Avgränsningen 
gör jag för att kunna arbeta mer djupgående med de förändringar som sker i arbetslivet. 
 

                                                
29 I Ohlsson, ”Den goda arbetsplatsen”, 1994 
30 O Bergström och Mette Sandoff, ”Handla med människor”, 2000 
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En andra avgränsning som jag gör är att jag i min undersökning inte kommer behandla 
ledande personal utan enbart medarbetare utan företagsledande funktion. Dels för att 
undersökningen inte ska bli allt för stor i sitt omfång, dels för att jag tror att de flesta 
förändringar som jag kommer att finna är bland arbetarna då de största förändringarna i och 
med outsourcingen är där. 
 
En tredje avgränsning som jag gör är att jag enbart kommer fokusera hur stress, delaktighet 
och motivation påverkas för individen. Avgränsningen gör jag dels för att jag tycker att de 
ovan nämnda faktorerna har så pass stor inverkan på oss människor och på vårt arbetsliv, dels 
för att jag ska kunna arbeta mer djupgående med de faktorer jag valt att fokusera på. 
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2. Tillvägagångssätt 
 
 

2.1 Kapitlets upplägg 
I detta kapitel redogör jag för hur jag valt att gå till väga i min undersökning, hur insamling 
och bearbetning av data gått till samt kritik jag funnit mot vald metod. Här återfinns även en 
kort presentation av de två företag som är verksamma direkt och indirekt i min undersökning. 

2.2 Undersökningsansats 
För att kunna genomföra undersökningen ställs man inför ett val om kvantitativ eller 
kvalitativ ansats. Den kvantitativa undersökningen syftar till att beskriva och förklara vad de  
mätningar eller undersökningar som genomförts givit. Medan den kvalitativa undersökningen 
syftar till att tolka och söka skapa förståelse.31 Vidare i mitt kandidatarbete arbetar jag efter en 
kvalitativ ansats, då jag vill skapa förståelse för vad i outsourcingen eller företagens agerande 
som medför en risk att individen förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens 
samt hur det påverkar individen i arbetslivet. Tillvägagångssättet vid en kvalitativ ansats går 
ut på att författaren, i det här fallet jag, försöker skapa förståelse till hur olika personer 
upplever sig själva och övriga faktorer i sin omgivning som innefattas i det sammanhang som 
personen i fråga tillhör.32 Slutsatserna i en undersökning som genomförs med kvalitativ ansats 
karakteriseras av att data som bearbetas är av karaktär som är svår eller nästintill omöjlig att 
kvantifiera, som exempel olika attityder och värderingar.33 
 

2.3 Fallstudier 
För att söka svar på min fråga behöver en undersökning genomföras. Då jag valt att vara mera 
djupgående i både min undersökning och analys blev fallstudier ett lämpligt tillvägagångssätt, 
då det ger undersökaren möjlighet att studera fallet ur ett flertal olika aspekter.34 Vanligen så 
kännetecknas fallstudien av att den bara innefattar ett fåtal eller ett enstaka fall, för att det ska 
kunna studeras mera djupgående och ur fler perspektiv.35. Mitt fall är de individer som 
outsourcats från Ericsson till Flextronics. 
 

2.4 Val av datainsamlingsmetod 
För att samla in det data som behövdes för min undersökning fanns det ett flertal olika 
metoder av välja mellan. Då jag redan i min problemformulering valde att söka skapa 
förståelse för vad i outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen 
förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens samt hur det påverkar individen i 
arbetslivet, så var det innebördesstruktur som jag sökte. Övriga ställningstaganden som jag 
gjorde var att jag valde ut ett fall för min undersökning, en undersökning som jag själv styrde 

                                                
31 U Lundahl och P-H Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999 
32 ibid 
33 ibid 
34 I Andersen, ”Den uppenbara verkligheten” 1998 
35 U Lundahl och P-H Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999 
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datainsamlingen till. Ett annat val jag behövde ta ställning till och analysera vilket som 
lämpade sig bäst för min undersökning var om jag skulle använda mig av samtal eller 
intervju.  
 
Mitt val blev att utföra intervjuer för att jag skulle kunna förbereda en del frågor i syfte att 
söka svar på det jag ämnat undersöka. Även att utföra renodlade samtal hade kunnat fungera, 
orsaken till att jag valde att inte arbeta så är att jag vill ha en grund att arbeta utifrån då jag 
träffar respondenten. Grunden anser jag att jag fick fram då jag använde mig av förberedda 
frågor inför mötena och minskade på så vis risken att jag inte skulle få fram den information 
jag behövde för att kunna utföra mitt undersökningsarbete på bästa sätt. 
 
Intervjuer går till så att intervjuaren, i det här fallet jag inhämtar data/fakta genom att ställa 
frågor till respondenten.36 Det finns ett flertal olika sätt att utföra en intervju på, jag valde att 
arbeta på ett semistandadiserat sätt då jag fann det mest lämpligt för min undersökning. Att 
arbeta på ett semistandadiserat sätt går ut på att frågorna bestäms i förhand, men de kan 
efterföljas av följdfrågor,37 detta för att ge möjlighet att förtydliga frågor och låta 
respondenten komma in i intervjun så att hon får möjlighet att bli mer insatt och delaktig. 
Frågorna jag använde mig av består av processfrågor som är vida i sin formulering för att 
respondenten skulle få en möjlighet att ta upp det hon ansåg vara av särskild vikt.38  
 
Intervjuerna genomfördes i syfte att få fram fakta för att kunna skapa förståelse för vad i 
outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen förlorar kompetens 
eller förmågan att nyttja sin kompetens samt hur det påverkar individen i arbetslivet. Först 
arbetade jag fram teorier om de aktuella ämnena, vilka sedan låg till grund då jag arbetade 
fram mina frågor till intervjuerna (se bilaga 1). 
 
Jag hade lite otur när mina intervjuer skulle bokas och genomföras. Flextronics hade nämligen 
uppsägningar av cirka 150 kollektivanställda och cirka 100 tjänstemän just den veckan som 
jag hade planerat att genomföra mina intervjuer. Detta bidrog till att det var svårt att få 
kontakt med den person som hade lovat att hjälpa mig att ta fram namn på personer som jag 
skulle intervjua. Till sist fick jag en lista med namn och telefonnummer och kunde då boka 
mina intervjuer. Jag hade då en väldig tur och alla sju berörda som jag skulle intervjua kunde 
ta emot mig med väldigt kort varsel. Två dagar tillbringade jag vid Flextronics och kunde då 
genomföra alla mina intervjuer. Då jag hade avtalad tid var jag första prioritet och fick därför 
aldrig vänta eller hänvisning till någon annan för intervju, vilket jag ser som väldigt positivt.  
 
Jag genomförde som ovan nämnts sammanlagt sju intervjuer, varav fyra med individer från 
outsourcingen 1997 och tre med individer från outsourcingen 2002. Respondenterna hade 
såväl varierande ålder som kön och arbetsuppgifter.  
 
Då intervjuerna genomförts gick jag igenom mina anteckningar och skrev rent. Efter vissa av 
intervjuerna hade jag en stunds paus innan nästkommande intervju, då fick jag möjlighet att 
skriva rent intervjun direkt. När inte så var fallet fick jag skriva rent vid dagens slut. Detta för 
att undvika fel som uppkommer på grund av glömska, men även för att se till att jag verkligen 
                                                
36 ibid 
37 ibid 
38 B Eneroth, ”Hur mäter man vackert?”, 1992 
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hade fått fram vad jag tyckte min vara i behov av för vidare arbete eller om jag behövde 
komplettera med ytterligare frågor. 
 

2.5 Metodkritik 
Det är helt klart att det resultat man får fram om verkligheten beror på val av 
undersökningsmetod, på vem som genomför undersökningen samt vilka personer som deltar i 
undersökningen. Förmodligen hade inte exakt samma resultat uppnåtts om någon annan 
metod hade använts, om någon annan utfört undersökningen eller om andra personer deltagit i 
undersökningen.39 
 
Vanligen delas de fel som kan uppstå vid insamling av data in i tre kategorier, respondentfel, 
instrumentfel och intervjuareffekt. Vid mitt metodval, besöksintervjuer av semistandadiserad 
karaktär kan samtliga dess uppkomma.40 
 
Respondentfel är ett fel som uppkommer då respondenten inte vill eller kan svara på ställd 
fråga. Detta kan bero på att respondenten inte garanters anonymitet eller att frågorna är 
komplicerade eller känsliga.41  Jag har försökt att förebygga respondentfel dels genom att 
garantera respondentens anonymitet, dels genom att jag alltid försökte förklara vad jag hade 
tänkt mig med frågan. 
 
Instumentfel innebär att intervjun har brister i form av felformuleringar eller liknande.42 
Ibland uppstod det missförstånd då jag (intervjuaren) hade formulerat mina frågor lite oklart 
ur respondentens synvinkel eller då respondenten missförstod min fråga. Jag försökte då alltid 
att rätta till felet genom att förklara för respondenten vad jag menade med min fråga. 
 
Intervjuareffekt innebär att respondentens svar inte är helt sanningsenliga för att jag i min 
frågeformulering leder in henne/honom på ett svar eller för att respondenten inte uppfattar 
frågan som den är menad.43  För att förebygga risken för intervjuareffekt arbetade jag mycket 
med utformningen av mina frågor. Jag förklarade även under intervjuns gång hur jag hade 
tänkt mig frågan för att alla svar skulle stämma överens med hur frågan var menad. 
  
Trots att det valet av metod jag gjort kan medföra en del brister i undersökningen så tror jag 
att det var det bästa sättet att utföra min undersökning på. En generell enkät hade medfört att 
min undersökning hade kunnat omfatta fler av de berörda. Men jag tror inte att det hade givit 
mig de svar jag behövde få fram för att kunna göra en tolkning och analys då jag vill försöka 
skapa förståelse för vad i outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att 
individen förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens samt hur det påverkar 
individen i arbetslivet. Mina intervjufrågor följdes som regel av fördjupningsfrågor beroende 
av vad respondenten svarade. Detta för att få fram specialkunskap inom de områden jag valt 
att fokusera på. 
 
                                                
39 L T Eriksson och F Widersheim-Paul, ”Att utreda, forska och rapportera”, 1997 
40 ibid 
41 ibid 
42 ibid 
43 U Lundahl och P-H Skärvad, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999 
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En sak jag nu i efterhand har kommit fram till är att om jag skulle ha gjort om någonting så 
skulle jag använda bandspelare vid mina intervjuer. Ibland var det nämligen svårt att hinna 
med och anteckna allt som respondenten sa. 

2.6 Företagsval 
Först vill jag poängtera att mitt kandidatarbete inte är något beställningsjobb, utan utförs helt 
på eget initiativ. Mitt kandidarbete har utformats efter de krav som Blekinge Tekniska 
Högskola har. Att jag valde att arbeta med just Ericsson Enterprise AB och Flextronics 
International Sweden AB beror på att de uppfyller alla mina önskningar när det gäller 
problemet jag bearbetat i min uppsats. Det är högteknologiska företag, som är i behov av att 
göra stora besparingar och de har använt sig av outsourcing till stora delar av sin personal på 
ena eller andra sättet. 
 
Ericsson Enterprise AB är beläget på Verkö i Karlskrona och har där ett så kallat Flow 
Control Center innebärande administrativa funktioner för kundorderadministration, spedition, 
inköp m.m. 
 
I april 1997 genomförde dåvarande Ericsson Business Networks AB, senare namnändrat till 
Ericsson Enterprise AB outsourcing av sin produktion och logistikhantering till Flextronics 
International Sweden AB. Totalt outsourcades cirka 800 personer till Flextronics och cirka 
100 blev kvar inom Ericsson. Det innebar att de som outsourcades blev kvar i samma lokal, 
med samma arbetsuppgifter och samma arbetskamrater medan Ericsson bildade en liten enhet 
för kundrelationer och som beställarfunktioner mot Flextronics. Sedermera förflyttades 
Ericsson till egna lokaler. Ett syfte med outsourcingen var att Flextronics skulle kunna skaffa 
andra kunder än Ericsson för att utnyttja sin befintliga kapacitet på bästa sätt och att det skulle 
ge Ericsson kostnadsfördelar. Ericsson genomförde outsourcingen för att kunna koncentrera 
sig på kärnverksamhet som produktutveckling, försäljning och kundrelationer. 
 
För tillfället är de 70 anställda, men deras verksamhet är under ständiga neddragningar. 
Hösten 2002 har ytterligare en outsourcing från Ericsson Enterprise AB till Flextronics 
International Sweden AB genomförts. Härvid har funktioner för inköp och planering, totalt 
tolv personer, outsourcats till Flextronics. Denna outsourcing genomfördes i syfte att erhålla 
synergieffekter med motsvarande funktioner inom Flextronics, men även för att åstadkomma 
kostnadsbesparingar. Personalen förflyttades fysiskt till Flextronics vid outsourcingen. 
 
Flextronics International Sweden AB även det beläget på Verkö i Karlskrona. Har filialer 
värden över samt med sitt huvudkontor i USA. De är specialiserade på tillverkning av 
högteknologiska produkter och producerar åt många kända företag världen över. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 

3.1 Kapitlets upplägg  
Nedan följer en beskrivning av de teorier som jag kommer att använda mig av i min analys. 
Först följer en del förklaringar runt begreppet kompetens samt den definition av kompetens 
som jag valt att använda mig av i mitt kandidatarbete. Vidare kommer en teori om hur 
kompetensen sätts i bruk. Vilket åtföljs av definitioner och teorier om stress. Till sist kommer 
teorin KASAM som exempelvis innefattar faktorer som delaktighet och kontroll. Vanligen 
används KASAM-teorin inom olika hälsoarbeten. Orsaken till att jag i mitt kandidatarbete 
inom företagsekonomi har valt att använda mig av KASAM är dels för att den berör många av 
de faktorerna som förekommer i mina andra teorier, dels för att den fokuserar på individernas 
välmående i arbetslivet och då jag vid tidigare studier fått lära mig att en medarbetare som 
mår bra också presterar bra, blev valet lätt. 

3.2 Kompetens 
Medarbetarens kompetens handlar om vad medarbetaren kan göra men inte nödvändigtvis 
om vad de gör. Kompetensen är en förutsättning för att individen ska kunna bemästra en 
situation eller genomföra en åtgärd eller kanske uppnå ett önskvärt resultat.44 
 
Företagets kompetens är summan av medarbetarnas kompetens och förhoppningsvis något 
utöver det. Ett sätt att beskriva företagets kompetens är genom begreppet ”kärnkompetens”. 
Kärnkompetensen syftar till de faktorer i företagets som ger dess unika prägel. En väldigt 
viktig del av kärnkompetensen är medarbetarens kompetens.45 
 
Det är viktigt att påpeka att de resurser och kunskaper som vid ett tillfälle ger ett företag en 
särskiljande kompetens inte behöver fungera på samma sätt vid ett annat tillfälle av företagets 
och marknadens utveckling.46 
 
Medarbetare som utvecklar sig själva ökar ett företags möjlighet att utveckla sina 
kundrelationer, få fram nya produkter, finna nya marknader etc. Det är i relationen mellan 
företagets medarbetare och deras kunder som företagets resultat skapas. Medarbetare och 
kunder står för den kompetens och de behov som är nödvändiga för att skapa värde. 
Marknadens behov leder till att olika erbjudanden måste tas fram och för att klara det krävs en 
viss kompetensnivå.47 Det är därför viktigt att företaget inte förlorar någon kompetens som en 
följd av att olika beslut fattas. 
 
Vad är egentligen kompetens för någonting och vad betyder begreppet? Vanligen används 
begreppet kompetens synonymt med begreppen yrkeskunnande och kvalifikationer (i 
engelskspråkig litteratur används ofta termen ”skill” som synonym till samtliga dessa tre 

                                                
44 J Hansson, ”Skapande personal arbete”, 1997 
45 ibid 
46 B Axelsson, ”Företag köper tjänster”, 1998 
47 J Hansson, ”Skapande personal arbete”, 1997 
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begreppen). Det talas om att de tre begreppen är besläktade medlemmar av en gemensam 
begreppsfamilj.48 
 
Det förekommer i litteratur ett flertal olika förklaringar till begreppet kompetens, där 
övervägande antalet är väldigt lika. Jag har valt att vidare i mitt kandidatarbete använda mig 
av följande definition. Kompetens ses som ”förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, 
inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- 
och värderingsutrymme som arbetet erbjuder”.49 Hansson beskriver företeelsen genom den så 
kallade kompetenshanden som är konstruerad av Kerstin Keen: 50 

• kunskaper (veta-fakta, kunna-metoder) 
• färdigheter (kunna göra) 
• erfarenheter, perspektiv (lära av misstag och nå framgång) 
• värderingar, attityder (viljan att dela grundläggande synsätt) 
• kontakter, kontaktnät (kunna påverka andra, bygga relationer, bygga och underhålla 

nätverk) 
 
Kunskap och färdigheter erhåller individen genom till exempel studier och upplärning i det 
dagliga jobbet. För att företaget ska bibehålla sin kompetens krävs fortlöpande utbildning och 
utveckling av arbetsorganisationen. Erfarenheter erhåller individen genom att göra misstag 
och ta lärdom av dessa. Arbetsuppgifterna bör vara utformade så att de tvingar individen till 
eftertanke. Kontaktnät är ett effektivt redskap för att uppnå kunskap och erfarenhet. Personlig 
kompetens är beroende av de nätverk som individen bygger upp inom och utanför företaget. 
Värderingar och attityder påverkas av företagskulturen samt de ledningsformer och principer 
för belöningar som förekommer i företaget.51  
 
Även om kompetensen existerar är det inte säkert att den kommer till bruk. Det krävs en 
längtan efter kompetens hos individen för att hon/han ska nyttja sin kompetens. Individen 
måste även känna ett behov av att prestera, känna engagemang och kreativ anpassning för att 
kompetensen ska nyttjas på ett bra sätt. Det här är en av faktorerna till att våra organisationer 
fungerar som de gör eftersom det stora flertalet människor föredrar att arbeta på det sättet. 
Människor har ett behov av att handla på ett kompetent sätt, inte bara för att överleva, utan för 
att fortsätta utvecklas och berikas. Vi människor värdesätter kompetensen eftersom den är ett 
personligt uttryck för biologisk och psykologisk utveckling. Om människan inte får den 
grundläggande tillfredsställelse av sitt arbete som hon/han erfordrar, berövas hon/han sin 
självrespekt, blir mindre produktiv och organisationen som helhet förlorar förmågan att 
bemöta omgivningens krav.52 ”Arbetet är vad som ger samanhang åt den enskildes kompetens 
och organisationen är vad som ger sammanhang åt arbetet”.53  
 
Om en individ ser sitt arbete som ett verktyg för att förmedla sina kunskaper, för att kunna 
visa olika färdigheter hon/han känner sig stolt över, som en utmaning till sin 
problemlösningsförmåga, då arbetar hon/han kompetent. För att företaget ska uppnå framgång 
                                                
48 P-E Ellström, ”Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet”, 1992 
49 ibid, s 21 
50 J Hansson, ”Skapande personal arbete”, 1997 
51 ibid 
52 J Hall, ”Kompetens i organisationen”, 1990 
53 ibid, s. 41 
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behöver det förekomma sådana villkor och möjligheter att frambringa nödvändiga resurser för 
att arbetet ska kunna få denna innebörd. Det gör kompetensprocessen, vars mål är att frigöra 
individers engagemang och kreativitet i organisationen. Möjligheten att bli delaktig, att 
personligen delta i planering och målformulering vad gäller det egna arbetet utgör en enorm 
utlösare för personligt engagemang och kreativitet. Samverkan handlar om att individen får 
deltaga i att fatta beslut och lösa problem som gäller arbetet.54 
 
 
 
 

   
                                                                                                       PRESTATION 
                          
 

 

                                               

 Kompetensprocessens struktur55 

 
Kompetensprocessen handlar om sambanden mellan samverkan, engagemang och 
kreativitet. Samverkan ses som grunden, ur vilken engagemang och kreativitet härstammar.56 
 
Samverkan. De individer som har möjlighet och frihet att påverka beslut som rör deras arbete 
- vad som ska göras, hur det ska göras etc. – visar vanligen en mycket större tillfredsställelse 
när det gäller arbetet, större ansvarskänsla, större engagemang än de individer som har få 
möjligheter till samverkan. Den samverkan som främjar en sund produktiv inställning är den 
främsta förutsättningen för det engagemang och den kreativitet som leder till kompetenta 
prestationer.57 
 
För att samverkans möjligheter ska kunna realiseras – är det nödvändigt att det förekommer 
vissa stödförutsättningar. De stödförutsättningar som är aktuella brukar delas in i tre olika 
kategorier:58 

• ledningens värderingar 
• stödstruktur 
• ledningens trovärdighet 

 
Ledningens värderingar. För att visa att det handlar om äkta samverkan och för att stimulera 
enskilda individer att fullt nyttja sina möjligheter måste en kulturell bakgrund infinnas. 
Stödstruktur. Både den fysiska och psykosociala strukturen som existerar i en organisation 
                                                
54 ibid 
55 ibid, s. 55, egen tolkning 
56 ibid 
57 ibid 
58 ibid 
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ska arbeta för att förenkla samverkan, inte försvåra för samverkan. Arbetets upplägg, 
förbindelsen individer emellan etc. måste vara av sådan karaktär att det blir en konkret 
verklighet, inte ett mindre önskvärt alternativ. Ledningens trovärdighet. Det måste finnas 
konkret bevisföring angående ledningens uppriktighet i frågan om möjligheter till 
samverkan.59 
 
Engagemang. I frågan om engagemang handlar det om att känslorna utgår från olika 
aktiviteter. Tackvare arbetet med samverkan får individen en känsla av meningsfullhet. För att 
den känslan ska bli bestående måste den kunna sättas i handling. Handlingen är en av 
grundstenarna för engagemangets fortlevnad. Engagemang ses som den enda källan till 
vitalitet och energi på arbetsplatsen och är i kompetensprocessen det främsta medlet till 
hälsa.60 
 
Som engagemangets förutsättningar nämns:61 

• inflytande 
• relevans 
• samhörighet 

 
Inflytande. Det enklaste sättet att utrota engagemang är att få individen att inse att trots flitig 
samverkan så kan hon/han inte få något att hända – chefer som kontinuerligt talar om olika 
hinder för att genomföra överenskomna beslut. Grunden till engagemang handlar om att 
vidhålla personligt inflytande. De individer som deltagit i planeringen av arbetets utförande 
bör även få inflytande över vad som händer där näst. Relevans i arbetet handlar om individers 
förväntan att få använda sina färdigheter och begåvningar på ett lämpligt sätt. De vill få ägna 
sig åt viktiga uppgifter, arbete som görs för att organisationen ska nå sina mål. Den 
förutsättningen vill individer ha uppfylld för att i utbyte göra sitt bästa. Samhörighet handlar 
om känslan av tillhörighet och identifiering med organisationen, dess mål och välfinnande. 
Samhörighet har sin grund i att människor bör kunna lita på varandra. För att individer ska 
känna att det finns utrymmer för personliga utmaningar måste ömsesidigt beroende och tillit 
infinnas.62 
 
Kreativitet. Det är i samspel med människors kreativa förmåga som tankegångar och 
skeenden i form av samverkan och engagemang blir verksamma. Ett kreativt resultat uppstår 
naturligt av sund produktiv inställning och upplevelser av tillhörighet och meningsfullhet.63 
 
 För att kreativitet ska uppstå behöver vissa stödfaktorer infinna sig:64 

• arbetsstyrning 
• social miljö 
• problem lösning 

 

                                                
59 ibid 
60 ibid 
61ibid 
62ibid 
63 ibid 
64 ibid 
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Arbetsstyrning. Allt arbete behöver ha en klar struktur, uppgifter och mål behöver definieras 
och vissa prioriteringar måste göras. Både den fysiska och psykiska uppläggningen på 
arbetsprocessen definieras i en organisations arbetsstyrning. Arbetsstyrningen har en 
direktinverkan på kreativiteten. Dock är arbetsstyrning en faktor som enbart står under 
ledningens kontroll och kan antingen vara ett slag som underlättar eller omöjliggör 
kreativiteten. Social miljö. Vad chefer och överordnade får höra beror på arbetsplatsens 
sociala miljö. Att många uppgifter görs bättre i andra människors närvaro är ett fenomen som 
kallas social facilition av forskare inom området. Social facilition ger ett stort stöd till 
kreativiteten om den hanteras på rätt sätt och kan även verka stimulerande.65 ”Tillsammans 
med de fördelar som kommer av möjligheterna att samspela med andra, att pröva nya förslag 
och få feedback och kritik, kan det leda till förhöjd medvetenhet och spänning på 
arbetsplatsen. Det är på denna grund som de sociala skeenden som kännetecknar och utformar 
den sociala miljön är precis lika viktig för kreativiteten som arbetsstryrningen”.66 
Problemlösning. Det sätt individer i samverkan hanterar problem är en viktig fråga i 
kompetensprocessen. Även om arbetsstyrningen sköts på ett bra sätt och om den sociala 
stämningen är stimulerande så måste metoderna för problemlösning vara tillfredsställande för 
att kreativitet ska uppstå. Hur individerna arbetar tillsammans, hur deras respektive talanger 
samverkar och de olika regler de använder för att enas och lösa problem utgör slutspurten i 
frågan om kreativitet. Vanligen delas beståndsdelarna i problemlösning in i två olika 
kategorier: själva uppgiften och processen för att lösa uppgiften. Där båda beståndsdelarna 
kan ses som lika viktiga.67  
 

3.3 Stress 
Stress är ett arbetsmiljöproblem som ökar. Allt oftare uppmärksammas den psykosociala 
arbetsmiljön.68 Begreppet psykosocial arbetsmiljö avser samspelet mellan individen och den 
omgivande miljön. Vi människor påverkas av vår arbetsmiljö och är samtidigt en del av den 
och bidrar till dess förändringar. Vanligen delas de faktorer som medför ett trivsamt arbete 
sett ur ett psykosocialt perspektiv in i tre kategorier. Den första handlar om att arbetet ska 
vara kvalificerat. Arbetet ska med andra ord ha ett kvalificerat kunskapsinnehåll och en 
rimlig grad av självbestämmande. Den andra handlar om att arbetet skall innebära socialt 
samspel i form av samarbete eller social kontakt. Den tredje avser grundläggande trygghet 
såväl fysiskt och materiellt som emotionellt.69 
 
Arbetet ställer krav på individen. De krav som ställs påverkar både hennes/hans 
välbefinnande och prestationsförmåga. Beroende på som exempel tidigare erfarenheter, 
kunskaper och vårt medfödda arv kan individer uppfatta dessa krav som stressande eller ej.70 
Stress åsyftar då kroppens reaktioner på fysisk, psykosocial eller emotionell förändring.71  
 

                                                
65 ibid 
66 ibid, s. 102 
67 ibid 
68 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
69 E Holmström et al, ”Människan i arbetslivet”, 1999 
70 M Frankenhaeuser, ”Kvinnligt, Manligt, Stressigt”, 1993 
71 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
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Det förekommer olika slags stress, negativ stress, positiv stress och neutral stress, listan kan 
göras ännu längre men jag stannar här. Negativ stress (distress) kan vara att arbete ställer 
höga krav på arbetsinsatsen, men ger individen begränsade möjligheter att påverka 
uppläggningen av arbetet.72 Vi individer kan här inte hantera de stressande faktorerna i vår 
miljö och vi påverkas då fysiologiskt.73 Det kan även vara ett resultat av olösta konflikter 
och/eller långvarig frustration. Positiv stress (eustress) handlar om förekomst av höga krav på 
prestationer och stora möjligheter att påverka arbetssituationen, det kan i vissa fall verka 
skyddande för individen.74 De utmaningar som kan förekomma verkar positivt och ger 
individen energi.75 Den här typen av stress behöver vi människor i arbetslivet, då den agerar 
som en fartgivare. Dessutom kan den här typen av stress vara utvecklande. Utmaningar får 
människor att växa. När individen ställs inför nya krav kan det locka fram dolda förmågor.76 
Neutral stress (neustress) kan ses som en normalt förekommande del av våra liv och skapar 
jämvikt och anpassning till miljön.77  
 
Psykologisk stress definieras utifrån individens reaktioner och beror på hennes/hans tolkning 
av stressfaktorns innebörd. Med andra ord så kan det som sker tolkas av en individ som helt 
ointressant och därmed följer ingen stressreaktion. Medan det för en annan individ kan ha en 
avgörande betydelse och därmed utlösa en stressreaktion. Stress yttrar sig som en obalans 
mellan olika beståndsdelar i ett system. Det kan vara obalans mellan arbetsuppgifter, 
arbetsorganisation, tekniska förutsättningar, fysikaliska förutsättningar eller individuella 
förutsättningar. Vanligen märks stressen på en arbetsplats genom att intresset för arbetet 
minskar, vilket leder till sjunkande arbetsprestation.78 

 
Stress kan ses som en obalans mellan arbetets krav och individens kapacitet, då kraven 
antingen är för höga eller för låga för individens kapacitet. Stress kan även ses som över eller 
understimulering och kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ över och 
understimulering innebär för många respektive för få arbetsuppgifter under en viss tid. 
Kvalitativ över och understimulering innebär för svåra respektive för lätta arbetsuppgifter. 
Studier visar att överstimulering kan jämställas med överbelastning vilket kan ha 
sammankopplingar med sänkt självuppskattning, fler fel i arbetet samt förekomsten av olika 
sjukdomar och kroppsliga åkommor och besvär.79 Om kraven är för stora kan obalansen rättas 
till genom olika åtgärder som ökar individens kompetens. Att företagen kontinuerligt har 
utbildningar för sin personal kan ge en ny chans att klara av uppgifter som förut kändes 
betungande och övermäktiga. Kompetens är en kraftfull buffert mot stress.80 
 
Genom kontinuerlig utbildning förebygger företagen inte bara negativ stress, det är även ett 
effektivt sätt att uppbåda begåvningsprestationer inom arbetslivet. Enligt Frankenhaeuser 
borde alla anställda ha en egen utvecklingsplan. Arbetsuppgifter borde vara utformade så att 
                                                
72 ibid 
73 E Holmström et al, ”Människan i arbetslivet”, 1999 
74 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
75 E Holmström et al., ”Människan i arbetslivet”, 1999 
76 M Frankenhaeuser, ”Kvinnligt, Manligt, Stressigt”, 1993 
77 E Holmström et al., ”Människan i arbetslivet”, 1999 
78 ibid 
79 Perrewe & Ganster 1989 ur E Holmström et al., ”Människan i arbetslivet”, 1999 
80 M Frankenhaeuser, ”Kvinnligt, Manligt, Stressigt”, 1993 
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de kan följa en slags trappa. En trappa där det första steget innefattar de enklaste uppgifterna 
som sedan följs åt av successivt svårare uppgifter. Alla anställda ska få plats i trappan och få 
möjlighet att kliva uppåt i sin egen takt. För varje steg man tar uppåt höjer man sin kompetens 
och får ett allt mer självständigt arbete. Att kontinuerligt ha utbildningar inom företaget är 
inte bara positivt för att det förebygger stress och ökar trivseln hos medarbetare. Den allt 
större kompetensen som uppstår hos de anställda ökar företagets flexibilitet och 
omställningsförmåga och ger viktiga konkurrensfördelar för företaget.81 
 
Studier visar att hög arbetstakt leder till både ökad förekomst av stress samt irritationer och 
trötthet. För att minska förekomsten av onödig stress i arbetet bör arbetstakten i möjligaste 
mån vara självvald. Andra faktorer som bidrar till ökad stressnivå hos individen är ökade 
psykosociala krav och minskat självbestämmande. Självbestämmande brukar definieras som 
den makt eller inflytande över arbetssituationen och förekommer på olika nivåer och i olika 
aspekter i arbetet. Självbestämmande kan antingen vara instrumentellt - kontroll över material 
eller arbetstakt eller begreppsligt – kontroll över beslut som rör arbetet. Självbestämmande 
kan förbättras om målen för arbetet är välformulerade och om individen får vara med och 
påverka upplägget av arbetet. För att minska förekomsten av oro och stress i arbetslivet samt 
för att bidra till ökad trivsel så är det av stor betydelse att varje arbetstagare får ha en rimlig 
påverkan över sina egna arbetsuppgifter, över de materiella resurser som behövs för att utföra 
arbetet och över det egna beslutsfattandet i arbetet.82 
 
Vi människor påverkas av olika skyddande faktorer i vår omgivning som kan dämpa skadliga 
stresseffekter. Skyddande faktorer kan vara det stöd människor kan ge varandra, inte bara i 
krissituationer utan även i arbetslivet. Vanligen så skiljer man mellan fyra olika slags socialt 
stöd, där vart och ett har en viktig funktion när det gäller att klara av stressen på 
arbetsplatsen:83 

• Instrumentellt stöd. Handlar om att man på ett handgripligt sätt kan få hjälp i jobbet 
om det uppstår problem. Det kan vara att en tillfällig avbytare kallas in om personen i 
fråga behöver gå ifrån ett tag.  

• Informativt stöd. Handlar om tillgången till råd och stöd från såväl arbetskamrater 
som överordnade. Råd och stöd som kan behövas för att lyckas med en uppgift som är 
för svår att klara på egen hand. På det här sättet ökar kompetensen och självkänslan 
stärks. 

• Värderande stöd. Handlar om uppskattning och erkännande från överordnad. Oavsett 
om det är beröm eller inte, så verkar det positivt för arbetslusten att ens egen 
prestation uppmärksammas. Att ge feedback är ett effektivt sätt att höja både 
motivationen och yrkeskunnandet. 

• Emotionellt stöd. Handlar om stöd genom trygghet, gemenskap och uppskattning. Att 
ha kamrater att tala med under en arbetsdag när allt går på tok, att någon bryr sig om 
att fråga varför man är ur gängorna om man är ledsen. 

                                                
81 ibid 
82 Lundborg et al 1993 ur E Holmström et al., ”Människan i arbetslivet”, 1999 
83 M Frankenhaeuser, ”Kvinnligt, Manligt, Stressigt”, 1993 
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3.4 Känsla av sammanhang, KASAM 
Begreppet känsla av sammanhang är enormt viktigt inom området hälsa. Att främja en god 
hälsa har fått allt större betydelse på arbetsplatser. Detta då människor som mår bra också 
arbetar bra. Känsla av sammanhang är förenat med individers erfarenheter, förutsättningar, 
möjligheter och upplevelser och betraktas vanligen som en helhetsupplevelse där olika 
episoder länkas samman i ett större perspektiv. Det gör att personen kan sätta sig själv i 
någorlunda rätt sammanhang. Som exempel Ø Att det har blivit så här beror på yttre 
omständigheter, som jag själv för tillfället inte kan påverka. Men genom vissa insatser kan jag 
eventuellt påverka det framtida händelseförloppet×.84 
 
Om en individ upplever tiden innan en eventuell förändring kommer till stånd som oändlig så 
får hon/han själv ta beslut att byta omgivningskultur. Hälsa är något som uppstår ur olika 
relationer. Om en individ skulle uppleva en eller flera relationer som destruktiva bör hon/han 
byta inriktning. På så sätt kan hon/han vanligen finna krafter för att hantera den sämre 
situationen.85 
 
Begreppet känsla av sammanhang används inom olika forskningsprojekt och är nära 
förknippat med social integration och begrepp som socialt nätverk.86 Undersökningar 
genomförs i syfte att söka fastställa om individen, gruppen eller organisationen har en stark 
eller svag KASAM. Begreppet har utvecklats av Aron Antonovsky, som redan 1940 hade 
funderingar och belyste frågeställningar omkring hälsa: Vad skapar hälsa? Hur uppstår 
hälsa? Vad är hälsans ursprung?87 Studier visar att sjukligheten kan återföras till skillnader i 
graden av social integration. Graden av integration har mätts som deltagande i arbetslivet av 
olika slag, liksom förmågan att agera gentemot myndigheter som exempel. Särskilt 
förknippad med en högre ohälsa var avsaknaden av dessa roller. Antonovsky hävdar att känsla 
av sammanhang är starkt förankrad i arbetslivet. Antonovsky anser dock inte att det enbart är 
de individuella arbetsförhållandena som är betydelsefulla, utan även att individen har en 
socialt värderad sysselsättning inom en socialt värderad verksamhet är viktigt.88 
 
Känsla av sammanhang består av tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. ”Människan måste förstå sin tillvaro och också bli förstådd, hon/han måste 
också uppleva att hon bemästrar sin situation och, djupast och viktigast av allt, hon/han måste 
se en mening i sin existens och på så sätt vara motiverad för en fortsättning”.89  
 
Begriplighet består av förståelse och insikt och ger en ofta svar på frågan Varför man gör 
vissa saker? I arbetslivet där ledningen vanligen har ett kontrollbehov så sker det hänvisning 
till olika handlingsplaner, regler och föreskrifter. För att begriplighet ska uppnås krävs det att 
komponenterna delaktighet och inflytande uppfylls.90 En individ med hög känsla av 
begriplighet förväntar sig att de stimuli som hon/han kommer att möta i framtiden är 

                                                
84 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
85 ibid 
86 B Haglund och L Svanström, ”Samhällsmedicin – en introduktion”, 1995 
87 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
88 B Haglund och L Svanström, ”Samhällsmedicin – en introduktion”, 1995 
89 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, s 118, 2002 
90 ibid 



-Outsourcing och dess påverkan på individen i arbetslivet- 
 
 

 
 
 

Av: Jenny Johnsson 
19 

förutsägbara eller om de kommer som en överraskning, åtminstone går att ordna och 
förklara.91 

 
Hanterbarhet ger individen möjlighet att få kontroll på sitt förhållande till omgivningen. Den 
grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man 
kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av.92 Vissa individer 
upplever en viss företeelse som kaos, medan andra anser att situationen är under kontroll. Att 
försöka organisera kaoset är ett sätt att försöka förstå kaoset och på så sätt uppnå kontroll. Att 
individer hanterar situationer på olika sätt beror på hur väl förberedda de är på situationen.93  
 

Meningsfullhet är troligen den viktigaste komponenten. Om en individ upplever en situation 
eller uppgift som meningslös medför det att motivationen minskar och obehagskänslor i 
tanken på ett längre tidsperspektiv uppstår. Hopplöshet och uppgivenhet inträder lätt om något 
inte upplevs vara meningsfullt. Känslan av meningsfullhet är den främsta orsaken till att man 
måste möta individen där hon/han befinner sig.94 
 
     
                    
 
 

 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 A Antonovsky, ”Hälsans mysterium”, 1995 
92 ibid 
93 S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
94 ibid 
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4. Presentation av resultatet 
 
 

4.1 Kapitlets upplägg 
Följande kapitel innehåller en presentation av det resultat som jag kom fram till vid min 
undersökning. Jag har valt att skriva empirin utifrån två individer. Dock vill jag poängtera att 
det inte är två specifika individer jag som jag har valt ut, utan två fiktiva individer som jag 
byggt upp med hjälp av det resultat som undersökningen gav mig. Det förekommer i texten en 
del citat, vilka kommer från min undersökning, men från olika personer. Jag har dock inte valt 
att tala om vilken individ som sagt vad, dels för att garantera individen anonymitet, dels för 
att jag inte tycker att det hjälper till för att skapa förståelse till min problemformulering. 

4.2 Sten 
Sten är en medelålders man, som innan outsourcingen 1997 hade arbetet inom Ericsson i över 
20 år. Hans arbetsuppgifter hade då under en längre tid varit inom produktionstekniken. Visst 
fanns det för Sten som för många andra anställda ett alternativ till outsourcingen, att stanna 
kvar inom Ericsson eller outsourcas till Flextronics. Att det förekom ett alternativ kan ses som 
positivt, men i det här fallet var det inte så positivt. Att välja att stanna kvar inom Ericsson 
skulle visserligen betyda att Sten fick ha kvar sin arbetsgivare som han haft under de senaste 
20 åren, men han skulle då bli tvungen att byta arbetsuppgifter. Byta från de arbetsuppgifter 
som han haft under väldigt lång tid och som han verkligen trivdes med. Frågan som Sten då 
ställde sig var ”vad ska jag få istället?”. Outsourcingen innebar att all produktion och logistik 
outsourcades till Flextronics, de saker som Sten i alla tider arbetet med. Visst det förekom ett 
alternativ, men villkoren var inte likvärdiga vilket medförde att Sten i stort sätt tvingades till 
outsourcingen, för att få behålla sitt arbete som han trivdes så bra med. 
 
När valet väl var gjort tycker Sten att det började kännas bättre. Detta säger han beror på att 
både Ericsson och Flextronics agerade på ett sätt som han såg som tillfredsställande. Han 
hade hela tiden tillgång till information angående själva outsourcingens förfarande, vilket 
Sten tycker var mycket bra. Han kände sig delaktig. Precis efter genomförandet samlade Sten 
och några andra medarbetare in pengar för att köpa blommor till Flextronics dåvarande VD 
Ronny Nilsson, detta ”för att han räddade oss från nedläggning”. Tack vare att Flextronics 
inte ändrade alla rutiner och tillvägagångssätt på en gång i arbetet blev det inte en skarp 
övergång utan snarare som Sten beskriver det ”som en process som flöt isär”. Till en början 
säger han att det inte märktes så mycket att han arbetade i ett annat företag, han hade samma 
kollegor, samma arbetsuppgifter och han satt på samma plats. Allting gick efter Ericssons 
gamla rutiner. Ända skillnaden var att skyltarna utanför förtaget hade ett annat namn. Men 
efter ett tag började det ske förändringar, även om det bara var små saker hela tiden. 
 
En annan aspekt som Sten benämner som positiv är att arbetsvillkoren inte förändrades i och 
med outsourcingen, vilket han och många av hans kollegor kände en viss rädsla över. Han 
hade under hela sitt yrkesverksamma liv arbetet inom ett svenskt företag, med svenska regler 
och villkor, men nu skulle han outsourcas till ett amerikanskt företag. Sten kände först en viss 
oro, det var ingen som visste var det skulle innebära, han visste inte ”vad de hade för regler 
och rutiner på andra sidan Atlanten”. Men då inga större förändringar än själva 
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outsourcingen skedde och då tillgången till information om var när och hur det skulle 
genomföras kände sig Sten lugn igen. Han beskriver situationen som ”lite pirrig”, visserligen 
skulle han få behålla sina gamla trygga arbetsuppgifter, men ”hela den nya situationen 
medförde en viss spänning och nyfikenhet”. 
 
Sten fick behålla sina tidigare arbetsuppgifter även efter outsourcingen, men trots det 
upplevde han en hel del förändringar. ”Till en början var det lättare att få vara med och 
påverka i arbetet.”  Det fanns folk som lyssnade på hans förslag och idéer angående hur 
arbetet skulle kunna genomföras. Han anser att ”den totala beslutsvägen blev rakare och 
lättare”, innan outsourcingen var det väldigt krångligt att få igenom ett beslut. Först skulle 
frågan gå till en person, som i sin tur bollade frågan vidare till nästa person och så fortsatte 
det tills någon kunde fatta ett beslut om frågan. Han berättar att ”det inte är så stram hierarki 
inom Flextronics”, numera fattas beslut med stöd av närmaste chef, tidigare fick det gå 
genom en lång beslutshierarki. Då arbetet idag är mera självständigt behöver Sten inte fråga 
om lov för allting. Det finns en önskan eller snarare ett krav att han ska fatta de beslut som 
behövs i hans arbete. Tidigare kände han sig mer som ”en bricka i ett spel”, ”så här skulle de 
agera för det hade de alltid gjort”.  
 
Efter outsourcingen blev arbetet mera kundinriktat, istället för att arbeta inom ett företag 
arbetade han nu åt det företaget fast inom ett annat företag. Sten tycker att det är väldigt roligt 
att arbeta så här, då han nu arbetar mer för kund och mera självständigt säger han ”jag känner 
mig mera betydelsefull nu”. Hans kontakt och arbetet med kund blev väldigt viktigt, ”om inte 
arbetet utförs på bästa sätt kommer jag få höra det”. Sten liksom många andra har efter det 
nya sättet att arbeta, mera kundinriktat, fått ”ett eget ansvarsområde att sköta om”. Sten 
tycker att det nya sättet att arbeta på känns både ”mer inspirerande och motiverande för 
arbetet”. 
 
Efter genomförandet tyckte Sten att framtiden kändes ljus, ”så här vill jag fortsätta att arbeta 
länge…” Han beskriver den nya situationen som att han kommit in ”i en ny kultur, en mer 
tillåtande kultur”. Det fanns plötsligt möjlighet att få göra fel i arbetet och ta lärdom därifrån. 
Han fick börja ta egna initiativ, företaget litade på att han klarade av att fatta de beslut som 
var nödvändiga för och rörde hans arbete. Sten fick bevis för att han ”klarade av att stå på 
egna ben”, han ”växte som människa” helt enkelt. 
 
Samtidigt som Stens befogenheter, ansvar och möjligheter att testa nya saker i arbetet växte så 
tillkom även en del negativa aspekter. Då hans arbete nu var mera självständigt fick han börja 
ta konsekvenserna av sitt handlande på ett betydligt allvarligare sätt än innan. Om det uppstår 
fel inom hans ansvarsområde så är det han som får svara för hur det blivit så och varför, samt 
även dra lärdom av det till en annan gång. Allt eftersom tiden gick ändrades situationen, Sten 
berättar att ”jag känner sig mer ensam, det finns ingen som kan backa upp mig nu”, utan han 
får försöka agera själv i både med- och motgångar. 
 
Att arbeta mer kundfokuserat anser Sten har både positiva och negativa effekter. Positiva som 
ovan nämnts att han fått ett eget ansvarsområde men även för att det idag är lättare att få 
feedback på utfört arbete från kund. Sten tycker att det är lite tråkigt att Flextronics inte ger så 
mycket feedback på utfört arbete, varken positiv eller negativ. ”Men det får jag med råge 
igen från kund”, säger Sten med ett leende på läpparna. ”När det gäller feedback från kund är 
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det ingen leveranstid” han får på direkten reda på när något är bra eller dåligt. Sten tycker att 
den snabba responsen är mycket bra, han vet hela tiden om det han gör är bra eller dåligt och 
kan på så vis vid behov göra vissa tillrättalägganden. Sten tycker att det känns som hans 
arbete är mer betydelsefullt idag, det känns som att hans arbete verkligen är viktigt. Om han 
inte presterar bra blir inte kunden nöjd och då blir det han som får ta konsekvenserna för det, 
men om han gör ett bra arbete och kunden blir nöjd så får han ta konsekvenserna även av det. 
Men det är som Sten säger betydligt roligare när man ser att kunden är nöjd för att han har 
presterat något bra. Han säger att det känns som att någon ”verkligen bryr sig om vad jag 
presterar i arbetet idag”. 
 
En negativ aspekt med att arbeta mer kundinriktat säger Sten är att samarbetet och 
gemenskapen i den egna organisationen har försämrats. Han arbetar idag mera självständigt 
och tycker att han har ”tappat gemenskap inåt i den egna organisationen”. Sten tycker att det 
är väldigt synd, innan outsourcingen kunde han och hans kollegor hjälpas åt vid problem och 
bolla idéer med varandra. Idag när arbetet är mera självständigt så har det medfört vissa 
brister om de ska samarbeta. Först måste han sätta in sina kollegor i arbetet för att sedan 
kunna fråga om hjälp och idéer, vilket Sten ser som allt för tidsödande och energikrävande. 
 
Istället för att bedriva ett så starkt samarbete inom den egna organisationen så förekommer 
samarbete och gemenskap med kund. Flextronics har idag flera kunder, ibland kunder som är 
tillfälliga medan andra är ständigt återkommande (bl.a. Ericsson). Sten beskriver det nya 
samarbetet som uppstått i och med outsourcingen av varierande kvalitet och dignitet. Om det 
är en kund som kontinuerligt har ordrar så anser han att ”samarbetet och gemenskapen är som 
med vilka kollegor som helst”. Är det istället en tillfällig kund så måste han ändå försöka 
bedriva ett gott samarbete. Ibland anser Sten att det kan vara jobbigt då ”de ha en massa krav 
och vill bedriva ett gott samarbete, fast både de och jag vet att de troligen inte kommer 
tillbaka igen”. 
 
Att arbeta självständigt och mera ensamt och kundinriktat anser Sten har blivit krävande. Han 
beskriver det som att kunden kräver mera idag, de betalar för en vara eller tjänst och kan då 
”kräva i stort sätt vad de vill”. Vill kunden ha fram en viss vara till ett visst datum så kräver 
de det. Sten anser därför ”att arbetssituationen idag är mycket mer tidspressande”, så pass 
mycket mer pressande och krävande att ”det bitvis känns jobbigt och stressigt”. Sten berättar 
att innan outsourcingen arbetade Ericsson mycket med preventiva åtgärder mot stress, som 
exempel kom en stressmänniska till företaget som informerade om stress och förebyggande 
åtgärder däremot. Sten berättar vidare att några sådana aktiviteter inte förekommer idag, 
”även om det hade förekommit hade det inte varit något som jag hade haft tid att ta del av på 
grund av den höga tidspress jag har i arbetet idag”. Det är med en sorgsen blick som Sten 
säger att ”Flextronics bryr sig inte om hur sakerna genomförs och hur det påverkar 
medarbetarna, de bryr sig bara om att det görs i tid och blir rätt”. 
 
Sten försöker tillsammans med några kollegor att själva arbeta preventivt för att minska 
stressen. Detta genom att de ”försöker vidhålla ett gott kamratskap på arbetsplatsen”, i form 
av olika fritidsaktiviteter, spelgrupper och något så enkelt som att de försöker fika 
tillsammans på sina raster berättar Sten med ett leende på läpparna. 
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Sten berättar att idag när kraven i arbetet är mycket högre så har det medfört att han har 
kontakt med fler människor. Kontakten inom den egna organisationen har kanske inte 
förbättrats, däremot har han mycket kontakt med kunder. Att kunden ställer krav och då han 
arbetar självständigt (inom den egna organisationen) så behöver han ha kontakt och samarbete 
med många människor, främst externt för att allt ska falla på plats i arbetet. Även om det 
känns stressande och ibland frustrerande att han behöver ordna så mycket själv ser han det 
som motiverande, fast ibland hade han önskat sig en stunds vila, ”en möjlighet att andas ut”. 
 
De ökade kraven ser Sten som både positiva och negativa. Många gånger säger han att han 
”känner en stor frustration över att tiden är så knapp”. Sten vill verkligen prestera något bra 
men känner ibland att han tyvärr inte har möjlighet att utföra arbetet så pass bra som han 
kunnat göra om han hade haft lite mer tid. Ibland känner sig Sten ”otillräcklig och stressad 
över att det inte finns tid till de arbetsuppgifter som jag verkligen vill göra”. 
 
Som positivt nämner Sten att han idag har ett eget område att ansvara över, vilket medför att 
han behöver ha en större sakkunskap för att klara av. Han säger också att kraven på ökad 
sakkunskap har sin grund i att han arbetar mera kundinriktat. Han måste verkligen veta vad 
kunden vill ha och se till att hon får det. Även att han arbetar med flera kunder har haft 
inverkan. Alla kunder har sina krav och behov vilket medför att Sten måste kunna mer för att 
kunna tillfredställa alla. Sten tycker att det är roligt, han känner att han ”utvecklas som 
människa”, han får hela tiden möjlighet att lära sig något nytt. Han känner sig nu mer berikad 
på kunskap än innan. Dock berättar han med en lite sorgsen blick att det idag inte förekommer 
så mycket utbildningar. Han berättar om en utbildning han ville gå och det fick han också till 
slut. Detta efter att han hade tjatat och tjatat och åter tjatat. Han tycker att det är jobbigt att 
han hela tiden behöver kunna mer för att utföra sitt arbete men inte ges någon möjlighet att 
lära sig genom utbildningar. Både kund och arbetsgivare kräver att han ska kunna mer, men 
ingen av dem hjälper honom att få den kunskapen, så även här får Sten agera självständigt. 
Sten säger att ”det beror på att Flextronics arbetar mera kortsiktigt än Ericsson, de tittar till 
den ekonomiska situationen det senaste kvartalet och handlar därefter”. Vidare berättar han 
att kunskap är något som varar mer än tre månader, vilket han anser är en av orsakerna till att 
tillgången på utbildning är så knapp. 
 
Sten berättar att efter outsourcingen har han och hans kollegor fått vara med vid framtagning 
av mål och delmål som rör deras respektive arbetsområde, detta tycker Sten är väldigt 
intressant. Han känner sig på det sättet mer insatt i sitt arbete, han vet hela tiden vad han 
arbetar mot för mål. Det förekommer även efter outsourcingen en möjlighet för Sten att få 
vara med när de olika målen som rör hans arbetsområden utvärderas. 
 

4.3 Stina 
Stina är en tjej i 35-år åldern som innan outsourcingen hade arbetet inom Ericsson i ett tiotal 
år. Arbetsuppgifterna hade då varit administrativa inom såväl planering som inköp. Hon 
tyckte att arbetet var roligt men säger att hon ändå ”inte kände mig främmad att prova på 
någonting nytt”. Att det blev outsourcingen och inte bara ett helt nytt arbete beror dels på hur 
arbetsmarkandens utseende idag, dels på att hon trivdes väldig bra med sitt arbete och sina 
kollegor.  
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Ericsson liksom många andra företag inom den teknologiska sektorn har under den senaste 
tiden varit drabbade av ett flertal varsel och uppsägningar. Så var fallet även sommaren 2002. 
Men för att slippa säga upp så många och för att förtaget (Ericsson) skulle uppnå olika 
komparativa fördelar så blev outsourcing ett alternativ. Stina fick ett val att ta ställning till, ett 
ganska oattraktivt val sett ur Stinas synvinkel. De olika alternativen Stina hade att välja 
mellan var att stanna kvar inom Ericsson och vara med om ytterligare att varsel eller att 
outsourcas till Flextronics och då vara med i ett varsel där. Stina beskriver valet som ”pest 
eller kolera”, visst hade hon den senaste tiden känt att hon ville testa något nytt, men då 
skulle det vara något mer attraktivt, ett nytt val med bättre möjligheter. Men Stina är inte 
tjejen som ger sig så lätt så hon tänkte ”vad har jag att förlora med outsourcingen?, jag 
kommer till ett förtag som är större vilket kan betyda fler möjligheter”.  Men som sagt så 
tyckte hon inte alltid att det var så roligt, framför allt inte då varslen och uppsägningarna på 
Flextronics blev klara med ett faktum att fyra av hennes tolv kamrater som hade outsoursats 
samtidigt hade mist sina jobb. Hon beskriver den situationen som då uppstod som 
”fruktansvärd och nästintill outhärdlig”. Hon säger att ibland kände hon sig nästan skyldig då 
hon talade med sina kollegor, hon kände ”varför fick de gå men inte jag”, fast ändå var hon 
väldigt lättad och glad att hon hade fått vara kvar. 
 
Stina beskriver själva övergången som ganska ”smärtfri och lugn”, hon hade hela tiden 
tillgång till information om själva outsourcingprocessen. En annan sak som Stina tyckte var 
väldigt positiv är att hon redan innan outsourcingen fick ta del av Flextronics datasystem samt 
att de efter outsourcingen fick vara kvar en månad i Ericssons lokaler. På så sätt tycker Stina 
att hon fick ”en chans att komma in i den nya situationen på ett ganska smidigt sätt” innan 
hon förflyttades rent fysiskt till sin nya arbetsplats. När själva förflyttningen hade skett tyckte 
Stina att arbetssituationen blev ganska jobbig. Hon upplevde det som att hennes nya kollegor 
tittade snett på henne med en blick som sa ”kommer ni och tar våra jobb”. Hon tyckte att det 
var svårt att känna sig riktigt välkommen, hon kände sig ”lite utanför” och tyckte inte att det 
var någon varken av nya kollegor eller chefer som gjorde något för att hon skulle få komma in 
i gemenskapen. Hon säger att hon kanske kunde ha varit bättre på att ta kontakt själv, men 
säger att det ”inte alltid är så lätt när man kommer in som ny och folket som är etablerat där 
tittar snett redan från början”. Fast situationen har med tiden förbättrats, även om hon ännu 
”inte känner mig som en i gemenskapen”, så är hon inte heller helt utanför. 
 
Stina liksom flertalet av hennes kollegor tog med sig sina arbetsuppgifter vid outsourcingen, 
fast ändå skedde det vissa omändringar då hon kommit på plats. Stina fick tillökning i sina 
arbetsuppgifter, vissa nya saker tillkom, men ändå ska hon hinna med allt hon gjorde innan 
också. Stina säger att ibland känns det lite jobbigt, ”arbetsuppgifterna är så många och tiden 
är så knapp”. Hon berättar också att Ericsson idag ställer högre krav på hennes arbetsinsats, 
de vill att hon ska sköta samma arbetsuppgifter åt dem som innan outsourcingen fast idag på 
mycket mindre tid. Hon säger att ”de verkar tro att arbetsuppgifterna går mycket snabbare 
att genomföra idag bara för att jag är outsourcad”. Stina berättar att tiden ibland är så knapp 
att det inte finns tid till någon eftertanke när arbetsuppgifterna ska genomföras, ”det är bara 
att tuta och köra” och hoppas att det blir bra. 
 
Att outsourcingen medfört så pass mycket mer krav säger Stina är både positivt och negativt. 
Positivt för att hon får en starkare vilja att prestera mer, hon säger att hon idag ”verkligen vill 
visa att jag visst klarar av den nya situationen”. Samtidigt så är det negativt, dels för att hon 
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känner att hon både vill och måste prestera både mer och bättre, dels för att hon hela tiden 
känner sig stressad och orolig. Hon beskriver det som väldigt jobbigt, hon tycker att det känns 
som hon har ”en klump i magen” hela tiden, då hon måste arbeta mot denna ständiga 
tidspress och allt mer stegrande krav. Stina berättar att det vid årsskiftet 2002/2003 ska ske en 
omorganisering, dock vet hon inget direkt om den. Det hon kan berätta är bara rykten som 
cirkulerar de anställda emellan. Ryktena säger att det efter omorganiseringen kommer ske 
ytterligare en ökning av kraven i arbetet, men det är som sagt bara rykten. Men även rykten 
kan verka negativt, Stina tycker att det är oroväckande, dels för att hon inte riktigt vet vad 
omorganiseringen handlar om, dels för att hon inte anser sig klara av en tillökning till när det 
gäller krav i arbetsuppgifterna. Hon säger att det finns ”ingen möjlighet att jag ska klara av 
fler arbetsuppgifter på samma tid som jag arbetar idag”. 
 
Stina känner sig som ovan nämnts inte riktigt som en i gemenskapen, varken när det gäller 
med kollegor eller chefer. Hon säger att hon idag får arbeta så självständigt att det nästan är 
lite jobbigt. Jobbigt för att det inte finns någon att ta hjälp av eller ställa frågor till. När vi 
talar om socialt stöd tittat Stina på mig med stora ögon och säger ”stöd har man, 
förhoppningsvis…”. Hon berättar att hon idag måste arbeta så självständigt att det inte finns 
varken stöd eller uppmuntran att tillgå i arbetet. Hon måste verkligen lita på sin egen förmåga 
och sköta sina arbetsuppgifter efter det. Stina har en stor önska om att det skulle förekomma 
mycket mer stöd och uppmuntran i arbetet, hon säger att ”situationen inte skulle kännas så 
svår och ensammen då”.  
 
Stina berättar att när det gäller feedback på utfört arbete så är tillgången idag större. Fast hon 
berättar att det i stort sätt bara är negativ feedback som kommer fram. Hon får nästan aldrig 
höra när hon har gjort något bra. Hon säger att hon hela tiden får ”fixa och ordna en massa 
saker för att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras, men ändå så är det ingen som vet att 
det är jag som har gjort det”. Stina tycker att det känns frustrerande att hon hela tiden 
förväntas fixa allting, men aldrig få så mycket som ett tack för det. Men skulle hon göra ett 
misstag så kan hon verkligen räkna med att få höra det på en gång. Stina säger att ”jag känner 
mig mycket mer anonym efter outsourcingen”, dels för att hon tvingas arbeta mer 
självständigt idag, dels för att hon kommit till ett nytt företag ”som inte verkar bry sig om att 
ta reda på vem jag är och vad jag kan”. 
 
Stina har som ovan nämnts fått en ökning när det gäller kraven i arbetet samt mängden 
arbetsuppgifter som ska genomföras. Stina arbetar med fler arbetsuppgifter och behöver 
därför ha en större kunskap för att kunna utför sitt arbete på ett korrekt sätt, fast utbildning är 
inget som Stina har hört talas om. Hon berättar att hon får testa sig fram för att lära sig hur 
arbetet ska utföras, eller fråga om det finns någon som har arbetat med liknande eller samma 
uppgifter tidigare. Hon tycker att det är irriterande och jobbigt, ”om företaget vill att jag ska 
kunna mer borde de kunna satsa på en liten enkel utbildning, det behöver inte vara så 
märkvärdigt”. Fast å andra sidan så säger hon att hon verkligen vet när något hon gör är fel, 
för då får hon ju som ovan nämnt höra det på direkten. 
 
En sak som Stina berättar som verkligen har förbättrats efter outsourcingen är samarbetet med 
kollegorna inom Flextronics. Situationen var nämligen som sådan att redan innan 
outsourcingen så bedrev Stina och fler med henne ett samarbete med de som arbetade inom 
liknande funktioner på Flextronics. Stina tycker att samarbetet fungerar bättre efter 
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outsourcingen, ”dels för att vi är placerade på samma ställe,  dels för att vi idag arbetar inom 
samma system och i samma företag, vi arbetar mot samma mål och med samma villkor”. 
Tidigare fick hon försöka bedriva den kontakten via telefon eller e-mail. Stina berättar att det 
ibland medförde att det tog längre tid än vad det verkligen hade behövt göra. När de idag 
arbetar på samma ställe så kan de kommunicera direkt med varandra. Stina berättar det idag är 
”mer fokusering på att problem ska lösas, arbetet är idag mer operationellt”. Efter 
outsourcingen så är arbetet mer kundinriktat, idag så kan hon inte bara strunta i något om det 
uppstår ett problem, kunden kräver att de ska få ordning på det som inte fungerar och en 
förklaring till varför det inte fungerar. Stina tycker att det är roligt, ”det känns som att allt jag 
gör är av betydelse, även om ingen vet att det är jag som gör det”. 
 
Stina berättar att hon nu efter outsourcingen inte vågar ha några framtidsplaner, ”man vet inte 
vad som händer i morgon”. Hon berättar att det redan innan outsourcingen förekom en viss 
turbulens men inte alls på samma sätt som idag, idag är nästan hela situationen lite orolig och 
ängslig. Trots det så vill Stina verkligen prestera mer i arbetet, hon känner sig idag mer 
motiverad att arbeta än innan outsourcingen. Hon säger att det beror dels på att hon är ny i 
arbetet och verkligen vill visa att hon kan, men även för att hon vill att företaget ska får reda 
på vem hon är och att hon är duktig. Detta i hopp om att ”de ska komma ihåg mig vid ett 
nästa varsel”. Hon vill verkligen inte vara så anonym som outsourcingen gjorde henne, hon 
vill vara en person, som de kommer ihåg för hennes kompetens och kvalifikationer.  
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5. Analys 

 

5.1 Kapitlets upplägg 
Följande kapitel innehåller en analys av det resultat jag redovisade i föregående kapitel. 
Analysen sker med koppling till de teorier jag framförde i kapitel 3. Vilka teorier jag använt 
mig direkt av i analysen anges vid respektive rubrik.  Övriga teorier har jag hela tiden haft i 
mitt bakhuvud då jag analyserat mitt material och som stöd när jag kom fram till de slutsatser 
som redogörs i nästkommande kapitel. 

5.2 Kompetens 

5.2.1 Kompetenshanden95 
Jag har som ovan nämnt valt att använda mig av kompetenshanden som definition av 
begreppet kompetens. Kompetenshanden innefattar följande faktorer: 

• kunskaper 
• färdigheter 
• erfarenheter 
• värderingar 
• kontakter 

Hur blev det då med dessa faktorer efter outsourcingen? 
 
Kraven på kunskap och färdigheter är idag större, individen måste besitta en allt större 
kunskap för att kunna genomföra sina dagliga arbetsuppgifter. Detta som en följd av att 
hon/han måste arbeta mera självständigt och att det efter outsourcingen skedde en tillökning i 
arbetsuppgifterna. Upplärning i arbetslivet får individen själv se till att få, hon/han får fråga 
kollegor (om det finns någon som har liknande arbetsuppgifter eller har arbetat med de 
uppgifterna tidigare) eller helt enkelt prova sig fram och hoppas att det blir rätt. Tillgången till 
fortlöpande utbildning blev efter outsourcingen knapp. Visst förekommer det ibland 
utbildningar, men det hör inte till vanligheten och är något som individen får tjata sig till. 
Utveckling av arbetsorganisationen sker det dock fortlöpande, det sker hela tiden 
rationaliseringar för att företaget ska uppnå både kostnads- men framför allt tidsbesparingar. 
Detta då tid har blivit en bristvara efter outsourcingen. Men även för att outsourcingen satte 
individen i en kundrelation och kunden hela tiden försöker få ut mer och mer till samma pris 
och under samma tid. 
 
Erfarenheter är ett sätt som individen får sin lärdom genom efter outsourcingen. Det 
förekommer väldigt mycket ”learning-by-doing” i arbetet idag. Individen arbetar mer 
självständigt och gentemot kund och har då inte alltid någon att tillgå då hon/han önskar ställa 
en fråga. Individen är idag nästan tvingad till att lära sig själv i arbetet, hon/han får testa sig 
fram och ta lärdom av sina misstag. En liten aspekt är att det inte alltid finns tid till dessa 
”experiment” för att framnå erfarenheter och lära sig hur arbetet ska skötas. Kunden (bl.a. 

                                                
95 J Hansson, ”Skapande personalarbete”, 1997 
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företaget hon/han tidigare arbetade vid) ställer mycket högra krav både på arbetsinsatsen och 
rent tidsmässigt efter outsourcingen. Hade inte tiden varit så knapp hade säkerligen mycket 
mer erfarenheter kunnat uppbringas på det här sättet. Detta då arbetsuppgifterna idag är 
utformade så att individen själv måste tänka efter och ta ansvar för sitt handlande för att 
kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt. 
 
Värderingar och attityder. Det förekommer efter outsourcingen ett allt större utrymme att få 
vara med och medverka vid formulering och framtagning av mål och delmål samt att få varar 
verksam vid utvärdering av dessa.  
 
Kontaktnätet har utvidgats hos individen efter outsourcingen. Hon/han arbetar idag mer 
självständigt och ofta gentemot fler än en kund. Vilket har medfört att hon/han idag mer eller 
mindre tvingas till att samarbeta och ha kontakt med fler människor i sitt arbete. Kontaktnätet 
har vidgats både inom och utanför den egna organisationen. Hon/han arbetar inom ett företag 
åt ett annat företag samt har fått ytterligare arbetsuppgifter vilket gör att hon/han har kontakt 
med ännu fler personer i sitt arbete. Dock hade denna process kunnat underlättas ytterligare 
om företaget sett till att alla individer kände sig som en i gemenskapen och inte utanför bara 
för att hon/han är ny på arbetsplatsen. 
 

5.2.2 Kompetensprocessen96 
Kompetensprocessen handlar som ovan nämnts om hur kompetens kan sättas i bruk. Den 
handlar till en del om att frigöra individens engagemang och kreativitet för att på så sätt 
frambringa individens kompetens eller vilja att nyttja sin kompetens. Hur blev då individens 
situation efter outsourcingen sett till kompetensprocessen? 
 
Samverkan handlar om individens möjlighet att påverka i arbetet. Efter outsourcingen så 
förkommer det en större möjlighet för individen att vara med och påverka i arbetet, 
åtminstone i vissa avseenden. Individen arbetar mer självständigt och får agera på det sätt som 
hon/han anser är det bästa. Det här har på många sätt medfört att individen känner mer ansvar 
för sitt arbete, hon/han vet att företaget vet vem som har ansvar för vad.  
 
För att samverkan verkligen ska kunna realiseras så är det vissa stödförutsättningar som ska 
uppfyllas. Ledningens värderingar och ledningens trovärdighet är efter outsourcingen inte 
fullt så bra som man kan önska sig. Ledningen finns där men agerar inte efter individens 
önskemål utan helt efter kundens normer och det här är individen helt medveten om vilket gör 
att hon/han många gånger ifrågasätter ledningens sätt att agera och handla. Även 
stödstrukturen har efter outsourcingen försämrats. Det förekommer inga aktiviteter från 
företagets sida för att nya individer ska komma in i gemenskapen inte heller förekommer det 
någon direkt tillgång till stöd om individen känner ett behov av hjälp i arbetet eller bara 
önskar någon att tala med. Om individen vill ha det får hon/han själv se till att skaffa sig det 
genom att som exempel tala med kollegor. Vilket kanske fungerar om man känner många på 
sin arbetsplats, men kommer man in som ny och inte har fått en chans att bli en i 
gemenskapen så kan det vara svårt. 
 

                                                
96  J Hall, ”Kompetens i organisationen”, 1990 
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Engagemang handlar bland annat om meningsfullhet. Efter outsourcingen så förkommer det 
ett allt större engagemang för arbetet. Vilket till stor del beror på att individen nu arbetar mer 
självständigt och få ta ansvar för sitt eget arbete.  
 
Även här förkommer ett antal olika faktorer som ska uppfyllas för att det ska kunna realiseras. 
Inflytandet i arbetet är bra till en viss del, individen har en möjlighet att själv få agera och 
fatta beslut i sitt arbete, så länge det håller sig inom kundens behov och önskemål, utanför det 
förekommer det ingen möjlighet alls till att agera självmant. Relevansen har både försämrats 
och förbättrats i arbetet. Förbättringen har skett genom att individen arbetar mer självständigt 
och måste både tänka och agera mer självständigt. Men även för att det efter outsourcingen 
förekommer en kundrelation vilket gör att individen arbetar med fler personer. Men även för 
att det finns en möjlighet att få vara med och sätta upp en del mål som rör hennes/hans arbete. 
Försämringen har skett då arbetet nu är mycket mer tidspressat, det finns möjlighet för 
individen att få nyttja sina begåvningar och färdigheter på många sätt men tiden är en sådan 
brist att det knappast fungerar. Kunden har efter outsourcingen ökat sina krav vilket gör att 
det nästa inte finns en chans för individen att tänka efter och agera på ett sätt som hon/han 
tycker är lämpligt. Samhörigheten har försämrats efter outsourcingen, arbetet är mer 
självständigt vilket medfört att individen tappat gemenskap inåt i den egna organisationen. 
 
Kreativiteten handlar om individens kreativa förmåga.   
 
Kreativiteten behöver ett antal stödfaktorer för att kunna realiseras. Arbetsstyrningen har efter 
outsourcingen försämrats. Möjligheten att påverka arbetsstyrningen är efter outsourcingen 
mindre, då individen arbetar mot kund och måste fokusera på att tillfredsställa kundens krav 
och behov. Den sociala miljön har efter outsourcingen försämrats. Tillgången till feedback 
har efter outsourcingen inte blivit bättre, viss förekommer det feedback från företaget men det 
som kommer fram är i stort sätt bara negativt. Individen får inte höra av företaget när hon/han 
gjort något bra utan bara när något är fel. Däremot så medförde outsourcingen att individen 
hamnade i en kundrelation och från kunden får individen idag mycket feedback och respons 
på utfört arbete. Både positiv och negativ feedback förkommer, individen vet på det här sättet 
hela tiden om det hon/han gör är bra eller dåligt. Problemlösning har på många sätt förbättrats 
efter outsourcingen, på vissa sätt inom den egna organisationen och på andra sätt med kund. 
Att vara fysiskt placerad på samma ställe som andra medarbetare man bedriver ett samarbete 
med underlättar i arbetet. Att alla arbetet mot samma mål och med samma ledning gör att 
problemlösning går bättre idag. Att arbetet är mer kundinriktat har medfört en större 
fokusering på problemlösning från företagets sida, de vet att de idag måste lösa problem som 
uppstår för att kunden ska bli nöjd och komma tillbaka. Däremot så är det inte lika lätt för 
individen att samarbeta med gamla kollegor vid problemlösning, detta då alla arbetar mer 
självständigt och inte är insatta i varandras arbete. 
 

5.3 Stress97 
För att ett arbete ska ses som trivsamt sett ur ett psykosocialt perspektiv är det som ovan 
nämnt ett antal faktorer som ska vara uppfyllda, nämligen följande: 

                                                
97 E Holmström et al, ”Människan i arbetslivet”, 1999, M Frankenhaeuser, ”Kvinnligt, Manligt, Stressigt”, 1993 
& S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
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• arbetet ska vara kvalificerat 
• arbetet skall innebära socialt samspel 
• grundläggande trygghet 

Hur blev det då med dessa faktorerna efter outsourcingen: 
 
Arbetet kan även efter outsourcingen ses som kvalificerat. Då det har ett kvalificerat 
kunskapsinnehåll, ibland kan det till och med vara så att arbetet kräver lite för mycket 
kunskap av individen. Arbetet kräver hela tiden att individen ska kunna mer och mer, vilket 
berikar både individen och företaget om dessa krav tillgodoses. Arbetet kan även ses som 
kvalificerat för att det innehåller en rimlig grad av självbestämmande, även om det alltid är 
inom kundens ramar och normer. Men det förekommer trots allt en möjlighet att få vara med 
och bestämma till en viss del i arbetet efter outsourcingen. 
 
Även det sociala samspelet förekommer efter outsourcingen, även om det inte är lika starkt i 
den egna organisationen. Individen samarbetar idag mycket mer med andra individer, främst 
kunder, men det sker ändå ett samarbete. Den sociala kontakten är efter outsourcingen sämre, 
det finns inte tid eller möjlighet till samma sociala samspel kollegor emellan som det förekom 
före outsourcingen. Att det blivit så beror på att de arbetar mera enskilt och mot kund idag, 
istället för att samarbeta i den egna organisationen. En annan försämring är att alla individer 
inte fått en riktig chans att komma in i gemenskapen. 
 
Den grundläggande tryggheten är idag mindre vilket bland annat beror på att företaget 
arbetar mera kortsiktigt än det företaget individen var anställd vid innan outsourcingen. 
Möjligheten till stöd från överordnad förekommer om behovet är stort, annars ser de helst att 
individen arbetar mer självständigt. Även stödet kollegor emellan har minskat, då individerna 
idag inte arbetar så mycket tillsammans, utan var och en för sig. Det har försvårat om 
individerna vill hjälpas åt i arbetet. 
 
Stress brukar yttra sig som obalans mellan olika beståndsdelar i ett system. Efter 
outsourcingen så blev det en tillökning när det gäller arbetsuppgifter för individen och även 
en ökad svårighetsgrad på arbetsuppgifterna. Detta då arbetet blev mer kundinriktat och 
kunden hela tiden vill ha ut mer av individen men även för att arbetet efter outsourcingen blev 
mer självständigt, varje individ har nu ett eget område att ta hand om. Detta fenomen brukar 
kallas för kvantitativ och kvalitativ överstimulering. Det förstnämnda handlar om att det är 
för många arbetsuppgifter om man ser det tidsmässigt. Individen tycker idag, efter 
outsourcingen, då det skett en tillökning i arbetsuppgifter att det är svårt att hinna med allt, 
först och främst så ska hon/han idag hinna med samma uppgifter som innan outsourcingen 
och även de nya arbetsuppgifterna på samma tid. Kvalitativ överstimulering handlar om att 
arbetsuppgifterna är för svåra. Arbetet är efter outsourcingen mer självständigt, individen har 
ingen direkt att tillgå för att fråga om hjälp om det uppstår problem. Att arbetet är 
kundfokuserat har även det bidragit till ökningen när det gäller svårighetsgraden, kunden är 
beställaren och kräver vad hon/han vill ha, utan att ta hänsyn till om individen som ska utföra 
arbetet innehar all den kunskap som krävs för att genomföra det.  
 
En väldigt viktig faktor i förebyggande arbete mot stress är kontinuerlig utbildning i arbetet. 
Tyvärr så finns det inte efter outsourcingen så stort utbud på utbildning, om det förekommer 
så är det inget som individen anser sig ha tid att ta del av eller så är det något individen 



-Outsourcing och dess påverkan på individen i arbetslivet- 
 
 

 
 
 

Av: Jenny Johnsson 
31 

verkligen får tjata sig till. För att öka sin kompetens vilket arbetsuppgifterna efter 
outsourcingen kräver så får individen lära sig själv eller hitta någon kollega att fråga.  
 
Det finna även andra faktorer som kan verka skyddande för individen när det gäller stress. 
Man talar då om olika slags socialt stöd. Vilka vanligen delas in i följande kategorier: 

• instrumentellt stöd 
• informativt stöd 
• värderande stöd 
• emotionellt stöd 

Hur blev det då med det sociala stödet för individen efter outsourcingen: 
 
Det instrumentella stödet förekommer även efter outsourcingen även om det hade kunnat 
varar bättre. Alla individer arbetar mer enskilt, vilket gör att det kan vara svårt att få hjälp av 
extra personal vid problem. Först ska individen ta sig tid att visa och lära någon annan innan 
hon/han kan får hjälp, vilket ofta gör att går snabbare att göra det själv. 
 
Det informativa stödet är efter outsourcingen aningen bristfälligt. Detta för att det kan vara 
svårt att få råd och stöd från arbetskamrater då alla arbetar mera självständigt och gentemot 
kund. Dock finns det alltid en överordnad att tillgå om något verkligen går på tok, men i alla 
andra fall får individen försöka lita till sin egen förmåga och handla efter vad hon/han anser är 
bäst.  
 
Det värderande stödet förekommer. Från den egna organisationen kanske det inte är i 
överkant, men skulle individen gör något som är helt fel kan hon/han räkna med att få höra 
det. Däremot så blev tillgången på värderande stöd större efter outsourcingen om man ser det 
som kommer från kund. Kunden talar idag kontinuerligt om vad som är bra och vad som är 
mindre bra i arbetet. Detta medför att individen hela tiden vet om hon/han arbetar på rätt sätt 
eller behöver ändra i sitt sätt att arbeta. 
 
Det emotionella stödet har efter outsourcingen försämrats. Alla individer har inte fått en 
chans att komma in i gemenskapen. Att känna trygghet till en organisation där individen näst 
intill är helt anonym är också svårt.  
 

5.4 KASAM98 
Känsla av sammanhang innefattar som ovan nämnts följande faktorer: 

• begriplighet 
• hanterbarhet 
• meningsfullhet 

Hur blev det då med dessa faktorerna för individen efter outsourcingen: 
 
Begriplighet handlar till stor del om delaktighet och inflytande. Delaktigheten och inflytandet 
blev efter outsourcingen bättre. Detta för att ledningen idag ger individen en större frihet att 
agera i arbetet. De litar mer på att individen har förmåga och möjlighet att genomföra olika 
                                                
98 A Antonvsky, ”Hälsans mysterium”, 1995, B Haglund och L Svanström, ”Samhällsmedicin – en 
introduktion”, 1995 & S Hultgren, ”Folkhälsokunskap”, 2002 
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saker. När det gäller själva införandet av outsourcingen så fick individen så mycket 
information som hon/han kunde önska och hade på så sätt hela tiden situationen under 
kontroll, vilket för oss in på nästa komponent. Däremot så är det svårt för individerna att 
känna någon riktig delaktighet till sina nya arbetskamrater, utan de behandlas snarare som en 
grupp för sig. 
 
Hanterbarhet handlar om kontroll till sin omgivning. Som ovan nämnts så var individens 
kontrollförmåga mycket god under hela outsourcingens införande. Efter outsourcingen så 
ökade kraven på individen, möjligheten att kontrollera arbetet minskade dock i vissa 
avseenden. Det finns möjlighet att kontrollera och bestämma i sitt arbete så länge det håller 
sig inom kunden krav. Individen har så länge det håller sig inom kundens normer efter 
outsourcingen en större möjlighet att agera fritt i arbetet, även om kundens krav har ökat. 
 
Meningsfullhet ses som KASAMs viktigaste komponent. Motivationen har ökat hos 
individen efter outsourcingen, detta som ett resultat av den ökade frihet det idag förekommer i 
arbetet. Dock har den allt större handlingsfriheten även medfört att individen idag får ta ett 
betydligt allvarligare ansvar och konsekvenser efter sitt agerande. Att individen idag arbetar 
under en allt större tidspress har haft en viss inverkan på den ökade motivationen. Individen 
vill idag verkligen visa att hon/han är duktig och kompetent.  
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6. Slutsatser 
 
 

6.1 Kapitlets upplägg 
Först följer en sammanfattning av det jag kom fram till vid min analys i föregående kapitel. 
Till sist kommer det rekommendationer för kommande studier. 

6.2 Analysens resultat sammanställs 
Den problemformulering som jag valt att söka svar på i mitt kandidatarbete är som ovan 
nämnt följande: 
 
Vad är det i outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen 
förlorar kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens och hur påverkar det individen i 
arbetslivet? 
 
Jag har valt att svara på min problemformulering genom att först försöka förklara vad det var 
vid outsourcingen eller företagens agerande som medför en risk att individen förlorar 
kompetens eller förmågan att nyttja sin kompetens. Det jag i mitt fall kommit fram till 
sammanfattas nedan: 
 
Outsourcingnen medförde att individen landade i en kundrelation. Kund ökade efter 
outsourcingen sina krav både på arbetsinsatsen och även rent tidsmässigt. Detta utan att 
företaget individen outsourcats till tillförde några utbildningar som individen kunde 
lära sig av. Inlärningen får i stort sätt enbart ske genom så kallad ”learning-by-doing”, 
vilket det inte heller finns tid för då individen idag ska hinna med både fler och svårare 
arbetsuppgifter under samma tid som innan. Allt ska efter outsourcingen gå mycket 
snabbare. 
 
Det har även efter outsourcingen blivit svårt för individen att nyttja den kompetens 
hon/han innehar. Detta för att det skett en del försämringar för individens 
arbetssituation efter outsourcingen. Ledningen agerar efter outsourcingen inte för 
individen utan enbart efter vad kunden har för behov och önskemål, vilket medfört att 
individen sätts i andra hand. Vad som är viktigt för individen prioriteras bara så länge 
det håller sig inom kundens önskemål. Det förekommer inte heller någon stödstruktur 
på arbetsplatsen efter outsourcingen. Individen får agera väldigt självständigt och 
ensamt. Även att arbetet är mer kundinriktat har haft negativa aspekter på individens 
möjlighet att nyttja sin kompetens. Det har medfört att individen idag tappat mycket 
gemenskap i den egna organisationen. Det är idag inte alls lika lätt för individen att 
samarbeta med sina kollegor vid till exempel problemlösning.  
 
Jag kommer nu att förklara hur det påverkat individen i arbetslivet. Svaren delas upp efter de 
avgränsningar jag gjort ovan: 
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Stress. 
Arbetssituationen blev efter outsourcingen mer stressig. Individen utsätts idag för både 
kvalitativ och kvantitativ överstimulering vilket är olika former av negativ stress. Det 
förekommer inte heller efter outsourcingen några åtgärder för att förebygga stress 
genom som exempel utbildning (som för övrigt även är kompetenshöjande) eller genom 
socialt stöd. 
 
Delaktighet. 
Efter outsourcingen blev delaktigheten bättre för individen. Detta för att hon/han idag 
fått en allt större frihet att agera i arbetet (det ska dock hålla sig inom kundens önskemål). 
Det har även förbättrats då individen idag får vara med vid formulering av mål och 
delmål samt vid utvärdering av dessa. 
 
Motivation. 
Motivationen är efter outsourcingen högre hos individen. Detta för att individen idag 
har större krav att leva upp till, både på arbetsprestation och rent tidsmässigt. Den 
ökade motivationen har även sin grund i att individen i efter outsourcingen fått 
möjlighet att ta ett mycket större ansvar för sitt arbete. 
 

6.3 Rekommendationer för kommande studier 
Jag tycker att det hade varit roligt om någon gjort en uppföljning, om kanske fem år, på den 
undersökning jag har genomfört i mitt kandidatarbete. Då kunde en jämförelse göras, där man 
kunde se om individens situation förbättrats eller försämrats och vad som bidragit till det. 
 
Det hade även varit roligt om man i framtiden kunde få se lite fler undersökningar och studier 
om outsourcing där individen står i centrum. Jag hoppas och vill tro att jag med mitt 
kandidatarbete har inspirerat någon till att vilja genomföra en liknande undersökning. 
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Bilaga 1 
Alla frågor avser en jämförelse med hur situationen är idag (efter att outsourcing införts) med 
hur den var tidigare (innan outsourcing infördes). 
 
" Hur anser Du att inflytandet över hela arbetssituationen är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 

 
" Hur anser Du att inflytandet över arbetsuppgifter är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att delaktigheten på arbetsplatsen är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur upplevde Du att din kontroll över arbetssituationen var under den period då 
outsourcing infördes? 
På vilket sätt var den bra/dålig? Vad bidrog till det? 
 
" Hur upplever Du att din kontroll över arbetssituationen är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur väl tycker Du att företagen agerade för att genomförandet av outsourcing skulle bli 
lyckat för individen? 
Vad var det företagen gjorde som medförde att det blev bra/dåligt för individen? 
 
" Hur motiverad att gå till arbetet känner Du dig nu?  
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur motiverad känner Du dig inför Dina arbetsuppgifter nu?  
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur meningsfullt känns Ditt arbete i ett längre tidsperspektiv nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att Ditt arbete känns lika kvalificerat nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur känns tryggheten på arbetsplatsen nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att kraven på arbetsinsats är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Känner Du dig mer eller mindre stressand nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
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" Är Ditt intresse större eller mindre för Ditt arbete nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det 
 
" Om man relaterar antalet arbetsuppgifter till en viss tid, anser Du då att det har blivit fler 
eller färre till antal? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna är högre eller lägre nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser du att Din grad av självbestämmande, både instrumentell – kontroll över 
material och arbetskraft och begreppslig – kontroll över beslut som rör arbetet är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att samarbete och socialt stöd i form av gemenskap, tillhörighet och 
uppskattning är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Kan Du delvis själv mer ofta/sällan bestämma när olika arbetsuppgifter skall göras nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Har Du större eller mindre möjlighet att bestämmas Din arbetstakt nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att tillgången till stöd och uppmuntran från chefer när arbetet känns 
besvärligt är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att Din förmåga att uppfatta att något inträffat i arbetslivet är bättre eller sämre 
nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att kraven på sakkunskap för att utföra arbetsuppgifter är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att möjligheten till samarbete och kommunikation är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att arbetsuppgifterna kräver en ökad eller minskad tillgång på noggrannhet och 
pålitlighet nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att kraven på att de anställda ska se ett behov av förbättring i arbetsmiljön 
och vidtaga åtgärder är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
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" Hur anser du att möjligheten att få använda Dina färdigheter och begåvningar på ett 
lämpligt sätt är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
"Anser Du att Du känner en ökad eller minskad tillhörighet och identifiering med 
organisationen nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att Du kan lita mer eller mindre på dina arbetskamrater idag? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Har Du samma möjlighet att få positiv och negativ feedback på utfört arbete nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Hur anser Du att ledningens sätt att sköta strukturen på arbetsuppgifter och mål är nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att det idag är svårare eller lättare att samarbeta med arbetskamrater vid 
problemlösning? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att Du behärskar fler eller färre kompetensområden i arbetet nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att Du klarar av de olika momenten inom varje kompetensområde bättre eller 
sämre nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Är de krav som är direkt avgörande för en arbetsuppgifts genomförande större eller 
mindre nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Är tillgången till fortlöpande utbildning i arbetet större eller mindre nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att utformningen på arbetsuppgifterna idag är av sådan karaktär att det medför 
ökad eller minskad  eftertanke? 
På vilket sätt har det förändrats? Vad har bidragit till det? 
 
" Anser Du att behovet att använda Ditt kontaktnät för att kunna utföra arbetsuppgifter har 
ökat eller minskat? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det? 
 
" Är Din vilja att utföra arbetet större eller mindre nu? 
På vilket sätt har det skett en förändring? Vad har bidragit till det?  



 

 
 
 



 



 



 



 

 


