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Abstract 
The purpose of this study was to describe job satisfaction of a unit of a Call Centre in 

Norrbotten. A total of ten interviews were conducted, including one with one of the 

managers in the department. Through qualitative and semi-structured interviews, answers 

were sought to what influences the communicator’s job satisfaction positively, if the 

communicators themselves saw a connection between their performance and their job 

satisfaction and the importance of leadership as a mediator of job satisfaction. Previous research 

shows that there is a correlation between job satisfaction and employee performance, and that 

transformational leadership has a positive effect on job satisfaction. The theoretical framework 

is based on Hackman & Oldham’s Job Characteristic Model, Herzberg’s two-factor theory and 

Bass’ theory of transformative leadership. It turned out, that there were a variety of factors that 

the communicators themselves experienced affected their job satisfaction, such as colleagues 

and the leadership, spirit of community, and size of the group. It also appeared that the 

transformational leadership had a positive influence on the communicator’s job satisfaction and 

that they felt there were a connection between their job satisfaction and job performance. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva arbetstillfredsställelsen på en avdelning på ett 

Callcenter i Norrbotten. Sammanlagt genomfördes tio intervjuer, varav en med en av cheferna 

på avdelningen. Genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer söktes svar på vad som 

påverkar kommunikatörernas arbetstillfredsställelse positivt, om kommunikatörerna själva 

upplevde något samband mellan deras prestation och arbetstillfredsställelse samt vilken 

betydelse ledarskapet hade för kommunikatörernas arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning 

har visat att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och de anställdas prestation samt 

att det transformativa ledarskapet har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse. Den 

teoretiska referensramen innefattar Hackman & Oldhams Job Characteristic Model, Herzbergs 

två-faktor teori samt Bass teori om det transformativa ledarskapet. Det visade sig att det var en 

mängd faktorer som kommunikatörerna själva upplevde påverkade deras arbetstillfredsställelse, 

som till exempel kollegorna och ledarskapet, gemenskap och storlek på gruppen. Det visade 

sig även att det transformativa ledarskapet hade en positiv inverkan på kommunikatörernas 

arbetstillfredsställelse samt att de själva upplevde att det finns ett samband mellan deras trivsel 

och arbetsprestation. 

 

      Nyckelord: arbetstillfredsställelse, transformativt ledarskap, prestation  
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Inledning 

Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som de flesta känner till. Locke (refererad av Harter, 

Schmidt, & Hayes, 2002) konstaterade i sin litteraturgenomgång av arbetstillfredsställelse 1976, 

att mer än 3300 artiklar hade publicerats i ämnet. En sökning i databasen PsycINFO för åren 

1976-2000 visade att det fanns ytterligare minst 7855 publikationer i ämnet 

arbetstillfredsställelse (Harter m.fl., 2002). En tillbakablick visar att i början av 1900-talet 

präglades organisationer av teorier som fokuserade på ett bästa arbetssätt. Frederick Taylors 

(refererad av Dipboye, Smith, & Howell, 1994) tids- och rörelsestudier fastställde genom 

precisa mätningar det mest effektiva sättet att utföra arbetsuppgifter, standardiserade procedurer 

och att tillämpa detta arbetssätt genom explicita ledningsfunktioner. Detta synsätt kom att 

kallas Scientific Management och det innebar konkreta tekniker för att implementera ett styrt 

arbetssätt, där effektivitet var av högsta prioritet (Dipboye m.fl., 1994). Hawthornestudierna, 

som genomfördes 1920-1930, var enligt Dessler (refererad av Dipboye m.fl., 1994), en av de 

mest inflytelserika studierna som har gjorts genom alla tider med avseende på organisationer. 

Hawthornestudierna består av ett flertal separata studier och sträcker sig över mer än ett 

decennium. Resultatet visar hur schemaläggning, arbetsmiljö och andra strukturella faktorer 

påverkar produktivitet och gav ett nytt perspektiv på arbetsorganisationer. Det visade sig att 

sociala faktorer, som till exempel grupptryck, dynamiken hos informella grupper och 

individuella upplevelser av frihet och självkänsla är viktigare än opersonliga strukturella 

faktorer som till exempel arbetsmetoder och ledningens kontroll. Det största bidraget från 

dessa studier är att det viktigaste i en organisation inte är hur väl arbetet är utformat och hur 

hård styrningen från ledningen är, utan hur väl organisationen kan möta arbetstagarnas behov. 

En effektiv formell struktur har litet värde för en organisation om arbetarna väljer att bortse 

från den. Det är näst intill omöjligt att informella grupper inte bildas i en organisation och 

dessa har betydligt större inflytande över hur individer agerar än något som påtvingats av 

ledningen (Dipboye m.fl., 1994). Hawthornestudierna har fått utstå viss kritik för sina 

experimentella metoder och slutsatser. Trots detta visar fortsatt forskning att sociala faktorer 

har betydelse för arbetstillfredsställelsen (Arnold, Randall, Silvester, Patterson, Robertson, & 

Cooper, 2010). 

Callcenter  
Callcenter-branschen är en relativt ung bransch, som har vuxit snabbt sedan mitten av 1990-

talet. Det är många organisationer som väljer att lägga sin kundtjänst hos en extern 

organisation och största anledningen till detta är ofta att spara kostnader. Då fokus ligger på 

kostnader och kvantitet och i mindre utsträckning på kvalitet är externa callcenter utsatta för 

stark prispress och det lämnar dem ett litet manöverutrymme. Arbetssituationen för de 

anställda på callcenter är ofta komplex och påverkas av en mängd olika processer, som styr 

samtalsflöden, information till och från uppdragsgivaren, ärendehantering och så vidare. Det är 

ofta en starkt kontrollerad verksamhet där fokus ligger på kvantitativ prestation med höga krav 

på måluppfyllelse. Även slutkunderna påverkar de anställdas psykosociala miljö. Kunderna är 

svåra att styra och kontrollera, vilket påverkar den anställdes prestation. Den fysiska 

arbetsmiljön påverkas av att de anställda är bundna till sina arbetsstationer under hela 

arbetsdagen med undantag för pauser och raster. Branschen präglas av låg lön och många unga 
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medarbetare. Unga medarbetare och en relativt ung bransch leder till många unga chefer, utan 

större erfarenhet av ledarskap. Det finns inte heller någon lång tradition med utveckling av 

ledning och ledarskap, vilket kan påverka arbetsmiljön och de anställdas arbetstillfredsställelse. 

Då tjänsterna som säljs många gånger är komplexa ställs det höga kompetenskrav på 

kommunikatörerna. Det är ofta en betydande mängd fakta om uppdragsgivarens produkt som 

skall hanteras samt att det krävs social kompetens att bemöta kunderna på ett bra sätt. Det 

krävs även datorvana i mindre och större utsträckning beroende på vilket uppdrag den 

anställde arbetar med, men det är inte ovanligt att en anställd arbetar med 10-20 systemfönster 

öppna (Unionen, 2009). Det finns olika former av verksamhet inom callcenter och den 

avdelning som skall undersökas hanterar tre olika uppdragsgivares kundservice. I kundservice 

ingår vanligtvis allmänna förfrågningar, bokningar, beställningar, klagomål, reklamationer, 

produktfrågor, betalningsärenden och fakturafrågor. Callcenterbranschen skulle kunna 

beskrivas som en tydlig industrialisering av tjänster. En typ av löpandebandarbete med 

tayloristisk ledning och organisering. Ett arbete som många gånger är väldigt standardiserat och 

styrt, där det mesta av arbetsprestationen går att mäta och kontrollera och där arbetet nästan 

konstant sker under tidspress. De vanligaste mätningarna avser servicenivå, 

lösningsgrad/uppklarningsprocent, svarstid/kötid, förlorade samtal, kundnöjdhet, 

samtalskvalitet, samtalstid, antal besvarade samtal per kommunikatör, inloggad tid, 

tillgänglighet för uppdraget/nyttjandegrad och andel arbetstid debiterad till kund (Unionen, 

2009).  

Vad innebär arbetstillfredsställelse? 
Locke (refererad av Arnold m.fl., 2010) definierar arbetstillfredsställelse som ett behagligt eller 

positivt känslomässigt tillstånd till följd av värderingen av sitt arbete eller sin 

arbetslivserfarenhet. Robbins (refererad av Yang, 2012) menar att arbetstillfredsställelse är en 

generell attityd, som en individ har gentemot sitt arbete, skillnaden mellan belöningen den 

anställde får genom sitt arbete och den belöning den anställde anser sig berättigad till. 

Arbetstillfredsställelse har intresserat forskare av främst två anledningar. För det första indikerar 

arbetstillfredsställelse en individs mentala hälsa och välmående. Det är mer troligt att en person 

som är glad och trivs på sitt arbete är mer tillfreds i livet generellt sett. För det andra förknippas 

ofta hög arbetstillfredsställelse med hög motivation och bra arbetsprestationer, vilket inte 

nödvändigtvis är sant eller åtminstone väldigt svårt att bevisa (Arnold m.fl., 2010). Företaget, 

som har undersökts i detta arbete, har själv uttryckt en önskan om att arbetstillfredsställelsen på 

en viss avdelning skall undersökas utifrån resultatet av en tidigare utförd enkätundersökning. 

Företaget är intresserat av att få en djupare förståelse för vad som skapar arbetstillfredsställelse 

och om den förståelsen kan omsättas till andra avdelningar. 

Tidigare forskning 
Vikten av hög arbetstillfredsställelse på arbetsplatser har tvistats om och bevisen för vilka 

konsekvenser arbetstillfredsställelse har på produktionen visar olika resultat. En studie av Harter 

m.fl. (2002) visar dock att det finns en korrelation mellan arbetstillfredsställelse och företagets 

resultat på nöjdkundhet och kundlojalitet, produktivitet, vinst, personalomsättning och 

medarbetares säkerhet. Syftet med studien var att genom en meta-analys undersöka 

förhållandet på företagsnivå mellan medarbetares arbetstillfredsställelse och engagemang och 

företagens resultat utifrån faktorer som nöjdkundhet och kundlojalitet, produktivitet, vinst, 
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personalomsättning och medarbetares säkerhet. Harter m.fl. (2002) utgick från följande två 

hypoteser: 

Hypotes 1: medarbetarnas arbetstillfredsställelse och engagemang på företagsnivån kommer att 

visa positiva genomsnittliga korrelationer med företagens resultat på nöjdkundhet och 

kundlojalitet, produktivitet, vinst, personalomsättning och de anställdas säkerhet. 

Hypotes 2: samband mellan medarbetares arbetstillfredsställelse och engagemang och 

företagsnivåns resultat kommer att kunna generaliseras mellan olika företag och dess 

affärsområden och samtliga utfall på företagsnivå. Det vill säga, dessa korrelationer kommer 

inte att variera kraftigt mellan olika företag, och det kommer att finnas få eller inga företag 

med noll eller negativa korrelationer. 

 

Den totala studien innefattade 198514 besvarade enkäter av oberoende medarbetare. 

 

Resultatet visar att övergripande arbetstillfredställelse och medarbetarnas engagemang visade 

generaliserbarhet mellan företag med avseende på korrelation med nöjdkundhet och 

kundlojalitet, vinst, produktivitet, personalomsättning och medarbetares säkerhet. De starkaste 

effekterna visade sig i korrelationer med avseende på relation till personalomsättning, 

nöjdkundhet och kundlojalitet samt medarbetares säkerhet. Korrelationerna var positiva och 

generaliserbara i relation till produktivitet- och vinstkriterierna men var av lägre magnitud 

(Harter m.fl., 2002).  

 

En annan studie av Yang (2012) visar att transformativt ledarskap har en signifikant inverkan 

på arbetstillfredsställelse samt att vissa effekter av transformativt ledarskap har en indirekt 

inverkan på organisatoriskt åtagande via arbetstillfredsställelse. Metoden som användes var en 

enkätstudie där 159 PR-firmor från Taiwan deltog och 600 anställda från dessa företag valdes 

ut för att svara på enkäten. Det var 305 valida responser, vilket innebär en svarsfrekvens på 50 

procent. Enkäten bestod av 68 objekt uppdelade på tre områden; transformativt ledarskap, 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt åtagande. I studien togs hänsyn till tre 

kontrollvariabler, vilka var utbildningsbakgrund, civilstatus samt hur många år de hade varit 

anställda på företaget. En explorativ faktoranalys användes för att upptäcka underliggande 

dimensioner.  

 

För att avgöra vilken effekt transformativa ledarskapsfaktorer hade på arbetstillfredsställelse och 

organisatoriskt åtagande användes regressionsanalys, vilket även användes för att avgöra vilka 

effekter arbetstillfredsställelsefaktorer hade på organisatoriskt åtagande. Resultatet visade att 

transformativt ledarskap hade en signifikant positiv inverkan på de anställdas inre och yttre 

nivåer av arbetstillfredsställelse. Detta antyder att transformativt ledarskap är en ledarstil som 

bidrar till att öka de anställdas arbetstillfredsställelse. När det upplevdes en högre grad av 

inspirerande och karismatisk påverkan från ledaren ökade nivåerna av inre arbetstillfredsställelse 

för de anställda. Likväl som att ju mer de anställda upplevde inspiration, karismatiskt inflytande 

samt individuell omtanke från ledaren desto mer ökade yttre arbetstillfredsställelse. Intellektuell 

stimulans visade varken positiv eller negativ inverkan på arbetstillfredsställelse.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka arbetstillfredsställelse bland kommunikatörer på ett 

Callcenter i Norrbotten. Studien är kvalitativ och skildrar därför kommunikatörernas egen 

upplevelse av arbetstillfredsställelse samt en av chefernas uppfattning om kommunikatörernas 

arbetstillfredsställelse. De frågeställningar som skall besvaras är: 

 Vilka faktorer påverkar kommunikatörernas arbetstillfredsställelse? 

 Upplever kommunikatörerna själva något samband mellan deras arbetstillfredsställelse 
och arbetsprestation? 

 På vilket sätt påverkar ledarskapet kommunikatörernas arbetstillfredsställelse? 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Hackman och Oldham (1980) är arbetet i sig en faktor som påverkar arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Job Characteristic Model (Hackman & Oldham, 1980, s.77). 
 

Hackman och Oldham (1980) menar att det går att skapa förutsättningar i arbetet som främjar 

inre motivation och även påverkar arbetstillfredsställelse. Det finns främst tre kriterier för att 

inre motivation skall uppstå i arbetet. För det första att individen får vetskap om resultatet av 

sitt arbete. Om individen inte vet hur han/hon presterar, bra eller dåligt, ger det heller inte en 

känsla av att prestera bra eller en känsla av att känna sig nedstämd om individen presterar 

dåligt. För det andra bör individen känna eget ansvar för sin arbetsprestation. En person som 

anser att hans/hennes prestation beror på yttre faktorer, som till exempel arbetsrutiner, chefen 

eller arbetskollegor istället för på egen arbetsinsats har heller ingen anledning att känna sig stolt 

när han/hon presterar bra eller känna sig missnöjd vid ett sämre resultat. För det tredje måste 

individen uppleva arbetet som meningsfullt, det vill säga att det stämmer överens med 

hans/hennes värderingar. Ses arbetet som trivialt uppstår sällan arbetsmotivation. Hackman och 
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Oldham (1980) menar att alla tre av dessa tillstånd måste uppfyllas för att skapa inre motivation 

(Hackman & Oldham, 1980). 

 

Upplevelsen av ett meningsfullt arbete skiljer sig från individ till individ och kan bero på en 

mängd olika faktorer. Det finns tre faktorer som utmärker sig med avseende på huruvida en 

individ upplever arbetet som meningsfullt. För det första, variation i färdigheter, vilket innebär 

att individen får möjlighet att nyttja en mängd olika kunskaper och färdigheter för att utföra 

sitt arbete. För det andra, uppgiftsidentitet, dvs. i vilken utsträckning arbetet innefattar en 

helhet, om det går att se en röd tråd från början av arbetsprocessen till ett synbart resultat. För 

det tredje, uppgiftsbetydelse, dvs. i vilken grad arbetet upplevs betydelsefullt för andra 

människor i eller utanför organisationen. Om arbetet påverkar andra människors lycka, hälsa 

eller säkerhet anses det oftare mer meningsfullt. De andra två arbetskaraktäristika i modellen, 

autonomi och feedback, påverkar i vilken grad en individ upplever ansvar och får kunskap om 

det faktiska resultatet av arbetsuppgifterna. Autonomi kan beskrivas som till vilken grad arbetet 

möjliggör för individen att själv bestämma när och hur arbetet skall utföras och i vilken 

utsträckning individen upplever frihet och oberoende i sitt arbete. Hög autonomi innebär att 

individen ser resultatet av sitt arbete som något som beror på egen ansträngning, egna initiativ 

och beslut istället för på något som en arbetsledare sagt åt honom/henne att göra. Feedback 

handlar om i vilken utsträckning individen får tydlig och relevant information om sin 

prestation. Helst skall arbetet i sig tillhandahålla sådan information, som till exempel en 

bilreparatör lagar en bil som inte startar och när reparatören har gjort rätt startar bilen. Även 

andrahandsfeedback, det vill säga information från till exempel chef, medarbetare eller kunder 

om en arbetsprestation ger information om resultatet av arbetsuppgiften (Hackman & Oldham, 

1980).  

Transformativt och transaktivt ledarskap 
I en artikel publicerad i Organizational Dynamics beskriver Bernard M. Bass (1990) det 

transformativa ledarskapet samt skillnaderna mellan det transformativa och det transaktiva 

ledarskapet. Det transaktiva ledarskapet innebär ett utbyte mellan chefen och de anställda och 

det har fokus på två delar. För det första, att organisera arbetet, det vill säga hur arbetet i sig 

skall struktureras och utföras och för det andra, att visa uppskattning för de anställda, det vill 

säga tillfredsställa egenintresset hos de anställda som gör en bra arbetsprestation. De anställda 

som presterar bra blir belönade genom till exempel högre lön, erkännande av sin prestation 

eller befordran i motsats till de som inte presterar, vilka istället blir bestraffade. Om löften om 

belöning eller att undvika bestraffning fungerar som motivation för de anställda beror på om 

belöningen anses önskvärd eller om bestraffningen anses skrämmande och om chefen faktiskt 

har befogenhet att fatta beslut över belöningar och bestraffningar.  

 

Enligt Bass (1990) uppstår ett transformativt ledarskap när en ledare hos de anställda lyckas 

skapa en medvetenhet om, och acceptans för, syftet och målet med deras arbete. Samt att 

ledaren har förmåga att bredda och lyfta intresset hos de anställda och få gruppen att se bortom 

egna intressen och istället utgå från gruppens bästa. Transformativa ledare kan uppnå detta på 

ett eller flera sätt: de kan upplevas karismatiska, inspirerande och motiverande, bry sig om de 

anställda och möta deras individuellt känslomässiga behov och/eller intellektuellt stimulera de 

anställda. Om de anställda upplever att de har en karismatisk ledare vill de identifiera sig med 
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ledaren, och de har en hög grad av tillit och förtroende för ledaren. Karismatiska ledare har 

ofta stor makt och stort inflytande samt förmåga att inspirera och stimulera de anställda att 

genom extra ansträngning utföra stora prestationer. Transformativa ledare besitter ofta en 

förmåga att se och bekräfta sina anställda på individuell nivå, det vill säga att se skillnaderna 

mellan individerna. De har ofta rollen som mentor, vilken hjälper och utvecklar de som 

behöver det så de kan växa som individer. Ett transformativt ledarskap kan även handla om att 

stimulera de anställda intellektuellt genom att få dem att se svårigheter i arbetet som en 

utmaning samt att finna nya lösningar på gamla problem. Transformativa ledare ses oftare som 

mer förtroendeingivande och framgångsrika av sina kollegor och underställda. Ledare som har 

värderats av sina överordnade som högpresterande upplevs i större utsträckning som 

transformativa av sina underställda och deras organisationer presterar bättre finansiellt.  

 

Transformativa ledare bidrar mer till organisationen och samarbetar bättre med överordnade än 

transaktiva ledare. Det transformativa ledarskapet påverkar även effektiviteten. Organisationer 

med transformativa ledare visar högre effektivitet jämfört med organisationer med transaktiva 

ledare, där effektiviteten blir lägre, speciellt om ledarskapet är passivt, det vill säga att ledaren 

enbart ingriper när målen inte uppfylls. Anställda menar att de anstränger sig väldigt lite för 

dessa ledare. Däremot, om den transaktiva ledaren kan tillhandahålla belöningar som är 

önskvärda för de anställda kan det vara en fungerande strategi. Skillnaden mellan det 

transformativa och det transaktiva ledarskapet sammanfattas nedan med utgångspunkt från Bass 

(1990). 

 

Transformativt ledarskap: 

 Karisma: Ger vision och mission, ingjuter stolthet, vinner respekt och tillit. 

 Inspiration: Kommunicerar höga förväntningar, använder symboler för att lägga fokus 

på prestation, uttrycker viktiga syften på ett enkelt sätt.  

 Intellektuell stimulans: Främjar intelligens, rationalitet, och noggrann problemlösning. 

 Individuell omtanke: Ger personalen individuell uppmärksamhet, behandlar varje 

anställd på ett individuellt sätt, utvecklar, ger råd. 
 
Transaktivt ledarskap: 

 Villkorade belöningar: Avtalar ett utbyte av belöning för ansträngning, utlovar 

belöningar för bra arbetsprestationer. 

 Ledarskap av undantag (aktivt): Letar efter avvikelser från regler och rutiner, vidtar 

korrigerande åtgärder. 

 Ledarskap vid undantag (passivt): Ingriper endast när målen inte nås. 

 Laissez-Faire: Undviker att fatta beslut, frånsäger sig ansvar. 
 

Två-faktor teorin 
Vantrivsel och trivsel är inte motsatser, enligt Herzberg (refererad av Kaufman & Kaufman, 

2010), utan två oberoende dimensioner (Figur 2). Herzberg (refererad av Kaufman & 

Kaufman, 2010) skiljer mellan motivationsfaktorer, som främjar arbetstillfredsställelse och 

trivsel samt hygienfaktorer som, om de finns, leder till frånvaro av negativa arbetsbetingelser 

och om de saknas leder det till vantrivsel. Om de uppfylls leder det dock inte till 

arbetstillfredsställelse, utan till ett mer neutralt tillstånd. Om däremot motivationsfaktorerna 
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uppfylls leder det till arbetstillfredsställelse och om de inte uppfylls till att arbetstagaren 

tillfredsställs. Det är dock inte detsamma som att vara missnöjd eller att vantrivas (Kaufman & 

Kaufman, 2010).  

 
 

Figur 2. Hertzbergs Two-factor Theory (Kaufman & Kaufman, 2010, s.152). 

 

I boken, The Motivation to Work, definierar Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) vad 

som ligger till grund för motivationsfaktorer och hygienfaktorer i två-faktorteorin. 

Uppskattning innebär någon form av uppskattning av en person och kan innebära både positiv 

och negativ kritik. Den som står för uppskattningen kan vara i stort sett vem som helst, en 

chef, någon annan från ledningen, en kund, en kollega och så vidare. Mellanmänskliga 

relationer kan delas upp i överordnad, underordnad samt i jämlika relationer och avser själva 

interaktionen. Skillnaden mellan mellanmänskliga relationer och uppskattning är att de förra 

grundar sig i beskaffenheten av själva relationen och det senare på ett erkännande av en person. 

Prestationer involverar framgång och om att på ett framgångsrikt sätt avsluta en arbetsuppgift, 

finna nya lösningar på problem och se resultatet av sitt eget arbete. Prestationer tar även 

hänsyn till dess motsats, det vill säga misslyckande samt frånvaron av att lyckas prestera. 

Möjlighet till utveckling innefattar situationer där objektiva bevis finns för att möjligheten att 

utvecklas ökar eller minskar, det vill säga sannolikheten att både klättra uppåt i organisationen 

och att utvecklas inom sitt område, till exempel att lära sig nya arbetsuppgifter. Personlig 

utveckling innefattar endast de fall när det handlar om en faktisk förändring i status eller 

position. Hit räknas inte en individ som blir förflyttad, utan att det inte innebär en förändring i 
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arbetets status. Detta handlar mer om ansvar. Lön innefattar alla händelser där kompensation 

spelar in, som till exempel löneökning eller utebliven förväntad löneökning. Ledning innebär 

beskrivningar av ledaren som rättvis eller orättvis, kompetent eller inkompetent och villig eller 

ovillig att både lära ut och att delegera ansvar. En chef som tjatar och är kritisk eller en ledare 

som hanterar saker smidigt och effektivt kan båda utgöra exceptionella känslor för en individs 

arbete. Ansvar innebär faktorer som relaterar till ansvar och auktoritet, det vill säga situationer 

där en person upplever att tillfredsställelsen kommer från att han/hon ges ansvar för sitt eget 

arbete, andras arbete eller ges nya ansvarsområden. Ansvar inkluderar även avsaknad av 

tillfredsställelse eller negativa attityder gentemot arbetet på grund av bristande ansvar (Herzberg 

m.fl., 1993). 

 

Med företagspolicy menas en helhetsaspekt av företaget och det finns två typer av 

helhetsfaktorer av företagspolicys och administration. För det första organisationens och 

ledningens lämplighet eller olämplighet, som till exempel rolltvetydighet, det vill säga att den 

anställde inte vet vem han/hon arbetar för, inte ha rätt befogenheter för att på ett 

framgångsrikt sätt avsluta eller genomföra en arbetsuppgift eller att företagspolitiken inte 

genomförs på grund av en otillräcklig organisering av arbetet. Den andra aspekten avser de 

skadliga eller gynnsamma effekterna av företagets personalpolitik. När denna politik beskrivs 

negativt beskrivs den snarare som illvillig än ineffektiv. Arbetsbetingelser tar hänsyn till de 

fysiska förutsättningarna, som till exempel mängden arbete, lokaler, lämpliga eller olämpliga 

ljud- och ljusförhållanden, ventilation, arbetsverktyg, det vill säga den fysiska arbetsmiljön.  

Själva arbetet innefattar när arbetet, i sig, och utförandet av arbetsuppgifterna framkallar 

positiva eller negativa känslor. Arbetet kan vara rutinmässigt eller varierande, kreativt eller 

monotont eller för lätt eller allt för svårt. En arbetsuppgift kan innebära att utföra en hel 

process eller en del av en process. Personliga faktorer innebär situationer där faktorer i arbetet 

påverkar privatlivet på ett sådant sätt att det förändrar känslorna för arbetet. Det tas däremot 

inte hänsyn till situationer, där faktorer i en persons privatliv påverkar känslorna för arbetet. 

Status involverar situationer där den anställde själv upplever att status är en faktor som påverkar 

hur han/hon känner för arbetet. Status avser till exempel att ha en egen sekreterare, möjlighet 

att använda firmabil eller att inte ha möjlighet att nyttja alla fikarum på arbetsplatsen. Säkerhet 

innebär inte en känsla av säkerhet, utan objektiva signaler av närvaro eller frånvaro av säkerhet 

på arbetet och här nämns ett företags stabilitet eller instabilitet, vilket på ett objektivt sätt 

reflekterar en persons anställningstrygghet (Hertzberg m.fl., 1993). 

Metod 

Informanter 

En specifik avdelning på företaget valdes ut på grund av resultatet av en tidigare enkät om 

trivsel och arbetstillfredsställelse, som hade delats ut till samtliga kommunikatörer på företaget. 

Resultatet av den tidigare undersökningen visade att kommunikatörerna på avdelningen hade 

ett betydligt högre resultat på arbetstillfredsställelse än organisationen som helhet. Syftet med 

arbetet är att undersöka arbetstillfredsställelse på en av företagets avdelningar och främst vad 

som påverkar arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt, därför valdes just denna avdelning ut. I 

avdelningen finns två arbetsgrupper och informanterna kommer från båda grupperna. Totalt 
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gjordes tio intervjuer, nio med kommunikatörer på avdelningen och en med chefen för en av 

grupperna. Även ett spontant samtal med den andra chefen för den andra gruppen i 

avdelningen ägde rum i arbetslokalen och en del information av det samtalet har använts i 

resultatet. Informanterna befann sig i åldrarna 20-50 år. Samtliga kommunikatörer på 

avdelningen kontaktades via e-post, där de gavs möjlighet att anmäla intresse för att delta i 

studien. Då en specifik avdelning hade valts ut för studien var det ett kvoturval av 

självselektionstyp. Av dem som anmälde intresse av att delta i studien valdes tio informanter ut 

och de som svarade först var de som fick delta. 

Material 

Utifrån den teoretiska referensramen och de frågor som tidigare hade ställts i 

medarbetarundersökningen utformades en intervjuguide (Bilaga 1). Det var en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, vilket ger möjlighet till djupare diskussioner 

och att ställa följdfrågor. Två dokument har analyserats, resultatet av 

medarbetarundersökningen för avdelningen som helhet samt resultatet för en av de två 

grupperna på avdelningen. Resultaten har jämförts för att identifiera skillnader mellan 

grupperna och har använts i analysen och diskussionen i detta arbete. Utifrån det material som 

samlades in under intervjuerna med kommunikatörerna samt den teoretiska referensramen 

utformades ytterligare en intervjuguide för intervjun med chefen (Bilaga 2). 

Procedur 

I samarbete med företaget erhölls e-postadresser till de anställda så att samtliga på avdelningen 

hade möjlighet att välja om de ville delta eller ej. Informanterna fick delta i studien under 

arbetstid och intervjuerna ägde rum i något av företagets konferensrum. Tidpunkten för 

intervjuerna valdes i samråd med företaget med hänsyn till produktionen. Samtliga intervjuer 

spelades in och i vissa av intervjuerna togs anteckningar om samtalet fortsatte efter det att 

intervjun var över och inspelningen hade avslutats. Alla utom en intervju transkriberades 

samma dag som intervjutillfället, medan en intervju transkriberades dagen efter intervjutillfället. 

Avgränsningar 

Arbetet avsåg endast att undersöka hur kommunikatörerna på en specifik avdelning på 

företaget upplevde arbetstillfredsställelse och vilka faktorer som påverkade deras 

arbetstillfredsställelse.  

Databehandling 

Studien utgick ifrån en abduktiv ansats. Detta innebär en växelvis verkan mellan teori och 

empiri, där förståelsen succesivt växer fram (Alvesson & Sköldeberg, 2008). Materialet 

analyserades utifrån Miles & Huberman (1994). Alla intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas och därefter tematiseras utifrån intervjuguiden. Intervjuerna kodades var och en 

för sig i mindre beståndsdelar, som meningar och begrepp i relation till den teoretiska 

referensramen, tidigare forskning samt frågeställningarna. På så sätt analyserades materialet och 

utifrån relevans analyserades materialet återigen för att senare återskapa en helhet. 
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Resultat 

De som intervjuades arbetade på samma avdelning, men hade något olika arbetsuppgifter. På 

avdelningen besvarades främst telefonsamtal samt epost åt fyra olika uppdragsgivare. 

Informanterna besvarade inte samtal åt samtliga uppdragsgivare, men fyra av dem besvarade 

samtal och epost åt fler än en uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna omfattade främst kundtjänst, 

det vill säga fakturafrågor, bokning av servicetekniker, råd inför köp, produktinformation, 

reklamationer och så vidare. Informanterna nämnde olika faktorer som hade gjort att de hade 

valt att söka anställning på företaget, men en genomgående faktor var att de kom från 

arbetslöshet. Två av informanterna kom direkt från gymnasiet. Arbetsmarknaden påverkade 

också varför de valde att söka sig till företaget och en av informanterna sade ”i brist på annat” 

arbete. En av informanterna valde dock bort servitrisyrket till förmån för arbete på företaget. 

På avdelningen arbetade 30 personer och de var uppdelade i två grupper med 15 personer i 

varje samt två ansvariga chefer, en för varje grupp. Alla informanterna sade att kollegorna och 

ledarskapet var något som påverkade trivseln positivt. Det som främst nämndes beträffande 

kollegorna var gemenskapen och teamkänslan som upplevdes på arbetsplatsen. Arbetsgruppens 

storlek påverkade att gemenskapen var stor och stämningen hög. Hur de satt, närheten till 

varandra och att de hade möjlighet att gå ifrån och tillsammans ha ett möte varje vecka trodde 

informanterna bidrog till gemenskapen. En av informanterna sade att en liten grupp gjorde att 

hon kände sig sedd och bekräftad som individ av resten av gruppen.  

Ledarskap  
Ledarskapet beskrevs som strukturerat och att cheferna var bra på att leda och fördela arbetet. 

De flesta av informanterna tyckte att det fanns en tydlig kommunikation mellan chefer och 

arbetstagare och nästan alla påpekade hur viktigt det var med information. Den information 

som cheferna gav var tydlig och relevant och gavs utan dröjsmål. Det nämndes även att 

tydligheten var viktig med avseende på förväntningar och informanterna visste vad chefen 

förväntade sig av dem och vad de kunde förvänta sig av sin chef. Cheferna beskrevs som 

öppna, ärliga och att det var lätt att prata med dem även om det handlade om ett personligt 

problem. Kritik ansågs vara något som cheferna välkomnade. Informanterna upplevde att det 

var högt i tak och att alla hade rätt att säga sin mening, utan att personen ansågs besvärlig. Det 

framkom att informanterna upplevde att det var viktigt att bli sedd och bekräftad som individ 

och att cheferna var bra på detta. En av informanterna sade:  

 

Skulle jag sitta här och vara osynlig så kan jag ju lika gärna sitta och göra ingenting för 

ingen märker ju av det ungefär, och då känns det som att ingen bryr sig, varför ska jag 

bry mig. Så det är ju ganska viktigt. 

 

Att cheferna brydde sig om personalen visade de genom att ge individuell feedback, att 

uppmärksamma just den individens styrkor istället för att ge mer generell feedback, som till 

exempel att säga bra jobbat och ge en klapp på axeln. Det upplevdes som uppskattning när 

cheferna ordnade fredagsmys, vilket kunde innebära att det bjöds på fika eller godis och ibland 

fick någon av de anställda, om de ville, baka eller göra smörgåstårta till resten av personalen. 

Cheferna ordnade vid vissa tillfällen någon tävling med priser för de anställda, som även det 

ökade trivseln. Både tävlingar och fredagsmys upplevdes av informanterna som chefernas 

uppskattning för deras prestation. En av informanterna menade dock att det berodde på hur 
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chefen var som person och på ledarskapet att tävlingar och fredagsmys upplevdes som 

uppskattning. Hade ledarskapet varit sämre hade det upplevts mer som inställsamhet än som 

uppskattning. De flesta av informanterna tyckte att främsta anledningen till att de kände sig 

viktiga och betydelsefulla på arbetet berodde på chefen. Genom sin personliga feedback och 

förmåga att bekräfta de anställda som individer fick han/hon alla informanter att känna att de 

var betydelsefulla. En av informanterna kände sig inte viktig och betydelsefull, utan som en i 

mängden och det så gott som alltid. En annan av informanterna kände sig främst betydelsefull 

på grund av sin erfarenhet, det vill säga att det skulle ta lång tid för en ny att uppnå samma 

kompetens. Med avseende på den centrala ledningen upplevde informanterna inte samma sak. 

Enda gången de upplevde att den centrala ledningen visade någon form av uppskattning var 

när det betalades ut bonus. Informanterna menade att informationen från den centrala 

ledningen var bristfällig med avseende på en omorganisation på arbetsplatsen. När de fick 

information var besluten redan tagna och det fanns inte möjlighet för informanterna att 

påverka. Den bristande informationen ledde till oro och spekulationer på avdelningen och en 

av informanterna berättade att detta minskade förtroendet för den centrala ledningen.  

Uppgiftsvariation 
En av informanterna tyckte att arbetet var enformigt, att det var samma sak hela tiden, utan 

större förändring och att det var liten variation i att besvara e-post och samtal. De andra 

informanterna upplevde tvärtom att arbetet var varierande. Något som påverkade hur varierat 

arbetet upplevdes var projektet i sig. Olika uppdragsgivare ger olika förutsättningar i 

arbetsuppgifterna och ju mer olika frågor från kunderna som skulle besvaras desto mer 

variation upplevdes i arbetet. Att besvara e-post och telefonsamtal beskrev de flesta som 

monotont i själva utförandet av uppgiften, men det krävdes ändå en mängd olika färdigheter 

för att kunna göra det på ett bra sätt. För att kunna ge rätt information till kunderna krävdes 

kunskap om uppdragsgivarnas olika produkter och tjänster och vilka lagar och regler som 

följde av en reklamation. De anställda behövde känna till hur uppdragsgivarens organisation 

fungerade för att kunna hänvisa kunden rätt särskilt om den anställde inte kunde eller hade 

befogenhet att själv hjälpa kunden. Det var viktigt att kunna lyssna på kunden för att snabbt 

bilda sig en uppfattning om kundens problem. Social förmåga var önskvärt för att kunna 

bemöta varje kund på ett individuellt sätt och för att inte göra en arg kund ännu argare. En 

informant beskrev det som att:  

 

….när du pratar med 100 olika människor så har du 100 olika individer som vill bli 

bemött på 100 olika sätt. Så du måste väldigt snabbt känna av hur den här personen vill 

att du ska vara. Vissa kan du skämta med och vissa kan du inte alls skämta med, för dom 

är det blodigt allvar. 

 

De flesta ansåg att ett intresse för att ge service och vilja hjälpa kunderna var viktigt för att 

uppnå nöjda kunder. Att arbeta mot flera uppdragsgivares kunder ansågs öka variationen och 

upplevdes i de flesta fall som något positivt. Det förutsatte dock rätt förutsättningar, det vill 

säga att det gavs tid att lära sig ett uppdrag ordentligt innan ännu ett uppdrag tillfördes 

arbetsuppgifterna. Det krävdes även datorvana, då det inte var ovanligt att de anställda arbetade 

med 10-12 programfönster öppna samtidigt och det krävdes viss simultankapacitet, då de 

anställda letade information och registrerade kundens uppgifter under samtalet. 
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Uppgiftsidentitet 
Om informanterna upplevde att de såg helheten i arbetet berodde det till stor del på vilket 

uppdrag de arbetade med. De som arbetade med en större uppdragsgivare upplevde mer att de 

var en liten del i en stor process än de som arbetade mot en mindre uppdragsgivare, där 

informanterna i större utsträckning upplevde att de kunde följa hela processen. En av 

uppdragsgivarna hade en stor organisation med ett flertal samarbetspartners, vilket gjorde det 

svårare för de anställda att se helheten. Det var tre av informanterna som arbetade med detta 

uppdrag, varav två även arbetade med ytterligare ett uppdrag. Informanterna som arbetade 

med de mindre uppdragen upplevde att de såg helheten på ett bättre sätt. De hade god insyn i 

uppdragsgivarens organisation och fick till viss del feedback av kunderna om resultatet av 

arbetet. En av informanterna beskrev även att det var skillnad i att se sin del av arbetet mellan 

ett stort och ett litet uppdrag. Informanten hade till en början arbetat med det större projektet 

och när det blev hög arbetsbelastning var det lättare att gå undan, även om det var kö i 

telefonen, och hoppa över det samtal som väntade. Informanten upplevde det som att alla 

tänkte likadant. På ett mindre projekt visste de anställda vilka de arbetade med och vilka det 

drabbade om det blev kö. Det blev tydligare vilka effekterna blev av den egna arbetsinsatsen, 

vilket gjorde det lättare att på ett mindre uppdrag ge det lilla extra och istället för att inte 

besvara det sista samtalet innan fikarasten istället ta två extra. 

Autonomi  
En av informanterna tyckte att arbetet var styrt och att det fanns vissa mallar som de anställda 

var tvungna följa under samtalet, men att informanten själv kunde styra besvarandet av 

telefonsamtalen. De flesta av övriga informanter tyckte att de hade ett självständigt arbete och 

att det inte behövdes någon som talade om för dem hur och när de skulle utföra sina 

arbetsuppgifter. Det fanns riktlinjer för hur arbetet skulle utföras, men de flesta tyckte ändå att 

det fanns en viss form av frihet. Även här skiljde det sig åt mellan uppdragen och den frihet 

som gavs berodde mycket på uppdragsgivarens riktlinjer och i hur stor grad den anställde hade 

befogenhet att fatta egna beslut. De informanter som hade arbetat mot flera uppdragsgivare 

och kunde jämföra menade att ju mer frihet det gavs att fatta egna beslut i enskilda ärenden 

desto roligare var det att arbeta. De flesta av informanterna ansåg att de i viss mån hade 

befogenhet att fatta egna beslut, men inom vissa ramar. Alla informanter ansåg att de fick ta 

eget ansvar över sina arbetsuppgifter och att chefen visade väldigt stort förtroende för deras 

arbetsinsatser. Chefen kontrollerade hur det gick i arbetet och att samtal och e-post besvarades 

inom utsatta tidsramar, men i övrigt upplevde informanterna att de fick styra mycket av arbetet 

själva. En av informanterna tyckte att det fanns en frihet att mellan samtalen, om det var lugnt, 

få surfa på Internet och att det påverkade trivseln negativt om den möjligheten inte gavs. Det 

upplevdes som något som skingrade tankarna efter ett jobbigt samtal med en arg kund. 

Betydelse 
Två av informanterna uttryckte sig lite tveksamt till om deras arbete påverkade andra 

människor, men menade ändå att de hade en positiv inverkan på kunderna. Övriga 

informanter var mer säkra på att deras arbete var betydelsefullt för andra. En av informanterna 

som bokade service på vitvaror sade: 
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Framförallt på (företagsnamn) så handlar det ändå ganska mycket om väsentliga saker. 

Det är maskiner som folk behöver för att deras ja men för att det skall fungera, deras liv. 

Men nog känner man att det tappar som lite av sitt värde i och med att, ja men jag gör 

ju som it själva jobbet. Jag tar bara och ser till att nån kommer och gör jobbet.  

 

Informanterna menade att kunder som ringde hade något problem, som behövde lösas och att 

de genom sitt arbete kunde hjälpa kunderna. Antalet kunder som ringde gjorde att de anställda 

tyckte att det var så pass många som behövde hjälp att de upplevde att deras arbete var 

betydelsefullt. En annan av informanterna menade att de tjänster och produkter som de 

tillhandahöll inte var livsviktiga för kunden, men i och med att kunden hade ett problem 

upplevdes det som positivt att kunna hjälpa honom/henne. 

Feedback 
Alla informanterna upplevde att det var viktigt att få feedback. På vissa av uppdragen fick de 

anställda feedback från kunderna, oftast via e-post. Hur ofta de fick feedback från kunderna var 

mycket beroende på vilket uppdrag de arbetade med. Ett uppdrag sålde inredningsprodukter 

och där fick de anställda mycket feedback från kunderna. Kunderna skickade ofta e-post och 

tackade för snabba leveranser och god service och det hände att de skickade med ett foto på 

resultatet eller lade upp det på uppdragsgivarens Facebooksida. En av informanterna tyckte att 

feedback från kunderna rankades högre än feedback från chefen eller uppdragsgivaren. 

 

Genom medlyssning samt ordergranskning bedömdes kvaliteten på informanternas arbete. 

Medlyssning innebar att en chef eller mentor satt bredvid och lyssnade på samtalet eller att 

informantens samtal under en dag spelades in och att chef eller mentor i efterhand lyssnade 

igenom några slumpvis utvalda samtal. Inspelning av samtal skulle alltid först godkännas av 

informanten innan inspelningen sattes igång, vilket innebar att de alltid visste om när de blev 

inspelade. Medlyssningen utfördes oftast av de anställda, som arbetade som mentorer. De var 

specialister på uppdragsgivarens produkter och fungerade även som en stödfunktion för 

informanterna, som besvarade samtal och e-post. Det var mentorerna som informanterna 

vände sig till om de hade frågor beträffande något produktspecifikt ärende. Ordergranskning 

innebar att en mentor gick igenom registrerade order för att se att de anställda loggade rätt i 

systemet och att ärendet var rätt hanterat. Efter varje ordergranskning och medlyssning gavs 

feedback på arbetet av mentorerna. En av informanterna tyckte att det var jättebra att få 

feedback på sitt arbete genom medlyssning, eftersom de då fick veta om de gjorde rätt, vad de 

kunde förbättra och vad de gjorde riktigt bra i samtalet. Däremot upplevde informanten att det 

var jobbigt i början av anställningen, det vill säga att vara ny och osäker i samtalet och att då 

bli bedömd, men efterhand upplevde informanten det som något positivt. 

 

Feedback av närmaste chef fick informanterna oftast via e-post. Feedback innefattade statistik 

på hur de presterade, på hur många samtal varje informant hade besvarat, samtalstid, hur 

mycket det hade ringt in samt en mängd olika mätbara faktorer. Hur ofta informanterna fick 

sådan feedback berodde på vilket uppdrag de arbetade med. Ett av uppdragen var relativt 

nystartat och därför gavs sådan feedback en gång per månad och i ett annat skickades den ut en 

gång per vecka. En av informanterna uttryckte sig neutralt och sa att chefen ”…skriver ett mail 

ibland med en kommentar till statistiken typ bra jobbat”. Två av informanterna upplevde att 
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statistiken i sig var något som motiverade till bättre prestationer. Informanterna upplevde att 

det var roligt att se hur de låg till i förhållande till de andra i gruppen samt att jämföra sina egna 

resultat från vecka till vecka. Övriga informanter tyckte att det var chefens sätt att förmedla 

statistiken som var det mest positiva. De upplevde det som positivt att få veta hur de låg till, 

vad som var bra och vad som kunde förbättras och att chefen hade en förmåga att göra det 

personligt. Kommentarerna som skickades med statistiken gjorde att det inte kändes som en 

standardkommentar som skickades till alla, utan att chefen hade gett det där lilla extra och 

uppmärksammat varje individ. En av informanterna sade att chefen var: 

 

…duktig på att berömma en på dom starka punkter man har, hur viktig man är och att 

få veta det att man är jätteviktig för gruppen och för arbetet och att man har gjort en stor 

skillnad sen man börjat jobba….  

 

Chefen anpassade målen utifrån individen. En av informanterna hade två minuter längre 

samtalstid som personligt mål än vad målet var generellt för uppdraget. Om det gällde negativ 

feedback togs det muntligt och två av informanterna tyckte att det mer handlade om att 

försöka lösa problemet än att han/hon hade gjort fel.  

Prestation  
En av informanterna trodde att prestationen berodde på att informanten ville göra det bästa 

jobb han/hon kunde och inte hade något att göra med arbetstillfredsställelsen, men om det 

hade handlat om vantrivsel hade det påverkat prestationen negativt. De övriga informanterna 

tyckte att prestation och arbetstillfredsställelse hade ett samband. De menade att om trivseln var 

god hade de mer lust och energi att göra ett bra jobb. En av informanterna sade att då var det 

lättare att anstränga sig lite extra istället för att bara göra det som krävdes. De flesta var 

övertygade om att deras kunder upplevde skillnaden under samtal. Det var lättare att låta glad 

och trevlig i telefonen om trivseln var god och att tonläget och engagemanget blev sämre om 

trivseln var sämre. Det nämndes att om de inte trivdes skulle den mesta energin gå till att bara 

vara på arbetet och att det då var lättare att försöka hitta på andra saker att göra istället för de 

arbetsuppgifter de hade tilldelats. En av cheferna nämnde också två tillfällen när de hade gått ut 

med information om två förändringar som påverkade avdelningen negativt och resultatet på 

deras NKI (Nöjd Kund Index) sjönk markant vid båda tillfällena. Den andra chefen tyckte att 

det fanns ett samband mellan prestation och de anställdas trivsel, men menade att det var 

beroende av hur arbetsprestation definieras. Chefen ansåg att om arbetsprestation avsåg 

effektivitet låg arbetsgruppen på en normal nivå, men gällde det eget ansvar och engagemang 

för deras eget arbete samt för varandra visade arbetsgruppen ett bättre resultat än normalt.  

Lön och status 
En av informanterna var nöjd med sin lön och tyckte den var rimlig med tanke på det arbete 

som utfördes. Två av informanterna var relativt nöjda, de hade generellt högre lön än sina 

kollegor på grund av att de hade haft andra roller tidigare och inte hade behövt sänka sin lön. 

Övriga informanter tyckte att lönen var låg, inte bara på företaget utan i callcenterbranschen 

generellt med avseende på det arbete som utfördes. Alla informanter tyckte det var bra de 

gånger det utbetalades bonus, men ansåg inte att bonusen höjde arbetstillfredsställelsen.  
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Alla informanter upplevde att yrket hade låg status i omvärldens ögon, att människor utifrån 

hade väldigt mycket fördomar om deras arbetsgivare och callcenterbranschen som sådan. 

Många av informanterna menade att människor utifrån inte uppfattade deras yrke som ett 

riktigt arbete och något som de borde söka sig ifrån. Informanterna tyckte däremot inte att den 

bilden stämde överens med deras arbetsplats och alla upplevde att de hade ett riktigt arbete.  

Arbetsmiljö 
Företaget hade nyligen bytt lokaler och de flesta av informanterna upplevde flytten som något 

positivt. Lokalerna var nyrenoverade och det var fler fönster, vilket gjorde att det blev ljusare 

och luftkvaliteten hade förbättrats. En av informanterna tyckte att det inte hade blivit så 

mycket bättre och förhöll sig neutral till den nya lokalen. Några av informanterna menade att 

det var viktigt hur de placerades i förhållande till varandra, det vill säga att de placerades så att 

det främjade närhet till varandra i arbetsgruppen och att det var lätt att prata med varandra. Tre 

av informanterna tyckte att det var bra med justerbara stolar och bord och att det fanns 

hjälpmedel för individer med specifika behov, som till exempel anpassade tangentbord, 

datormöss och så vidare, medan en av informanterna tyckte att stolarna var gamla och 

undermåliga och borde bytas ut. Då det var ett stillasittande arbete nämndes att det fanns risk 

för förslitningsskador som ont i nacke och axlar. Något som de flesta av informanterna ansåg 

påverkade trivseln negativt var att deras mest använda arbetsredskap, datorerna, inte höll 

måttet. De upplevde att datorerna hade för låg kapacitet och att de gick för långsamt, vilket 

resulterade i längre hanteringstider.  

 

Det som var positivt med den psykiska arbetsmiljön tyckte informanterna var att de var 

indelade i mindre arbetsgrupper. Dels var de uppdelade i två grupper med 15 individer i varje 

grupp och dels arbetade vissa av informanterna mot mindre uppdragsgivare, där det var lättare 

att se helheten av uppdragsgivarens organisation. Mindre grupper främjade sammanhållningen 

mellan informanterna, det var lättare att hjälpas åt och de kände sig som en unik individ och 

inte som en i mängden på arbetsplatsen. Alla informanterna upplevde att de blev bekräftade 

och sedda som individer av sina kollegor och en av informanterna sade: 

 

Dom betyder ju allt i stort sett. Det ju jätte, jätteviktigt och återigen där tror jag att 

varför vi har så väl fungerande grupp är för att vi är så pass få. Så att det är ingen som 

försvinner i mängden, sen väljer man ju själv om man vill vara jättedelaktig eller kanske 

lite på sidan av…. 

 

Kollegorna ansågs också vara viktiga som stöd i arbetet och att de var förknippade med mycket 

glädje och skratt. Några av informanterna menade att utmaningen låg i att bemöta en arg 

kund. Det var viktigt att försöka att inte ta det kunden sade personligt vid dessa samtal. De 

flesta tyckte att det fanns möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter och utvecklas genom att till 

exempel byta uppdragsgivare eller få ta större ansvar för uppgifter inom det befintliga 

uppdraget. Vissa av informanterna tyckte att det fanns möjlighet att även bli befordrad till en 

roll som innebar mer ansvar, medan andra upplevde att det var svårt och att det fanns små 

möjligheter till avancemang inom företaget. En av informanterna tyckte att det var positivt att 

det inte ställdes för höga krav, som till exempel att om det ringde in en missnöjd kund fanns 
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det inget säljkrav. Två av informanterna tyckte att det var positivt att arbeta måndag till fredag 

på dagtid. 

Omorganisation 
Det hade skett en omorganisation, som direkt påverkade avdelningen. En av cheferna hade fått 

andra arbetsuppgifter och den andra hade själv valt att sluta. HR-funktionen som hade funnits 

lokalt på företaget hade flyttats och fanns nu endast vid huvudkontoret. En av informanterna 

tyckte att det är negativt att HR-funktionen försvann om det innebär att företaget bryr sig 

mindre om sina anställda. Informanten var fackligt aktiv och menade att det kändes tryggt att 

ha en HR-funktion lokalt, till exempel vid fackliga förhandlingar. Den som arbetade med 

HR-frågor visste vem alla anställda var och de var inte enbart namn på ett papper och det 

kändes tryggt med någon som hade en helhetssyn över de anställda på företaget. Alla 

informanter beskrev en oro inför framtiden och att de inte visste vad som skulle hända. De 

upplevde att de inte fick tillräcklig information och att de inte förstod varför dessa förändringar 

skulle ske. De upplevde inte heller att de förstod vad ledningen hade för strategi med 

förändringen och om det skulle innebära fler förändringar för dem, vilket skapade en 

osäkerhet. En av informanterna sade:  

 

Ska man nu se till det här, den senaste tiden, det som gör att man känner lite oro det är 

ju när det kommer såna här bomber som vi kallar det. Snabba beslut, förändringar, ja just 

det här att man vet inte, ska man förflyttas eller ska man ja, vad händer?  

 

En annan informant sade:  

 

…då tänker man som vad mer kommer hända, vad kommer hända härnäst och det vet 

man ju aldrig. Så det är det dåliga tycker jag, vi är som bara en, en liten medarbetare, vi 

gör det vi ska göra och resten angår oss inte fast på nåt sätt gör det ju det. Men det är ju 

oviktigt för oss att veta då tydligen, så det är väl egentligen det negativa.  

 

En del av informanterna var även oroliga för att omorganisationen skulle leda till att de inte 

blev sedda och bekräftade på individnivå och att det bara skulle vara deras arbetsprestation som 

räknades.  

Chefens perspektiv 

I intervjun med chefen framkom att sjukfrånvaron under året 2011 varierade mellan tre och 

sju procent för hela avdelningen. Den exakta siffran för personalomsättningen hade chefen inte 

tillgång till för tillfället, men ansåg att den var låg. Chefen sade att det kunde ha varit någon 

timanställd som hade slutat, men med avseende på tillsvidareanställda var det ingen som hade 

slutat de senaste två åren i hans/hennes arbetsgrupp.  

 

Chefen ville med sitt ledarskap se och höra alla anställda, att det skulle vara högt i tak, det vill 

säga att de anställda kunde vara öppna liksom chefen kunde vara öppen och rak och säga vad 

hon/han tyckte och tänkte. Chefen menade också att hon/han lämnade över ganska mycket 

ansvar till varje medarbetare och att de skulle stå för det arbete de utförde. Chefen upplevde 

att det gav engagemang tillbaka från de anställda och bidrog till att de gjorde mer än vad som 
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förväntades av dem, det vill säga det där lilla extra. Det krävdes dock rätt förutsättningar att 

kunna ge detta ansvar och att få utrymme att vara den ledare hon/han var. Chefen menade att 

det var lättare med små projekt, som i hans/hennes fall var tre mindre uppdrag. De anställda 

kunde själva komma överens om när de skulle ta lunch och raster samt i större utsträckning 

komma överens om vem som skulle göra vilka arbetsuppgifter och vid vilken tidpunkt. I ett 

större projekt krävdes större kontroll för att säkerställa att alla arbetsuppgifter blev gjorda på ett 

effektivt sätt. Chefen nämnde även att sammansättningen av gruppen hade betydelse och att 

gruppen bestod av många olika personligheter, vilket ibland kunde vara en svårighet men även 

en styrka samt att storleken på gruppen hade betydelse och att det var bättre för 

sammanhållningen med mindre antal individer i en grupp. För att öka trivseln för de anställda 

bjöd företaget på frukost och ”fredagsmys” en gång per vecka och frukt fanns det i stort sett 

varje dag. Det anordnades även festligheter ibland för de anställda utanför arbetstid. 

Veckomöten var också något som företaget hade beviljat och främsta syftet var att samla 

anställda och kunna delge information och samla in feedback. Chefen upplevde det som ytterst 

viktigt att prioritera dessa möten före annat. Chefen menade också att det var bättre med ett 

veckomöte, där ingen information gavs, än ett inställt veckomöte, som kunde bero på andra 

faktorer än att det inte fanns någon information att delge. De anställda kände sig tryggare i 

vetskapen att de hade fått all den information som fanns att få. Chefen ansåg att veckomöten 

var ett bra forum för att delge och ta del av information, men att det även påverkade de 

anställdas trivsel på ett positivt sätt.  

 

Något som förvånade chefen, efter genomgången av medarbetarundersökningen tillsammans 

med de anställda, var att det hon/han själv trodde skulle upplevas som kontroll inte visade sig 

överensstämma med de anställdas uppfattning. Som exempel berättade chefen att hon/han 

skickade ut individuell statistik till de anställda över hur de presterade och hur nöjda kunderna 

var och att han/hon trodde att det skulle kunna upplevas som kontroll. Chefen tyckte det var 

viktigt att bifoga en personlig kommentar med statistiken, ”att se dom för nånting som dom är 

eller har gjort” och det kunde vara en kommentar som till exempel du är alltid här och är 

sällan sjuk. Vid genomgången framkom också att flera av de anställda inte upplevde statistiken 

som kontroll, utan istället att de kände sig uppskattade, att de trivdes bättre, hade ett värde och 

ett riktigt arbete. Chefen brukade även kontakta de anställda som var sjuka och hemma från 

jobbet för att höra hur det var med dem, vilket chefen hade trott i större utsträckning skulle 

uppfattas som kontroll, men som de anställda hade sagt att de upplevde som att de var saknade 

och att de var viktiga på jobbet. I genomgången av medarbetarundersökningen, som chefen 

hade tillsammans med de anställda, framkom att när chefen skulle leda och fördela arbetet var 

det viktigt hur det sades så det inte upplevdes som att chefen gav order till de anställda samt 

hur information förmedlades. Chefen trodde att arbetstillfredsställelsen i arbetsgruppen 

berodde på en mängd olika faktorer och att det var kombinationen av dessa faktorer som 

gjorde att arbetstillfredsställelsen var så hög. Chefen nämnde till exempel gruppens storlek och 

sammansättning, hans/hennes ledarskap, mindre projekt, arbetstiderna måndag till fredag oftast 

dagtid, att de anställda fick ta eget ansvar och att de anställda blev bekräftade och sedda.  
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Analys  

Ledarskap 
Enligt Bass (1990) är det fyra karaktäristika som utmärker transformativt ledarskap. På det sätt 

de flesta av informanterna beskrev ledarskapet tyder det på att det är ett transformativt 

ledarskap, som genomsyras av individuell omtanke. Genom individuell feedback och att se 

varje individs styrkor fick cheferna de anställda att känna sig viktiga och betydelsefulla. När 

cheferna ordnar fredagsmys och tävlingar kan det ses som belöningar och ett tecken på 

transaktivt ledarskap. Eftersom belöningarna inte är villkorade, det vill säga att det krävs en viss 

prestation för att fredagsmyset och tävlingarna skall ordnas samt att det upplevs mer som 

omtanke tyder det på ett transformativt ledarskap. Bass (1990) menar också att om de anställda 

upplever att de har en karismatisk ledare kommer de att hysa stor tillit samt stort förtroende för 

ledaren. Att det var högt i tak och att informanterna kände att kritik välkomnades kan ses som 

ett tecken på att chefen hade lyckats skapa ett klimat som bygger på ömsesidig respekt. Att 

informanterna vågade framföra sina åsikter till chefen tyder på att de hade förtroende och tillit 

för ledaren. Enligt Yang (2012) ökar ett transformativt ledarskap de anställdas 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visar dock en skillnad mellan grupperna på avdelningen med 

avseende på ledarskapet. Den ena gruppens informanter menade att det är främst chefens 

förtjänst att de känner sig viktiga och betydelsefulla på arbetet. I den andra gruppen var det en 

av informanterna som kände sig viktig och betydelsefull på grund av sin erfarenhet, medan den 

andra informanten inte alls kände sig viktig och betydelsefull. Det framkom även av resultatet 

av medarbetarundersökningen, där en av kategorierna var inspirerande ledarskap. Resultatet 

för hela avdelningen visar att 75,83% av de anställda tyckte att ledarskapet är inspirerande och i 

den ena gruppen 92,31%. Enligt Herzberg m.fl. (1993) är ledarskapet inte något som påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt, utan nivån av otillfredsställelse. Eftersom det i resultatet inte 

framgår att någon var direkt missnöjd med ledarskapet tyder det på att ledarskapet var 

tillfredsställande på båda avdelningarna. Det var samtidigt så att ledarskapet påverkar att 

informanterna känner sig uppskattade, vilket enligt Herzberg m.fl. (1993) påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt. Det tyder på att det är viktigt för de anställda att bli sedda och 

bekräftade av sin ledare, att det gör att de känner sig viktiga och betydelsefulla och inte som en 

i mängden samt att det ökar arbetstillfredsställelsen. Därför är det viktigt att arbetsgrupperna 

inte blir för stora så att ledaren har tid och möjlighet att lära känna sina medarbetare för att 

kunna se dem som individer.  

Uppgiftsvariation 

För att arbetet, i sig, skall skapa hög inre motivation bör arbetet vara varierat enligt Hackman 

& Oldham (1980). De flesta av informanterna beskrev sitt arbete som något som kräver ganska 

många olika kunskaper och färdigheter. Att besvara samtal och e-post kan, i sig, upplevas 

monotont, men på grund av kunderna som alla är olika samt beroende på vilket uppdrag 

informanterna arbetar med så upplevdes arbetet varierat. Enligt Herzberg m.fl. (1993) är 

arbetet, i sig, något som påverkar nivån av arbetstillfredsställelse. Alla informanter utom en 

upplevde att de har ett varierat arbete. Det bör inte anses som en nackdel att en anställd arbetar 

mot mer än en uppdragsgivare, utan det kan snarare öka variationen i arbetet.  
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Uppgiftsidentitet 

Att se helheten i sitt arbete från början till slut med ett synbart resultat menar Hackman och 

Oldham (1980) är viktigt för inre motivation. Herzberg m.fl. (1993) menar att se helheten i 

arbetet är en motivationsfaktor och påverkar arbetstillfredsställelsen. Informanterna själva 

menade att det beror främst på vilket uppdrag de arbetar med om de ser helheten eller ej. På 

det större uppdraget var det svårare att se helheten, då uppdragsgivarens organisation var mer 

komplex och deras arbetsuppgifter mer begränsade till en viss del av uppdragsgivarens tjänster. 

I de mindre uppdragen är informanterna involverade i hela uppdragsgivarens process och det 

är lättare att få en helhetsbild av organisationen. Motivation och arbetstillfredsställelse beror 

således till stor del på vilket uppdrag informanterna arbetar med. Det är intressant att en av 

informanterna tyckte att det är lättare att ge det lilla extra när det är ett mindre uppdrag. Det 

kan bero på att det är lättare att se helheten än i ett större uppdrag och att se effekterna av det 

egna arbetet. 

Betydelse  
Enligt Hackman & Oldham (1980) behöver en individ känna att arbetet har betydelse för 

andra människor. Ju större betydelse för andra desto mer meningsfullt anses arbetet vara. 

Informanterna upplevde inte att deras arbete var livsviktigt för kunderna, men att det ändå 

upplevdes positivt att kunna hjälpa dem. Uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet och betydelse 

måste, enligt Hackman och Oldham (1980), samtliga vara uppfyllda för att ett arbete skall anses 

vara meningsfullt och skapa en inre motivation. För att sammanfatta dessa tre betingelser 

uppfylldes de enligt de flesta informanter, det vill säga att de tyckte att arbetet är varierande, 

upplevde att deras arbete har betydelse för andra och i de mindre uppdragen upplevde de även 

att de ser helheten, vilket leder till hög inre motivation och i slutändan högre 

arbetstillfredsställelse. Att dessa tre betingelser har ett samband styrks av informanten som 

menade att hans/hennes arbete tappar lite av värde, eftersom han/hon enbart bokar tid för 

service och inte utför arbetet själv. För att öka arbetstillfredsställelsen är det därför viktigt att de 

anställda ges så mycket information och så stor förståelse som möjligt av uppdragsgivarens 

organisation för att känna sig mer delaktiga i helheten. För att öka variationen i arbetet är det 

bra om de anställda ges möjlighet att besvara både samtal och e-post samt att arbeta med fler än 

en uppdragsgivare.  

Autonomi 
Att känna eget ansvar för sitt arbete, att själv bestämma när och hur arbetsgifterna skall utföras 

samt frihet och oberoende i arbetet leder det enligt Hackman och Oldham (1980), till hög 

arbetstillfredsställelse. En av informanterna menade att arbetet är styrt, medan övriga ansåg att 

det finns en viss form av frihet inom vissa ramar. Något som gör att informanterna känner mer 

frihet är när det ges möjlighet för dem att själva fatta beslut i enskilda ärenden. Informanterna 

kände att de får ta eget ansvar över sitt arbete och att de kan arbeta självständigt, vilket tyder på 

att arbetstillfredsställelsen är hög. Herzberg m.fl. (1993) menar också att ansvar för sitt eget 

arbete leder till ökad arbetstillfredsställelse.  

Feedback 
Hackman och Oldham (1980) menar att feedback är en av förutsättningarna för att ett arbete 

skall ge inre motivation och leda till arbetstillfredsställelse. Det är viktigt för en individ att 
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förstå när han/hon presterar bra för att känna tillfredsställelse eller att känna sig nedstämd vid 

en dålig prestation. Det leder till högre effektivitet, när en individ vet vad en bra eller dålig 

prestation innebär. Helst skall arbetet, i sig, förmedla vad som är en bra eller dålig prestation, 

men Hackman och Oldham (1980) menar även att den informationen kan komma från en 

andrahandskälla så som en kollega, kund eller chef. Även Herzberg m.fl. (1993) menar att 

prestation är något som påverkar arbetstillfredsställelse. Det krävs att individen får vetskap om 

hur han/hon presterar och vetskap om resultatet av sitt arbete. Inte i något av de uppdrag som 

informanterna arbetade med ger arbetet, i sig, någon direkt feedback på prestationen. På ett av 

uppdragen fick informanterna feedback direkt från slutkunden via e-post eller 

uppdragsgivarens egen hemsida, vilket uppskattades av dem som får den och rankades högre än 

om den kom från chefen. Det kan bero på att kundens feedback handlar om kvaliteten på 

arbetet, det vill säga de tackar för god service eller trevligt bemötande och så vidare. Chefen 

skickade ut samtalsstatistik, vilket mer berör kvantitativa delar som hur många samtal 

informanterna tar, längd på samtalen och så vidare. Två av informanterna tyckte att det höjer 

deras prestation, då de kan jämföra sina egna resultat vecka för vecka, men även jämföra 

resultatet med resten av gruppen. Detta leder till högre effektivitet, enligt Hackman och 

Oldham (1980). Här spelar även ledarskapet in på hur informanterna upplever att få statistik 

och feedback. De flesta av informanterna menade att det är hur statistiken förmedlas, som 

påverkar att de upplever det positivt och att det ökar arbetstillfredsställelsen. Enligt Bass (1990) 

innebär individuell omtanke att chefen behandlar varje anställd på ett individuellt sätt samt 

bidrar till individens utveckling. Genom att chefen satte individuella mål för informanterna 

och skrev personliga kommentarer i samband med utskick av statistik till de anställda tyder 

detta på individuell omtanke. Informanterna upplevde att kommentarerna speglar deras 

individuella styrkor och svagheter, vilket gör att chefens feedback kan relateras till ett 

transformativt ledarskap. Enligt Yang (2012) leder ett transformativt ledarskap till högre 

arbetstillfredsställelse. Även om informanterna inte fick direkt feedback på sin prestation av 

arbetet, i sig, fick de mycket feedback om sitt arbete och sin prestation av sina chefer, 

mentorer och i viss utsträckning även kunderna, vilket leder till högre effektivitet. Det finns 

dock ett mervärde i att även lägga fokus på hur denna feedback förmedlas. De som upplever 

att den kommer från någon som bryr sig om dem och ser dem individuellt, upplever högre 

arbetstillfredsställelse. 

Prestation  
Enligt Harter m.fl. (2002) finns ett samband mellan de anställdas arbetstillfredsställelse och 

engagemang och nöjdkundhet och kundlojalitet, vinst, produktivitet, personalomsättning samt 

medarbetares säkerhet. Det starkaste sambandet visade sig vara i relation med 

personalomsättning, nöjdkundhet och kundlojalitet och medarbetares säkerhet. Informanterna 

menade själva att om de trivs sämre påverkas deras tonfall och engagemang, vilket, i sin tur, 

påverkar kundernas upplevelse på ett negativt sätt. Att arbetstillfredsställelse och nöjdkundhet 

har ett samband styrks även av att avdelningens NKI sjönk vid två tillfällen när informanterna 

gavs information, som upplevdes negativt. Det fanns ingenting som tyder på att 

arbetstillfredsställelsen påverkade effektivitet och produktivitet, utan chefen menade att 

gruppen ligger på en normal nivå, och att det påverkar arbetets kvalitet. Anställda som 

upplever en hög arbetstillfredsställelse visar större engagemang och låter trevligare i samtal med 

kunden vilket leder till nöjdare slutkunder. 
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Lön och status 
Enligt Herzberg m.fl. (1993) är lön något som inte påverkar nivån av arbetstillfredsställelse, 

utan istället nivån av otillfredsställelse. Tre av informanterna var nöjda med sin lön och övriga 

tyckte att lönen är låg. De som tyckte att lönen är låg menar också att det är något som 

påverkar arbetstillfredsställelsen till det sämre. Vad gäller status är det något som Herzberg m.fl. 

(1993) har definierat i sin undersökning, men som inte tas upp som en faktor som påverkar 

arbetstillfredsställelse. Detta går helt i linje med informanternas svar. De beskrev att deras yrke 

har låg status utifrån sett, men att det spelar mindre roll för dem själva.  

Arbetsmiljö 
Herzberg m.fl. (1993) tar upp den fysiska arbetsmiljön som en faktor, som om den är 

undermålig påverkar otillfredsställelse. I och med att företaget hade bytt lokal tyckte de flesta 

av informanterna att den fysiska arbetsmiljön är bra trots att det finns viss risk för 

förslitningsskador på grund av ett stillasittande arbete. Något som informanterna själva tyckte 

påverkar trivseln negativt och skapar frustration är deras arbetsverktyg som i viss mån påverkar 

deras prestation. Enligt Herzberg m.fl. (1993) är mellanmänskliga relationer något som 

påverkar nivån av otillfredsställelse. Här visar resultatet istället att mellanmänskliga relationer 

upplevdes vara något som påverkar arbetstillfredsställelse positivt. Informanterna nämnde att 

relationen till både chefen och kollegor är något som gör att trivseln ökar. Herzberg m.fl. 

(1993) anser att både ansvar och personlig utveckling påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Informanterna menade att det finns möjlighet att få nya arbetsuppgifter och fler 

ansvarsområden inom sitt eget uppdrag, men att det är svårare att avancera till en högre 

position.   

Omorganisation 
Herzberg m.fl. (1993) menar att säkerhet för de anställda kan handla om ett företags stabilitet 

eller instabilitet. Säkerhet tas inte upp som en faktor, som påverkar arbetstillfredsställelse eller 

otillfredsställelse. I det här fallet verkar Herzbergs m.fl. (1993) antagande stämma då 

omorganisationen mer skapade en oro hos informanterna än vad den påverkade 

arbetstillfredsställelsen. Företagspolicy innebär en helhetsaspekt av företaget, enligt Herzberg 

m.fl. (1993), och anses påverka otillfredsställelse. Informanterna uttryckte oro för att 

personalpolitiken skulle försämras på grund av att HR-funktionen hade flyttats till 

huvudkontoret och inte längre finns lokalt på företaget. Skulle deras farhågor besannas kan 

deras oro övergå i otillfredsställelse. 

Chefens perspektiv 

Vad chefen själv ville förmedla med sitt ledarskap styrker att det handlar om ett transformativt 

ledarskap och att fokus låg på individuell omtanke. De faktorer som chefen själv misstänkte 

skulle upplevas som kontroll av de anställda upplevdes istället som något positivt. Det tyder på 

att chefens agerande upplevdes som omtanke och inte kontroll. Arbetstider är något som inte 

tas upp direkt i någon av de teorier som har använts, men kan tolkas som en arbetsbetingelse i 

enlighet med Herzberg m.fl. (1993). Det innebär att det är en faktor som påverkar 

otillfredsställelse, det vill säga att det är först när arbetstiderna upplevs negativt som de påverkar 

otillfredsställelsen. Det kan förklara varför endast två informanter nämnde arbetstiderna som 

viktiga. Om informanterna istället hade arbetat oregelbundna tider inklusive kväll och helg 

hade utfallet förmodligen varit ett annat. Veckomöten var något som upplevdes som en faktor 
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som påverkar arbetstillfredsställelsen, främst av chefen, men även av några av informanterna. 

Det kan vara så att det främjar det transformativa ledarskapet och att det för chefen ger 

ytterligare en möjlighet att lära känna sina anställda som individer. Det kan även tolkas som att 

det främjar mellanmänskliga relationer, vilket, enligt Herzbergs m.fl. (1993), påverkar 

otillfredsställelse, men först när det inte ges möjlighet till dessa som till exempel i form av 

veckomöten. Chefen nämnde att gruppstorleken har betydelse, vilket kan anses vara en 

förutsättning för att hinna se och bekräfta alla anställda. Detta utgör en del av det 

transformativa ledarskapet.  

Diskussion 
Syftet med arbetet var att undersöka arbetstillfredsställelsen på en avdelning i ett 

callcenterföretag i Norrbotten. Frågeställningarna som skulle besvaras var: 

 Vilka faktorer påverkar kommunikatörernas arbetstillfredsställelse positivt? 

 Upplever kommunikatörerna själva något samband mellan deras arbetstillfredsställelse 

och arbetsprestation? 

 På vilket sätt påverkar ledarskapet kommunikatörernas arbetstillfredsställelse? 

 

Det nämndes en rad faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen hos kommunikatörerna på 

avdelningen. Informanterna nämnde själva kollegorna och ledarskapet, gemenskap, storlek på 

gruppen, hur de satt i förhållande till varandra, att det gavs möjlighet till veckomöten och 

vikten av att bli sedd och bekräftad. Enligt Hackman och Oldhams (1980) teori uppfylls de 

kriterier de ställt upp för att ett arbete, i sig, skall påverka arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse och resultatet stämmer väl överens med detta. Det framgår av resultatet 

att informanterna upplevde att det finns ett samband mellan deras arbetstillfredsställelse och 

prestation främst med avseende på hur slutkunderna upplever samtalet. Det framgår även att 

ledarskapet påverkar arbetstillfredsställelsen och speciellt när ledaren upplevdes bry sig 

informanterna och såg dem som individer. Det var främst en informant som utmärkte sig och 

gav intryck av att inte trivas lika bra, då hon/han genomgående ger avvikande svar. Analysen 

av medarbetarundersökningen visar att en av grupperna på avdelningen hade genomgående 

bättre resultat än avdelningen som helhet. Det skulle kunna tyda på en skillnad i ledarskapet, 

det vill säga att en av cheferna i större utsträckning förmedlar omtanke än den andra, det vill 

säga att hon/han bryr sig om de anställda och ser dem som individer. En grupp arbetade med 

flera mindre uppdragsgivare och den andra mot en stor uppdragsgivare. Det, i sig, kan ha 

påverkat både ledarskapet samt hur lätt det är för de anställda att se helheten i arbetet. Det kan 

vara lättare i mindre uppdrag att låta de anställda själva komma överens om när de skall ta 

lunch och raster samt vem som skall göra vilken arbetsuppgift, vilket kan upplevas som att 

arbetet är mindre styrt och att chefen delegerar mer ansvar. I mindre uppdrag är det lättare att 

se helheten i arbetet i uppdragsgivarens organisation. Det är även lättare för de anställda att ha 

kontroll över mängden samtal och e-post om det exempelvis arbetar 4-5 personer på ett litet 

uppdrag, vilket är omöjligt i ett större mer komplext uppdrag och därmed omöjligt för de 

anställda att ha en helhetssyn. Det kan också vara en orsak till att de anställda kände sig mer 

som en i mängden. För att öka arbetstillfredsställelsen är det av ännu större betydelse att i de 
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större uppdragen dela upp personalen i mindre grupper, att ge möjlighet till regelbundna 

veckomöten samt att chefen fokuserar på att se och bekräfta varje individ. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser den noggrannhet samt mätsäkerhet själva mätverktyget kan åstadkomma 

(Kvale, 1997). Då det redan hade gjorts en kvantitativ medarbetarundersökning med avseende 

på arbetstillfredsställelse på den avdelning som valdes gjordes en kvalitativ studie för att få en 

fördjupad förståelse av kommunikatörernas arbetstillfredsställelse. Ingen pilotstudie 

genomfördes, vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt, då intervjuguiden inte testades och 

justerades om så skulle ha behövts. Något som kan anses öka reliabiliteten var att 

intervjuguiden var semistrukturerad för att säkerställa att ingen fråga glömdes bort, men 

fortfarande med möjlighet att ställa följdfrågor samt att genom avspegling säkerställa att svaren 

hade uppfattats korrekt. Reliabiliteten hade kunnat stärkas om en pilotstudie hade gjorts av 

intervjuguiderna samt att någon fler än handledaren hade granskat intervjuguiderna för att 

säkerställa frågornas relevans. Intervjuerna ägde rum på företaget i något av deras 

konferensrum, vilket ledde till en avskild miljö utan störningsmoment från andra individer och 

en trygg och välkänd miljö för informanterna. Detta kan ha bidragit till att författaren 

upplevde att atmosfären kändes avslappnad och att de flesta av informanterna gav uttömmande 

svar. En av informanterna gav inte uttömmande svar, vilket kan bero på en mängd olika 

faktorer. Enligt Kvale (1997) är det upp till intervjuaren att genom sina frågor och sitt sätt att 

vara skapa ett tryggt och stimulerande samspel för en god intervju, vilket inte författaren 

lyckades med vid ett av intervjutillfällena. Något som kan minska reliabiliteten är att inte alla 

informanter fick möjlighet att ta del av och möjlighet att korrigera det transkriberade 

materialet, den möjligheten gavs enbart chefen. Författaren upplevde intervjun med chefen 

mer som ett samtal till karaktären än en intervju, vilket kan ha påverkats av en tidigare 

arbetsrelation dem emellan. Därför var det nödvändigt att bekräfta att materialet hade 

framställts på rätt sätt. Ett neutralt förhållningssätt har eftersträvats i alla intervjuer samt ett 

medvetandegörande av författarens förkunskaper för att minimera risken för att intervjuarens 

förförståelse skall påverka intervjusituationen samt resultatet. Det går inte på något säkert sätt 

att fastställa ärligheten i informanternas svar. Då de var placerade i närheten av varandra och 

arbetade tillsammans finns en risk att de hade pratat om undersökningen och därmed gett 

konformativa svar. En av informanterna gav dock ett intryck av att trivas mindre bra och de 

olika svaren från informanterna tyder inte på konformitet. För att öka mätsäkerheten spelades 

alla intervjuer in för att senare transkriberas.  

Extern validitet 
Utifrån resultatet av den medarbetarundersökning som tidigare hade gjorts på företaget valdes 

en specifik avdelning ut. Det visade sig senare att en av grupperna på avdelningen hade ett 

bättre resultat än avdelningen som helhet. Hade det visat sig tidigare kunde endast den 

gruppen ha valts ut, då syftet med arbetet var att undersöka vad som påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt. Det går inte att dra några generella slutsatser av arbetet, då det 

endast har gjorts tio intervjuer varav en med chefen för den ena av grupperna. Det går inte 

heller att omsätta resultatet till andra avdelningar i företaget, då förutsättningarna för de olika 

uppdragen skiljer sig åt.  



24 

 

Intern validitet 
Författarens förförståelse för organisationen och företaget, i sig, kan ha lett till ett mindre 

kritiskt synsätt och mindre ifrågasättande av informanternas utsagor. Något som tyder på att så 

inte var fallet är att författarens förutfattade meningar, som att arbetet skulle upplevas 

kontrollerat och monotont, inte visade sig stämma.  

Begreppsvaliditet  
Arbetstillfredsställelse är något som kan ha olika betydelse för olika individer. Ingen definition 

av arbetstillfredsställelse gjordes av intervjuaren för att inte påverka eller begränsa 

informanternas svar, utan informanterna fick själva definiera begreppet arbetstillfredsställelse.  

 

Forskningsetiska antaganden 
Det finns fyra generella krav som brukar ställas på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). I 

arbetet tas hänsyn till dessa genom att deltagandet var frivilligt och informanterna upplystes om 

att de fick avbryta sitt deltagande vid vilken tidpunkt som helst. Syftet med arbetet förklarades 

både skriftligt vid intresseanmälan samt muntligt vid intervjutillfällena. Det informerades om 

att materialet skulle avidentifieras och enbart användas i forskningssyfte samt att materialet 

kommer att förstöras när arbetet är klart. Alla intervjuer spelades in med informanternas 

godkännande. 

 

Vidare forskning 
Utifrån sett kan det vara svårt att förstå hur ett arbete på ett callcenter kan upplevas 

självständigt och med viss form av frihet. Att det upplevs varierande trots att arbetet främst 

handlar om att besvara telefonsamtal och e-post. Det hade varit intressant att jämföra gruppen 

med högt resultat på medarbetarundersökningen med en grupp med lågt resultat för att se vilka 

faktorer som skapar otillfredsställelsen. Det finns forskning som visar att det finns ett samband 

mellan prestation och arbetstillfredsställelse och det skulle vara intressant att se om sambandet 

är starkare om fokus läggs mer på de kvalitativa delarna av prestation än på effektivitet och 

produktivitet, vilka är mer kvantitativa till sin natur.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide     
      

Bakgrund 

 Vad är din roll/ arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Varför valde du att arbeta här? 

Trivsel-vantrivsel 

 Vilka faktorer gör att du trivs? (vad är det som gör att du trivs på ditt jobb) 

 Vilka faktorer gör att du inte trivs? (vad är det som gör att du inte trivs på ditt jobb) 

Ledarskap 

 Beskriv hur ledarskapet ser ut på företaget. (Är du nöjd med ledarskapet?) 

o Tydlighet, tillgänglighet, kompetens, information(Vad är du nöjd med inte 

nöjd med) 

 Hur påverkar det din arbetstillfredsställelse? 

Arbetskaraktäristika 

 Vilka erfarenheter och kunskaper krävs för arbetet? 

 Upplever du arbetet varierande? 

 Ser du helheten i ditt arbete eller är du delaktig i en viss del av en process? 

 Upplever du att ditt arbete påverkar andra människor? (positivt/negativt) 

Självständighet och ansvar 

 Upplever du att du har ett självständigt arbete? (på vilket sätt) 

 Får du ansvara själv för dina arbetsuppgifter? 

Feedback  

 Får du feedback på ditt arbete? 

o Av vem, på vilket sätt? 

 Visar ledningen uppskattning vid bra prestationer? 

 Tror du att din prestation beror på att du trivs (att du inte trivs) på ditt jobb? 

o På vilket sätt? 

Känner du dig viktig/betydelsefull på företaget? 

Arbetsförhållanden 

 Får du en rimlig lön för det arbete du presterar? 

 Hur upplever du ditt yrkes status? 

 Finns det möjlighet för personlig utveckling i ditt arbete? 

 Hur upplever du den fysiska och psykosociala arbetsmiljön? 

 Vad betyder dina kollegor för din trivsel? 

Vad skulle göra att du skulle trivas ännu bättre? 
Vad är bäst respektive sämst med ditt jobb? 



 

 

 
Bilaga 2 

Intervjuguide chef      

 

 Hur många anställda är det på Gröna området (avdelningen)? 

 

 Hur många är det i varje team? 

 

 Hur tycker du att arbetsgruppen presterar? 

 

 Hur ser sjukfrånvaron ut?  

 

 Högre eller lägre än företaget som helhet? 

 

 Hur ser personalomsättningen ut? 

 

 Högre eller lägre än företaget som helhet? 

 

 Hur upplever du att du som chef påverkar gruppens arbetstillfredsställelse? 

 

 Gör ni något för att öka personalens arbetstillfredsställelse? 

o Vad har ni gjort och vad blev utfallet? 

 

 Vad tror du gör att denna grupp fungerar så bra? 

 


