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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva hur call centrer kan styra sin personal och 
identifiera hur avvägningen mellan inre och yttre effektivitet påverkar styrningen, samt 
att jämföra svensk och brittisk personalstyrning. För att besvara syftet har vi gjort 
fallstudier på två call centrer där vi genomförde personliga intervjuer med respektive 
platschef. För att ta reda på branschens arbetstagares synpunkter på personalstyrningen 
genomförde vi en intervju med deras fackliga ombud. Resultatet av vår empiriska 
undersökning jämförde vi sedan med hur den brittiska personalstyrningen beskrevs i 
teorin. 
 
Vi kom fram till att personalstyrningen karaktäriserades av prestationsmätning, regler 
och kontroller. Företagen försökte att balansera styrningen genom att arbeta med olika 
motivationshöjande aktiviteter. Personalen uppfattade kontrollen och mätningarna som 
mycket stressande och branschens personalomsättning låg högre än genomsnittet. Vi 
fann att företagen inte hade något större inflytande på den yttre effektiviteten i och med 
att tjänstens fulländade utseende till stor del fastställdes av företagens kund. Denna brist 
på inflytande anser vi är en av orsakerna till företagens höga koncentration på 
prestationsmätning och övervakning. I jämförelsen mellan svenska och brittiska företag 
fann vi att personalstyrningen till stor del liknade varandra. Den största skillnaden var 
att personalens prestationer i de brittiska call centren mättes mer och hade svårare mål 
att uppnå. 
 



 

ABSTRACT 
 
The purpose of this essay was to describe how Call Center companies can control its 
employees and identify how the balance between efficiency and effectiveness affects 
the management control. In addition the purpose was to compare Swedish and British 
control of employees. We carried out case studies at two Call Center companies, where 
we conducted personal interviews with the respective senior manager, for this purpose. 
We further conducted an interview with the union representative to be able to find out 
about the employees views of control in the industry. We compared the results of our 
empirical investigation with how the British control of employees was described in the 
theory.  
 
Our results showed that the control of employees was characterized by performance 
measurement, rules and supervision. The companies tried to balance the control by 
working with different activities in order to increase the motivation. The employees 
experienced the control and the measurements as very stressful and the labor turnover in 
the industry were higher than the average. We came to the conclusion that the 
companies did not have any larger influence on the effectiveness as a consequence of 
the fact that the performed service to a large extent was established by the companies 
customer. Our opinion is that this lack of influence is one of the reasons why the 
companies focus on performance measurements and supervision. We found that the 
control of employees to a large extent was similar in the comparison between Swedish 
and British Call Center companies. The biggest difference was that the employees in the 
British Call Center companies were measured more often regarding performance and 
had more difficult objectives to achieve. 
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1 INLEDNING 
 
Vi kommer i kapitlet nedan att ge en bakgrund i ämnet och ta upp intressanta problem 
som ligger till grund för vår uppsats för att i slutet av kapitlet visa vårt syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan början av 1900-talet har tjänstesektorn vuxit sig större än varumarknaden i i-
länderna (Grönroos, 1996). I dagens samhälle utgör tjänsteföretag en stor del av den 
totala marknaden, där vi dagligen konsumerar någon typ av tjänst. Tjänster tas som en 
självklarhet och det är endast då dessa misslyckas som vi inser hur beroende vi blivit av 
dem. (Hoffman & Bateson, 1997) Tjänster är en speciell typ av produkt som skiljer sig 
från varor i flera olika avseenden. Hoffman och Bateson (1997) fastslår vidare att en 
tjänst är immateriell. Tjänsten uppfattas mer som en prestation än ett ting samt att 
varken kunden eller säljaren kan se eller ta på den (ibid). Tjänster kännetecknas även av 
att de är oskiljaktiga, vilket innebär att tjänsten produceras, levereras och konsumeras 
samtidigt (Grönroos, 1996). Vidare är tjänster heterogena något som medför att 
upplevelserna blir olika från gång till gång (ibid). Det sista särdraget för tjänster är att 
de är förgängliga, vilket innebär att de konsumeras samtidigt som de produceras och går 
därför inte att lagra (Jobber, 1995). 
 
Teknologin möjliggör idag att två parter kan interagera och kommunicera blixtsnabbt 
trots att parterna befinner sig flera hundra mil ifrån varandra (Cohen, 2000). Detta har 
lett till att en relativt ny typ av tjänsteföretag växt fram, vars huvudverksamhet består av 
att sköta och utveckla kundrelationer på distans med hjälp av telefon och dator, ett så 
kallat call center (Smith, 2001). Enligt Miciak & Desmaris (2001) startades det första 
moderna call centret 1974. Idag är det en av de snabbast växande delarna av tjänste 
sektorn i Europa (Kinnie, Hutchinson, Purcell, 2000). Uppgifterna för ett call center kan 
variera från enkla standardiserade frågesvar och marknadsundersökningar till avancerat 
kundstöd (Cohen, 2000). Grovt kan call centrer delas in i två kategorier. ”Outsource 
Call Centers” är företag som för annans räkning på entreprenad hanterar inkommande 
och utgående samtal. ”Inhouse Call Centers”, call center verksamhet som bemannas och 
drivs av ett företag med egen personal och egna resurser. (ibid) Med ett call center i 
denna rapport menar vi ett outsourcat call center.  
 
Det finns många definitioner av outsourcing, vår uppfattning av outsourcing bygger på 
Greavers (1999) definition. Outsourcing innebär att företag lägger ut valda funktioner 
eller delar av produktionsapparaten eller tjänster på externa leverantörer istället för att 
sköta uppgiften inom företaget (ibid). Målet med outsourcing är att öka 
verksamhetseffektiviteten och på så sätt även stärka företagets marknadsposition (Engle, 
2002). Outsourcing innebär även att nya utmaningar uppstår i form av bland annat 
kontrollförlust och osäkrare kostnadsförståelse (ibid). En outsourcad call center lösning 
istället för en inhouse lösning ger enligt Cohen (2000) en rad fördelar. Han menar att de 
främsta är kostnadsinbesparingar genom att investeringarna blir lägre och de fasta 
kostnaderna blir mindre.  
 
 

1.2 Problemdiskussion   
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Kundens kontakt med företaget sker ofta enbart via call centrer menar Friedman (2001), 
det är därför nödvändigt att call centrets prestationer stämmer väl överens med 
företagets övergripande strategier för verksamheten. Call centrer har även ett signifikant 
inflytande på företagens strategiska affärsbeslut och marknadsföring, i och med dess roll 
i företagets front (ibid). När kundens kontakt med ett företag går via ett call center, 
påverkas företagets produkt utifrån hur kunden upplever resultatet av interaktionen med 
call centret (Kinnie et al, 2000). Smith (2001) menar att ett väl fungerande call center 
genererar konkurrensfördelar till organisationen medan ett dåligt fungerande call center 
kan medföra katastrofala följder för företaget, som till exempel en missnöjd kund. call 
centrer har därför blivit en viktig del i många företags verksamhetsstrategier (ibid). 
Styrningens utformning menar Friedman är en avgörande faktor för call centrets 
framgång. 
 
Enligt Simons (1995) är styrning formella informationsbaserade rutiner och procedurer 
som ledningen använder sig av för att bibehålla eller förändra mönster inom 
organisationens verksamhet. Styrningen handlar sålunda om att målinrikta och 
samordna verksamheten så att hög effektivitet uppnås (Bruzelius och Skärvad, 2000). 
Balans är ett nyckelbegrepp för styrningen, det gäller att åstadkomma en sådan balans 
mellan måluppfyllelse på kort och lång sikt så att den långsiktiga måluppfyllelsen 
maximeras (Ewing & Samuelsson, 1998). Även balansgången mellan inre1 och yttre2 
effektivitet är en central del för verksamheten och graden av effektivitet reflekteras av 
relationen däremellan menar Karlöf (2001). Enligt Anthony & Govindarajan (2001) bör 
styrningen vara utvecklad så att hög målöverensstämmelse uppnås, med 
målöverensstämmelse menas att målen hos organisationens individer stämmer överens 
med organisationens övergripande mål. Författarna menar vidare att styrningen är ett 
viktigt verktyg för att leda organisationen mot de redan uppsatta strategiska målen. För 
att få de anställda att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt krävs ofta någon form 
av påverkan från företagsledningen (Anthony & Govindarajan 2001). Påverkan kan ske 
i olika former, Holmström (1995) sorterar in styrformerna i tre huvudtyper: målstyrning, 
självstyrning och direktstyrning. 
 
Robert Simons (1995) förklarar styrningen i en organisation genom att dela upp den i 
fyra olika element, värdeskapande system, interaktiva styrsystem, gränsdragande system 
och diagnostiska styrsystem. Dessa fyra element bildar motståndkrafterna, gas och 
framåttänkande samt broms och kontroll i en strategisk implementering (ibid). Simons 
menar att uppnås balans mellan styrsystemselementen kan det leda till förbättringar för 
företaget som till exempel ökad lönsamhet.  
 
Call centrer karaktäriseras ofta av intensiva kontrollsystem, där individer och 
arbetsgrupper regelbundet och rutinmässigt mäts (Miciack & Desmarais, 2001). Det är 
ofta ”hårda” kvantitativa mätningar av kundens väntetid, samtalets längd et cetera. 
Personalen övervakas så att deras agerande överensstämmer med det standardiserande 
arbetssättet, det vill säga manuset som ledningen fastställt. Mätningarna knyts ofta ihop 
med bonus- eller belöningssystem. (Kinnie et al, 2000) En person som känner stor 
tillfredställelse i arbetet blir mer motiverad till att göra ett ännu bättre arbete, ett väl 
fungerande belöningssystem bidrar till att förstärka motivationen hos personalen och det 
kan i sin tur leda till en ökad effektivitet (Svensson, 2001). Svensson (2001) menar 
vidare att ett dåligt utformat belöningssystem kan leda till oönskade negativa effekter 
för företaget.  
 
                                                 
1 Att göra saker rätt (Ewing & Samuelsson, 1998). 
2 Att göra rätt saker (Ewing & Samuelsson, 1998). 
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Frånvaro frekvensen och personalomsättningen i call center branschen är högt över vad 
som är normalt för kontorsverksamhet. Call centrets karaktär har lett till jämförelser 
med taylorismens tankegångar om hård kontroll och att arbetaren bara är en kugge i 
maskineriet. (Kinnie et al, 2000) Vanliga problem inom call center organisationer är 
monotona arbetsuppgifter, hög arbetsintensitet och integritetskränkande kontrollmetoder 
(SOU 1999). Smith (2001) menar att ett fungerande teamarbete, utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter samt ett ökat samspel mellan personal och ledning kan hjälpa till 
att övervinna ovan nämnda problem.  
 
Det finns motsägelser i call centrer mellan hur personalen styrs och kontrolleras och det 
agerande som krävs av personalen för att ge hög service och hög kundnöjdhet. 
Personalens snabbhet mäts, samtalens längd och mängd samtidigt som personalen måste 
uppfylla kundens krav på kvalitet. (Kinnie et al, 2000) Hur styr företagen för att uppnå 
balans i personalstyrningen? Vilken påverkan har den inre och yttre effektivitet på 
styrningens utformning? Finns det någon skillnad mellan den svenska och den brittiska 
styrningen av personalen? Hur uppfattar arbetstagarsidan styrningens utformning?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur svenska call centrer kan styra sin personal. 
Att identifiera hur avvägningen mellan inre och yttre effektivitet påverkar styrningen 
och att jämföra svensk och brittisk styrning av personal i call centrer. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de val vi gjort angående forskningsansats och 
undersökningsansats. Vidare beskriver vi vårt val av fallstudieföretag, hur vi samlat 
litteratur och datainsamlingsmetod för att slutligen beskriva analysmetod och vilka 
metodproblem vi stött på under arbetets gång.   
 

2.1 Forskningsansats 
 
I denna uppsats har vi utgått från befintliga teorier om styrning. Teorierna har vi sedan 
använt för att göra en empirisk studie av call centrer. Resultatet som framkom av vår 
empiriska undersökning prövade vi mot teorierna för att se om det överensstämde med 
varandra. Detta arbetssätt för teoriutveckling förklarar Holme & Solvang (1997) som 
deduktivt. Deduktiv forskning innebär att hypoteser formas utifrån tidigare teorier, med 
avsikt att jämföra med verkligheten. Resultaten ska åstadkommas med logisk 
härledning. (ibid) Den deduktiva ansatsen ansåg vi vara mest lämplig för att besvara 
vårt syfte.  
 
De slutsatser vi kommit fram till från intervjuerna bygger på de svar respondenterna 
lämnat till oss. Respondenternas svar bygger på deras subjektiva bedömningar av 
verkligheten. Individer uppfattar verkligheten på olika sätt och samma individ kan 
uppfatta den olika vid skilda tidpunkter. Det innebär att vad som är verklighet bygger på 
människans personliga uppfattning. Detta metodsynsätt är enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) ett aktörsynsätt. Aktörsorienterade studier innebär att fokus ligger på enskilda 
aktörer och hur deras verklighetsuppfattningar, värderingar, motiv och 
föreställningsramar styr beslut, handlingar och agerande (ibid).  
 
För att på bästa sätt erhålla den information vi sökte gick vi in på djupet i 
undersökningsobjektet. För att besvara vårt syfte lämpade sig ett kvalitativt synsätt bäst, 
eftersom att vi ville studera ett fåtal call centrer i en mängd avseenden, vi har också 
studerat dessa objekt djupgående för att öka förståelsen och för att få en helhetsbild av 
ett call centers verksamhet. (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden baserar 
sina slutsatser på mjuka data som exempelvis arbetstrivsel eller god funktion (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1997). Centralt i kvalitativa studier är att genom 
informationssökning erhålla en djupare förståelse för helheten (Lundahl & Skärvad, 
1999). Enligt Kumar (1999) klassificeras undersökningar som kvalitativa om det 
primära målet är att beskriva en situation, en händelse eller ett problem och analyser 
genomförs för att fastställa variationen i situationen utan att försöka kvantifiera den.  
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Fallstudier inriktar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 
uppträder i denna speciella undersökningsenhet (Denscombe, 2000). Vad som dock bör 
uppmärksammas vid fallstudier är att det inte går att dra några generella slutsatser 
utifrån resultatet, utan endast få en bild av hur det ligger till i de specifika fallen (Holme 
& Solvang, 1997). Vår avsikt var att gå in på djupet och den information vi önskade att 
ernå var av beskrivande och förklarande karaktär. Det passade då bra att göra en 
fallstudie. 
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2.3 Val av fallstudieföretag 
 
Som tidigare nämnts är vårt syfte att beskriva styrningen av personal i call centrer. Vi 
hade för avsikt att studera företag med likartad storlek och tjänsteutbud. Detta för att 
möjliggöra jämförelser mellan företagen. Vår målsättning var att intervjua företag med 
cirka 100 anställda. Vi började sökningen efter företag med att begränsa oss till 
Norrbotten. Sökningen gjorde vi i databasen Affärsdata. Sökningen resulterade i tre 
träffar som uppfyllde våra mål. Vi kontaktade de tre företagen och var varmt välkomna 
på två av dem vilket resulterade i att vi har studerat Excellent e-service i Piteå och 
Telepass i Gällivare som är två norrbottniska call centrer. 
 

2.4 Litteratursökning 
 
För att få inblick och förståelse i hur ett call center styr sin verksamhet och vad det finns 
för teorier och tidigare gjord forskning utav ämnet, gjorde vi en litteraturstudie. Vi 
studerade artiklar och böcker som skrivits i ämnet. Litteraturen sökte vi via Lucia och 
Libris vilket resulterade i att vi fann böcker relevanta för vårt ämne främst på Luleå 
Universitetsbibliotek, men även på Luleå Stadsbibliotek och på Skeribi. Litteratur i 
form av artiklar erhöll vi genom sökning på databaser, främst via Ebsco, men även via 
Emerald, Affärsdata och Econlit. De sökord som vi använde oss utav var call center, 
contact center, styrning, ekonomistyrning, effektivitet, interaktion, kultur, 
kommunikation, intern marknadsföring, prestationsmätning, belöningssystem och dess 
motsvarigheter på engelska. Av den teori som framkom av dessa sökningar utvecklade 
vi en problemdiskussion som slutade i ett syfte och med det syftet i åtanke utformade vi 
den teoretiska referensramen. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod  
 
Den empiriska delen grundades på data som vi fick fram genom personliga intervjuer 
med platschefen Bengt-Åke Andersson på Excellent e-service i Piteå och med 
platschefen Johan Rova på Telepass i Gällivare. Platschefen är ansvarig för den dagliga 
driften och har kunskap om alla delar av företaget. Vi fann det därför lämpligt att 
intervjua personen på denna position. För att ta del av call center branschens 
arbetstagares synpunkter intervjuade vi call center ombudsmannen Roger Andersson 
som jobbar på tjänstemannaförbundet HTF i Luleå. HTF har ett kollektivavtal med 
branschen sedan sex år tillbaka. Roger Andersson är HTFs kontakt med call centren i 
Norrbotten och har själv ingått i den projektgrupp som 1999 och 2001 utredde 
arbetstagarnas förhållande i branschen. Genom att vi utförde personliga intervjuer gav 
det oss möjligheten att erhålla en mer detaljerad information och mera djupgående 
insikter. Denscombe (2000) menar att det finns flera olika fördelar med personliga 
intervjuer förutom att den är lätt att arrangera så är den även lätt att kontrollera. 
Intervjuaren kan ledsaga respondenten genom intervjuprogrammet, det finns även 
möjlighet att ställa komplexa frågor och följdfrågor (ibid). Dahmström (1996) menar att 
detta bidrar till att eventuella tolkningsfel kan minimeras. För att en jämförelse av 
svaren skulle underlättas utgick vi från en intervjuguide (se Bilaga 1 och 2) som vi 
utvecklade i förväg. Frågorna i intervjuguiden framställdes utifrån den teoretiska 
referensramen för att frågorna skulle vara relevanta och för att svaren skulle kunnas 
analyseras mot teorin. Innan vi utförde intervjuerna granskade vår seminariegrupp med 
handledaren Mats Westerberg i spetsen frågeställningarna och kom med synpunkter.  
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Vid intervjutillfällena utgick vi från intervjuguiden och utifrån de svar som erhölls 
ställde vi följdfrågor så att intervjuerna skulle få högre användbarhet. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser och varade i ungefär en 
timme. Som hjälpmedel använde vi en bandspelare för att undvika missuppfattningar 
och felcitat. 
 

2.6 Analysmetod 
 
Simons (1995) styrmodell förklarar styrningens komponenter i ett företag, denna modell 
har vi anpassat till styrning av personal i ett tjänsteföretag. Till varje av modellens fyra 
styrelement har vi applicerat relevanta påverkande styrteorier samt dess inverkan på 
företagets inre och yttre effektivitet. Av denna teoretiska bild tillverkade vi en 
analysmodell. Utifrån analysmodellen har vi jämfört resultaten av vår empiriska 
undersökning angående hur Excellent e-Service och Telepass styr sin personal och hur 
branschens arbetstagarsida ser på styrningen. Slutligen jämförde vi den brittiska 
personalstyrningen i call centrer med Excellent e-Service och Telepass styrning.  
 

2.7 Metodproblem  
 
Enligt Merriam (1994) syftar all forskning till att producera giltiga och hållbara resultat 
på ett godtagbart sätt. Denscombe (2000) menar att frågorna beträffande objektivitet, 
tillförlitlighet och validitet är lika viktiga för kvalitativ forskning som för andra 
tillvägagångssätt. För att förbättra undersökning och minska dessa metodproblem var 
det viktigt att frågorna uppfattades rätt av respondenterna och att vi uppfattade 
respondenternas svar korrekt. Vår intervjuguide förhandsgranskades av våra kollegor 
och av vår handledare för att minimera feltolkningar hos respondenterna. Innan 
intervjutillfället informerade vi respondenterna och förberedde dem grundligt om vårt 
syfte och frågeställningarnas ämnesområden.  
 
Vi försökte använda oss av öppna frågeställningar för att inte styra riktningen på 
respondenternas svar. Ansåg vi oss inte ha fått tillräckligt uttömmande svar försökte vi 
istället omformulera eller ställa följdfrågor. I och med att vi använde oss av personliga 
intervjuer gavs det möjlighet för oss att säkerhetsställa att vi uppfattat respondentens 
svar korrekt. Även respondenten hade möjlighet att be oss utveckla och förklara frågor 
som inte förstods av denne. En nackdel med personliga intervjuer är enligt Denscombe 
(2000) intervjueffekten, det är inte alltid uttryck och handling stämmer överens. Vad 
människor säger att de gör, vad det säger att de föredrar och vad de säger att de tänker, 
kan inte med automatik förmodas återspegla handlingen.  
 
Tack vare att vi spelade in intervjuerna hade vi möjlighet att säkerställa korrektheten i 
svaren även efter intervju tillfället. Sedan vi renskrivit intervjuerna rapporterade vi 
intervjuresultatet till respondenterna och gav dem möjlighet att ta del av resultatet för att 
kommentera eventuella felaktigheter. 
 
Ett övrigt problem vi har haft är om de svar vi mottagit är ärliga. Vi fick känslan att 
respondenterna undanhöll information och gav en bättre bild av styrningen än vad 
verkligheten är. Detta tror vi till stor del berodde på den negativa uppmärksamhet som 
media belyst call centrer med den senaste tiden. Samtidigt som Roger Andersson i sitt 
ämbete på HTF kan ha kommenterat call center branschen väl så negativt. För att 
förbättra undersökningen skulle vi behövt tillgång att studera företagen under längre tid 
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än den timme respondenterna hade möjlighet att sätta av till oss. En del av detta 
problem löste vi genom att skapa access till att få återkomma till respondenterna även 
efter intervjutillfället. 
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3 TEORI 
 
Vi inleder kapitlet med att förklara vad begreppet styrning innebär, vidare förklarar vi 
Simons styrmodell och omarbetar den till personalstyrning. Vi avslutar med att reda ut 
begreppen inre och yttre effektivitet och beskriver hur brittiska Call Centers styr sin 
personal. 
 

3.1 Inledande om styrning 
 
Det är individerna som får saker och ting gjorda i en organisation menar Bruzelius & 
Skärvad (2000). Att styra innebär att vidta mått och steg för att säkerställa att enskilda 
medarbetare gör det som är bäst för organisationen så att organisationen uppnår sina 
mål (ibid). Individerna i organisationen har sina egna personliga mål, det är inte 
nödvändigtvis att de överensstämmer med organisationens mål. Det centrala syftet i ett 
ekonomistyrningssystem är att säkerställa högsta möjliga nivå av målöverensstämmelse. 
(Anthony & Govindarajan 2001) Anthony & Govindarajan (2001) definierar 
målöverensstämmelse med att handlanden som individer utför i eget självintresse är ett 
handlande som också är i linje med företagets bästa.  
 
Ewing & Samuelsson (1998) menar i sin bok Styrning med balans och fokus att balans 
är ett nyckelbegrepp för styrning. Det gäller således att åstadkomma en sådan balans 
mellan måluppfyllelse på kort och på lång sikt att den långsiktiga måluppfyllelsen 
maximeras (ibid). Företaget måste dessutom fokusera styrningen menar Ewing & 
Samuelsson. Fokuserar hela företaget på en aspekt, till exempel produktivitet, under en 
viss period och sätter upp mål att åstadkomma förbättringar i just detta avseende, så 
erhålls ett starkt intresse och engagemang i företaget. (ibid) För att få de anställda att 
utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt krävs ofta någon form av påverkan från 
företagsledningen (Anthony & Govindarajan 2001). Med påverkan avses på vilket sätt 
styrningen sker och vilken handlingsfrihet den som styrs har (Bruzelius & Skärvad 
2000). Holmström (1995) sorterar in styrformerna i tre huvudtyper: målstyrning, 
självstyrning och direktstyrning.  
 
Bruzelius & Skärvad (2000) menar att styrning i en bred bemärkelse inte endast 
omfattar de medvetet utformade styrsystemen utan omfattar allt som påverkar 
medarbetarens agerande och beteende. Det är därför viktigt att välja och utforma 
styrsystem med stor urskillning och eftertanke så att de verkligen utnyttjas (ibid). 
 

3.2 Simons styrmodell  
 
Robert Simons (1995) förklarar styrningen i en organisation genom att dela upp den i 
fyra olika element, värdeskapande system, interaktiva styrsystem, gränsdragande system 
och diagnostiska styrsystem. Vi presenterar Simons styrmodell Four Levers Of Control 
i Figur 1. Modellen utgår från företagets verksamhetsstrategier.  
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Figur 1: Strategisk styrmodell Controlling Business Strategy: Key Variables to Be 
Analyzed (efter Simons, 1995 s 7) 
 
Interaktiva styrsystem (interactive control system) menar Simons (1995) är det formella 
styrsystemet som ledningen använder för att involvera underordnande regelbundet och 
personligt i företagets beslutsfattande. Styrsystemet används för att stimulera lärande 
inom organisationen. Detta för att förbättra företagets förmåga att upptäcka nya 
möjligheter, i omgivningen samt eliminera osäkerheter.(ibid) Enligt Simons så är tanken 
att de anställda ska fungera som väderballonger med uppgift att känna av omgivningen, 
agera som känselspröt åt företaget. Informationen förmedlas och diskuteras med störst 
behållning genom ansikte mot ansikte möten mellan överordnade, underordnade och 
jämlikar (ibid). Genom dialogen och debatten som kommer av interaktionen så menar 
Simons att det ofta uppstår nya strategier.  
 
De system företagets ledning använder sig utav för att kommunicera ut företagets 
grundläggande värdehöjande värderingar till företagets anställda, har Simons (1995) 
döpt till värdeskapande system (beleifs system). Ledningen gör de anställda 
uppmärksamma på hur företaget skapar värde för kunden, vilken prestationsnivå 
företaget strävar efter och hur de anställda förväntas hantera interna och externa 
relationer (ibid). 
 
Gränsdragande system (boundary system) menar Simons (1995) handlar om att 
ledningen stadgar vad de anställda inte får göra. Gränserna består av fastställda 
bestämmelser för personalen, regler hur de ska uppföra sig, aktiviteter som är utanför 
gränserna. En överträdelse av gränserna följs väldigt ofta av en bestraffning. (ibid) 
Enligt Simons så är syfte med detta att tydligt klargöra för företagets personal att en 
överträdelse är allvarligt och inte är accepterbart. Det huvudsakliga syftet med 
gränsdragningen är att skydda företaget från ej önskade händelser och problem (ibid).  
 
Enligt Simons (1995) så använder sig de flesta företag av ett diagnostiskt styrsystem 
(diagnostic control system) för att hjälpa ledningen att spåra individernas, 
avdelningarnas och produktionsfaciliteternas framåtskridande mot företagets strategiska 
viktiga mål. Syftet med ett diagnostiskt styrsystem är enligt Simons att när väl 
företagets mål är fastställda och när en handlingsplan för de anställda utarbetats, så kan 
ledningen koncentrera sig på annat medan processen rullar vidare mot företagets 
uppsatta mål. Ledningen tjänar på att använda en varietet av diagnostiska verktyg såsom 
lönsamhetsplaner, budgetar och strategiska mål (ibid). 
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3.3 Simons styrmodell vid personalstyrning 
 
För att förklara hur call centrer styr personalen har vi valt att utgå från Robert Simons 
styrmodell. Istället för att utgå ifrån styrning av den strategiska verksamheten har vi 
anpassat Simons styrmodell till styrning av personal. Till varje element har vi applicerat 
relevanta teorier, syftet är att på ett överskådligt sätt försöka förklara vilka faktorer som 
påverkar styrningen av personal och hur detta kan kopplas till Simons styrmodell. Vi 
försöker även visa på hur olika element i Simons styrmodell kan påverka företagets 
fokusering på inre och yttre effektivitet. 
 

3.3.1 Inre och yttre effektivitet 
 
Effektivitet kan definieras på många olika sätt forskare skiljer ofta mellan inre och yttre 
effektivitet. Bruzelius & Skärvad (2000) menar att den inre effektiviteten mäter 
relationen mellan producerad output och resursinsatsen. Inre effektivitet handlar om att 
producera på rätt sätt, att göra saker rätt. Inre effektivitet brukar mätas i termer av 
kostnadseffektivitet och produktivitet och gäller förmågan att hushålla med resurser för 
att producera en viss vara eller tjänst. (ibid) Yttre effektivitet är ett bredare begrepp här 
försöker företagen bedöma graden av måluppfyllelse i relation med resursinsatsen, 
Ewing & Samuelsson (1998) beskriver den yttre effektiviteten genom att producera rätt 
saker. Hög yttre effektivitet innebär enligt Ewing & Samuelsson att prestera goda 
resultat och nå eller komma nära de uppsatta målen. Figur 2 visar överskådligt 
sambandet mellan inre och yttre effektivitet. 

 
 
Figur 2: Effektivitetsbegreppet (efter Ewing & Samuelsson, 1998 s. 59)  
 
Förbättrad yttre effektivitet erhålls normalt när den inre effektiviteten ökar, men så är ej 
alltid fallet. Om den ökade produktionen inte kan säljas kan visserligen den inre 
effektiviteten öka, men lönsamheten och den yttre effektiviteten minskar för företaget. 
(Ewing & Samuelsson, 1998) Bruzelius & Skärvad (2000) menar att inre och yttre 
effektivitet tillsammans ger organisationens totala effektivitet. Den yttre effektiviteten 
utgör cirka 80 procent av den totala effektiviteten, Bruzelius & Skärvad menar att det är 
viktigt att göra saker och ting rätt men det är långt viktigare att göra rätt saker. Karlöf 
(2001) anser att graden av effektivitet speglas av relationen mellan inre och yttre 
effektivitet. Avvägningen och balansgången mellan inre och yttre effektivitet blir därför 
det centrala för verksamheten (ibid). Ewing & Samuelsson (1998) menar som Karlöf att 
avvägningen mellan inre och yttre effektivitet är en viktig uppgift för ledningen, det 
gäller att uppnå balans mellan strukturella förändringar och de löpande 
produktivitetsmässiga förändringarna. I Figur 3 presenteras vikten av att balansera den 
inre och den yttre effektiviteten.  
 
 

 Efterfrågan Marknad  Output  Verksamhets 
processen   

Input  

Inre effektivitet

Yttre effektivitet
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Figur 3: Balans mellan inre och yttre effektivitet (Efter Karlöf, 2001 s. 62) 
 

3.3.2 Interaktivt styrsystem 
 
I delen interaktiva styrsystem beskriver vi hur företag kan agera för att skapa en väl 
fungerande interaktion och hur styrningen kan vara utformad för att framkalla goda 
möjligheter för företaget. Ett bra interaktivt styrsystem kan leda till att företaget 
producerar produkter som marknaden efterfrågar och på så sätt ökar främst företagets 
yttre effektivitet. I Figur 4 visar vi de teorier som påverkar det interaktiva styrsystemet. 
 

Figur 4: Interaktivt element vid personalstyrning 
 

3.3.2.1 Interaktion 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är det viktigt i en föränderlig och dynamisk 
miljö att skapa en lärande organisation i företaget för att överleva. Enligt Bruzelius och 
Skärvad (2000) kännetecknas lärande organisationer av att medarbetarna i dem tidigt 
upptäcker problem, snabbt identifierar felaktigheter och misstag och korrigerar dessa, 
samt att medarbetarna ständigt är på jakt efter nya eller bättre arbetsformer, 
arbetsrutiner eller på ett mer övergripande plan nya eller bättre affärsidéer och 
strategier. Anthony & Govindarajan menar att det interaktiva styrsystemets 
huvudsakliga mål är att främja skapandet av en lärande organisation. Användningen av 
det interaktiva styrsystemet menar Simons (1995) leder till att företaget snabbt uppfattar 
ändringar i omgivningen, ökar företagets förståelse för händelser inom och utom 
företaget. Simons menar vidare att styrsystemet förstärker personalens engagemang för 
företagets handlingsplan. Enligt Anthony & Govindarajan har interaktiva 
kontrollsystem följande kännetecken: 
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• Fokus är på information som har betydelse för företagets strategiska osäkerheter. 
• Ledningen tar information som kommer fram seriöst och allvarligt. 
• Överordnade, underordnade och jämlikar inom organisationen träffas och förklarar och 

diskuterar vilka följder informationen kan få för framtida strategiska initiativ. 
• Sammankomsterna har debatt karaktär och det diskuteras företagets förutsättningar och 

lämpliga åtgärder. 
 
Simons (1995) menar att ledningen främjar det interaktiva styrsystemet genom att visa 
personlig och daglig uppmärksamhet till de anställda. Bruzelius & Skärvad (2000) anser 
att det finns två grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
individerna i en organisation ska lära sig; att de erhåller feedback på vad de gör och att 
organisationen tillåter individerna att utforska och pröva på nya metoder och 
angreppssätt. Enligt Osborn (1998) leder ett lyckat interaktivt kontrollsystem till att 
företaget maximerar och håller en konstant uppmärksamhet, som i sin tur leder vidare 
till att nya strategier kan växa fram.  
 
En grundförutsättning för att organisatorisk inlärning ska kunna ske är enligt Bruzelius 
& Skärvad (2000) att individerna i en organisation lär. Men individuell inlärning i 
organisationer övergår till att bli organisatorisk inlärning först när denna inlärning 
kommuniceras till andra individer i organisationen, och dessa börjar tillämpa och 
utnyttja de vunna erfarenheterna och insikterna (ibid). Bruzelius & Skärvad menar att 
organisatorisk inlärning till stor del är en fråga om kommunikation, det vill säga att 
individernas inlärning måste göras tillgänglig för andra i organisationen. 
 

3.3.2.2 Målstyrning 
 
Målstyrning förklaras enligt Bruzelius & Skärvad (2000) med att den styrda enheten 
eller individen ges mål att uppnå. Företagets övergripande mål bryts ner till mer 
lättförståeliga mål på både individ- och enhetsnivå. Målstyrning innebär att ledningen 
genom formella planer leder och följer upp verksamheten. Genom målstyrning påverkas 
inte själva utförandet utan enbart slutmålet. Vilka medel som ska användas för att nå de 
uppsatta målen anges inte. (Holmström 1995) Enligt Bruzelius & Skärvad måste de som 
styrs vara informerade om vilka mål som ska nås samt kunna påverka resultatet. Vidare 
måste ledningen kunna mäta måluppfyllelsen (ibid). Enligt Holmström (1995) handlar 
ledningens kontroll och uppföljning om att undersöka huruvida de uppsatta målen har 
uppnåtts eller inte. Kontrollen och uppföljningen handlar inte om att undersöka hur 
målen att uppnåtts (ibid).  
 

3.3.2.3 Självstyrning 
 
Självstyrning innebär att de anställda själva utifrån sina egna bedömningar får styra 
verksamheten utan att de överordnade går in och ger instruktioner (Anthony & 
Govindarajan 2001). Holmström (1995) förklarar självstyrning som verksamheter där 
olika enheter genom icke hierarkisk kommunikation eller ömsesidig anpassning 
kommer överens om ett framtida agerande som löser gemensamma problem och 
beroenden. Den styrda enheten har enligt Bruzelius & Skärvad (2000) stor 
handlingsfrihet och rätt att sätta sina egna mål. Styrformen är lämplig och möjlig när de 
anställda har kunskap om vilka mål de ska uppnå och hur detta ska gå till. Samt när 
medarbetarna har motivation och engagemang att självständigt utföra sina 
arbetsuppgifter och uppdrag. (ibid) Ledningens information kommer från rapporter, 
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direkta kontakter och genom planering. Uppföljning av verksamheten sker genom 
självkontroll och utvärderingar. (Anthony & Govindarajan, 2001)  
 

3.3.2.4 Styrning med 
 
Boland (1979) förklarar styrning med med att fokus ligger på genomförandefasen, på 
själva processen och inte på beslutsfattandet. De som svarar för genomförande av 
besluten måste involveras i beslutsfattandet och vara aktiva i styrprocessen, styrande 
och styrda samspelar och påverkar varandra i dialog (ibid). Styrning med karaktäriseras 
enligt Scott (1998) av en platt organisation med fokus på informella interaktioner och 
organisatoriskt beteende med ett stort inslag av informella kommunikationer. Enligt 
Boland förekommer det inte enbart flöde av information från ledningen, utan det fordras 
även att individen själv aktivt inhämtar nödvändig information. 
 

3.3.3 Värdeskapande system  
 
I det värdeskapande elementet redogör vi hur företagen kan påverka klimatet på 
arbetsplatsen för att stärka företaget och för att motivera företagets anställda. Ett 
fungerande värdeskapande system kan fokusera personalen på att producera rätt saker 
vilket leder till att framförallt företagets yttre effektivitet stärks. I Figur 5 visar vi de 
teorier som påverkar det värdeskapande systemet. 

 
Figur 5: Värdeskapande element vid personalstyrning 
 
 
 

3.3.3.1 Företagskultur 
 
I alla organisationer finns en mer eller mindre distinkt kultur. Med ett företags kultur 
menas enligt Bruzelius & Skärvad (2000) företagets inre liv det vill säga sättet att leva, 
tänka, handla och vara i företaget. Det är inte lätt att exakt precisera vad en 
företagskultur består av, några viktiga beståndsdelar är emellertid idealmål, 
dominerande idéer och värderingar, signifikanta aktörer och förebilder, normer och 
regler samt informella kommunikationskanaler (Bruzelius & Skärvad, 2000). Kulturen 
speglar inte bara företagets liv utan påverkar även dess framgång (Bruzelius & Skärvad, 
2000).  
 
Möjligheten att skapa, påverka och förändra företagskulturen är en betydelsefull och 
viktig uppgift för företagsledningen (Alvesson & Berg 1988). Schein (1992) menar att 
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en företagsledning påverkar företagskulturen och dess förankring i organisationen 
genom att uppmärksamma och belöna, fördela resurser, vara en förebild för de 
anställda, hanterar kritiska händelser och bestämma vilka kriterier som används vid 
rekrytering, uttagningar och befordringar. Alvesson & Berg (1988) menar att likaväl 
som ett företags överlevnad och framgång kräver en riktig strategi och en fungerande 
organisationsstruktur, så måste även företaget ha en lämplig kultur, som gör att 
personalen i nödvändig utsträckning omfattas av normer som prioriterar beteende som 
är i linje med företagets mål och strategi. Att utveckla och bygga ett företags kultur kan 
därför vara ett kraftfullt sätt att påverka företagets effektivitet, vitalitet och 
innovationsförmåga (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 

3.3.3.2 Kommunikation  
 
Kommunikation beskrivs ofta som överföring av information, idéer, åsikter och känslor 
från en person eller grupp till en annan (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Larsson & 
Rosengren (1995) beskriver hur företagets information ska vara utformad med fyra ord, 
öppen, snabb, saklig och ärlig. Internkommunikation innefattar all information och 
kommunikation om jobbet och arbetsplatsen inom ett företag (ibid). För mycket 
kommunikation är lika fel som för lite (Erikson, 1992). Svårigheten i den interna 
dialogen är att finna den optimala nivån på flödet (ibid). Bra kommunikation gör att alla 
anställda får en gemensam referensram och kan få motsättningar inom organisationen 
att minska, medan dålig kommunikation kan öka ryktesspridningen och kan ge en 
negativ bild av företagsledningens kompetens (Larsson & Rosengren, 1995). Erikson 
(1992) menar att några av orsakerna till att företaget arbetar med intern kommunikation 
är att den skapar enighet om mål, skapar motivation, minskar personalomsättningen, 
bidrar till personlig utveckling och kan även bidra till bättre resultat och ökad 
lönsamhet. Kommunikation är en av de processer som binder samman en organisation 
och kommunikationen sprider viktig information som blir underlag för beslut som fattas 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 

3.3.3.3 Intern marknadsföring 
 
Med intern marknadsföring finns en önskan att skapa arbetstrivsel, motivation och ett 
engagemang i arbetet (Dunne & Barnes, 2000). Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) 
har identifierat de viktigaste grundläggande medlen för en fungerande intern 
marknadsföring. Dessa är bland annat ledningsstilar och ledare, fungerande 
kommunikation, motiverande personpolitiska medel samt system och materiella faktorer 
på arbetsplatsen (ibid). Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson skapas arbetsglädje i ett 
företag om ledningen är delaktig i verksamheten, informerar och engagerar personalen 
och uppmuntrar goda prestationer. Konstruktiv kritik genom kommunikation till 
underställd kan vara ledningens sätt att skapa ett öppet och uppmuntrande internt klimat 
(Grönroos, 1990). Gemenskapsfrämjande aktiviteter i form av personalfester, jippon och 
utflykter bidrar till att förbättra stämningen inom företaget då personalen får en 
möjlighet att umgås på ett avslappnat sätt utanför företaget (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). Om det interna klimatet är dåligt menar Grönroos (1990) att effekter 
kan uppstå såsom svagt engagemang och förvirring bland personalen något som i sin tur 
kan leda till misstrivsel. En trevlig och väl fungerande ergonomisk arbetsmiljö menar 
Arnerup-Cooper & Edvardsson är en grundförutsättning för att personalen ska kunna 
prestera bra arbetsinsatser.  
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3.3.3.4 Andra styrningsaspekter  
 
Utöver ovan nämnda teorier finns det fler teorier som påverkar det värdeskapande 
elementet. Även den positiva inverkan som styrning med och självstyrning har på 
personalen i form av ökad delaktighet kan upplevas som en värdeskapande effekt för 
personalen. Dialogen och kommunikationen som uppstår med en mer 
engagemangskrävande styrform uppfattas ofta som värdeskapande. 
 

3.3.4 Gränsdragande system 
 
Under rubriken gränsdragande system beskriver vi olika metoder hur ledningen kan 
påverka personalen. Metoder som baseras på att ledaren är den som styr och ställer i 
företaget. Ett fungerande gränsdragande system kan koncentrera företagets resurser till 
att öka den producerade outputen och det påverkar i första hand den inre effektiviteten 
positivt. I Figur 6 visar vi de teorier som påverkar det gränsdragande system.  
 

Figur 6: Gränsdragande element vid personalstyrning 
 

3.3.4.1 Direktstyrning 
 
Direktstyrning innebär enligt Bruzelius & Skärvad (2000) att styrningen direkt ingriper i 
medarbetarnas handlingar. Styrningen inriktas på själva arbetsmetoden. Enligt Bruzelius 
& Skärvad handlar direktstyrning om att utnyttja utvecklade arbetsmetoder på ett 
standardiserat sätt. Med standardisering avses enligt Holmström (1995) regler och 
instruktioner för att lösa frekventa problem, till exempel hur en hastighetsmätare i en bil 
monteras eller hur ett säljsamtal ska genomföras. Holmström menar att ledningen 
genom formell auktoritet alltid har rätt att ingripa med direkt ordergivning när den anser 
att så är befogat. Enligt Bruzelius & Skärvad är direktstyrning lämplig i organisationer 
där det finns kunskap om vilka handlingar som är önskade och när det finns möjlighet 
att säkerställa att önskade handlingar respektive ej önskade handlingar utförs. 
Styrformen passar främst enligt Bruzelius & Skärvad vid relativt kända och stabila 
situationer. Enligt Anthony & Govindarajan (2001) förutsätter styrformen att 
företagsledningen kan överblicka huvuddelen av processerna och arbetsuppgifterna som 
finns i företaget och att det är ledningen som vet bäst hur uppgifterna ska genomföras. 
Uppföljningen sker via kontroll av utförande av order, direktiv och regler (ibid). 
Direktstyrningen menar Bruzelius & Skärvad kan leda till viss passivitet och att 
medarbetarna bara utföra det som är tillsagt eller det som följer av instruktionerna. 
Enligt Anthony & Govindarajan finns det risk att organisationerna blir stelbenta och får 
svårt att anpassa sig till omvärldsförändringar. Ett annat problem som ofta uppkommer 
enligt Anthony & Govindarajan är att det kan vara svårt att skapa en känsla av 
delaktighet hos de anställda, vilket ofta medför att motivationen sjunker. 
 

Gränsdragande 
system 

Direkt styrning 
Styrning över 
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3.3.4.2 Styrning över 
 
Boland (1979) förklarar styrning över med att betoningen ligger på beslutsfasen. Boland 
menar vidare att intresset riktas mot att fatta det bästa beslutet i linje med den rationella 
beslutsmodellen. Initiativet ligger hos beslutsfattaren, den som blir styrd är passiv och 
följer den styrandes beslut, direktiv och riktlinjer. Styrning över karaktäriseras enligt 
Scott (1998) av en formell hierarkisk struktur där besluts- och informationsprocessen 
går från toppen till botten av organisationen. Enligt Boland kännetecknas den 
byråkratiska strukturen av en hierarki av kontroll nivåer där varje nivå slutar med en 
auktoritet som kontrollerar. Kontrollerna involverar ofta en överman som bevakar och 
vägleder de underordnandes handlingar (ibid). Uppgifterna är ofta enkla, lättförståeliga 
samt styrda av regler, personalen styrs ofta mot specialisering (Scott, 1998). 
 

3.3.5 Diagnostisk styrsystem 
 
I det diagnostiska elementet belyser vi prestationsmätning och belöningssystem. Vi 
beskriver hur ett företag kan utforma och genomföra belöningssystem och 
prestationsmätningar för att skapa möjliga fördelar för företaget. Det diagnostiska 
styrsystemet kan höja personalens incitament att producera produkter och på så sätt 
främst höja företagets inre effektivitet. I Figur 7 visar vi de teorier det diagnostiska 
styrsystemet. 

 
Figur 7: Diagnostiskt element vid personalstyrning 
 

3.3.5.1 Prestationsmätning 
 
Syftet med ett prestationsmätningssystem är att understödja och medverka till att uppnå 
företagets mål och strategi (Brignall, Fitzgerald, Johnston & Silvestro, 1992). Strategin 
definierar företagets kritiska framgångsfaktorer, om dessa faktorer mäts och belönas 
motiveras de anställda att förverkliga företagets strategi (Anthony & Govindarajan, 
2001). Kaplan & Norton (1992) hävdar som många andra forskare att det som mäts är 
det som blir gjort. Brignall et al (1992) menar att företagen måste utveckla ett system 
som kontrollerar och mäter de prestationer som påverkar de kritiska 
framgångsfaktorerna. Om företaget förbättrar dessa mått och når de uppsatta målen har 
de förverkligat strategin (Anthony & Govindarajan, 2001). De mått som mäts är 
finansiella eller icke-finansiella. Finansiella mått ger svar på hur det har gått och icke-
finansiella mått ger indikationer om framtiden. (Kaplan & Norton, 1992) Enligt Bititci, 
Suwignjo och Carrie (2001) har det under de senaste åren gjorts många 
forskningsrapporter med målet att skapa mätnings system som sätter finansiella och 
icke-finansiella mått i balans. Anthony & Govindarajan (2001) menar att finansiella och 
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Prestationsmätning
Belöningssystem
Direktstyrning
Målstyrning
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icke-finansiella mått behöver blandas och balanseras i företagets samtliga nivåer. Alla 
företag är verksamma i en dynamisk miljö och därför påstår Bititci et al att företagen 
kontinuerligt måste följa upp de mått som mäts så de mäter rätt faktorer. Författarna 
skriver att mått som igår var kritiska framgångsfaktorer kan idag vara mått helt utan 
betydelse för företaget. 
 

3.3.5.2 Belöningar 
 
Möjligheten att bli belönad för sina arbetsinsatser har varit en viktig drivkraft i alla 
tider. En nyckelfaktor för att få personalens handlande i linje med organisationens mål 
är att företaget ger incitament och belöningar som är relaterade till individens intressen 
(Anthony & Govindarajan, 2001). Enligt Svensson (2001) används förmåner som 
styrmedel för att locka till sig nya anställda och motivera de redan anställda att stanna 
kvar. Jacobsen & Thorsvik (1995) menar att belöningssystem även ska motivera de 
anställda att förbättra sina färdigheter och därmed öka prestationsförmågan. Andra 
viktiga mål för belöningssystem är enligt Svensson att de ska stimulera ökad 
effektivitet, förbättrad kvalitet och ge ökat ansvar och inflytande över den egna 
arbetssituationen. Enligt Anthony & Govindarajan (2001) påverkas anställda av både 
positiva och negativa drivkrafter. Den positiva handlar om att få en belöning, den 
negativa om att undgå en bestraffning (Svensson, 2001). Han menar vidare att 
belöningssystemet måste ha acceptans hos personalen för att fylla sin funktion.  
 
Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988) finns det två typer av belöningssystem, de kan 
vara formella och informella. Ett formellt belöningssystem karaktäriseras av det är 
genomtänkt och planerat, exempelvis en resultatbonus. Informella belöningssystem 
kännetecknas av spontana belöningar såsom en ryggdunkning, biljett till 
lördagsmatchen. Belöningar kan enligt Bruzelius & Skärvad (2000) vara materiella och 
icke-materiella, materiella belöningar kan vara monetära och icke-monetära. Bland de 
monetära belöningarna förekommer ofta löneökning, prestation- och resultatlön. Icke-
monetära belöningar kan vara förmåner av olika slag såsom tjänstebil, mobiltelefon 
etcetera. (Anthony & Govindarajan, 2001) Icke materiella belöningar kan utgöras av 
befordran, utbildning, ökat ansvar och förtroende eller utnämning av månadens anställd 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). Belöningssystem kan utformas så det belönar individuellt 
eller kollektivt (Svensson, 2001).  
 
Som tidigare nämnts är en av belöningssystemets syfte att höja motivation hos de 
anställda. Det är viktigt att belöningssystemet utformas så det ger bästa möjliga 
incitament för personalen (Svensson, 2001). Bruzelius & Skärvad (2000) anser att vad 
som är motiverande skiljer sig åt mellan olika individer. Svensson (2001) är av den 
åsikten att en lågavlönad anställd ofta blir sporrad med en monetär belöning medan 
högavlönade sporras mer av icke-monetära belöningar såsom extra ledighet och 
utbildning. Vidare påstår Svensson att det bör finnas ett klart tidsmässigt samband 
mellan prestation och belöning. Den belönade ska lätt kunna se sambandet mellan 
belöning och prestation. Belöningen ska delas ut när den anställda gjort sig förtjänt av 
den. Enligt Bruzelius & Skärvad bör belöningssystemet utformas så att den belönade 
kan påverka resultatet. Ett belöningssystem där den enskilda anställda belönas för vad 
någon annan har gjort anser Bruzelius & Skärvad vara meningslöst. 
 

3.3.5.3 Andra styrningsaspekter 
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Prestationsmätning och belöningar kan påverka utformningen av företagets diagnostiska 
styrsystem, men även val av styrform kan ha inverkningar på det diagnostiska 
styrsystemet. Beroende på om personalen styrs med direktstyrning eller målstyrning så 
förändras graden och inriktningen på kontrollen och uppföljningen. Val av styrform kan 
även ha en direkt avgörande påverkan på företagets utformning av olika strategiska 
handlingsplaner.  
 

3.3.6 Balans i analysmodellen 
 
Simons (1995) framför att det värdeskapande systemet och det interaktiva styrsystemet 
skapar den positiva och inspirerande kraften i företaget, med andra ord företagets gas 
och framåttänkande. Simons beskriver vidare att det gränsskapande systemet och det 
diagnostiska styrsystemet skapar restriktioner och försäkrar ordersamtycke, det vill säga 
agerar som företagets broms och kontrollerande enhet. Dessa fyra element bildar 
motståndskrafterna gas och broms i en fungerande organisation (ibid). I Figur 8 
presenterar vi en sammanställning över de teorier som vi anser påverkar 
personalstyrning. 
 

 
Figur 8: Simons styrmodell vid personalstyrning  
 
Den naturliga spänningen som uppstår mellan frihet och begränsning, mellan lärande 
och kontroll, mellan vägledning och inskränkning, mellan motivation och tvång, mellan 
belöning och bestraffning måste behärskas i företaget enligt Simons (1995). Han påstår 
vidare spänningarna inte hanteras genom att välja en motståndskraft utan båda två måste 
balanseras i företaget. Förmågan att skapa en långsiktig hållbarhet i styrningen ligger 
inte i hur mycket ett av elementen används utan snarare hur de kompletterar varandra 
när de nyttjas tillsammans (ibid). Simons menar att de fyra elementen förstärker 
varandra ömsesidigt och utgör viktiga verktyg för att balansera spänningarna. Enligt 
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Simons uppnås strategisk kontroll genom att alla element används i samförstånd med 
varandra. På samma sätt resonerar Ewing & Samuelsson (1998) när de menar att 
avvägningen mellan inre och yttre effektiviteten är en viktig och central uppgift för 
ledningen när det gäller att uppnå balans mellan strukturella förändringar och de 
löpande produktivitetsmässiga förändringarna. Karlöf (2001) anser att graden av 
företagets effektivitet speglas av relationen mellan inre och yttre effektivitet. 
Spänningarna innebär att organisationer måste uppnå hög grad av lärande samtidigt som 
ledningen har en hög grad av kontroll för att vara effektiva (ibid). Simons anser att 
företaget måste finna balans mellan stabilitet och förändring. Förmågan att behärska 
spänningen mellan kreativ innovation och förutsägbar målöverensstämmelse är nyckeln 
till att nå lönsam tillväxt enligt Simon. I takt med att verksamheten växer påstår Simon 
att ledningen måste hantera ökade antal möjligheter, ökad konkurrens samtidigt som 
minskad tid och kännedom uppstår. 
 
 

3.4 Styrningen av personal i brittiska call centrer  
 
En studie av Kinne, Hutchinson & Purcell (2000) visade hur de brittiska3 call centren 
styrde sin personal. Forskarna undersökte år 1997 två stycken call centrer med 
mestadels inkommande samtal och ungefär 200 anställda. Företagen genomförde under 
åren 1994-1995 en rad förändringar i sättet att styra personalen. Dessa förändringar 
resulterade i att personalomsättningen sjönk från 25-30 procent ner till strax under tio 
procent samtidigt som frånvaron halverades. Produktiviteten ökade med cirka 20 
procent och personalens tillgänglighet steg från 65 procent till 85 procent. Företagen 
ökade också sina kundnöjdhetsindex. I samband med att förändringarna genomfördes 
flyttades företagen från stadsområden ut till grönområden med närliggande städer, 
områdena hade låg arbetslöshet. Forskarna utförde 15-20 intervjuer i varje företag på 
alla nivåer, fackombudsmännen som var knutna till företagen intervjuades och alla 
intervjuer varade i ungefär en timme.  
 

3.4.1Kommunikation, motivation och värderingar 
 
Företagens struktur kännetecknades av att vara platt och med en välutvecklad team 
organisation, där en coach4 var ansvarig för ett team innehållande cirka 15 
kommunikatörer5. Coacherna spenderade ungefär 80 procent av arbetstiden med att; 
granska och övervaka kommunikatörernas prestationer, utbilda, träna, ge feedback, 
motivera och göra det roligt för kommunikatörerna. Varje team hittade på namn som till 
exempel ”The Untouchables” eller ”The Pioneers” och utlottningar av priser, priser som 
en flaska vin eller en chokladask, skedde med jämna mellanrum. Varje år förändrades 
teamen med nya kommunikatörer och en ny coach, detta för att förbättra flexibiliteten 
och skapa nya utmaningar. Kommunikatörerna i teamet uppmuntrades att träffas utanför 
jobbet för att gruppkänslan skulle öka. Företagen ökade tränings och utvecklings 
möjligheterna och kommunikatörernas arbetsvariation och stöd från coachen höjdes. 
Personalens engagemang och moral förbättrades och personalens trygghet i call centret 
höjdes. Coacherna utbildades i team bildning, resultat styrning och i ledarskicklighet för 
att på bästa sätt leda kommunikatörerna till framgång.  
 
                                                 
3 Med brittiska menar vi de två av Kinne, Hutchinson & Purcell undersökta företagen. 
4 Ledare för en grupp människor, även kallad team ledare. 
5 Anställd som tar emot eller ringer upp samtal, även kallad agent eller telefonist.  
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Företagens införande av en mer öppen ledningsstil välkomnades av samtliga i 
personalen. Kommunikationen upplevdes ha ökat främst på grund av decentraliseringen 
och coachernas större ansvar och ökade delaktighet. Tanken med coachernas ökade 
tillgänglighet var att kommunikationen och informationen skulle förbättras och vara så 
öppen som möjligt. Kom kommunikatören med någon bra idé för att förbättra företaget 
på något sätt erhöll kommunikatören en belöning. Företagen upplevde att 
kommunikatörernas förslag och konstruktiva idéer ökade till antalet.  
 

3.4.2 Regler och policy 
 
Varje kommunikatör hade ett färdigställt manus som företaget fastställt vilket beskrev 
exakt vad kommunikatören fick göra och vad hon eller han inte fick göra. 
Kommunikatören och teamet hade fastställda försäljnings- och servicemål som företaget 
stadgat. En speciell policy utarbetades inom varje företag som var speciellt utformade 
för call center verksamheten. 
 

3.4.3 Mätning, uppföljning och belöning  
 
Kommunikatörernas prestationer mättes mot en minimum standard, allt som gick att 
mätas mättes. De viktigaste måtten var antal samtal per timme, tid i telefon av 
tillgänglig tid och kundnöjdhet, måtten analyserades dagligen. Det var inte bara dessa 
kvantitativa mått som analyserades utan även kvalitativa mått såsom hur väl 
kommunikatören följde det fastställda manuset analyserades. Samtalen övervakades och 
kontrollerades noggrant. Teamens och kommunikatörernas prestationer mättes och 
coachen presenterade dagligen en öppen rapport över vad varje kommunikatör presterat 
och vad teamet som helhet presterat. Den enskilde kommunikatörens prestation 
analyserades för att möjliggöra förbättringsåtgärder.  
 
Mätningarna var knutna till ett belöningssystem, alla kommunikatörer var tvungna att nå 
90 procent av de tio viktigaste målen innan någon bonus betalades ut. De tio måtten 
bestod bland annat av samtalens längd, kunderna fick inte vänta mer än 30 sekunder, 70 
procent av samtalen skulle besvaras i följd utan paus och kommunikatörens 
tillgänglighet fick inte understiga 98 procent. Med tillgänglighet avsågs hur stor del av 
arbetstiden som kommunikatören var tillgänglig att ta emot samtal. Kommunikatörens 
bonus kunde bli upp mot 20 procent av lönen och i ett av företagen ökade 90 procent av 
kommunikatörerna årslönen med 7 500 kronor upp till 15 000 kronor. Utöver belöning i 
form av pengar införde företagen flexibel arbetstid, utökade karriärmöjligheterna och 
minskade arbetstiden per vecka från 40 timmar till 35 timmar. Personalen upplevde att 
stressen och pressen ökade efter förändringarna. Även övervakningen och kontrollen 
uppfattades som hårdare än tidigare. Kommunikatörerna tyckte att de fick kämpa 
mycket mer än tidigare för att erhålla bonusen. Tävlingar mellan teamen, där det 
effektivaste teamet fick en belöning, gick av stapeln varje månad. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av företagen samt redovisa de 
tre intervjuernas resultat.  
 

4.1 Excellent e-Service 
 
Excellent e-Service grundades i juni 2000. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. 
Excellent e-Service erbjuder fyra tjänster, konsult, kundservice, teknisksupport och 
telemarketing. Konsulttjänsterna erbjuds från huvudkontoret. De övriga tjänsterna 
produceras från ett call center som startades i februari 2001 och är lokaliserat i centrala 
Piteå. Idag jobbar det 217 personer representerade från hela Skandinavien. Excellent e-
Service är nordisk representant i det europeiska samarbetet Call Center Alliance. I 
dagsläget har Excellent e-Service tre stycken stora kunder. Verksamheten är fördelad i 
dagsläget med 95 procent inkommande och 5 procent utgående samtal. Call centret är 
strukturerat med en platschef på toppen, under finns en avdelningschef för respektive 
kund. Avdelningschefen har coacher under sig, varje coach ansvarar för ett team med 
cirka 20 kommunikatörer. Vidare finns det teknikavdelning, personalavdelning, 
administrationsavdelning samt ekonomiavdelning lokaliserad i Piteå. Vi har intervjuat 
platschefen Bengt-Åke Andersson, han är den som har det övergripande ansvaret för 
verksamheten i Piteå.  
 

4.1.1 Kommunikation, motivation och värderingar 
 
Grunden till att skapa värde hos personalen tror Andersson ligger i att visa total 
öppenhet till dem. Information är bland det viktigaste. För att få behålla personalen 
menar Andersson att de måste ha nöjd personal. För skapa det har Excellent e-Service 
enligt Andersson en ”klockren arbetsmiljö”. Vidare har samtliga i personalen fri tillgång 
till Korpens verksamhet som är lokaliserad i samma byggnad som Excellent e-Service. 
Andersson upplever det inte svårt att motivera personalen, de söker jobb. Excellent e-
Service har en aktivitetsgrupp bestående av ett tiotal anställda, en blandning av 
kommunikatörer och coacher. Aktivitetsgruppen sköter allt som angränsas till nöjen och 
i vissa fall trivselfaktorer i lokalen.  
 
De värderingar, den anda företagsledningen försöker stärka karaktäriseras av flexibilitet 
och proaktivitet. Ledningen vill att personalen ska vara snabba i förändringarna. 
Proaktiviteten uttrycker Andersson med att ”vi ska inte bara sitta ned och göra 
kundtjänst ärenden vi ska även hjälpa våra kunder att utveckla sin kundtjänst”. Denna 
anda ska hjälpa Excellent e-Service att skapa mervärden för kunden.  
 
För att fånga in idéer från personalen har Excellent e-Service ett idéforum på intranätet. 
Enligt Andersson kommer det med jämna mellanrum in idéer där. Excellent e-Service 
har även ett anonymt idéforum. Alla idéer behandlas och lämnas respons på. En gång i 
månaden träffar Andersson personalen och går igenom månaden som gått och den 
kommande månaden. Vid detta tillfälle tas alltid idéforumet upp. För att stimulera nya 
idéer är Andersson inte främmande att belöna de bästa idéerna. 
 

4.1.2 Regler och policy 
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Andersson säger att beroende på om personalen representerar Excellent e-Service eller 
företagets kund finns olika regler. Denna tudelning menar Andersson är ett dilemma 
med branschen. I Excellent e-Service finns en policy för hur personalen ska uppträda 
när de representerar Excellent e-Service. Andersson menar att policyn mest handlar om 
sunt förnuft. Det viktigaste är att alltid sätta kunden i första hand. Den tydligaste regeln 
anser Andersson vara att alla ska ha en vårdad klädsel. Detta eftersom kunder vistas 
dagligen i lokalen och all personal är representanter för Excellent e-Service. Gränserna 
sätts av den lokala ledningsgruppen. Andersson säger att ledningsgruppen försöker ta 
hänsyn till personalens önskemål. 
 
Excellent e-Service kunder har utbildat personalen, utbildningen tar från veckor upp till 
månader. Andersson berättar att i utbildningen ingår hur kommunikatören ska bete sig, 
allt från hur kommunikatören presenterar sig i telefon till komplexare ärenden. 
Personalen vet väldigt tydligt vad de ska säga, vad de får säga, vad de får förmedla och 
hur de får uttrycka sig. Andersson säger att det helt klart finns strikta riktlinjer för vad 
som får göras och sägas. Varje kund har sin princip. För att kontrollera personalen 
använder Excellent e-Service sig av medlyssning och feedback från kundernas 
undersökningar. Feedback från kunderna är den största källan. Andersson säger att de 
inte använder sig av någon typ av dold inspelning för att kontrollera personalen. 
 

4.1.3 Mätning, uppföljning och belöning 
 
Excellent e-Service rapporteringssystem är uppbyggt så att allt kan mätas. Mätningarna 
är koncentrerade på tre stycken mätpunkter. Den första är samtalen, här mäter Excellent 
e-Service antal samtal varje kommunikatör tar emot och samtalens längd. Andersson 
menar att denna minutmätning är direkt kopplad mot kundens krav. Det är kunden som 
sätter de mål Excellent e-Service ska klara av. Kommunikatörerna får rekommendation 
av företaget på hur långt ett samtal bör vara och på hur många samtal som 
kommunikatörer bör klara av att ta emot per dag. Den andra mätpunkten är 
kommunikatörernas tillgänglighet. Excellent e-Service mäter hur stor del av arbetstiden 
kommunikatörerna är inloggade och tillgängliga att ta emot samtal. Vidare mäts 
nöjdkundhetsindex. Det fungerar så att efter samtalet får kundens kund, den som ringer 
in till Excellent e-Service svara på frågorna med talsvarsfunktion. Ungefär var tionde 
samtal mäts av. Dessa mätningar utförs av Excellent e-Service kund, kunden rapporterar 
sedan resultatet av undersökningen tillbaka till Excellent e-Service. Samtliga mätningar 
som Excellent e-Service genomför sker enligt Andersson med personalens vetskap. Han 
tror att det finns företag i branschen som använder sig av dolda mätningar men tror inte 
att det är något som håller i längden. 
 
Andersson menar att mätningar måste göras för att få vetskap och för att kunna bedöma 
personalens prestationer. Han ser ingen möjlighet att kunna driva verksamheten utan 
mätningar och statistik. Andersson berättar att det gäller att nå stark och kompetent 
personal på ett smart sätt gärna genom att belöna med rätt faktorer. Det ska löna sig att 
vara duktig. För att kunna skapa ett belöningssystem anser Andersson att det behövs 
statistik.  
 
Sammanlagt är det ett 20-tal mätnivåer som följs upp. Excellent e-Service har en 
produktionsdag då de mer övergripande går igenom verksamheten. Denna uppföljning 
sker med hela call centret en gång i veckan. Teamen följer dagligen upp 
kommunikatörernas prestationer. Coacherna presenterar mätningarna för 
kommunikatörerna och går igenom hur teamet ska nå den nivå som kunden har ställt 
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upp. Andersson ser mätningarna och uppföljningar som utvecklande, kompetenshöjande 
och använder de i utbildningssyfte. Om det vid uppföljningen visar sig att någon 
kommunikatör sackar efter jobbar Excellent e-Service med medlyssning. Den 
långsamma kommunikatören får sitta med en snabbare och lyssna eller så får 
utbildningsansvariga sitta med och lyssna på den långsamma kommunikatören. Detta 
för att hitta faktorer som kan förändras och förbättras för att öka produktiviteten.  
 
Excellent e-Service har tidigare inte känt sig redo att införa ett belöningssystem, 
Andersson berättar att först nu ungefär ett år efter starten har företaget stabiliserats och 
jobbar i dag med att skapa ett belöningssystem. Tanken är att kunna starta upp 
belöningssystemet under juni månad. Andersson säger att Excellent e-Service har ett 
avtal med facket om en grundlön, en grundförutsättning för det kommande 
belöningssystemet är bibehålla grundlönen och belöningen ska utgöra ett tillskott. Målet 
är tillskottet ska vara cirka tio procent extra i lön om det varit en kanonmånad. 
Andersson berättar att det som ska belönas måste gå att mäta och den belönade måste 
kunna påverka utfallet av mätningen. Belöningssystemet kommer att ha olika 
utformning i de olika uppdragen. Andersson anser att uppdragen har för olika karaktär 
för att kunna belönas likadant på ett rättvist sätt. Utgångspunkten för 
belöningssystemets utformning är det ska baseras på de tre mätpunkterna; samtal (längd 
och antal), tillgänglighet och nöjdkundhetsindex. Detta menar Andersson skapar en 
kombination mellan kvantitet och kvalitet. Att skapa ett belöningssystem som uppnår 
idealläget i balansen mellan kvantitet och kvalitet tror Andersson är omöjligt. Vid 
intervjutillfället fanns ingen fördelning mellan mätpunkterna fastställd. Andersson 
menar att det är viktigt att belöningssystemet inte spränger de anställda, finessen måste 
vara att belöningssystemet ska gynna alla och inte drabba någon. Andersson avslutar 
med att säga ”genom en listig fördelning kan vi stimulera personalen och lösa många 
problem”. 
 

4.2 Telepass 
 
Telepass är ett företag som växer snabbt. Idag finns Telepass i tre städer, huvudkontoret 
ligger i Malmö och så finns två operativa kontor, ett i Växjö samt ett i Gällivare. Totalt 
sysselsätter Telepass cirka 200 personer. Vi intervjuade Johan Rova som är platschef för 
kontoret i Gällivare och är huvudansvarig för den dagliga driften. Gällivare kontoret har 
funnits i ungefär två år och har idag 108 anställda strukturerat med Johan som chef, två 
stycken utbildningsansvariga och fem stycken coacher som var och en ansvarar för cirka 
25 kommunikatörer. Telepass i Gällivare jobbar främst med inkommande samtal. Det 
bokar besiktningar åt Svensk Bilprovning men har även andra mindre kunder. 
 

4.2.1 Kommunikation, motivation och värderingar 
 
Företagsklimatet är en viktig detalj för att motivera personalen menar Rova. Telepass 
har satsat mycket på arbetsmiljön och har idag både solarium och en relaxavdelning. 
Alla anställda har även möjlighet att införskaffa terminalglasögon gratis. För att 
motivera personalen hyr Telepass en gymnastikhall en gång i veckan som är tillgänglig 
för personalen att sporta i. Varje anställd erhåller 600 kronor per år att använda till 
någon typ av aktivitet exempelvis till träningskort. Fester anordnas ofta, det behövs 
menar Rova, hela företaget träffas men även teamen uppmuntras att träffas utanför 
arbetsplatsen.  
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Varje vecka har Telepass 20 minuter långa möten där coacherna träffar teamet och 
informerar om framtiden, här finns även möjligheten för kommunikatörerna att komma 
med synpunkter och idéer. Coacherna har även nyligen börjat med att var tionde vecka 
hålla enskilda samtal med kommunikatörerna. Coacherna och platschef Rova rör sig ute 
på golvet och försöker vara tillgängliga för kommunikatörerna. Via Telepass e-
postsystem kan kommunikatörerna på ett enkelt sätt förmedla sina synpunkter, Rova 
berättar även att det finns en idé brevlåda hängandes i lokalen där idéer välkomnas. 
Rova framför att det kommit fram många idéer och att de flesta har att göra med 
personalen trivsel och arbetsförhållande. Några idéer angående verksamheten har dock 
inte framkommit men det tror Rova beror på att Svensk Bilprovning styr hur tjänsten 
ska utföras och därmed finns det inte så mycket spelrum kvar. En nyckfaktor i 
styrningen av personalen menar Rova är kommunikation och information. 

4.2.2 Regler och policy  
 
Svensk Bilprovning har utbildat kommunikatörerna och lärt varje anställd hur de ska 
representera Bilprovningen utåt mot kunden. Detta innebär att varje kommunikatör har 
en manual att följa där det står vad de ska säga och vad de får hjälpa till med. 
Medlyssning sker av de utbildningsansvariga som kontinuerligt medlyssnar de 
anställda, detta kan även fungera som en trygghet för de nyanställda hävdar Rova. Rova 
menar att kommunikatören absolut inte får vara otrevlig mot kunden Telepass är trots 
allt kundens ansikte utåt. Kunden sätter alltså gränserna hur kommunikatören skall 
agera mot kundens kund, men Telepass har även en egen policy hur personalen skall 
uppträda när de representerar Telepass. Telepass har en personalpärm som förklarar hur 
de anställda ska uppträda. Det mesta är vett och etikett menar Rova, men här ingår till 
exempel att mobiltelefonen skall vara avstängd och klädseln ska vara vårdad på 
arbetsplatsen. Det händer inte ofta att regler bryts menar Rova, men är det någon som 
töjer på reglerna gäller det att prata och informera personalen. Det går inte att gå för hårt 
fram, vi kan inte sparka anställda för att de gör fel, det fungerar inte menar Rova.  
 

4.2.3 Mätning, uppföljning och belöning 
 
Telepass har statistiska mätsystem där allt som går att mäta mäts, främst mäts 
kommunikatörens, tillgänglighet, antal besvarande samtal samt samtalens längd. Det är 
Svensk Bilprovning som bestämmer målen för Telepass. En kommunikatör tar emot 
mellan 300 och 170 samtal per dag. Telepass jobbar mycket med tillgängligheten, det 
vill säga hur stor del av arbetstiden kommunikatören är tillgänglig att ta emot samtal, 
Rova meddelar att de idag har en tillgänglighets grad på 68 procent men de strävar efter 
att uppnå 75 procent. Personalen vet att de blir kontrollerade och vet vad som mäts, 
Telepass tror inte på dolda mätningar. Mätningarnas resultat presenteras för personalen 
och följs upp av coacherna dagligen. Svensk Bilprovning har tagit fram att ett samtal 
skall ta ungefär en och en halv minut, kommunikatörer som inte klarar detta behöver 
hjälp. Hjälp kommer i form av utbildning, information och medlyssning. Kunden sätter 
upp målen för Telepass verksamhet och får löpande information om verksamhetens 
fortskridande. Rova tycker det är synd att call center branschen har fått en stämpel om 
att jaga personalen. Rova säger att ledningen måste mäta och följa upp personalen för 
att få dem att förstå vad deras jobb är och detta är inget nytt, mätningar förekommer på 
många arbetsplatser till exempel stämpelklockan som ett mätverktyg för att se när 
personalen är på plats. 
 



EMPIRI 
 

 25

Personalen på Telepass har en fast lön och företaget velar i frågan om att införa ett 
belöningssystem. Rova menar att belöningssystemet först måste förankras hos de 
anställda, många vill ha ett men ännu inte alla. Rova berättar att de har försökt att jobba 
med tävlingar och bonus samt att de även har haft månadens kommunikatör men det var 
inget som gick hem hos personalen. Rova menar att ett belöningssystem kan utformas 
på ett bra sätt, det behöver inte ligga på flest tagna samtal utan det kan vara kopplat till 
exempelvis graden av tillgänglighet. Svensk Bilprovning är emot ett belöningssystem, 
de menar att det blir fokus på kvantitet istället för på kvalitet. Rova berättar att de jobbar 
på en lösning men har ännu inte hittat någon passande. Kvalitet är något Telepass 
försöker jobba mycket med, uppföljningar och tester utförs och coacherna har möte med 
kommunikatörerna varje vecka för att gå igenom de kvalitativa aspekterna i tjänsten. 
Med kvalitet i detta avseende menar Rova hur väl kommunikatören följer manualen och 
att kommunikatören är uppdaterad på Svensk Bilprovnings krav och önskemål. Svensk 
Bilprovning utför gallup undersökningar för att ta reda på om kunden är nöjd med 
Telepass tjänst.  
 

4.3 Tjänstemannaförbundet, HTF 
 
Roger Andersson ombudsman vid HTF i Norrbotten har jobbat med call center 
branschen sedan 1996. Efter några år av trevande diskussioner tecknades ett 
kollektivavtal med branschen. Andersson är ombud för call center medlemmarna i 
Norrbotten. Andersson upplever relationen mellan HTF och arbetsgivarorganisation 
som välfungerande. Han träffar lokala arbetsgivare för förhandlingar varje vecka.  
 
Andersson uppger att det idag finns cirka 1 000 anställda i call center branschen i 
Norrbotten varav ungefär 80 procent är medlemmar i HTF. Andelen fast anställda 
uppfattar Andersson blir fler och fler troligen mest tack vare kollektivavtalet. 
Personalomsättningen i call centren är högre i call centrer med utgående samtal och 
telemarketing funktioner än i företag med inkommande samtal. I en jämförelse mellan 
call center branschen som helhet och övriga branscher uppger Andersson att 
personalomsättningen är mycket högre. Detta tror han beror främst på de låga lönerna, 
människorna har inte råd att jobba kvar. Angående personalens frånvaro har Andersson 
inga siffror att stödja på men han har en känsla av att det är ett bekymmer. Andersson 
tror det är företagens hårda styrning som driver upp frånvaron. Främst då företagens 
höga krav, många mätningar och hårda kontroller kombinerat med monotona 
arbetsuppgifter.  
 
Vid intervjutillfället delgav Andersson oss resultaten från den undersökning som HTF 
genomförde under 1999. I projektgruppen som genomförde undersökningen ingick 
förutom Andersson även Agneta Funseth och Tommy Mases. Undersökningen 
genomfördes i form av studiebesök vid 15 företag och enkäter till ett urval av HTFs 
medlemmar. Enkäten sändes ut till 400 HTFs medlemmar med en svarsfrekvens på 60 
procent. Under 2001 genomfördes en liknande undersökning, resultaten från den 
undersökningen stödjer resultaten från den tidigare enligt Andersson. 
 

4.3.1 Motivation och kommunikation 
 
Andersson uppfattar att det finns många företagsledare som är bra på att skapa värde för 
personalen och motivera dem. Han tror att platscheferna på lokal nivå i många fall 
begränsas av sin beslutande rätt. De kan inte självmant besluta att nu ska vi ordna en 
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trivselkväll på grund av de saknar mandat. Platscheferna måste förankra sådana beslut 
högre upp i organisationen hos ägarna som ofta finns på en helt annan ort. Han upplever 
att ägarna har svårt att se vilket värde en trivselkväll eller liknade ger och sätter därmed 
stopp. Andersson menar att de flesta aktiviteter under arbetstid är prestationsbundna, 
gör kommunikatörerna en prestation på bättre tid får de en belöning. 
 
Andersson tror att många av personalens idéer aldrig kommer fram. Han anser att 
kommunikationen mellan underordnad och överordnad fungerar alltför dåligt. Detta 
problem tror Andersson har sin grund i att platschefen väldigt ofta saknar beslutande 
rätt. De gör som de blir tillsagda av sina överordnade. Tyvärr felar kommunikationen 
både i uppåtstigande- och i nedåtstigande led enligt Andersson. 
 

4.3.2 Regler 
 
Andersson påstår att i jämförelse med vilken bransch som helst så är det mycket regler i 
call centrer. Det finns regelverk för i stort sätt allt. Till exempel raster som är 
uppräknade på minuten. Enligt Andersson förekommer löneavdrag för kommunikatörer 
som är inloggade och tillgängliga för inkommande samtal kortare tid än företagens 
uppsatta gränser. De vanligaste reglerna förekommer i den manual som 
kommunikatören ska följa. Manualen är väldigt bestämd, det är dikterat hur 
kommunikatörerna ska läsa och agera. Andersson tror att dessa manualer kan vara 
positiva eftersom reglerna är i relation med kundens krav. Personalens inflytande i 
regler och manualer anser Andersson är väldigt liten. Han har aldrig hört talas om att 
personalen har varit med och påverkat utformningen av regler och manualer. 
 

4.3.3 Mätning, uppföljning och belöning 
 
De mätningar som utförs är till största del fokuserade på kvantitativa mått enligt 
Andersson. För att säkerställa kvaliteten hävdar företagen att de måste kontrollera de 
anställda, genom avlyssning eller medlyssning. Enligt undersökningen tyckte 59 procent 
av kommunikatörerna att det var stressande med alla mätningar som gjordes medan 22 
procent tyckte att mätningarna var ett stöd i arbetet. 56 procent av kommunikatörerna 
kände sig kontrollerade och övervakade i arbetet. Enligt Andersson är tillgängligheten 
den mätning som berör HTFs medlemmar starkast. Det är den mätform som upplevs 
allra mest stressande. Cirka 70 procent angav de kontrollerades mycket ingående 
angående tillgängligheten. 40 procent av kommunikatörerna uppgav att de inte kunde ta 
en paus när de behövde det. Andersson påstår att ett av de fåtal positiva effekter 
kommunikatörerna upplever med mätning är mätningar brukar förknippas med pengar. 
Klarar de uppsatta nivåer får de högre lön. Enligt Andersson litar inte företagen på de 
anställda och måste därför kontrollera dem i olika former. 
 
Företagens medlyssning upplever Andersson uppfattas som positivt av 
kommunikatörerna. En stor andel av kommunikatörerna medlyssnas i sitt arbete. Enligt 
undersökningen tyckte 78 procent av kommunikatörerna att medlyssning var en bra 
inlärningsmetod. 73 procent av kommunikatörerna fick informationen i förväg om att 
medlyssning skulle ske. Även HTF som facklig organisation är överens med företagen 
och stödjer medlyssning under förutsättning att kommunikatörerna vet om när det sker.  
 
30 procent av HTFs medlemmar angav att de hade lön knuten till bonus, en fjärdedel av 
deras bonusutbetalningar gav inget utfall. Andersson tror att arbetstagarnas eftersträvan 
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av belöningssystem till stor del är för att de ska kunna höja lönen. Han tror att 
belöningssystem kan bidra till att skapa ett bra klimat på företagen. Men företagen 
måste utgå från en sådan nivå att personalen inte behöver vara oroliga för att klara sig 
på den kommande lönen. Det vanliga i branschen är enligt Andersson att belöna 
kvantitet. 
 



ANALYS 
 

 28

5 ANALYS 
 
I analysen kommer vi att sätta in våra empiriska observationer i ett teoretiskt 
sammanhang och därigenom försöka belysa eventuella skillnader och likheter mellan 
teori och empiri. Vi börjar med att analysera Excellent e-Service och Telepass och 
avslutar med att jämföra svensk och brittisk personalstyrning. 
 

5.1 Jämförelse mellan Excellent e-Service och Telepass personalstyrning 
 

Telepass Excellent e-Service
Kommunikation Intranät/mail Intranät/mail

Veckomöte i team med coach månadsmöte med platschef
Individuellt med coach var 10:e vecka Förslagslåda
Förslagslåda

Intern m-f Förbättra ergonomi Förbättra ergonomi
600 kr i träningsbidrag Fri tillgång till Korpens verksamhet
Företagsfester Aktivitetsgrupp
Uppmuntar personalen att träffas privat Företagsfester

Uppmuntar personalen att träffas privat
Styrning Direkt styrning Direkt styrning

Kund fastställer arbetssätt Kund fastställer arbetssätt
Kommunikatörer kontrolleras genom medlyssning, mätning Kommunikatörer kontrolleras genom medlyssning, mätning
Kommunikatörer har en passiv roll, Kommunikatörer har en passiv roll, 
ska följa direktiv och riktlinjer ska följa direktiv och riktlinjer

Prestationsmätning Mål och mått anges av kund Mål och mått anges av kund
Mäter främst antal samtal, samtalslängd, tillgänglighet 20-tal mätpunkter

Koncentrerade på antal samtal, samtalslängd, 
tillgänglighet, kundnöjdhetsindex

Uppföljning Dagligen inom team Dagligen inom team
Veckovis med hela företaget

Belöningssystem Nej, har haft men det fungerade ej Uppstartningsfas
Företagets stora kund är i dagsläget emot införande  

 
Tabell 1: Sammanfattande empirisktabell över de två fallstudieföretagen.  
 
Excellent e-Service och Telepass är två norrbottniska företag i call center branschen 
som handhar mestadels inkommande samtal. Excellent e-Service med call centret 
placerat i Piteå sysselsätter idag 217 personer. I Gällivare finns Telepass och har i 
dagsläget 108 anställda. Vi intervjuade platscheferna på de båda företagen, Bengt-Åke 
Andersson på Excellent e-Service och Johan Rova på Telepass.  
 

5.1.1 Interaktiva styrsystem 
 
Enligt Anthony & Govindarajan (2001) kännetecknas ett väl fungerande interaktivt 
kontrollsystem av att bland annat fokuseringen är på strategisk viktig information samt 
att organisationens medlemmar träffas, förklarar och diskuterar informationen. Telepass 
och Excellent e-Service välkomnar idéer från personalen via olika idé forum, framförallt 
via företagens interna e-postsystem. Utöver detta har kommunikatörerna på Telepass ett 
möte varje vecka med sina coacher där information om framtiden presenteras och där 
varje kommunikatör har en chans att framföra sina idéer och synpunkter. Excellent e-
Service har möte en gång i månaden med Andersson där personalens idéer och 
synpunkter alltid diskuteras. Andersson fastslår att alla idéer som presenteras behandlas 
och kommenteras. Personalens idéer behandlar främst företagens interna förhållande 
såsom arbetsmiljö och trivsel. HTF menar att många av personalens idéer aldrig 
kommer fram, HTF tror att detta beror på en bristfällig kommunikation.  
 
Enligt Osborn (1998) leder ett lyckat interaktivt kontrollsystem till att företaget 
maximerar och håller en konstant uppmärksamhet, vilket kan leda till att nya strategier 
kan växa fram. Simons (1995) menar även att ett fungerande interaktivt kontrollsystem 
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leder till att förståelsen för händelser inom och utom företaget ökar och att det även 
förstärker personalens engagemang. Vår empiri visar att de huvudsakliga effekterna av 
ett interaktivt kontrollsystem faller bort. Företagen har svårt att få fram information från 
personalen som kan leda till nya strategiska möjligheter. En orsak till detta problem tror 
Rova på Telepass beror på företagets saknad av inflytande på utformningen av 
uppdraget. Rova anser att det inte finns så stort spelrum kvar när det är kunderna som 
bestämmer uppdragets utförande.  
 

5.1.2 Värdeskapande system 
 
Företagets inre liv det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara i företaget, det är 
vad Bruzelius & Skärvad (2000) menar med ett företags kultur. Både Telepass och 
Excellent e-Service har en uttalad policy angående hur företagets anställda skall hantera 
interna och externa relationer. Företagens kunder har fastställt hur kommunikatörerna 
ska agera när de representerar dem, detta innebär att beroende på vem call center 
personalen representerar så fordras olika beteenden. Detta påtvingade tudelande 
handlingssätt menar Andersson på Excellent e-Service är ett dilemma i branschen. 
Alvesson & Berg (1988) anser att ett företag behöver en lämplig kultur för överlevnad 
och framgång, en kultur som prioriterar beteenden som är i linje med företagets mål och 
strategier. För att påverka företagets effektivitet och livskraft kan enligt Bruzelius & 
Skärvad utvecklandet av företagskulturen vara ett kraftfullt verktyg. Telepass och 
Excellent e-Service problem med den tudelade företagskulturen tror vi begränsar deras 
möjligheter att utveckla en stark kultur.  
 
Rova på Telepass anser att nyckeln till en fungerande personalstyrning är 
kommunikation och information. Även Andersson på Excellent e-Service håller med 
om att information och kommunikation är bland det viktigaste för att skapa värde hos 
personalen. Grunden till detta menar Andersson är att visa total öppenhet. Larsson & 
Rosengren (1995) stödjer detta resonemang, de menar att en bra kommunikation kan 
leda till att personalen får en gemensam referensram samt att motsättningar inom 
organisation kan minska. Jacobsson & Thorsvik (1998) anser att kommunikation är en 
av de processer som binder samman en organisation. HTF finner att kommunikationen i 
call centrer ofta är bristfällig, de anser att kommunikationen kan fela i både uppåt- och 
nedåtstigande led. Erikson (1992) menar att en god kommunikation kan skapa enighet 
om mål, öka motivationen samt minska personalomsättningen i ett företag. 
 
Önskan med intern marknadsföring är enligt Dunne & Barnes (2000) att skapa 
arbetstrivsel, motivation och ett engagemang i arbetet. Både Telepass och Excellent e-
Service jobbar mycket med att förbättra arbetsstationens ergonomi. Detta menar 
Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) är en grundförutsättning för att personalen ska 
prestera bra arbetsinsatser. Excellent e-Service erbjuder personalen fri tillgång till 
Korpens verksamhet, företaget har även en aktivitetsgrupp som arrangerar diverse 
gemenskapsfrämjande aktiviteter. Telepass erbjuder sina anställda 600 kronor att 
använda till träning, vidare försöker företaget träffas vid sidan av arbetet och även 
teamen uppmanas att umgås på fritiden. HTF är av den åsikten att antalet 
aktivitetsträffar begränsas på grund av att den lokala ledningen ofta saknar 
bestämmande mandat i ärendet. Arnerup-Cooper & Edvardsson anser att personalfester, 
jippon och utflykter bidrar till att förbättra stämningen inom företaget.  
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5.1.3 Gränsdragande system 
 
Ledningen i Excellent e-Service och i Telepass styr kommunikatörerna genom att 
fastställa vilka mål de ska uppnå. Hur kommunikatören ska nå dessa mål styrs av den 
manual som kunden fastställt och utbildat personalen med. Manualen beskriver exakt 
vad som ska göras, vad som inte får göras och hur kommunikatörerna ska göra samt hur 
de inte får göra. Detta sätt att styra namnger Bruzelius & Skärvad (2000) direktstyrning. 
Direktstyrning lämpar sig i organisationer där det finns kunskap om vilka handlingar 
som är önskade och när det finns möjlighet att säkerställa att önskade handlingar 
respektive ej önskade handlingar utförs (ibid). För att säkerställa att kommunikatörerna 
följer manualen och når upp till önskade handlingsmönster använder sig både Telepass 
och Excellent e-Service utav regelbunden medlyssning.  
 
HTF påstår att i jämförelse med vilken bransch som helst så har call center branschen 
väldigt mycket regler, personalens inflytande beträffande reglernas och manualernas 
utformning är väldigt liten. Kommunikatören har en passiv roll i styrningen och ska 
bara följa den styrandes direktiv och riktlinjer. Detta resonemang går i linje med vad 
Boland (1979) förklarar som styrning över. Direktstyrning menar Bruzelius & Skärvad 
kan leda till viss passivitet och att medarbetarna bara utför det som är tillsagt eller det 
som följer av instruktionerna. Anthony & Govindarajan (2001) menar att passiviteten 
kan leda till att organisationen blir stelbent och får därmed svårt att anpassa sig till 
omvärldsförändringar. 
 

5.1.4 Diagnostisk styrsystem 
 
Brignall, Fitzgerald, Johnston & Silvestro (1992) menar att syftet med 
prestationsmätningssystem är att understödja och medverka till att företaget uppnår sina 
mål och strategier. Det är viktigt att företagen utvecklar ett system som kontrollerar och 
mäter de prestationer som påverkar företagets kritiska framgångsfaktorer (ibid). Kaplan 
& Norton (1992) påpekar vikten av detta när de påstår att det som mäts blir gjort. 
Excellent e-Service och Telepass rapporteringssystem är uppbyggda så att allt kan 
mätas. Företagens mätningar baseras på de mål och mått kunden anger att företagen ska 
mäta. Både Excellent e-Service och Telepass koncentrerar mätningarna på samtalens 
längd och antal samt kommunikatörens tillgänglighet. Om samtalens längd och antal 
utgör kritiska framgångsfaktorer eller inte tror vi inte har någon större betydelse då 
företagen har svårt att påverka redan uppsatta mål. Resultaten av mätningarna följs 
dagligen upp av företagens coacher och presenteras för kommunikatörerna. Excellent e-
Service får också ta del av resultaten från de nöjdkundhetsmätningar som genomförs av 
företagets kund.  
 
HTFs undersökning visar att 59 procent av kommunikatörerna finner 
prestationsmätningarna stressande, mätningen av tillgängligheten berör HTFs 
medlemmar allra starkast och är den mätform som upplevs allra mest stressande. Hela 
40 procent av de som mäts angående tillgängligheten uppger att de inte kan ta en paus 
när de behöver det. Upptäcker ledningen att någon kommunikatör inte uppnår de 
önskade målen jobbar Excellent e-Service och Telepass med utbildning och 
medlyssning. Medlyssningen uppfattas positivt av HTFs medlemmar där 78 procent 
tycker att medlyssning är en bra inlärningsmetod.  
  
Enligt Svensson (2001) används förmåner som styrmedel för att locka till sig personal 
och motivera de redan anställda att stanna kvar. Jacobsen & Thorsvik (1995) påstår att 
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ett belöningssystem kan motivera de anställda att förbättra sina färdigheter och därmed 
öka prestationsförmågan. Vidare påpekar Svensson att belöningssystemet kan stimulera 
till ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och ge ökat ansvar och inflytande över den egna 
arbetssituationen. Varken Excellent e-Service eller Telepass använder sig av ett 
belöningssystem i dagsläget. Telepass har gjort försök med belöningssystem utan att 
hitta ett system som fungerat tillfredställande. Rova på Telepass förklarade att arbetet 
med belöningssystemet stannade av när systemet inte godtagits av kommunikatörerna. 
Svensson fastslår att belöningssystemet måste ha acceptans hos personalen för att fylla 
sin funktion. 
 

5.1.5 Avvägningen mellan inre och yttre effektivitets påverkan på styrningen 
 
Forskare skiljer ofta mellan inre och yttre effektivitet. Bruzelius & Skärvad (2000) 
menar att inre effektivitet handlar om att producera på rätt sätt, göra saker rätt och att 
den inre effektiviteten brukar mätas i termer som kostnadseffektivitet och produktivitet. 
Enligt Ewing & Samuelsson (1998) är yttre effektivitet ett bredare begrepp, med yttre 
effektivitet avses företagens försök att göra rätt saker och bedöma graden av 
måluppfyllelse i relation med resursinsatsen. Varken Excellent e-Service eller Telepass 
anser vi har någon större möjlighet att påverka den fulländade tjänstens utseende. Det är 
kunden som genom utbildning och genom den fastställda manualen styr utformningen 
av tjänsten och hur kommunikatörerna ska agera i alla lägen. Kunden sätter även mål 
och mått för vad Excellent e-Service och Telepass ska prestera och erhåller ständigt 
statistik om utfallet. Företagen kan inte heller påverka efterfrågan i form av antal 
inkommande samtal. Resultatet av diskussionen ovan innebär att varken Excellent e-
Service eller Telepass har något större inflytande på den yttre effektiviteten i och med 
att den till stor del är fastställd av kunden.  
 
Den inre effektiviteten tycker vi Excellent e-Service och Telepass har större inflytande 
på, de bestämmer och anpassar bemanningen av kommunikatörerna och ser till och 
hjälper kommunikatörerna att producera tjänsten effektivt. Karlöf (2001) påstår att 
graden av effektivitet speglas av relationen mellan inre och yttre effektivitet, 
avvägningen mellan inre och yttre effektivitet blir därför en central uppgift för 
verksamheten. Excellent e-Service och Telepass anser vi saknar möjlighet att 
kontrollera och balansera avvägningen mellan inre och yttre effektivitet, vilket leder till 
att de försämrar sina möjligheter att påverka företagets totala effektivitet.  
 

5.1.6 Balans i analysmodell 
 
Den positiva och inspirerande kraften, företagets gas menar Simons (1995) är det 
värdeskapande och interaktiva styrsystemet. Gasens motvikt, bromsen består av 
företagets diagnostiska och gränsdragande styrsystem (ibid). För att företag ska trygga 
sin framgång påpekar Simons vikten av att företaget finner balans mellan 
motståndskrafterna. Empirin visar att både Excellent e-Service och Telepass har 
tyngdpunkten i personalstyrningen i det diagnostiska och i det gränsdragande elementet. 
Företagen fokuserar styrningen på prestationsmätningar, kontroller och övervakningar 
för att säkerställa att personalen följer redan föreskrivna direktiv. Empirin visar att 
Excellent e-Service och Telepass försöker inspirera, motivera och skapa en engagerad 
personal genom kommunikation och vissa trivselhöjande interna 
marknadsföringsaktiviteter. Angående det interaktiva styrsystemet visar vår 
undersökning att Excellent e-Service och Telepass inte förmår att använda det till fullo. 
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Simons menar att förmågan att skapa en lyckad styrning ligger inte i hur mycket ett 
element används utan snarare hur de kompletterar varandra när de nyttjas tillsammans. I 
Figur 9 sammanställer vi hur vi uppfattat Excellent e-Service och Telepass 
personalstyrning.  

 
 
Figur 9: Sammanställning av personalstyrning i Excellent e-Service och Telepass 
 
Tyngdpunkten av Excellent e-Service och Telepass personalstyrning ligger som Figur 9 
visar på det gränsdragande och det diagnostiska styrsystemet. Denna fördelning anser vi 
ökar pressen på att företagen utvecklar sina interaktiva och värdeskapande system för att 
förbättra personalstyrningens långsiktiga hållbarhet. Snedfördelningen tror vi kan vara 
en av orsakerna till branschens höga personalomsättning jämfört med andra branscher. 
Som Erikson (1992) hävdar kan en fungerande kommunikation leda till högre 
motivation hos personalen och en lägre personalomsättning. Även en fungerande intern 
marknadsföring hävdar Dunne & Barnes (2000) kan leda till att personalen känner 
motivation och engagemang på arbetsplatsen. Det gränsdragande och diagnostiska 
styrsystemets omfattning anser vi är behövlig för en effektiv personalstyrning i den 
verksamhet Excellent e-Service och Telepass driver. Ett belöningssystem kan vara ett 
ytterligare verktyg för att öka företagens produktivitet samtidigt som det kan motivera 
personalen enligt Svensson (2001).  
 
Avsaknaden av påverkan på den yttre effektiviteten tror vi är en orsak till att 
personalstyrningens fokus nu ligger på det diagnostiska och gränsdragande 
styrsystemet. Excellent e-Service och Telepass behöver till exempel inte utveckla nya 
strategier utan behöver bara koncentrera sig på att utföra det kunden redan bestämt. Men 
för att nå en bra fungerande personalstyrning så anser vi att företagen inte får glömma 
bort de värdeskapande och interaktionshöjande aktiviteterna.  
 

5.2 Jämförelse mellan svensk och brittisk personalstyrning  
 

Värdeskapande
system

Gränsdragande
system

Interaktiva
styrsystem

Diagnostiska
styrsystem

Personal-styrning

Kommunikation
Företagskultur
Intern marknadsföring

Direkt styrning
Styrning över

Interaktion Prestationsmätning
Direktstyrning

   Inre effektivitetYttre effektivitet
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Sverige Storbritannien
Organisation Team med coacher Team med coacher

20-25/team 10-15/team
Kommunikation Förslagslåda Förslagslåda

Daglig kontakt med coach Daglig kontakt med coach
Veckomöte med coach Coach förväntades spendera 80 % 
Månadsmöte med platschef av dagen med personalen

Intern m-f Förbättra ergonomi Uppmuntar anställda att träffas på fritiden
Uppmuntar anställda att träffas på fritiden Individuell utbildning/träning en gång i månaden
Träningsbidrag

Styrning Direkt styrning Direkt styrning
Kund fastställer arbetssätt Företaget fastställer arbetssätt, manus
Kommunikatörer kontrolleras genom medlyssning, mätning Kommunikatörer kontrolleras genom  
Kommunikatörer har en passiv roll, övervakning, kontroll, inspelning
ska följa direktiv och riktlinjer

Prestationsmätning Mäter det mesta Mäter allt som går att mäta
Viktigaste mått: samtalslängd och tillgänglighet Viktigaste mått: antal samtal, tillgänglighet, 

kundnöjdhet och hur väl manus följdes 
Uppföljning Dagligen inom team Dagligen inom team

Utvärderar individuellt och i team Utvärderar individuellt och i team
Resultaten visades öppet 

Belöningssystem Används inte i dagsläget Ja, personlig bonus upp mot 20 % extra
Kopplad till de viktigaste måtten (se ovan)
Belönar konstruktiva, förbättrande idéer
Månatliga tävlingar mellan team, där bästa team belönades
Kollektiv bonus när företagets övergripande mål uppnåddes  

 
Tabell 2: Sammanfattande tabell över styrningen i svenska och brittiska call centrer. 
 
De svenska6 och brittiska call centren har liknade organisationsstrukturer, företagen 
arbetar i team där en coach ansvarar över cirka 15-20 kommunikatörer. Coachens roll 
skiljer sig mellan länderna, de brittiska coacherna har delegerats ett större ansvar och 
befogenheter. Både svenska och brittiska företag försöker med olika aktiviteter motivera 
och engagera kommunikatörerna. Interaktionen har utvecklats i de brittiska företagen, 
då de belönar konstruktiva och förbättrande idéer för att öka det interaktiva samspelet.  
 
Metoden att styra kommunikatörerna med regler och manualer skiljer sig inte nämnvärt 
åt mellan företagen. Samtliga kommunikatörer har klart fastställda direktiv att följa samt 
kontrolleras och övervakas så de håller sig inom gränserna. De brittiska 
kommunikatörerna har tuffare mål och mått att klara. Det ställs högre krav på dem, 
framför allt gällande tillgängligheten. De brittiska kommunikatörernas medelvärde låg 
på 85 procent att jämföra med Telepass medelvärde på 68 procent. I övrigt koncentreras 
prestationsmätningen på liknande faktorer. Ytterliggare en skillnad är att det brittiska 
företagen för att motivera och stimulera personalen till bättre prestationer belönar de 
anställda som utfört en bra prestation som ligger riktning med företagets strategi. 

                                                 
6 Resultatet av vår empiriska undersökning av Excellent e-Service och Telepass. 
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6 SLUTSATSER 
 
Personalstyrningen i Excellent e-Service och Telepass karaktäriseras av 
prestationsmätning direktstyrning, regler och kontroller. Allt som går att mäta mäts och 
följs upp dagligen individuellt och i team. Företagens mätningar är fokuserade på antal 
samtal, samtalens längd samt kommunikatörens tillgänglighet. Varje kommunikatör 
styrs av en manual som anger klart och tydligt vad som får göras och vad som inte får 
göras. Enligt en undersökning uppfattar call center branschens personal mätningarna 
som stressande. Tillgängligheten är den mätning som upplevs allra mest stressande, 40 
procent av kommunikatörerna som mäts angående tillgängligheten uppger att de inte 
kan ta en paus när de behöver det.  
 
Excellent e-Service och Telepass försöker även att jobba med värdeskapande och 
interaktionshöjande aktiviteter. Personalen uppmanas att umgås utanför arbetsplatsen 
och gemensamma gemenskapsfrämjande aktiviteter anordnas med jämna mellanrum av 
företagen. Både Excellent e-Service och Telepass uppmanar personalen att komma med 
konstruktiva idéer, idéerna kommuniceras vanligtvis via respektive företags intranät.  
 
Vår undersökning visar att Excellent e-Service och Telepass kunder bestämmer vilka 
mål och mått som ska presteras samt manualens utformning. Detta innebär att företagen 
mister kontrollen över den yttre effektivitet och därmed begränsas företagens möjlighet 
att påverka den totala effektiviteten. Förlusten över möjligheten att påverka den yttre 
effektiviteten anser vi påverkar personalstyrningens utformning. I och med att kunden 
bestämmer den fulländade tjänstens utformning behöver företaget inte upptäcka nya 
strategiska möjligheter. För att förbättra den totala effektiviteten fokuserar företagen 
styrningen på att nästan enbart påverka den inre effektiviteten. Detta menar vi bland 
annat leder till att det interaktiva styrsystemet inte används till fullo.  
 
Excellent e-Service och Telepass fokusering på det gränsdragande och det diagnostiska 
styrsystemet anser vi skapar obalans i styrningen. Denna obalans ökar pressen på att 
företagen utvecklar sina värdeskapande och interaktiva styrsystem för att på så sätt 
förbättra personalstyrningens långsiktiga hållbarhet. Dagens fokusering är troligen en av 
orsakerna till att personalen kan misstrivas, en misstrivsel som har resulterat i en hög 
personalomsättning i jämförelse med andra branscher. 
 
I vår jämförelse mellan svenska och brittiska call centrer sätt att styra personalen finner 
vi stora likheter. Prestationsmätningarna koncentreras på samma mätningar som 
dagligen följs upp och kontrolleras. En skillnad är att dock att de brittiska företagen 
kopplar samman måtten med belöningssystem, vars bonusstorlek kan uppgå till 20 
procent av lönen. Vi har funnit att de brittiska kommunikatörerna har hårdare och 
svårare mål att uppnå. Ytterligare en skillnad finns i sättet att styra med team, där skiljer 
sig de brittiska företagen från de svenska med en mer decentraliserad organisation där 
coacherna har delegerats ett större ansvarsområde. Angående värdeskapande systemet 
har vi inte funnit några större avvikelser. Båda länderna jobbar med liknade 
motivationsstimulerande aktiviteter för att skapa värde och engagemang hos personalen. 
Beträffande interaktionen belönar de brittiska företagen goda idéer, vilket är något som 
vi tror ökar personalens uppmärksamhet och intresse att utveckla organisationen.  
 

6.1 Avslutande diskussion  
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Ytterligare en faktor som påverkar personalstyrningens utformning är de pressade 
uppdragspriserna som råder på call center marknaden. När ett företag bestämmer sig för 
att outsourca till exempel sin kundtjänst läggs bud på uppdraget. Tack vare de svenska 
upphandlingsreglerna och den hårda konkurrensen som råder på call center marknaden 
pressas priserna till max. Det faktum att det är relativt enkelt, billigt samt går snabbt att 
bli en aktör i call center branschen pressar uppdragspriserna ytterligare. De låga priserna 
som uppstår kan i sin tur att leda till att företagen tvingas att pressa personalen hårt för 
att få ekonomin att gå ihop. 
 
Call center branschen innehåller ett flertal inriktningar, det rör sig om outsourcade eller 
inhouse call centrer som i sin tur kan ta emot samtal eller hantera utgående samtal. Inom 
respektive nisch har vi fått uppfattningen att företagen är av mer eller mindre seriös art. 
Att försöka generalisera och dra slutsatser om hela call center branschen tror vi skulle 
bli väldigt osäkert. Osäkert även inom vårt val av inriktning med outsourcade call 
centrer. För att stärka generaliserbarheten och trovärdigheten på vår studie skulle det 
behövas en större undersökning där fler företag ingår och där fler intervjuer utförs på 
företagen. De anställdas åsikter tror vi skulle ha förbättrats och höjt tillförlitligheten på 
uppsatsen om vi istället för vår andrahands information från HTF själva intervjuat 
kommunikatörerna.  
 
Det finns i dagsläget väldigt lite skrivet om styrningen i ett call center och dess problem. 
Detta i kombination med att call center branschen är en av de snabbast växande 
branscherna i landet gör det extra intressant att fördjupa sina kunskaper om call centrer. 
I vår uppsatts beskriver vi allmänt hur personalstyrningen kan vara utformad i ett call 
center och det kan vara en bra grund för att sedan gå vidare in på djupet i call center 
branschen. Under arbetets gång har vi upptäckt att call centren tampas med en rad 
problem, framförallt svårigheter med att engagera och motivera personalen. Det vore 
intressant att forska vidare och undersöka om det finns lösningar på dessa problem. 
Ytterligare ett intressant område tycker vi skulle vara att undersöka belöningssystemets 
potential i att förbättra styrningen i ett call center. 
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Bilaga 1 Intervjuguide Telepass och Excellent e-Service 
 
Allmänt om företaget 
Antal anställda? 
Organisationens struktur?  
Vilka tjänster producerar ni?  
Allmänt om personalstyrning? 
Vem bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras? 
 
Interaktivt 
 
Hur sker interaktionen mellan personalen och överordnad? 
Varför denna interaktion? 
Vad behandlas under sammankomsterna? 
Hur stimulerar ni anställda att agera väder ballonger, upptäcka nya strategiska 
möjligheter?  
 
Värdeskapande 
 
Vilka värderingar vill ni förmedla ut till personalen? 
Varför dessa värderingar? 
Vem har fastställt värderingarna? 
Hur förmedlar ni ut värderingarna till personalen? 
Finns det några aktiviteter företaget erbjuder för att motivera personalen och vilka? 
 
Gränsdragande 
 
Har ni uttalade gränser för personalens uppträdande? 
Varför just de gränserna? 
Vem har stadgat dessa gränser? 
Hur kontrollerar ni om gränsen överskrids? 
Vilken blir påföljden om gränsen överskrids? 
 
Diagnostiska  

• Prestationsmätning 
Vad mäter ni? 
Varför mäter ni det? 
Vem har fastställt målen/måtten?  
Hur följer ni upp/bearbetar/utvärderar mätningarna?  

• Lön/Belöningssystem (kollektiv anställda) 
Hur är lönen uppbyggd? 
Varför den strukturen på lönen? 
Vad belönar ni? 
Hur belönas personalen? 
Varför belönas personalen? 
Varför har ni valt att belöna på det sätt ni gör? 
 
 



 

  

Bilaga 2 Intervjuguide HTF 
 
Allmänt om HTF 
Allmänt om Roger Andersson 
 
Allmänt om call center Branschen 
Hur ser förhållandena ut i call center branschen? 
Hur många anställda och anslutna? 
Hur ser personalomsättning ut? 
Vilken är frånvaro? 
 
Allmänt om personalstyrning 
Vilken är arbetstagarens inställning/åsikt om styrningen? 
 
Värdeskapande/Interaktion 
Vilken är arbetstagarens inställning/åsikt? 
Vad görs för att höja motivation? 
Kommunikation 
Hur ser kommunikationen ut mellan AT och överordnad och vice versa? 
 
Gränsdragning/Regler 
Vilken är arbetstagarens inställning/åsikt till regler och gränsdragningar? 
Hur ser arbetstagarna på att arbeta med manualer? 
 
Diagnostisk  

• Mätning 
Vad har arbetstagaren för inställning/åsikt? 
Hur ser de på kontroll och övervakning? 

• Lön 
Hur ser löneläget ut? 
Används belöningssystem? 
Vilken är inställningen till belöningssystem? 
 


