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Fångad i en dröm om den tid som flytt 
Medarbetaren i den snabba förändringens era 

 
Monika Isblad 

 
 
Sammanfattning.  TeliaSonerakoncernens historia är lång och 
under dess levnad har förändringarna varit många. Under 2001 
och 2002 bedrev TeliaSonera Sverige AB fortsatt 
förändringsarbete som syftade till att minska antalet 
kundtjänstenheter. Beskedet om nedläggning lämnades i en tid 
av lågkonjunktur. Nio av kundtjänsterna lades sedermera inte 
ned, utan övertogs via ett outsourcing-avtal. Denna uppsats 
syftar till  att beskriva och analysera hur tidigare Telia anställda 
medarbetare upplevde förändringsprocessen. Datainsamlingen är 
gjord genom telefonintervjuer med ett tvärsnitt av 
kundtjänstmedarbetare. Respondenterna har sin nuvarande 
anställning i Manpower AB. Den teoretiska referensramen pekar 
på att det psykologiska kontraktet dvs. det osynliga band som 
existerar mellan anställd och organisation har förändrats i och 
med globalisering och den ökade konkurrensen. Resultatet visar 
att flertalet medarbetare inte velat kännas vid arbetslivets 
förändring och effekterna där av. Slutsatsen är dock att 
medarbetarna uppskattade att bli omhändertagna via outsourcing.  

  
 
Förändring är det tillstånd livet blåser in i oss när mammas ägg möter 
pappas spermier, i tidens begynnelse. Förändring är det tillstånd vi 
befinner oss i under hela livet, i  arbete och i privatliv. Vissa faser i livet 
är lugna, andra häftiga och kaotiska. Förändring är också det tillstånd 
varje organisation befinner sig i under hela sin levnad i lugn och i kaos. 
Förändring är ett tillstånd och saknar därför en absolut början, en given 
mitt och ett absolut slut (Ahrenfelt sid 9, 2001).   
 

Förändringstakten har tilltagit bland företag de senaste årtiondena. 
Orsaken är, enligt Anderson och Schalk (1998) den ökade globala 
konkurrensen, vilken har lett till krav på kostnadsbesparingar inom så väl 
privata som offentliga organisationer.  

Ett sätt för organisationer att möta konkurrens är att övergå till att bli 
’leaner and meaner’ (Sutherland & Cooper, 2000). En metod som används 
för att bli kostnadseffektivare är downsizing. Downsizing går i sin tur hand 
i hand med outsourcing enligt Gatu (2002). Outsourcing handlar om att 
överföra existerande och verksamhetskritiska aktiviteter som inte är 
kärnkompetens, med tillhörande resurser, till en extern part (Abrahamsson, 
Brege och Andersson, 2003).  

Enligt den amerikanska analysfirman Gartner kommer den nordiska 
outsourcingmarknaden att växa med 17 procent per år de kommande åren 
(Jörgensen, 2003). Företeelsen är således mycket aktuell.   

Förutom en avsmalning av organisationer har globaliseringen 
också inneburit att det psykologiska kontrakt som existerar mellan en 
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organisation och dess anställda ändrats (Sutherland & Cooper, 2000; 
Anderson & Schalk, 1998).  

Det psykologiska kontraktet inleds på anställningsdagen och 
består av oskrivna och ömsesidiga förväntningar. Dessa förväntningar 
utgör grunden för medarbetarens attityd till organisationen. Till en början 
gäller förväntningarna villkor, krav och ansvar, från båda 
kontraktparternas sida, i utbyte ges kunskap, tid, lojalitet och lön, enligt 
Kaufmann och Kaufmann (1998). Längre fram kommer de flesta anställda 
att identifiera sig med organisationens mål, normer, attityder och 
problemlösningssätt. Organisationsengagemanget stärks med 
anställningstiden (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Om förväntningarna inte 
uppfylls kan medarbetaren uppleva kränkning eller kontraktsbrott 
(Robinsson, 1994).  Förändringen som ägt rum de senaste decennierna innebär att 
det psykologiska kontraktet tidigare erbjöd anställningstrygghet, i form av 
bland annat livslång anställning och karriär i utbyte mot lojalitet. Idag är 
utbytet mer kortsiktigt enligt Cascio (1998) (citerad i Sutherland & 
Cooper, 2000). Fokus ligger nu bland annat på flexibilitet – den anställda 
ska ha en flexibel attityd till arbetstider, arbetsuppgifter och 
anställningsform. Livstidsanställning med karriärutveckling inom ett och 
samma företag blir allt ovanligare (Sutherland & Cooper, 2000; Anderson 
& Schalk, 1998).  
 
Förändringar i Telia 
 

Förändringarna har varit många under den tid som den 
nuvarande telekommunikationskoncernens TeliaSonera och dess 
föregångares mer än hundrafemtioåriga historia. Under 1970- och 1980-
talen ombads Televerket att på vissa preciserade orter öka antalet anställda 
som ett led i regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik. För Televerket 
innebar det uppdraget att skapa arbetstillfällen. Organisationen växte och 
1993 var ca 47.000 anställda på Televerket (Tahvanainen, K.V,1993). 

Den 1 juli 1993 trädde Telelagen i kraft och Telia bildas. 
Telekom marknaden öppnas därmed officiellt för konkurrens. Ett arbete 
med att minska antalet anställda inleds då effektivitet och överanställning 
inte överensstämmer med de hårdare kraven på kostnadseffektivitet. Idag 
är 10.787 anställda inom Telia i Sverige (www.teliasonera.se 210504). 
Antalet anställda har således minskat med omkring 36.000.  

Mellan oktober 2001 och mars 2002 bedrevs ett fortsatt 
förändringsarbete i Telia Sverige AB, nuvarande TeliaSonera Sverige AB. 
Arbetet innebar att antalet kundtjänstenheter skulle mer än halveras under 
en tvåårsperiod.  
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Teoretisk referensram 
 

Vad är förändring? 
 

Förändring är det tillstånd varje organisation befinner sig i under hela 
sin levnad i lugn och i kaos enligt Ahrenfelt (2001). Vidare ser Ahrenfelt 
förändring som ett tillstånd som saknar en absolut början, en given mitt 
och ett absolut slut. 

En organisation kan endast fungera effektivt i samspel med sin 
omvärld, vilken den också är en del av. Organisationens struktur och 
funktion måste reflektera miljön som den är verksam i. Faktorer som 
osäkra ekonomiska förhållanden, globalisering, hård konkurrens, graden av 
myndigheters inverkan, brist på naturtillgångar och den snabba takten på 
teknologins utveckling samt kravet på information utgör tillsammans en 
ombytlig miljö (Heller, 1997). 

Någon styrande hand bakom en förändring är inte nödvändig. 
Processen kan utvecklas självständigt inom organisationen och ha sitt 
ursprung så väl i externa som i interna krafter. (Bakka, Fivelsdal och 
Lindkvist, 1991) Andra starka förändringskrafter är ökade krav på kvalitet 
och hög standard på kundservice och kundtillfredsställelse, större 
flexibilitet hos organisationens struktur och ledarskap samt arbetskraftens 
sammansättning (Heller, 1997). 

Underbegrepp till förändring är omställning som i sin tur är nära 
förknippat med förnyelse. Omställning är en styrd process som kan 
innebära att man genomför nya strukturer, produkter, teknologier o. dyl. 
Förnyelse är, precis som omställning, en styrd process. För att en 
organisation ska överleva på längre sikt krävs det att den sker löpande. Att 
förnya i samband med förändring finns det inget krav på. Det finns 
däremot ingen garanti för att en organisation överlever även om den 
löpande tillämpar omställning och förnyelse. Genomförs inte förändringen 
i rätt tid kan hela organisationens överlevnad stå på spel (Bakka et 
al.,1999). 

Omvälvande förändringar, som vid sammanslagningar eller 
övertagande av organisationer, krävs fingertoppskänsla av ledare vad 
gäller förståelse för individuella reaktioner hos medarbetarna. Denna typ 
av förändring kan för individerna leda till nya sätt att tänka, nya attityder 
och uppfattning av omvärlden, vilket kan hjälpa dem att klara av den nya 
situationen och anpassa sig (Mullins, 1999).  

Större motstånd mot förändring uppstår ju längre ifrån personalen 
förändringen har sitt ursprung. Enligt Kronvall (1991), är anledningen att 
personalen inte känner någon delaktighet i beslutet trots att de anser sig 
vara den del som genomför förändringen. Ofta leder detta till lägre 
motivation och ökad misstänksamhet mot avsikten med beslutet. Missnöjet 
kan ta sig uttryck i form av långvariga konflikter, oönskad 
personalomsättning och sämre samarbetsförhållanden. Det är heller inte 
ovanligt att personalen känner att deras kunskaper inte tas tillvara på ett 
effektivt sätt (Kronvall, 1991).  
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Lewins förändringsmodell 
 
Upptinings– förändrings– nedfrysningsmodellen av Kurt Lewin är en 

väl etablerad förändringsteori. Modellen har sitt ursprung i 
socialpsykologin och är uppdelad i tre faser. Enligt Lewin krävs att 
organisationen genomgår alla tre faserna för att förändringen ska bli 
lyckad (Lewin, 1951). 

Under upptiningsfasen förändras marknadssituationen eller så 
ifrågasätts normer och värderingar i organisationen. Oavsett orsak, medför 
ofta processen ett motstånd i organisationen. Information, utbildning och 
ny teknik är exempel på upptiningsorsaker. När upptiningsfasen har ägt 
rum övergår organisationen i en förändringsfas. Fasen karakteriseras av en 
turbulent period där konflikter mellan olika grupper kan uppstå. Det är ett 
känsligt stadium – om konflikterna är stora kan de få hela processen att 
avstanna. Fasen kräver ömsesidig hänsyn och ett starkt ledarskap när 
organisationen lämnar gamla beteendemönster och övergår till nya (Lewin, 
1951). 

I den avslutande fasen stabiliseras och fastställs det nya beteendet. 
Organisationen blir institutionaliserad och en ny struktur börjar råda. 
Förändringen befästs av att nya rutiner skapas bland ledning och personal 
(Lewin, 1951). 

 
Förhållningssätt vid förändring 

 
Individer förhåller sig olika inför förändringar. En del ser det som en 

utmaning medan andra ser det som något negativt. Sättet individen väljer 
att se på situationen påverkar hennes handlingar. Valet av handlingssätt 
beror bland annat på livserfarenhet och uppväxtvillkor (Angelöw, 1999). 

I samband med förändring blir en del personer låsta i negativa 
tankemönster om sig själva och upplever en hjälplöshet inför kommande 
händelser. Det finns också människor som har en större självtillit och ser 
stundande förändringar som möjligheter att bevisa sin kompetens och sin 
förmåga att hantera det nya Angelöw, (1999). Tidigare erfarenheter utgör 
en grund för individens uppfattning om sin egen förmåga att hantera den 
kommande. Individer med dåliga erfarenheter har således tendens att 
fastna i tankefällor som bidrar till bristande självkänsla. Dessa individer 
har också en förmåga att dra förhastade slutsatser om en förändring som 
något negativt, istället för att ta reda på vad den innebär.  Dessa individer 
har svårt att ta till sig information, vilken skulle kunna ge en klarare bild 
av situationen. Andra individer har en mer nyanserad bild av förändringar 
och arbetar mer aktivt med den information som erbjuds. De kan därmed 
motverka de negativa tendenser som kan uppstå (Angelöw, 1999). 

 En förändring kan medföra oro hos individen.  För att kontrollera 
oron inför vad som komma skall krävs energi. En del människor har en 
tendens att omvandla oron till något konstruktivt och därmed se 
möjligheter i den rådande situationen och agera därefter (Angelöw, 1999).  
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Personer som skapat en trygghet vid det bestående upplever 
förändringar som något främmande och ovisst. Dessa individer upplever 
förändringar som hot och vågar inte ta steget mot det nya.  

 
Jag vet vad jag har, men inte vad jag får 
(Angelöw sid 69, 1995) 

 
 Har individen en inre trygghet finns tillit till sig själv och är mer 
mottaglig för förändringar. Det är förändringar som utvecklar oss 
(Angelöw, 1999). 

 
Kris 
 

Vändpunkt eller avgörande är den ursprungliga innebörden av 
begreppet kris (Angelöw, 1991). I samband med förändringsarbete kan 
krisreaktioner uppstå (Angelöw, 1991). 

En psykisk kris uppkommer när individen hamnar i en livssituation 
som dess tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 
för. Personen förstår inte och kan där igenom inte psykiskt bemästra den 
aktuella situationen (Cullberg, 1980).   

Till grund för krissituationen nämner Cullberg (1980) fyra faktorer: 
1) den utlösande situationen 2) individens biografi och utvecklingshistoria 
3) individens aktuella livsperiod samt 4) de sociala förutsättningarna och 
den därmed sammanhängande familjesituationen. 

Enligt Cullberg finns två olika slags kriser – den traumatiska krisen 
och utvecklingskrisen. Utvecklingens kris utlöses av händelser som tillhör 
det vanliga livet som exempel att få barn, att gå ut i arbetslivet och att 
pensioneras. Traumatiska kriser däremot utlöses av tre olika slags 
händelser: 1) att drabbas av en förlust, eller hot om förlust 2) kränkning, 
eller hot om kränkning 3) att genomleva en katastrof. Att bli arbetslös eller 
vara hotad av arbetslöshet, är en typ av kränkning (citerad i Angelöw 
(1991). 

 
Krisens fyra faser 
 

Cullberg (1980) beskriver krisprocessens fyra olika faser: chock-, 
reaktions-, bearbetnings- samt nyorienteringsfas 

Chockfasen varar någon timme eller dag. Individen håller 
verkligheten ifrån sig med all kraft. Han eller hon har ingen möjlighet att 
”ta in” vad som skett. Den krisdrabbade tycks inte reagera utan verkar 
oberörd. Bakom fasaden är dock allt ett kaos. Ingenting av det som händer 
kan förstås eller ges någon mening. Andra kan dock reagera kraftigt och 
häftigt genom att skrika och rusa omkring respektive vara panikslagna. 
Väsentlig information som ges i samband med ett chockartat meddelande 
glöms ofta bort (Cullberg, 1980). 

Påföljande fas är reaktionsfasen. Under denna fas kommer smärtan 
fram som händelsen orsakat. Individen tvingas att öppna ögonen för det 
som skett eller för det som skall ske. Vanliga tecken är sömn- och 
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aptitstörningar, kroppsliga reaktioner, bruk av alkohol eller lugnande 
medel. Ångest och depression är också vanliga under denna fas. 
Förnekande av det inträffade, regression i beteendet, isolering och ett 
medvetet undertryckande av känslor i denna fas är vanliga beteenden. 
Fasen pågår från några veckor upp till flera månader och utgör tillsammans 
med chockfasen krisens akuta fas (Cullberg, 1980). 

När smärtan haft sin gång följer en bearbetningsfas. Under denna fas 
börjar individen återgå till ett vardagligt liv och börjar planera sitt nya liv. 
Ett accepterande av den nya situationen inträder och förnekelsen minskar 
som försvar i och med bearbetningen. Fasen pågår mellan ett halvt och år 
efter traumat (Cullberg, 1980). 

Nyorienteringsfas ersätter på sikt den föregående fasen. Individen 
lever nu med det förgångna som ett ärr. De svikna förhoppningarna har 
bearbetats, under förutsättning att den drabbade kunnat arbeta sig igenom 
krisen. Krisen blir en del av livet.  Denna fas har inte något slut. 

 Kriskurvan kan se olika ut beroende på individ, alla faser behöver 
nödvändigtvis inte finnas representerade (Cullberg, 1980). 
 
Det psykologiska kontraktet 
 

Det psykologiska kontraktet försöker beskriva innehållet och 
utseendet av bandet som knyter samman individ med organisation, det som 
skapar en känsla av samhörighet hos individen (Hellgren, 2003). 

Den förste att iaktta detta band var Argyris på 1960-talet. Han 
beskrev det psykologiska kontraktet som den osynliga överenskommelse 
som finns mellan individ och organisation i form av anställning (Hellgren, 
2003). Den vanligaste definitionen idag, enligt Rousseau är den som utgår 
från den anställdes perspektiv – den subjektiva upplevelsen av vilka 
förväntningar arbetsgivaren har och vilka förväntningar medarbetaren själv 
har på arbetsgivaren (citerad av Rousseau 2001).   

Psykologiska kontrakt skiljer sig från andra kontrakt genom att det 
bygger både på uttryckta och underförstådda löften. Löftena är således inte 
alltid uttalade eller medvetna utan en subjektiv tolkning av sammanhanget. 
Innehållet i kontraktet kan tex. gälla allt från uttalade löften om 
löneförhöjning och andra förmåner, outtalade löften om utvecklings- och 
karriärmöjligheter eller hur den anställda tolkar innebörden av den 
anställningstrygghet som en tillsvidareanställning innebär (Isaksson 2001). 
  
Det gamla och det nya kontraktet 
 

Utveckling av det psykologiska kontraktet sker i och med att 
arbetslivet förändras. Globaliseringen, teknikens snabba utveckling, 
närheten till kunderna, kravet på information samt ekonomins 
internationalisering ställer nya krav på arbetsmarknaden och där igenom 
också på det psykologiska kontraktet. 

 ”Det gamla kontraktet” innehåller löften och förväntningar på 
stabilitet, förutsägbarhet och varaktighet både från företagen och dess 
anställda. De anställda hade standardiserade arbetsuppgifter och deras  
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lojalitet värdesattes av företagen. Cheferna utgjordes av fadersfigurer dvs. 
auktoritära män som fattade alla beslut och på så sätt tog hand om sina 
anställda. Anställningstrygghet innebar att de anställda hade möjlighet att 
göra karriär inom företaget och fick situationsspecifik utbildning enligt 
Cascio (citerad i Sutherland & Cooper, 2000). 

”Det nya psykologiska kontraktet”  däremot innebär att företag och 
anställda har förändringar , osäkerhet, kortsiktighet och flexibilitet att 
vänta. Den anställdes enskilda prestationer och förmågor  värde sätts, lika 
så självtillit. För den anställde betyder förändringen av det psykologiska 
kontraktet också flera karriärer och livslångt lärande i olika företag , 
enligt Cascio (citerad i Sutherland & Cooper, 2000).  
 
Tid och prestationskrav 

 
Förutom de oskrivna förväntningarna har Rousseau (citerad i 

Isaksson, 2001) funnit att tid och prestationskrav spelar en viktig roll för 
det psykologiska kontraktet.  
  

Varaktighet   Prestationskrav
  
 Specifika Ospecifika 
Kort 
tid  

Transaktionella (tex 
säsongsanställda) 

− Tydlighet 
− Stor personal-

omsättning 
− Lågt engagemang 
− Frihet att  byta 

kontrakt 
− Låga utvecklings-

möjligheter 
− Svag integrering/ 
− Identifikation 

Övergångskontrakt  (  vid 
förändring, tex under perioder av 
organisationsförändringar) 

−  Osäkerhet, otydlighet 
−  Hög avgång 
−  Instabil itet  

 
 

Lång 
tid 

Balanserade  (tex hög-
involverade arbetsgrupper 
med specifika mål) 

− Högt medlems-
engagemang 

− Hög integration 
/identifikation 

− Pågående utveckling 
− Ömsesidigt  stöd 
− Dynamiska 

Relationella  (tex anställda i  
familje företag) 

−  Högt engagemang 
−  Högt känsloengagemang 
−  Hög integration 

/ identifikation 
− Stabili tet 

Figur 1. Varaktighetens och prestationskravets roll i  det psykologiska 
kontraktet.      Källa:Isaksson (2001)  
 

Figuren visar fyra typer av kontrakt som Rousseau sammanställt 
(citerad i Isaksson, 2001). Det Transaktionella kontraktet består av kort 
varaktighet och specifika prestationskrav vilket motsvarar 
säsongsanställning. I kontraktet framkommer klart och tydligt, från både 
arbetsgivare samt arbetstagares sida, vad som förväntas under 
anställningstiden som är begränsad. I Övergångskontraktet, som utgörs av 
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kort varaktighet och ospecifika krav, stämmer däremot in på förhållandet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare under en omorganisation eller förändring. Det 
Balanserade kontraktet består av långvarighet i kombination med specifika 
prestationskrav, vilket ger bland annat högt engagemang och hög 
integration. I det Relationella kontraktet förenas långvarighet däremot med 
ospecifika prestationskrav och jämställs med ett familjeföretag. Även här 
är engagemanget högt och hög integration framträdande. Det Relationella 
kontraktet skiljer sig från det Balanserade genom sin stabilitet. Det 
Balanserade har däremot pågående utveckling ömsesidigt stöd och 
dynamik. 

 
Brott och Kränkningar 
 

När medarbetarens förväntningar inte upplevs som uppfyllda 
uppfattas det psykologiska kontraktet som brutet (Robinson & Morrison, 
2000). Det psykologiska kontraktet är en subjektiv upplevelse, vilket också 
upplevelsen av kontraktsbrott är. I efterhand är det svårt att fastslå om det 
är ett uttalat löfte som brutits eller om det är felaktiga antaganden från den 
anställdes sida som ligger till grund för upplevelsen av brottet.  

Robinson och Morrison (2000) har funnit att medarbetare upplever ett 
kontraktsbrott mer sannolikt när deras organisation har gjort ett dåligt 
resultat, när medarbetarna själva upplever sig prestera på en låg nivå, när 
medarbetarna inte har fått socialiserat sig samt när medarbetarna haft lite 
samröre med representanter för organisationen innan de blev anställda. Om 
medarbetaren vid tidigare anställningar upplevt kontraktsbrott är 
sannolikheten stor att personen kommer att göra det igen. Lika så om 
personen innan anställningen har haft flera jobberbjudanden att välja 
mellan.  

Nivån av tillit påverkar dock upplevelsen av kontraktsbrott menar 
Robinson (1996). För medarbetare som ursprungligen hade hög tillit till 
arbetsgivaren i Robinsons studie, minskade inte heller tilliten väsentligt 
även efter ett kontraktsbrott. Medarbetare som initialt visat låg grad av 
tillit till arbetsgivaren, uppvisade däremot en ytterligare minskning av 
tilliten efter kontraktsbrottet.  

Förändringar kan vara orsak till upplevelse av kränkning anser 
Morrison och Robinson (1997). Morrison och Robinson anser att den 
tidigare självklara lojaliteten och arbetsinsatsen som medarbetarna gav 
organisationerna, i utbyte mot anställningstrygghet och lön, finns inte 
längre. Riktningen av arbetslivets utveckling har bland annat gått mot 
omorganisationer, downsizing, allt högre grad av inhyrd personal samt 
hårdnande konkurrensen. Denna förändring bidrar till att förväntningarna 
mellan organisation och medarbetare på senare år blivit allt otydligare, 
dessutom försvårar den ökade turbulensen för organisationerna att hålla 
löften, enligt Morrison och Robinson. Känslan av ett brutet förtroende kan 
allvarligt skada den relation som parterna hade tidigare. (Robinson, Kraatz 
och Rousseau, 1994).  
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Beskrivning av TeliaSonera  
 

På den svenska detaljistmarknaden representeras TeliaSonera-
koncernen av TeliaSonera Sverige AB, tidigare Telia Sverige AB. 
Företaget är marknadsledande på fasttelefon, mobilt och Internettjänster. 
Det är medarbetarna i TeliaSonera Sveriges kundtjänst som har hand om 
den dagliga kontakten med företagets kunder. (www.teliasonera.se, 2004-
03-30). 

 
I oktober 2001 kunde allmänheten läsa i den svenska dagspressen att: 

  
drygt 600 anställda inom Telias kundtjänst tvingas flytta eller byta jobb 
när verksamheten skall effektiviseras och koncentreras från dagens 31 till  
13 orter under en period på två år.  (Göteborgs Posten 181001, Ekonomi 
sid 35) 
 

Telia bedömde att genom att minska antalet enheter skulle 
förutsättningar ges för att skapa en bättre service och en ökad effektivitet. 
Betydande kostnadsbesparingar skulle också kunna genomföras. Samtidigt 
förväntade sig Telia kunna utveckla och förbättra arbetssättet, införa nya 
typer av stödsystem, arbeta med kvalitetsförbättringar samt vidareutveckla 
nya kundkanaler som webb och automatisk kundtjänst via telefon. 
(www.teliasonera.se, 2004-03-30) Nedläggningen var beslutad till den 1 
mars 2002. 

Det var en hård arbetsmarknad som väntade de berörda personerna. I 
Konjunkturinstitutets lägesrapport för november 2001 står att 
”konjunkturen ytterligare håller på att försämras och att minskad 
sysselsättning och ökad arbetslöshet förväntas fram till slutet av 2002 då 
ekonomin beräknas vända”. (Konjunkturinstitutet, 2001). 

Inför beskedet förbereds samtliga kundtjänstchefer på att deras enhet 
kunde vara nedläggningshotad. När beskedet lämnades till personalen 
fanns chefer på plats för att svara på frågor. Närvarande var också 
personer med beteendevetenskapliga kunskaper för att ta hand om 
eventuella krisreaktioner.  

Erbjudandet medarbetarna vid enheterna fick var att antingen: flytta 
till någon av de kvarvarande orterna, pendla till närliggande kundtjänst 
eller sluta. 

Medarbetarna gavs stöd från Telia på olika sätt. Kundtjänsterna 
besöktes av chefen för kanal kundtjänst för att personligen besvara frågor. 
Kundtjänstcheferna stöds via telefonmöte en gång per vecka fram till 
nedläggningen. Via den interna webben finns möjligheten för medarbetarna 
att ställa frågor. Tillhands fanns även en telefonpanel bestående av 
ansvariga chefer. 

Fyra månader efter nedläggningsbeskedet, med åtta dagar kvar att 
arbeta, kommer ett nytt besked. Telia hade tecknat ett outsourcing avtal 
som innebar att företaget i fortsättningen skulle köpa kundtjänstuppdrag av 
Manpower Sverige AB respektive Tradimus AB.  
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur tidigare Telia 
anställda kundtjänstmedarbetare har upplevt förändringsprocessen mot 
outsourcing.  

 
Frågeställningar 

 
För att uppfylla syftet kommer följande frågor besvaras: 

− Vilka förväntningar hade medarbetarna på Telia före outsourcingen? 
− Hur upplevde medarbetarna beskedet om outsourcing?  
− Hur uppfattade medarbetarna möjligheten till en outsourcing 

anställning? 
− Ansåg medarbetarna att Telia hade kunnat agerat annorlunda i 

nedläggnings/outsourcing processen? På vilket/a sätt? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdesign 
 

Studien har en deskriptiv karaktär då den syftar till skapa förståelse 
för en upplevelse (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991). Teorierna 
tar fasta på den enskilda individens upplevelse (Angelöw, 1995; Cullberg, 
1980; Isaksson, 2001) därför har en kvalitativ metod använts (Starrin et. al 
1991). 

 Respondentintervjuer via telefon har använts för att samla in data om 
förändringen (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 Ett hermeneutiskt synsätt använts i studien, då tolkningen av den 
empiriska undersökningen syftar till att skapa förståelse för individen och 
den situation hon befann sig i (Patel & Davidsson 1994). 
 
Deltagare  
  

Personerna som deltagit i intervjuerna var tidigare 
kundtjänstmedarbetare i TeliaSonera Sverige, vilka vid intervjutillfället 
var personerna anställda hos Manpower AB.  

Studien introducerades för respondenterna via brev där syftet med den 
kommande intervjun gavs (Patel & Davidson, 1994) (se bilaga 1). 

 Urvalet gjordes från en medveten strategi (Holme & Krohn Solvang, 
1997). Kundtjänstmedarbetare valdes från olika geografiska orter för att få 
en mångsidig bild av situationen. Någon redogörelse över ålder, kön och 
befattning har inte gjorts då intervjupersonerna behandlats helt anonymt i 
studien och intervjuunderlaget varit för litet för att statistiskt säkerställa 
generella slutsatser.   
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Instrument 
 

Ett antal frågeområden låg till grund för intervjuerna. Den 
intervjuguide (se bilaga 2) som utarbetades och användes hade låg grad av 
strukturering och standardisering (Patel & Davidson, 1994). 
Intervjupersonerna hade således stor svarsfrihet. Då respondenterna i sitt 
yrke hade stor telefonvana genomfördes intervjuerna via detta medium. 
Författaren upplevde att förtrolighet uppnåddes under samtalen (Krag 
Jacobsen, 1993). Bandspelare användes efter godkännande från 
respondenterna. Viss anteckning förekom under intervjuerna. Löfte om 
konfidentialitet har lämnats (Patel & Davidson, 1994).  
 
Tillvägagångssätt  

 
Planerat var att intervjua tidigare TeliaSonera anställda från både 

Manpower och Tradimus. Dock inkom Tradimus intresse för sent för att 
kunna beaktas.  

Avsikten var att genomföra tio intervjuer. Ett intervjubortfall 
inträffade. Samliga telefonintervjuer ägde rum med respondenterna i deras 
hem på överenskomna tider. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter. 

Meningskoncentrering användes vid sammanställning av 
intervjumaterialet, vilket innebär att långa uttalanden pressades samman i 
kortare uttalanden där den väsentliga innebörden omformats i några få ord 
(Kvale, 1997). För att kvantifiera åsikterna användes följande skala i både 
resultat och analys: 

 
Fåtal = 1-2 personer 
Några = 3 
Hälften = 4-5 
Flertalet = 6-8 
Samtliga = 9 
 
 Deduktivt arbetssätt användes då slutsatser om enskilda händelser 

utifrån befintliga teorier skulle dras (Patel & Davidson, 1994).  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Huvudresultat 

 
Samtliga respondenter förväntade sig att arbeta kvar i TeliaSonera 

och tilliten till företaget var stor. Nedläggningsbeskedet chockade 
flertalet.  Under månader av ovisshet sjönk förtroendet för TeliaSonera, 
men återvänder i och med outsourcing-avtalet med Manpower. Drömmen 
för respondenterna är dock att arbeta kvar i TeliaSoneras regi. 
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Förväntningar före nedläggningen 
 
Samtliga respondenter har varit fast anställda i TeliaSonera i mer än 

30 år. De har haft varierande arbetsuppgifter och befattningar inom 
företaget. Företagets storlek och de anställningsförmåner i form av 
läkemedel, läkarvård och semester samt möjligheterna till utveckling har 
bidragit till den känsla av trygghet som samtliga upplevt. Hälften av 
deltagarna anger dock att förändringarna varit många inom organisationen, 
men tron var att det alltid skulle finnas arbete.    

Utbildningar i samband med nya uppgifter och tjänster upplevdes av 
samtliga respondenter som mycket positivt. Flertalet menar att 
utvecklingsmöjligheterna har varit stora medan fåtalet anser att storleken 
på deras ort medfört visa begränsningar vad gäller utbudet av möjligheter.  

Respondenterna har känt att de kunnat påverka arbetssituationen på 
den egna orten och diskutera med sina närmsta chefer både på 
återkommande möten samt dess emellan. Delaktigheten på lokal nivå anser 
flertalet har varit mycket bra och har varit mycket nöjda med sina närmsta 
chefer, vilket citatet nedan illustrerar. Cheferna har varit lyhörda och fört 
vidare synpunkter till högre ort.  

 
”Vi hade en god kamratanda både mellan chefer och anställda och mellan 
anställda och anställda.”  
 

Fåtalet tyckte att cheferna på deras ort fungerat dåligt. Beträffande 
information har den fungerat tillfredsställande för flertalet. 
Respondenterna som upplevde ett dåligt ledarskap sätter det i samband 
med bristen på information.  

De sista åren hos TeliaSonera Sverige beskrivs arbetsbelastningen 
som hög. En anledning som angavs är trycket på att besvara ett visst antal 
samtal, vilket flertalet ansågs gick ut över servicen mot kunderna. Flertalet 
av respondenterna upplever att kundtjänstmedarbetaren har blivit en 
förbrukningsvara. Orsaken de anger är att företaget, inte i samma 
utsträckning som tidigare, lägger tyngd på en uttömmande dialog mellan 
medarbetare och kunder. Respondenterna upplever att företaget förordar 
kvantitet före kvalitet.  

Samtliga respondenter såg sin framtid inom organisationen. Trivseln 
och samhörigheten med arbetskamraterna, säger samtliga, var källan till att 
andra arbeten inte var aktuella att söka. Någon uttryckte det också som att 
vara i ett äktenskap där man ställer upp – alltid. Ett fåtal vittnar om att det 
fanns en oro gällande hur länge jobben skulle finnas kvar. Orsaken till 
oron var nedskärningar inom egna samt andra organisationer.  

 
”Jag har tagit förgivet att jag [alltid]  skall vara anställd på Telia.” 

 
Flertalet förväntade sig arbeta kvar och använda sin mångåriga 

kompetens tillsammans med sina goda arbetskamrater. Enskilda individer 
förväntade sig att det skulle bli färre omorganisationer, få gå i pension vid 
61 eller att få vidareutvecklas. TeliaSoneras förväntningar upplevde 
respondenterna var att de skulle sköta arbetsuppgifterna, sälja, 
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representera Telia, vara lojal, ge kunderna en bra upplevelse i varje 
kundmöte, uppnå de uppsatta målen och fungera i sin roll. 

Som framkommit ovan var engagemanget för TeliaSonera starkt, lika 
så förväntningarna på det äktenskapslika förhållandet. Flertalet av 
medarbetarna tog för givet att deras anställning skulle vara för evigt, 
någon uttryckte det som att vara gift med Telia. Även medarbetarnas 
integrationsnivå var hög.  Det relationella kontraktet (Isaksson, 2001), som 
exemplifieras med familjeföretag, är det psykologiska kontrakt som ligger 
närmast tillhands. Att lämna företaget eller äktenskapet innan döden skiljer 
oss åt dvs. före pensionen, var inget medarbetarna hade en tanke på. 
Snarare att de tillsammans med organisationen skulle arbeta sig ur de 
ständiga förändringarna. Det vittnar om låg omvärldskunskap hos den 
anställde. 

Antagandena om en evig anställning tyder också på att flertalet 
medarbetare levde kvar i det gamla kontraktet. De förväntade sig 
anställningstrygghet i utbyte mot lojalitet och omhändertagande (Cascio 
citerad i Sutherland & Cooper, 2000), vilket också känslan av trygghet 
medarbetarna beskriver under sin tid på företaget. Tilliten måste anses ha 
varit hög. 

Medarbetarnas uppfattning om TeliaSoneras förväntningar på dem 
sammanfaller däremot med det balanserade kontraktet – ett högt 
engagemang och integration samt specifika krav på utveckling och 
måluppfyllelse under lång tid (Isaksson, 2001). TeliaSonera, å andra sidan, 
upplevde sig troligtvis befinna sig i ett övergångskontrakt, där 
företagsledningen önskade att medarbetarna skulle prestera och uppnå mål 
även under den tid som organisationen utvecklades till att passa in i en 
föränderlig och konkurrensutsatt omvärld.   

Ett uttryck för att medarbetarna trots allt kände av det nya kontraktets 
vingslag är uttalandet ”kundtjänstmedarbetarn har blivit en 
förbrukningsvara”. Kommentaren tyder på att den flexibilitet och krav på 
enskilda prestationer från det nya kontraktet (Sutherland & Cooper, 2000) 
trots allt fanns i deras medvetande. Tron på TeliaSonera verkar ha varit 
större än dessa signaler. Medarbetarna drar dock inte rätt slutsatser. 

Där fanns också en viss förväntning på att nedfrysningsfasen i Lewins 
modell skulle infinna sig (Lewin, 1951). Ännu ett tecken på det gamla 
kontraktet där stabilitet var att förvänta (Cascio i Sutherland & Cooper, 
2000). Jag ställer mig dock undrande till om den stabiliseringsfas som 
Lewin (1951) beskriver är möjlig att uppnå i dagens organisationer. 
Organisationernas kärna blir allt mindre och medarbetarna som utgör höljet 
runt kärnan fungerar som buffert. Denna buffert växer och krymper allt 
efter organisationens behov (Aronsson & Sjögren, 2000). Är det då möjligt 
att uppnå stabilitet? Om utvecklingstakten går allt snabbare är det inte 
också troligt att buffertens förändringstakt slår följe? Lugn får 
medarbetare som utgör höljet skaffa sig på annat sätt. Ett fåtal av 
respondenterna visade på insikt i omvärldsförändringen.  

Individuella krav på anpassning vad gäller kompetens och 
förändringsbenägenhet krävs för att kunna klara sig på dagens 
arbetsmarknad. Jag ställer mig frågande till om TeliaSonera vid den här 
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tidpunkten hade förmedlat de nya förväntningarna. Resultatet är tvetydigt 
på den här punkten. Flertalet av medarbetarna berättar att de är nöjda med 
sina närmste chefer och den information som tillhandahålls, trots det är 
medarbetarna förvånade. Frågan är om den lämnade information, trots allt 
inte var tillräcklig - En brist på överensstämmelse. Hur det förhåller sig i 
verkligheten går bara att spekulera i. 

 
Reaktioner vid nedläggningen 

 
Gemensamt för respondenterna var att de inte förstod varför deras 

kundtjänst skulle bli nedlagd. De hade fått uppfattningen om att 
kundtjänsten var en av de bästa i landet vad gäller försäljning och antalet 
tagna samtal.  

Flertalet kände oro, några blev väldigt ledsna. Hanteringen av 
nedläggningsbeskedet såg olika ut för respondenterna. En person reagerade 
inte alls. Någon skrev direkt av sig medan någon annan satt sig ner och 
funderade på vilka möjligheter som fanns. En tredje bestämde sig för att 
söka arbete på en närliggande kundtjänst. En fjärde bestämde sig för att ta 
en vecka i taget. En annan tyckte beskedet var konstigt men lättande 
eftersom meddelandet föregåtts av spekulationer.  

 
”Det kändes för jävligt.”  
 

Synen på Telia förändrades med nedläggningsbeskedet. Flertalet 
kände sig besvikna eller upplevde ilska gentemot företaget. De hade sett 
Telia som en trygghet. En trygghet som innebar att företaget alltid skulle 
tillhandahålla arbete. Ett fåtal tyckte beskedet var naturligt då det låg i 
linje med hur andra stora företag agerade vid samma tid. 

Tilliten till Telia sjönk för flertalet i takt med att besvikelsen bredde 
ut sig - det var ett oväntat besked. En insikt som flertalet fick i samband 
med beskedet beskrivs av en av respondenterna med följande ord: 

 
 ”Jag insåg att  jag varit naiv! Sånt kan ju hända trots att vi hade jättebra 
resultat. Orsaken är inte vad de [ledningen] säger. Det är ett politiskt 
beslut… det handlade inte om att  lägga ner orter som inte var produktiva 
eller olönsamma.” 
 

Resultatet ovan tyder på att flertalet av medarbetarna uppvisade 
traumatiska krisreaktioner vid nedläggningsbeskedet (Cullberg citerad i 
Angelöw (1991). 

De kände sig också förda bakom ljuset. Signalerna de uppfattat var att 
de mer än väl levt upp till TeliaSoneras förväntningar vad det gällde 
försäljningsmål och antal tagna samtal. Ett kontraktsbrott hade begåtts i 
medarbetarnas ögon (Robinson & Morrison, 2000). Att medarbetarna 
befann sig i kris tyder också det faktum att endast ett fåtal har kunnat 
berätta om var de var när beskedet kom (Cullberg, 1980). Skulle man 
lämna orten och söka arbete någon annanstans? Fanns det andra arbeten om 
man valde att inte pendla? Vad skulle det innebära att pendla flera timmar 
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om dagen till en annan ort? Vem var man utan sitt arbete på TeliaSonera, 
företaget man var gift med? Tankarna var många. 
 
Manpower tar över 

 
Samtliga hade hellre stannat kvar i Telia än att gå över till Manpower. 

Det ekonomiska skäl respondenterna anger är att övergången skulle betyda 
förlust. Respondenterna skulle gå miste om semesterdagar, bonus, 
arbetstidskonto och Ob-tillägg. Det var tråkigt.  

Flertalet av respondenterna kommer inte ihåg hur de fick meddelandet 
om att Manpower skulle ta över verksamheten. Hälften upplevde ohälsa i 
samband med beskedet i form av oro, sorg och magont. Den andra hälften 
hade inga besvär alls. Tankar på ekonomi, pendling och i vissa fall förlust 
av arbetsuppgifter fanns dock. Flera vittnar om att man fick stöd av 
varandra genom att prata. 

De var dock lättade att över att någon skulle ta över, det var bättre. 
Bättre än att pendla flera timmar om dagen till en ort som kanske inte 
heller skulle få vara kvar. Några reflekterade också över den tuffa 
arbetsmarknaden, och var glad för att slippa ge sig in på den. Hellre 
Manpower än att bli arbetslös på den egna orten där det redan var svårt att 
få jobb. För övrigt ansåg flertalet att man skulle ju arbeta med samma 
uppgifter och sitta i samma lokaler, ha kvar sina arbetskamrater och chef 
så någon större skillnad skulle det inte bli. Några kände sig vilsna när de 
tänkte på att de skulle gå över till en ny organisation. Negativt ansågs 
också att företaget var amerikanskt och därigenom inte lika tryggt som 
Telia. Reflektionen flertalet delar angående outsourcing erbjudandet är: 

 
”Outsourcade på det vis vi är, är tryggare än Nisse.”   
 

Ingen av respondenterna har förändrat sin syn på Telia efter 
outsourcing erbjudandet. De tycker fortfarande att företaget är bra och att 
det var en bra arbetsgivare Ett fåtal känner sig fortfarande som ”Telianer”, 
dvs. känner lojalitet och plikttrogenhet gentemot TeliaSonera.  

 
”Jag håller Telia bakom ryggen – fortfarande.” 

 
Några tycker också att övergångserbjudandet var mycket generöst. 

Åsikter från resterande respondenter var spridda. ”De hade sagt att man 
skulle behålla de [kundtjänster] som presterade bäst, vilket vi gjorde – det 
kändes falskt; förändringar ligger i tiden; att vi skulle jobba i en ny 
organisation det kändes otryggt och var tungt; vi fick inte tillräckligt med 
information vad gäller vad som skull hända; Outsourcing var bättre än att 
bli nedlagd som några kundtjänster blev; Kanske man förstår att de var 
tvungna att göra så här” . 

Flertalet av de tillfrågade sa sig inte ha någon synpunkt på 
förfarandet vid outsourcing. Ett fåtal kunde inte se den ekonomiska 
vinningen med outsourcing - det måste vara dyrare att hyra in eller låna in. 
Samtidigt som samtliga var tacksamma för avtalet med Manpower.  
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Slutsatser jag drar av ovanstående resultat är vid tiden för 
outsourcing beskedet befann sig flertalet av respondenterna någonstans 
mellan reaktions- och bearbetningsfasen. De var mitt uppe i att försöka ta 
in betydelsen av nedläggningen – slutet på en 30 år lång relation.  

Krisprocessen var olika långt gången för medarbetarna vid tiden för 
outsourcingerbjudandet. Flertalet av medarbetarna kände sig oroliga inför 
framtiden. Hälften av respondenterna valde i oron att se möjligheter med 
förändringen, övriga visste inte hur de skulle gå vidare. 

Så hur upplevde medarbetarna beskedet om outsourcing? I det 
kaotiska tillstånd de befann sig i upplevdes erbjudandet som en lättnad. 
Arbetslöshet vid den här tiden var hög och att bli arbetslös på den egna 
orten var inget som var tilltalande 

Att välja att gå över till Manpower innebar en säkerhet i form av 
inkomst. Bemanningsföretag hade medarbetarna delvis egen kännedom om 
genom arbetskamrater som varit inhyrda till TeliaSonera. Skillnaden 
mellan att de två organisationerna som medarbetarna poängterade är att 
veta vad man arbetar med från dag till dag, till att inte veta på förhand. 
Även här skymtar medvetenheten om det nya respektive det gamla 
kontraktet fram. Försämringen av anställningsvillkor i form av färre 
semesterdagar, ingen bonus, inget arbetstidskonto och försämrat OB-
tillägg var det som upplevdes som värst. Flertalet uttrycker dock att helt 
självklart var det inte att gå över. Det var ett svårt beslut.   

 
Förslag till förbättringar 

 
Förslag till förbättringar som respondenterna hade inför en eventuell 

framtida outsourcing är: 
 

•  Ge all information samtidigt. Det förhindrar spekulationer och 
ger möjlighet för den anställde att överväga alla 
handlingsalternativ.  

 
•  Om Telia pga. Aktiebolagslagen har begränsad möjlighet att 

lämna ut information om tex. vilka orter som är berörda samt 
berätta detaljerat vad som skulle ske. På så sätt skulle 
medarbetarna själva vara mentalt förberedda och kunna göra 
val därefter. 

 
•  Ha stödpersoner på plats vid beskedet – det var mycket bra. 

 
•  Välj företag med långsiktighet. Tala starkt för det andra 

företaget och berätta att det är seriöst. 
  

Några direkta åsikter, om hur TeliaSonera skulle ha kunnat agera, 
hade inte medarbetarna. Däremot framkom, som tidigare nämnt, att 
respondenterna var glada för TeliaSoneras omtanke både vad gäller 
övergångssumman och avtalet med Manpower.  
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Även om TeliaSoneras uppsåt är gott, är budskapet dubbelt. Genom 
sitt agerande förmedlas tron på ”det gamla psykologiska kontraktet” i form 
av omhändertagande när det i själva verket är ”det nya psykologiska 
kontraktet” som är normgivande för företagets ursprungliga agerande dvs. 
nedläggning. Det är troligtvis därför känslan av oärlighet från företagets 
sida lever kvar bland respondenterna, trots allt.  
 
Rekommendationer 
 

TeliaSoneras Sveriges ledning och ledare bör vara tydligare i 
kommunikationen med medarbetarna vad gäller vilka normer och 
värderingar man använder sig av för att styra och utveckla företaget. På så 
sätt är både ledning och medarbetare införstådda i vilka förväntningar som 
är rimliga att ha på sin arbetsgivare/anställde och det blir lättare att 
undvika missförstånd och upplevda kontraktsbrott. Att de fd medarbetarna 
fortfarande känner sig förda bakom ljuset bör man ta som en lärdom inför 
framtiden. 

 
Styrkor och svagheter i studien 
 

Ett par faktorer som kan ha påverkat resultatet och analysen kan 
identifieras. Då jag har varit anställd i Telias kundtjänst, och är väl insatt i 
den miljö och verksamhet som respondenterna arbetat i, kan denna 
förförståelse ha påverkat tolkningen av respondenternas svar och därmed 
resultatet. 

Intervjuerna genomfördes via telefon när respondenterna befann sig i 
hemmiljö. Tiden för intervjun hade respondenten själv varit med och 
bestämt, vilket borde ha främjat både öppenhet och reducerat eventuell 
stress eftersom de befann sig i en trygg miljö. 

Telefonintervjuer är inte idealiskt för kvalitativa intervjuer då 
kroppsspråket och den ickeverbala kommunikationen mellan respondent 
och intervjuare uteblir. Dessa respondenter är dock professionella 
telefonkommunikatörer vilket gör att situationen inte är dem främmande.  

 Då närmare två och ett halvt år har passerat sedan förändringen ägde 
rum för respondenterna kan även tidsrymden ha inverkat på de upplevelser 
jag fått beskrivet för mig.  
 
Framtida forskning 
 

Intressant vore att i en större undersökning kartlägga hur tidigare 
Telia anställda upplever outsourcing eftersom resultatet inte går att 
generaliseras på hela populationen. Underlaget är för litet. Respondenterna 
i studien har en lång anställning i företaget. Frågan är om personer med 
kortare anställningstid skulle ha reagerat liknande. 
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Bilaga 1 - kontaktbrev 
 
 

 
 

Göteborg april 
2004 

 
Hej! 
 
Monika Isblad heter jag och är student vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 
HTU.  
Jag går näst sista terminen på programmet Arbets- och 
organisationspsykologi och skriver nu examensuppsats för TeliaSonera 
Sverige AB. 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tidigare teliaanställda 
kundtjänstmedarbetare har upplevt outsourcingen. 

 
 
För att kunna beskriva de anställdas upplevelse av outsourcingen behöver jag ta 
del av tidigare teliaanställdas erfarenheter. Jag kommer därför att kontakta ett 
antal/ett urval anställda för en intervju och Du kan bli en av dem. Därför vill jag 
informera följande: 
 
Intervjuerna kommer att ske vecka 16 och 17, före eller efter arbetstid. De görs 
över telefon och beräknas ta ca 1 timme. Med Din tillåtelse bandas samtalet. 
 
Informationen som kommer fram vid intervjutillfället kommer att sammanställas 
av mig, varken Telia eller Din nuvarande arbetsgivare kommer ha tillgång till 
materialet. Du är med andra ord anonym och Dina enskilda upplevelser kommer 
inte att gå att utläsa i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen är däremot en offentlig 
handling.   
 
 
Jag hoppas Du vill vara med i undersökningen! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Monika Isblad 
isblad@telia.com 
031-151022 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

Inledning 
 

 Presentation av mig – namn utbildning 
 Förklara syftet med intervjun och uppsatsen 
 Informera om hur resultatet kommer att behandlas – konfidentiellt , 

anonymt 
 
 

Frågeområden 
 

Förväntningar före nedläggningen 
  

• Du har tidigare varit anställd på Telia, när började du där? 
• Vad hade du för typ av anställning? 
• Vilka var dina förväntningar på Telia som arbetsgivare? 
• Vilka förväntningar upplevde du att Telia hade på dig?  
• Hur tyckte du det var att arbeta på Telia? 

 
− arbetsbelastning 
− utvecklingsmöjligheter 
− samarbete 
− anställningstrygghet 
− delaktighet 
− ledarskap  
− information 

 
Hur såg du på din framtid inom Telia? 
 

Reaktioner vid nedläggningen 
 

Den 17 oktober 2001 kom beskedet att du och dina kollegor på kundtjänsten 
skulle få sluta. 

 
• Hur kändes det? 
• Hur framfördes beskedet? Var informationen tillräcklig?  
• Vad hände med dina förväntningar? 
• Förändrade beskedet din syn på Telia? På vilket sätt? 
 

Manpower tar över 
 

I februari året 2002 fick du beskedet att kundtjänsten inte skulle läggas ner 
utan övertas av Manpower. 
 

• Berätta kort om hur du fick beskedet att din kundtjänst skulle övertas 
av Manpower och du behålla jobbet.  

• Vad tänkte du? 
• På vilket sätt innebar det en förändring? 
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• Hade du symtom på ohälsa i samband med beskedet? 
• Var det ett positivt eller negativt meddelande för dig just då? Berätta. 
• Vad upplevde du som positivt med att gå över till Manpower? 
• Vad upplevde du som negativt? 
• Förändrades din syn på Telia efter outsourcing-erbjudandet? På vilka 

sätt? 
• Har du en annorlunda syn på outsourcing förfarandet idag än när den 

genomfördes?  
 

Förslag till förbättringar 
 
Avslutningsvis undrar jag 

 
• Om Telia i framtiden behöver outsourca fler kundtjänster – vilka råd 

skulle du ge Telia för att få en bra övergång för medarbetarna?  
• Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
• Tack för att du deltog! 
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