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Abstract 
 
The aim of the study was to gain knowledge about the individual’s view on their mental 
work environment. A second aim was to investigate if there is a relation between user 
acceptance of an IT-system and individual efficiency in callcenter work. Earlier research 
claims that higher usefulness increases user efficiency. TAM posits that uefulness and ease of 
use are of primary relevance for user acceptance (Davis, 1986). A callcenter is a complex 
workplace where the employees handle different IT-systems, often under time pressure. For 
this reason also the mental work environment has been taken into consideration in this 
study. Using a case study, the study could not provide empirical evidence for the 
hypothesized relationship between user acceptance and user efficiency. On the other hand 
this study supports previous research claming that usefulness is related to user efficiency. The 
results regarding the mental work environment show that the call centre operators 
compared their work situation with an assembly line.  
 
Keywords: user acceptance, callcenter, mental work environment, individual efficiency 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att erhålla kunskap om individens syn på den mentala 
arbetsmiljön. Dessutom var syftet att utreda ett eventuellt samband mellan acceptans av IT-
systemet och den individuella effektiviteten i callcenterarbete. Tidigare forskning hävdar att 
högre användbarhet, som är en del av användaracceptansen, hos systemet höjer effektiviteten 
i utnyttjandet. TAM påstår att de två delarna användarvänlighet och användbarhet har en 
grundläggande betydelse för användaracceptansen (Davis, 1986). Ett callcenter är en 
komplex arbetsplats där personalen hanterar olika IT-system, ofta under tidspress. Därför är 
det svårt att göra en undersökning om enbart acceptans-effektivitet utan hänsyn måste också 
tas till operatörernas mentala arbetsmiljö. Studien genomfördes som en fallstudie där 13 
operatörer deltog. Resultaten visade ingen koppling mellan användaracceptans och 
individuell effektivitet, däremot stöder studien tidigare forskning som menar att 
användbarheten har betydelse för effektiviteten. Resultatdelen för den mentala arbetsmiljön 
visade att operatörerna jämförde sin arbetssituation med ett mentalt löpande band. 
 
Nyckelord: användaracceptans, callcenter, mental arbetsmiljö, individuell effektivitet  
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Använda begrepp 

 
 
Användaracceptans: Bestäms främst av de två delarna användbarhet och användarvänlighet 
(Davis, 1986). 
  
Användarvänlighet (ease of use): Hur användaren förväntar sig att systemet kommer att 
vara fritt från fysisk och mental ansträngning (Davis, 1986). 
 
Användbarhet (usefulness): Upplevd användbarhet definieras som den tänkta 
användarens subjektiva möjlighet att användningen av ett specifikt system kommer att öka 
hans/hennes arbetsprestation inom organisationen. (Davis, 1986). 
 
Callcenter: ”Arbete med kunder på distans” (Toomingas, Hagman, Hansson-Risberg & 
Norman, 2003).  
 
Callcenteroperatör: Använder datorn både till att söka och mata in information  
(Toomingas m fl, 2003). 
 
Individuell effektivitet: Utföra arbetsuppgifter på rätt sätt (Bruzelius och Skärvad, 2000). 
 
IT-system: datoriserat system som lagrar och överför eller kommunicerar information.  
 
Mental arbetsmiljö: Påfrestningar, arbetsbelastning, uppskattning, övervakning, 
bundenhet, stress, mentalt löpandeband, emotionell dissonans (Melin, 2003; Holman, 
Chissick & Totterdell, 2002). 
 
Mentalt löpandeband: En del av den mentala arbetsmiljön; ett informationsflöde som 
leder till en ständig kognitiv upptagenhet vilket medför att individen har en starkt begränsad 
möjlighet att tänka på annat än just det som för stunden måste utföras (Melin, 2003). 
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INLEDNING 
 
Acceptans är ett vitt och vedertaget begrepp inom många områden som management, 
företagsekonomi och organisationspsykologi. Uppsatsens inriktning inom acceptans är 
människa-datorinteraktionsområdet, där man ser acceptans som användarens inställning och 
motivation att använda ett system. En användares acceptans av systemet och själva 
datoriseringsprocessen är beroende av i vilken grad användaren upplever systemet som ett 
hot eller som en tillgång (Allwood, 1998). Acceptansen kan även vara beroende av om 
systemet fungerar som det ska och om det kräver att användaren måste ändra sina vanor 
(Rouse, 1991). Om en användare saknar positiv inställning och motivation att använda ett 
system finns risk att användaren inte lär sig systemet ordentligt. Om användaracceptansen är 
dålig finns också risken att datorsystemet inte kommer att utnyttjas när det borde utnyttjas. 
Vissa forskare anser att användaracceptans är den viktigaste delen i det större begreppet 
användbarhet. Enligt Allwod (1998) ger högre användbarhet hos systemet ökad 
effektiviteten i utnyttjandet.  
 
Effektivitet är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Abrahamsson (2000) 
definierar effektivitet som grad av måluppnåelse som kan ses som nyttan av den utförda 
prestationen. Bruzelius och Skärvad (2000) talar om effektivitetslagen. Denna lag omfattar 
effektiviteten i relation till omvärlden – den yttre effektiviteten – och själva hushållandet 
med de resurser som utnyttjas – den inre effektiviteten. Den yttre effektiviteten handlar om 
att göra rätt saker, den inre effektiviteten handlar om att göra dem på rätt sätt. 
 
Callcenter är en arbetsplats där människor arbetar med telefon och dator som verktyg och 
därför kan acceptans studeras ur ett människa-datorinteraktionsperspektiv. Definitionerna av 
vad som egentligen ska anses vara ett callcenter skiftar ofta beroende av ur vilket perspektiv 
man betraktar företeelsen – platsen för arbetet, de tekniska lösningar som används, de 
aktiviteter som bedrivs eller den valda organisationsformen. En i branschen vanligt 
förekommande definition är t ex ”Minst fem operatörer med en ACD-växel” I 
distansarbetsutredningen SOU: 1998:15 använder man begreppet ”telekontor” och 
definitionsmässigt hänvisar man till Call Center Institutets definition som ”förmedling av 
information med stöd av teleteknik”. Någon mer officiell svensk definition står inte att 
finna. Fristående callcenters är relativt enkla att identifiera och definiera. 
Definitionsproblemen gäller i högre grad de interna callcentra och det kan vara svårt att 
skilja dessa från annat kundrelaterat arbete med stöd av integrerad telefoni och data – som 
ordermottagare, innesäljare, telefonister och andra yrkesgrupper med likartade 
arbetsuppgifter (Tengblad, Wiberg, Herrman & Backström, 2002). 
 
Inom branschen är man på väg att byta begreppet callcenter mot contactcenter – för att 
markera nya kommunikationsvägar med e-post, Internet och fax med mera. I denna studie 
används begreppet callcenter då det är känt och etablerat. 
 
På ett callcenter hanteras inkommande och/eller utgående samtal samt e-post. Typexempel 
på tjänster med utgående samtal är reklamkampanjer, marknadsundersökningar och 
telefonförsäljning. Exempel på verksamheter med inkommande samtal innefattar tjänster 
som reception, kundtjänst, upplysning, ordermottagning, felanmälningar och helpdesk. Ett 
callcenter kan vara en funktion inom en verksamhet (inhouse) eller ett fristående företag 
(outhouse) (Norman, Toomingas, Nilsson, Hagberg & Wigaeus-Tornquist, 2001). I Sverige 
sysselsatte branschen år 2002 ca 60 000 personer och tillväxten beräknas till 10 procent fram 
till 2007 (Toomingas, Hagman, Hansson-Risberg & Norman, 2003). Detta utgör 1,5 
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procent av den arbetande befolkningen i Sverige. Av arbetsmarknadspolitiska skäl 
utlokaliseras många av verksamheterna utanför storstäderna, detta gäller även inom den 
offentliga sektorn. Callcenter anses vara en bra idé om att centralisera olika 
företags/uppdragsgivares behov av att ge service på ett kostnadseffektivt sätt (Melin, 2003). 
 
Tidigare forskning har visat att arbete på ett callcenter innebär bundenhet och hög intensitet 
(Taylor & Bain, 2001). Operatörerna arbetar i en miljö som innebär en hög kognitiv 
belastning under stora delar av arbetsdagen. Forskare liknar den ständiga upptagenheten vid 
ett mentalt löpande band (Melin, 2003).  
 
I callcenterarbete finns motsägelser mellan hur operatörerna 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 operatörerna måste uppfylla 
kundens krav på kvalitet (Kinnie, Hutchinson & Purcell, 2000). Finns ett samband mellan 
effektivitet och acceptans i detta komplicerade arbetssätt?  
 
Det finns idag kunskap om den mentala arbetsmiljön på callcenter.  I rapporter som till 
exempel Tengblad, Wiber, Herrman & Backström (2002) framhålls individens eget ansvar 
för arbetsmiljön. Där ska individen bland annat ta ansvar för:  

- den egna hälsan genom en hälsofrämjande livsstil 
- själv ta ansvar för en rimlig uppläggning av arbetet och schema 
- tillägna sig ett arbetssätt som minimerar riskerna för negativa effekter på hälsan 
- disciplinera sig med pauser 
- skaffa sig kunskaper om risker och förebyggande insatser 

 
Eftersom individen förväntas ta ett så stort ansvar för den egna arbetsmiljön blir det intressant 
att studera operatörernas egen syn på den mentala arbetsmiljön. Tidigare forskning inom 
callcenterområdet har främst berört den fysiska arbetsmiljön. Men i den komplexa 
arbetsmiljö som ett callcenter utgör är det viktigt att ta hänsyn till både fysisk- och mental 
arbetsmiljö.  
 

 3



Användaracceptans 

 
En majoritet av de teorier som skapats inom användaracceptans härstammar från väl 
beprövade teorier från socialpsykologin. En av de mest kända är Ajzens & Fishbeins Theory 
of Reasoned Action (TRA) ifrån 70-talet. TRA är en socialpsykologisk modell som säger att 
den omedelbara orsaken till ett beteende är avsikten. De två faktorer som styr avsikten är 
attityden till beteendet och den subjektiva normen (Ajzen, 1988). 
 
En vidareutveckling, som är en av de mer använda teorierna inom användaracceptans idag 
(Eikebrokk & Sørebø, 1998) är Technology Acceptance Model, TAM (Davis, 1986). 
Modellen ger en teoretisk bas för hur man praktiskt ska testa användaracceptans på ett 
metodologiskt sätt.  
 
TAM har utvecklats för att försöka förutsäga och förklara systemanvändning genom att 
utnämna upplevd användbarhet (usefulness) och upplevd användarvänlighet (ease of use) till 
det som i första hand är relevant för acceptansen. Upplevd användbarhet definieras som den 
tänkta användarens subjektiva möjlighet att användningen av ett specifikt system kommer att 
öka hans/hennes arbetsprestation inom organisationen. Upplevd användarvänlighet syftar till 
i vilken grad den tänkta användaren förväntar sig att systemet kommer att vara fritt från 
fysisk och mental ansträngning. Upplevd användbarhet har en direkt effekt på 
beteendeintentionen därför att människor formar intentioner till att använda system som till 
stor del baseras på en kognitiv värdering av hur det kommer att förbättra deras 
arbetsprestation (Davis, 1986). 
 
 
 
 
 
Metod 
 
 
 
 
 

Upplevd 
användbarhet 
 

Attityd 
till 
användning 

Faktisk 
användning 

Beteende 
intention 

Upplevd  
användar- 
vänlighet 

Externa 
variabler 

 
Figur 1: Technology Acceptance Model (Davis, 1986) 
 
 
Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) anser att det i första hand är den upplevda 
användbarheten och den upplevda användarvänligheten som är relevant för 
användaracceptansen. 
 
Användarvänligheten innefattar bland annat åtkomlighet. Detta innebär att användaren har 
tillgång till program och att denne kan flytta sig mellan olika program på ett effektivt sätt. En 
annan aspekt är att programmet ställer krav på användaren som är förenliga med och ger stöd 
för användarens sätt att fungera mentalt. Det kan handla om mängden information 
användaren måste hantera på samma gång. Det är även viktigt att programmet ger stöd åt 
olika typer av användare att interagera med programmet, detta medför att det är större chans 
att det passar den enskilde användaren. Den sista aspekten av användarvänlighet gäller 
kvalitén på de hjälpresurser som står till användarens förfogande. De viktigaste 
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hjälpresurserna är arbetskamrater, pappersdokument och programmets hjälpfunktioner 
(Allwood, 1998). 
 
Användbarheten hos ett program bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och 
dessa egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos programmet, uppgiften och de 
aktuella användarna viktiga. Även andra delar som anpassning, vilket innebär att 
programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer strukturen hos den uppgift 
som användaren försöker lösa. En annan del är användarkompetens, vilket betyder att 
användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med 
datorn på ett effektivt sätt. Även användarvänligheten är en viktig del i 
användningsprocessen (Allwood, 1998). 
 
 

Beskrivning av den mentala arbetsmiljön 

 
I litteraturen används ett antal centrala begrepp för att beskriva den mentala arbetsmiljön. 
Exempelvis beskrivs i arbetslivsrapporten 2003:10 tidspress, registrering av av/medlyssning 
av samtalen, krävande/otrevliga kunder, bristande möjligheter till yrkesmässing utveckling 
samt otillräcklig mental variation i arbetet som problem i arbetsförhållandena. Både Melin 
(2003) och Taylor & Bain (2001) beskriver bundenhet och hög intensitet som 
arbetsmiljöfaktorer för callcenters. Holman m fl (2002) utreder i sin artikel effekten av 
arbetsövervakning vid callcenters. 
 
Ett antal begrepp framkom i en explorativ studie som uppsatsens författare genomförde 
2002. Definitionerna av dessa begrepp utgjorde grunden för den mentala arbetsmiljön.  
 
Operatörernas definition av begreppen var: 
 
• Påfrestningar:    ”Känslan av att vara övervakad med statistik” i ett tekniskt  
     komplicerat system. De få men svåra samtalen med                         
     arga/ledsna/förtvivlade/elaka kunder.  Tidsbrist. Högt        
                          tryck på inkommande samtal. Fysisk bundenhet till     
     headset och dator.    
 
• Arbetsbelastning:  Arbetsledningens svåruppnåeliga krav, att hålla korta  

svarstider. Upplevd snedfördelning mellan telefon och 
handläggningstid, (telefontidens efterarbete inkräktar på 
handläggningen där även alla raster och möten skall läggas in). 

 
• Uppskattning: Beröm från arbetsledningen, högre lön, tacksamma kunder. 
 
• Övervakning:  Känslan av att arbetsledningen ser in i minsta detalj vad  

     man gör. 
 
• Bundenhet:  Behöver dator och headset för att kunna utföra allt arbete. 
 
 
Utöver ovanstående begrepp kommer nedan beskrivna delar ingå i den mentala 
arbetsmiljön. 
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• Mentala löpandebandet: Melin (2003) beskriver hur operatörer vid callcenters 
riskerar att överbelasta arbetsminnet.  Melin menar att störd balans mellan krav och 
bristande tid för återhämtning och reflexion får effekter för vad den psykobiologiskt 
arbetslivsinriktade forskningen benämner som allostatisk belastning. Allostatisk 
belastning innebär att både fysiska och kognitiva stressorer leder till förhöjd 
fysiologisk och mental aktivering (Allostatis).  

 
• Emotionellt arbete: I Holman m fl (2002) artikel beskrivs emotionellt arbete som 

den möda som krävs av anställda för att hantera sina emotioner. Emotionell dissonans 
beskrivs som ett stadie när det finns en diskrepans mellan vad en person förväntas 
uttrycka inom organisationen och vad personen verkligen känner. 

 
 

Effektivitet 

 
De två effektivitetsbegreppen, den inre och yttre effektiviteten, kan ges olika värden, men 
aldrig ersätta varandra. På senare tid har den yttre effektiviteten kommit att definieras som 
kundvärde, det vill säga i vilken grad en organisations erbjudanden och prestationer skapar 
värde för kunderna (Bruzelius m fl 2000). Den yttre effektiviteten försöker bedöma graden 
av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna (Ewing & Samuelsson, 1998). Den yttre 
effektiviteten är ett vidare begrepp än den inre effektiviteten, som brukar mätas i termer av 
kostnadseffektivitet och produktivitet och gäller förmågan att hushålla med resurser för att 
producera en viss vara eller tjänst (Bruzelius m fl, 2000). Den inre effektiviteten mäter 
relationen mellan producerad output i relation till en eller flera resursinsatser, input (Ewing 
m fl, 1998). I nedanstående figur beskrivs förhållandet överskådligt. 
 

Efterfrågan Input Verksamhets Output Marknad 
processen 

Inre effektivitet 

Yttre effektivitet 

 
 
     Figur 2: Effektivitetsbegreppet (Kågström & Rubing, 2002)  
 
 
I denna studie kommer detta begrepp att innefatta den inre effektiviteten, som mäter 
relationen mellan producerad output i relation till en eller flera resursinsatser, input (Ewing 
m fl, 1998). Det handlar om att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt. 
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Begreppsligt ramverk 

 
Det begreppsliga ramverket förklarar det som huvudsakligen studeras (Miles & Huberman, 
1994). Syftet med det begreppsliga ramverket är att få en mera överskådlig bild över hur 
forskningsfrågorna förhåller sig till varandra.  
 

 

 
 
Figur 3: Begreppsligt ramverk 

 

Mentala arbetsmiljön 

Den mentala arbetsmiljön är en faktor som kan påverka användaracceptansen och 
effektiviteten. Det är också en faktor som kan påverka i vilken grad operatörerna accepterar 
det undersökta IT-systemet. Likaså kan upplevelsen av den mentala arbetsmiljön påverka 
effektiviteten positivt eller negativt. 

Yttre faktorer 

Av marknadspolitiska skäl lokaliseras många callcenterverksamheter utanför de stora 
tätorterna (Melin, 2003) där tillgången på arbetskraft är god (Toomingas m fl, 2003). 
Förändringar i företagens förhållanden, organisation och ledning är vanligt förekommande 
inom callcenterbranschen (Toomingas m fl, 2003).  

Anvädaracceptans -> Effektivitet 

Allwood (1998) menar att om användaracceptansen är liten finns risk att IT-systemet inte 
kommer att utnyttjas när det borde utnyttjas.  

 

 

   Mental arbetsmiljö 

Användaracceptans 

 

 

 

 

 

Effektivitet 

Yttre faktorer 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien var att studera acceptans av IT-system i callcentermiljö. Vidare var syftet 
att analysera operatörernas syn på den mentala arbetsmiljön vid callcenterarbete. Samt att 
utreda ett eventuellt samband mellan acceptans av IT-systemet och den individuella 
effektiviteten i callcenterarbete. Med effektivitet i detta sammanhang menas att utföra 
arbetsuppgifter på rätt sätt. 
 
Studien avsåg att besvara följande forskningsfrågor: 
 

- I vilken utsträckning accepterar operatörerna det IT-system som styr 
ingående/utgående samtal? 

- Hur upplever operatörerna den mentala arbetsmiljön på callcentret? 
- Hur upplever operatörerna sin egen effektivitet i telefonarbetet? 
- Finns ett samband mellan användaracceptans och individuell effektivitet i ett 

callcenter? 
  

Allwoods (1998) idé om användaracceptans och utnyttjande av IT-system leder fram till 
hypotesen:  ”Högre användaracceptans ger effektivare callcenterarbete.” 
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METOD 
 
Uppsatsens datainsamling genomfördes på ett callcenter där författarna tidigare genomfört en 
explorativ studie. I den deskriptiva rapporten – Headset på och samtalen rullar in, en dag på ett 
callcenter – användes intervjuer för att skapa ett antal kategorier av begrepp kopplade till 
arbetsmiljön. Under arbetet med rapporten väcktes hos författarna ett större intresse för 
operatörernas mentala arbetsmiljö kopplat till IT-system användning. 
 
Det IT-system som undersökts är CallGuide TeleList (Användarhandledning version 3.2, 
2002), som är en skärmbaserad telefon som medför att telefonifunktionen flyttas in i datorn. 
Systemet hade introducerats på callcentret 10 månader tidigare och för att besvara 
forskningsfrågorna genomfördes en fallstudie. 
 
 

Respondenter 

 
Av de 13 respondenter som deltog var sju kvinnor och sex män. Åldern varierade mellan 22 
– 47 år. Respondenternas anställningstid var jämt fördelad mellan de som arbetat ett år och 
de som arbetat nio år. Ett fåtal av respondenterna hade läst kurser på universitet/högskola 
och samtliga hade gymnasiekompetens. De flesta hade haft tidigare anställningar inom olika 
branscher, främst serviceyrken. Orten där callcentret är beläget är liten och arbetsmarknaden 
var vid undersökningstillfället begränsad.  
 
Arbetet bestod dels av telefonarbete, dels av handläggnings- och registreringsarbete. De 
schemalagda telefonpassen varvades med handläggningstiden. Arbetstiden var förlagd till 
kontorstid. Samtliga respondenter hanterade det aktuella IT-systemet på samma sätt men 
däremot hade de olika typer av kundtjänst. Alla arbetsuppgifter utfördes med hjälp av dator. 
 
Arbetsplatsen var utformad så att personalen satt cirka 10 personer gruppvis i 
kontorslandskap. Inom gruppen hade personalen olika specialområden och använde ofta 
varandra som kunskapsbank. 
 
 

Mätinstrument 

 
För att få en djupare förståelse för hur acceptans påverkar den individuella effektiviteten på 
ett callcenter har frågeställningarna styrt metodvalet. Tre olika datainsamlingsmetoder har 
använts – enkät (bilaga 1), intervjuer (bilaga 2) och deltagande observationer (bilaga 3). 
Nedan presenteras metodvalet för forskningsfrågorna. 
 
- I vilken utsträckning accepterar operatörerna det IT-system som styr ingående/utgående samtal? 
- Hur upplever operatörerna den mentala arbetsmiljön på callcentret? 
- Hur upplever operatörerna sin egen effektivitet i telefonarbetet?  
- Finns ett samband mellan användaracceptans och individuell effektivitet i ett callcenter? 
 
Frågeställningarna undersöktes i halvstrukturerade intervjuer och deltagande observationer 
(Bilaga 2, 3). Efter medgivande spelades intervjuerna in på band och skrevs ut ordagrant. 
Intervjupersonerna deltog även i de deltagande observationerna. Dessa genomfördes efter en 
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i förväg upprättad checklista (Kylén, 1994). Observationerna gjordes under telefontid där 
operatörerna följdes under en timmes arbete. Utrustning för passiv medlyssning fanns 
tillgänglig eftersom utrustningen ofta används i utbildningssyfte.  
 
Andra signaler än ord i intervjusituationen kan ha en viktig betydelse för analysen, därför har 
ostrukturerad, spontan information vägts in i analysen (Jacobsen, 1993). 
 
För frågan: - I vilken utsträckning accepterar operatörerna det IT-system som styr ingående/utgående 
samtal? användes dessutom en enkät, som baserats på acceptansens nyckelbegrepp 
användbarhet och användarvänlighet (Davis, 1986). Enkäten bestod av 20 frågor varav 10 
berörde användbarhet och 10 användarvänlighet, varje fråga besvarades i skalan 1-7 där 
ändpunkterna var instämmer helt och instämmer inte alls (Bilaga 1). Frågorna har översatts 
från engelska (Davis, 1986).  
 
 

Fallstudie som ett undersökande verktyg 

 
Fallstudier är ett lämpligt undersökande verktyg när målet är att ge en bred definition av 
ämnen, behandla kontextuella sammanhang, och förlita sig på flera beviskällor.  Fallstudier är 
också att föredra när forskningsfrågorna i huvudsak är av karaktären ”hur” eller ”varför” 
(Yin, 1994).  
 
Fallstudien kan också ge inblick i sådant beteende som inte syns vid en större 
enkätundersökning på grund av den begränsade datamängd den ger. En positiv bieffekt av 
en fallstudie kan vara att den kan vara en användbar källa till empiriska frågor för framtida 
forskning (Goodwin, 2002). 
 
 

Procedur 

 
Fallstudien genomfördes på samma callcenter som den tidigare nämnda explorativa studien. 
På kontoret, som är lokaliserat till en Norrbottenskommun, arbetade vid 
undersökningstillfället cirka 60 personer. Verksamheten startade 1995.  
 
Första kontakten togs med en av kontaktpersonerna från den explorativa studien. På grund 
av hög belastning på verksamheten vidarebefordrades ansökan om besök till huvudkontoret. 
Efter kort presentation av projektet per telefon gavs klartecken till lokalkontoret.  
 
Urvalet av respondenter var beroende av hur studien praktiskt kunde genomföras och 
skedde i samråd med en chef. Ansvarig chef erbjöds att ta del av den forskningsplan som 
tagits fram. Men chefen valde själv att ”sväva i ovisshet” och menade att ingen på kontoret 
skulle ha förutfattade meningar om studien. Samma chef fick uppgifter om att välja ut sju 
kvinnor och sex män bland de frivilliga som anmält intresse för att delta i studien. Bland de 
frivilliga operatörer som valdes ut hanterades IT-systemet på samma sätt, men däremot hade 
de olika typer av kundtjänst. Under första dagen samlades deltagarna till ett kort 
informations- och planeringsmöte där studiens två författare presenterade sig och delar av 
studiens syfte. Dessutom fyllde deltagarna i ett bakgrundsformulär (bilaga 4) och enkäten 
(bilaga 1). Ett schema för deltagande observationer och intervjuer sammanställdes. 
Deltagarna uppmanades att vid besökets andra och avslutande dag komma på ett 
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avstämningsmöte där de skulle få fika och mer information om studien (bilaga 5). Det 
klargjordes också att det vid mötet skulle finnas utrymme för ytterligare frågor. Dessutom 
poängterades det att deltagarnas synpunkter var viktiga.  
 
För att deltagarna inte skulle påverkas för mycket av varandra eller av studiens genomförande 
skedde undersökningen vid ett och samma tillfälle, under ett tvådagars besök. Detta 
begränsade möjligheten att samla in en stor mängd data. Under besöket samlades det in 13 
enkäter, intervjuer och lika många deltagande observationer. Studiens omfattning som 
magisteruppsats begränsade också mängden data som kunde samlas in och bearbetas.  
 
 

Bearbetning av material 

 
Samtliga intervjuer bandades och därefter påbörjades transkription. Efter transkription 
analyserades varje intervju ingående med ett antal omläsningar. Dessa omläsningar, vars syfte 
var att få en helhetsbild av råmaterialet, gjordes dels enskilt och dels gemensamt. Materialet 
kodades med egna symboler och reflexioner, dessa noterades i utskrifterna. Därefter 
sammanställdes respondenternas svar på frågorna där svar med samma innebörd 
transformerades till kärnmeningar under respektive forskningsfråga.  
 
Enkäten besvarades i skalan 1-7 och var uppdelad mellan användarvänlighet och 
användbarhet. Av de 20 frågorna utgjorde fråga 1-10 underlaget för användarvänligheten 
och fråga 11-20 användbarheten (Bilaga 1). I enkäten var skalan för användbarheten bakvänd 
men för att göra tabellen lättare att läsa vändes dessa värden tillbaka så att ett högt värde 
representerar något positivt. 
 
 

Etiska aspekter på studien  

 
Vetenskapsrådet (2002) menar att forskning ska bedrivas så att den inriktas på väsentliga 
frågor och hålla hög kvalitet. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysiskt skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Vidare delas individskyddskravet in i de fyra allmänna 
huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Den information som ges kan vara mer 
eller mindre detaljerad. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål. 
 
I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer informerades respondenterna under 
informations- och planeringsmötet om vedertagna etiska ställningstaganden. Valda delar ur 
syftet presenterades liksom att deltagandet var frivilligt och anonymt. Inför intervjuerna 
klargjordes att materialet endast skulle användas i denna undersökning och därefter förstöras. 
Respondenterna informerades också om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Med 
konfidentialitet menas i detta sammanhang att materialet omarbetas så att det inte går att 
utläsa vad varje enskild respondent svarat.  
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Forsman (2002) nämner redigering av intervjuer som ett etiskt problem. Hon talar om att 
välja citat utan hänsyn till om det som sades gillades eller inte och vikten av att inte 
förvanska vad någon sagt. För varje citat som har presenterats i resultatdelen har hänsyn tagits 
till denna etiska aspekt. Vid tveksamhet har även en utomstående forskare bedömt 
materialet. 
 
De deltagande observationerna var öppna, det vill säga respondenterna var medvetna om att 
de blev observerade, även om de inte visste detaljer om vad som observerades (Repstad, 
1999). Observationerna kan även i förhållande till kunden (som ringer in) vara dold 
observation, det vill säga kunden var inte medveten om avlyssningen. I studien var det 
operatörerna vid callcentret som observerades och inte kunden, därför har inga noteringar 
gjorts om kunden. 
 
Ur forskningsetisk synvinkel bör man i förväg tänka igenom vilka frågor man kan få 
(Repstad, 1999). För att få en så avslappnad situation som möjligt talades det om för 
respondenterna att de gärna fick berätta vad de gjorde under telefonpasset. Vid tillfällen när 
upprörda kunder ringde vände sig ofta respondenten till observatören för att kommentera. 
Kommentarerna gjordes efter det att telefonsamtalet avslutat och kunde vara både verbala 
och via kroppsspråk. I dessa lägen var det viktigt att observatören höll sig så neutral som 
möjligt. 
 
Repstad (1999) nämner att det i fältarbete, när man är tillsammans med aktörerna, sällan är 
lämpligt att arbeta med anteckningar. För att inte respondenterna skulle bli störda fördes inga 
anteckningar under de deltagande observationerna. Anteckningarna gjordes istället direkt 
efter varje observation. Vid informations- och planeringsmötet samt vid avstämningsmötet 
efter datainsamlingen klargjordes respondenternas möjlighet att ta del av uppsatsen innan 
publicering.  
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RESULTAT 
 
Resultatet redovisas i form av en sammanställning för varje frågeställning. 
Sammanställningen består av intervjuer, deltagande observationer och spontan information. 
Frågeställningen i vilken utsträckning operatörerna accepterar det IT-system som styr 
ingående/utgående samtal kompletterades med en enkät.  
 
 

I vilken utsträckning accepterar operatörerna det IT-system som styr 
ingående/utgående samtal? 

 
I bedömningen av användaracceptansen ingår upplevd användarvänlighet (ease of use) och 
upplevd användbarhet (usefulness) som nyckelbegrepp. Nedan redovisas medelvärden för de 
båda nyckelbegreppen för varje operatör. Medelvärdet för användaracceptans består av de 
hopslagna värdena av nyckelbegreppen, se tabell 1. 
 
Generellt var medelvärdet för användbarheten lägre än för användarvänligheten, se tabell 1.  
 
 
 

Tabell 1: Medelvärden 
    

  Upplevd   Upplevd   Användar- 
  användarvänlighet användbarhet  acceptans 

 
Respondent 1               4,3         2,3        3,3 
Respondent 2               3,9         3,4         3,6 
Respondent 3               3,6         3,0        3,3 
Respondent 4               3,7         3,5         3,6 
Respondent 5               4,0              1,7          2,8 
Respondent 6               4,3         1,8        3,0 
Respondent 7               4,9         3,9         4,4 
Respondent 8               3,8         5,7         4,8 
Respondent 9               4,0         2,6          3,3 
Respondent 10                  3,8                     4,2       4,0 
Respondent 11               4,3         1,7          3,0 
Respondent 12                  3,8         1,6          2,7 
Respondent 13                  4,3         3,6        4,0 
 

   Sammanlagt 
medelvärde    4,0         3,0     3,5 
 
 

Nedan presenteras en sammanställning av intervju (Bilaga 2, under allmänt), observation 
(Bilaga 3) för varje respondent.  
 
Respondent ett   
I intervjun framkom att respondenten tyckte att TeleListen var ”skitdålig” vilket främst hade 
med hårdvara att göra. Observationen visade att respondenten enkelt navigerade mellan 
program och att inga problem med hjälpfunktioner fanns. Vid den spontana genomgången 
visade respondenten på skicklighet i användandet. Sammanlagda medelvärdet för 
användaracceptansen var 3,3 där ett lågt värde för upplevde användbarheten drog ned det 
totala värdet. 
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Respondent två  
Respondenten ansåg sig ha hjälp att tillgå  ”vi har ju support på både på datorer och på telefon 
och så …” I intervjun framkom också att respondenten inte hade något emot tekniken. 
Observationen visade att respondenten klarade av att visa systemet och enkelt navigerade 
mellan program. Ett medelvärde på 3,6 för användaracceptansen med en jämn fördelning 
mellan användarvänlighet och användbarhet. 
 
Respondent tre  
I intervjun framkom att respondenten inte tog sig tid att lära sig snabbkommandon och att 
det fanns en irritation på fördröjning i systemet. Vid observationen visade respondenten inte 
systemet spontan och snabbkommandon användes inte. En jämn fördelning i 
användaracceptansen gav ett medelvärde på 3,3. 
 
Respondent fyra   
I intervjun framkom att respondenten hade goda datakunskaper och att det inte fanns några 
problem med hjälpfunktioner. Visade systemet obehindrat under observationen men var 
irriterad på att svara-knappen inte alltid fungerade. En jämn fördelning i 
användaracceptansen gav ett medelvärde på 3,6. 
 
Respondent fem   
Sade i intervjun att systemet var enkelt och att det inte var problem med hjälpfunktioner. 
Men nämnde också  ”… det är inte säkert att jag använder alla funktioner …”. Visade systemet 
under observationen men kommenterade inte telelisten i övrigt. Sammanlagda medelvärdet 
för användaracceptansen var 2,8. 
 
Respondent sex 
Tyckte att det inte var någon skillnad mot det gamla systemet med att svara på 
telefonknappar och var också i intervjun skeptisk till användbarheten. Vid observationen 
använde respondenten snabbkommandon och visade också bland annat att man kunde ställa 
in tiden mellan samtalen. Sammanlagda medelvärdet för användaracceptansen var 3,0 där ett 
lågt värde för upplevda användbarheten drog ned det totala värdet. 
 
Respondent sju  
Vid intervjun sade sig respondenten ha lärt sig det som behövdes men att det fanns mycket i 
telelisten som egentligen kunde göras men som respondenten aldrig använde, inga problem 
med hjälpfunktioner. Under observationen varken visades eller kommenterades telelisten. 
Snabbkommandon användes. Enkätens medelvärde för användaracceptansen var 4,4 med ett 
något lägre värde för användbarheten. 
 
Respondent åtta   
Hade inga speciella tankar kring tekniken men nämnde att det skulle vara svårt att utföra 
arbetsuppgifterna utan den. Visade systemet vid observationen och respondenten föredrog 
att inte använda snabbkommandon. Under både intervju och observation visade 
respondenten ett ointresse för tekniken och systemet. Enkätens högsta medelvärde för 
användaracceptansen - 4,8 som fördelades med ett högre värde för användbarheten. 
 
Respondent nio 
I intervjun framkom att respondenten tyckte att telelisten var ett enkelt system men att 
arbetsmiljön på datorn var ”splittrad”. Vid observationen kommenterades ingenting 
angående teknik eller system. Enkätens medelvärde för användaracceptansen var 3,3 med ett 
lägre värde för användbarheten. 
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Respondent tio 
I intervjun framkom att respondenten inte sade sig ha några problem med tekniken, 
systemet eller med hjälpfunktioner. Vid observationen nämndes att telelisten var bra och att 
den underlättade arbetet, men ändå användes den inte av respondenten. 
Användaracceptansens medelvärde var 4,0 med ej jämn fördelning mellan användarvänlighet 
och användbarhet. 
 
Respondent elva  
Sade i intervjun att systemet var enkelt och att det inte fanns några problem med 
hjälpfunktioner. Vid observationen visade respondenten systemet och navigerande enkelt 
mellan program. Användaracceptansens medelvärde var 3,0 med ett markant lägre värde för 
användbarheten. 
 
Respondent tolv   
Nämnde i intervjun att det inte var problem med hjälpfunktioner men irriterade sig på att 
det ibland var svårt att få telelisten att svara på kommando. Vid observationen visades 
systemet och navigeringen skedde enkelt mellan programmen. Enkätens medelvärde för 
användaracceptansen var 2,7 med ett lägre värde för användbarheten. 
 
Respondent tretton   
I intervjun sades att telelisten fungerade bra och att respondenten tyckte den var 
lätthanterlig. En överskådlig visning av systemet genomfördes vid observationen. 
Medelvärdet för användaracceptansen var 4,0 med ett något lägre värde för användbarheten. 
 

Sammanlagd analys för gruppen 

I inledningen nämndes att värdet för användbarheten i enkäten generellt var lägre än 
användarvänligheten. Flera respondenter nämnde att telelistens funktioner inte skiljde sig så 
mycket från den gamla telefonen vilket kan förklara det lägre värdet. De flesta av 
respondenterna sade både vid intervjun och visade under observationen att de navigerade 
obehindrat i systemet. Flertalet använde snabbkommandon för att underlätta arbetet. Nästan 
alla behärskade systemet så pass bra att de spontant demonstrerade de vanligaste funktionerna 
vid observationen. 
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Hur upplever operatörerna den mentala arbetsmiljön? 

 
Den mentala arbetsmiljön innefattar begreppen: påfrestningar, arbetsbelastning, 
uppskattning, övervakning, bundenhet, emotionellt arbete och mentalt löpande band. 
Nedan redovisas en sammanställning av intervjusvaren. Begreppen presenteras var för sig.  
 
I nedanstående intervjuredovisning förekommer några gånger replikskiften. Intervjuarens 
repliker är då satta med fet stil. Alla citat från intervjuerna, inklusive intervjuarens repliker, är 
satta med mindre stil och presenteras inom citationstecken. XX med versaler ersätter namn 
på person. 
 
 

Påfrestningar 

Flera av respondenterna nämnde att tala med kunder och samtidigt hantera system som 
ibland blir sega var påfrestande. Även att hantera datasystemet och försöka hitta information 
snabbt och på olika ställen kändes svårt. Att tvingas besvara samtal utan datorstöd (vid 
datastopp) upplevdes som frustrerande.  
 

”…man kan bli rätt pressad ibland att man är tvungen att ta fram information snabbt…”. 
 
”att sitta och svara i telefon då (när det är datastopp) det känns ju meningslöst … det är lika bra 
att någon svarar att: tyvärr är det datafel – återkom…”. 

 
Att man inte styrde själv om/när man skulle svara på inkommande samtal nämndes som en 
påfrestning. Liksom att det höga trycket på inkommande samtal gjorde att köerna växte. 
 

”…man ser att det växer ju – köerna. Man sitter och jobbar och jobbar och ändå så höjs de 
(köerna)och då kan jag känna mig lite stressad”. 
 

Nästan alla nämnde det påfrestande med svåra samtal med arga/ledsna/förtvivlade/elaka 
kunder. Många nämnde också att det var svårt att ta hand om kunder som återkom för att de 
inte fått rätt hjälp vid första kontakten med kundtjänst/inskickad handling. 
 

”man ligger flera dagar (efter) och kunderna börjar ringa om ärenden för att man ligger efter, det 
tycker jag är jobbigt”. 
 

De flesta nämnde monotona samtal och arbetsuppgifter som en påfrestning. Några blev 
rastlösa av att sitta stilla. Ett par nämnde omorganisation. 

 
”…det är såna samtal som jag blir less på när man får sitta (och säga) samma sak om igen”. 
 
”sen så tycker jag att den här omorganisationen som dom har nu, den dom håller på med som 
hela tiden förändrar förutsättningarna dom, den stör också arbetet lite grann att  man hinner 
aldrig få något fotfäste liksom utan man vet inte vad som kommer att hända nästa gång, nästa dag 
och nästa vecka”. 
 

Några kände en press i att det var svårt att fördela sin tid mellan arbetsuppgifterna och hjälpa 
kollegor. Ett par tyckte att det var påfrestande att de inte kunde hjälpa alla därför att 
verksamheten var styrd av regler. Flera talade om hur den personliga dagsformen och tid på 
dagen påverkade hur väl man kunde hantera kundernas upprörda känslor.  

 16



”när man vill hjälpa men man kan inte hjälpa (dom) man kanske (är) styrd av regler och allt 
möjligt men man skulle gärna vilja hjälpa till och man förstår att dom har problem men man ser 
ingen lösning på det”. 
 
”…det märks ju om man är lite förkyld och sovit dåligt och trött och kanske inte mår så bra själv 
då är man ju inte lika skärpt att klara kunderna i telefon lika bra psykiskt alltså, så man måste ju 
vara på topp annars hugger dom ju direkt då får man ju fler arga samtal…”. 

 

Arbetsbelastning  

De flesta av respondenterna bedömde arbetsbelastningen som relativt hög men att den var 
beroende av säsong. Ibland förekom vissa toppar och då fick personalen arbeta övertid. Vissa 
nämnde att kurser läggs in under den lugnare perioden vilket gjorde att man upplevde att 
arbetsbelastningen aldrig var riktigt låg. Ett par menade att arbetsbelastningen kunde 
påverkas av de personliga målen/kraven.  
 

”Ja, just nu hög, det är ju högsäsong men vi har ju en lite lugnare period på hösten men den är 
aldrig riktigt låg”.  
 
”Toppar sköts dåligt och vid lågsäsongen planeras kurser med mera”. 
 
”… har man stora krav på sig och känner att man vill ta jättemånga samtal och man vill 
handlägga jättemycket då är det klart då blir arbetsbelastningen högre på såna personer”. 

 

Uppskattning  

Det respondenterna först och främst nämnde som uppskattning var tacksamma kunder. 
 

”Ja det är väl egentligen det som gör att man …håller huvudet ovanför vattenytan i vissa stunder 
när man känner att man är ganska less på det här arbetet”.  

 
I intervjusvaren framkom en allmän uppfattning om att de fick för lite uppskattning och att 
kollegerna var dåliga på att uppmuntra varandra. Men när de faktiskt fick uppskattning av en 
chef eller kollega betydde det mycket.  

 
”det betyder jättemycket … det kan ju rädda hela dagen”.  

 

Övervakning 

Alla nämnde att samtal med mera ”mättes med statistik”. Några uttryckte att de såg en fara i 
en ensidig mätning med statistik. Dessa respondenter tog även upp detta tema under frågor 
om effektiviteten i sitt telefonarbete. 
 

”…i dom där staplarna, dom ser ju bara att du har gjort si och så många (samtal) men dom ser ju 
inte vad det är för något”.  
 
”Kvaliteten kan ju inte heller registreras”. 
 

När frågan om övervakning ställdes vid intervjutillfället gav samtliga respondenter snabba 
och spontana svar, här krävdes ingen eftertanke. 
 

”(andas ut) ja, våra chefer ser ju i princip allt vi gör…”. 
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”det är väl allt utom kamera”. 
 
”Stämpelklocka”. 
 
”dom verkar ha en viss koll på hur man fungerar i gruppen”. 
 

Bundenhet  

Samtliga respondenter beskrev att själva telefonarbetet/handläggning gjorde att man var 
bunden vid sin arbetsstation. Operatörerna upplevde även att de var bundna till tider och 
schemat. 
 

”Ja det är ju att man sitter fastlåst i telefon som det känns ibland och att man sitter ju vid sin 
arbetsplats hela dagen…”. 
 

Emotionellt arbete 

I uppsatsens teoridel beskrivs emotionellt arbete som den möda som krävs av anställda för att 
hantera sina emotioner. Ett viktigt begrepp i emotionellt arbete är emotionell dissonans. 
Emotionell dissonans beskrivs som ett stadie när det finns en diskrepans mellan vad en 
person förväntas uttrycka inom organisationen och vad personen verkligen känner. 
 
Flera respondenter talade om att det var viktigt att ta sig tid med kunden även om köerna 
var långa. Många nämnde att det var viktigt att svara rätt och inte verka osäker.  

 
”…man kan bli mentalt trött, man kan bli rätt pressad ibland att man är tvungen att ta fram 
information snabbt man känner sig som en nybörjare, det får man hela tiden leva med men så är 
det ju”. 
 
”…det handlar om dom (ledsna kunder) ska få en korrekt information, man måste på något sätt 
nå fram till dom och dom kanske har fullt upp i sina egna känslor och såna saker”. 
 

Ingen av respondenterna tyckte att det var något problem att hantera arga/oförskämda 
kunder och de uppträdde också lugnt under observationerna. I intervjuerna kom det dock 
fram efter lite reflektion att de inte gick helt oberörda ur sådana samtal. 
 

”…visar du det mot kund? Nä kanske inte lika mycket som jag visar mot mina 
arbetskompisar att jag blev arg va men emot kunden då får man ju försöka o hålla igen…”. 
 
”är det någon skillnad på hur du känner dig och vad du visar utåt? … det beror på vad 
dom frågar, ibland kan man ju sitta ”men herre gud fattar dom inte det ” ungefär …”. 
 
”… ibland skulle man väl kunna säga ett och annat som man inte säger”. 
 
”.. ja nog man tar ju åt sig det gör man ju även om man vet att egentligen är det inte mej den 
personen är arg på så på något sätt så tar man ju ändå åt sig”.  
 
”man behöver väl ha ett ganska stillsamt temperament så att man inte blir arg i onödan för att 
många ringer ju in enbart för att provocera …” 
 

Något som flera respondenter lyfte fram var att de lärt sig att hantera kundernas upprörda 
känslor med tiden. Respondenterna menade också att ju mer rutin man får, desto säkrare 
låter det när information lämnas ut.  
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”…nu har man ju suttit ett tag i telefon också och då går det ju bättre, jag tror att i början då var 
man mera, då tror jag att jag tyckte att det var mycket jobbigare än vad jag tycker idag faktiskt är 
det någonting som du tror att man får rutin på? Ja jag tror det, att man lär sig väl kanske 
hur man ska hantera, ja sånt där …att man förut man kanske kände sig osäker på hur man skulle 
svara som också och då kändes det som att jag var inte riktigt … ja man var osäker kanske på 
arbetsuppgiften eller att man inte riktigt visste vad som var rätt och hur man skulle formulera sig 
och då vart det väl lättare att man stressade upp sig själv”. 
 
”Ja man får ju mer erfarenhet ju längre man jobbar med det här men att av erfarenhet så vet man 
att om man någon gång kanske har brusat upp tillbaka så ger det ingenting i längden för att då 
blir det oftast värre så att man får ju försöka ta det lugnt och försöka förklara och fråga: vad är det 
som har hänt och sen att – upplever att ju mer positiv jag är och lugn desto mer stillar jag deras 
vrede och till slut är det som en liten utmaning också att, alltså i slutet på samtalet så kan dom ha 
omvänt sig och (säga) ”tack så jättemycket” och ”ha en trevlig dag” och det är som en liten 
morot …”. 
 
”det märks ju om man är lite förkyld och sovit dåligt och trött och kanske inte mår så bra själv 
då är man ju inte lika skärpt och klara kunderna i telefon lika bra psykiskt alltså. Så man måste ju 
vara på topp annars hugger dom ju direkt då får man ju fler arga samtal tror jag…”. 
 
”… ja, det är mycket bra egenskap att kunna lyssna för man måste kunna höra vad kunden, på 
vilket, ja på vilken nivå han finns …”. 
 
”… att kunna vända situationen, att kunna lyssna av lite grann …”. 
 
”när man vill hjälpa men man kan inte hjälpa dom man kanske är styrd av xxx och allt möjligt 
men skulle gärna vilja hjälpa till och man förstår att dom har problem men man ser ingen lösning 
på det”. 
 

Nedan visas ett par exempel på vad samma respondent dels har svarat på intervjufrågan: Är 
det någon skillnad på hur du känner dig och vad du visar den du pratar med? och 
vad som framkom under observationen. 
 

”jag har jobbat här så länge så det känns som att telefon det är absolut ingenting som jag tycker 
man gruvar sig för”. 
 
XX bemöter kunderna väldigt proffsigt, och låter glad på rösten och kunderna vill gärna  
småprata med XX om annat. XX försöker avsluta samtalen med en vänlig fras men kunden vill 
fortsätta prata. XX tycker det är onödiga samtal och suckar när kunden lägger på. 
--- 
”(suckar) Eh, nä jag tror inte … för jag känner nog så att det är min roll att jag ska i alla fall vara 
trevlig …” 
 
XX försöker hela tiden avsluta samtalen, och när de blir långdragna skruvar XX sig ännu mera i 
stolen och suckar och försöker hela tiden få säga ”hej då” till kunden. 
 

Mentalt löpande band 

Mentalt löpandeband innebär att operatörerna arbetar i en miljö som innebär en hög 
kognitiv belastning under stora delar av arbetsdagen. 

 
”… att man inte har tid eller råd eller koncentrationsmöjligheter på själva samtalet för att jag 
menar du kan, ja kunden ska boka xxx , du sitter och pratar och samtidigt ska du börja bläddra 
och försöka få datasystemet att fungera och ställer kunden en fråga om någonting annat, då ska 
du samtidigt … försöka hitta den informationen någonstans … så det gör att du tappar mycket av 
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det är en otroligt splittrad arbetsmiljö på vår dator … vi kör ju 11 program i princip simultant 
när vi sitter i samtal”. 
 
”… nu har jag gjort telefonsamtalet och så lägger jag på, och så känner jag att nu är jag redo att 
ta ett nytt och så klickar jag igång utan det ligger ju hela tiden dom här sekunderna, det matar ju 
upp hela tiden … vi sitter ju bara och tar emot samtal, vi gör inte en aktiv grej”. 
 

De flesta av respondenterna beskrev att det var tröttande att sitta i telefon men att det blev 
bättre ju längre anställningstiden varat.  

 
”…rent psykiskt jobbigt att sitta och prata i telefon och så får vi samma sak flera (gånger),  ju mer 
du kan desto lättare går det, man kan fokusera, man fokuserar lite grann på andra saker runt 
omkring också”.      
 

Många av respondenterna påpekade vikten av att koncentrera sig på kunden. En del av 
respondenterna skulle föredra att ha kunden framför sig i stället för i telefon. 

 
”…väldigt påfrestande att prata i telefon du gör det fyra och en halv timma varje dag så att vad 
som är nackdelen är att man saknar den här kundkontakten att man har dom framför sig och inte 
bara i telefon men att man ska vilja hjälpa människor och jag skulle kunna tänka mig som ett 
läraryrke att du ska kunna ha lite pedagogisk fallenhet och tycka om att förklara saker”.      
 
”…stimulerande att man hela tiden har nya frågeställningar även om man har hört dom förut så 
kan dom vara formulerade på ett annat sätt och därför måste man formulera svaret så att 
budskapet går fram …”.   
 
”… man hör om man är överens … att den man har talat med har förstått innebörden …”.  
 
”…han har sitt problem och han skiter i om det är hundra som väntar efter honom”. 
 
”just det här med kunderna, jag skulle nästan gärna ha dom framför mig …”. 
 

Respondenterna beskrev att det var lättsamt att sitta och svara på frågor men att:  
 

”när telefonpasset är över att det är skönt”.   
 
Ett par respondenter sade vid observationen att en paus verkligen behövdes efter 
telefonpasset. Flera respondenter påpekade att de långa telefonpassen borde ligga på 
förmiddagen, de upplevde att de tröttades under dagen.  

 
”jag trivs när det kommer samtal hela tiden men en och en halv timma är max. En och en halv 
timma på morgonen eller på eftermiddagen är skillnad då man är mera trött på 
eftermiddagen…”. 
 
”Man är trött, man är för trött helt enkelt och då orkar man inte lyssna på folk, man tycker det 
är jobbigt”. 
 
”…negativt är om det blir långa telefonpass så man blir trött eller dom här otrevliga kunderna är 
inte heller speciellt kul”. 
 

 Att ”få prata med folk” upplevdes i stort sett av alla som det mest positiva med telefonarbetet. 
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Hur upplever operatörerna sin egen effektivitet i telefonarbetet? 
 
I teoridelen avgränsas begreppet effektivitet att innefatta den inre effektiviteten, som mäter 
relationen mellan producerad output i relation till en eller flera resursinsatser, input (Ewing 
m fl 1998). Det handlar om att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt. Respondenterna beskriver 
sin effektivitet i telefonarbetet. 
 
Nedan presenteras var och en av respondenternas intervjusvar med observationen sist. Första 
frågan löd: ”…begreppet effektivitet, vad lägger du för innebörd i det?” Andra: 
”När du är effektiv, vad gör du då?” Som tredje fråga redovisas en sammanställning av 
vad respondenterna har för tankar om hur arbetskamraterna, arbetsledningen och de själva 
ser på sin effektivitet. 
 
 
Respondent ett 
Den innebörd som respondenten beskrev var att få ut så mycket som möjligt på så kort tid 
som möjligt men att det inte gick och var möjligt för då blev kvalitén lidande. Den egna 
effektiviteten kan sammanfattas i citatet: ”jag gör mitt arbete i en rimlig takt, det är bättre med ett 
kvalitetsärende än fem som är värdelösa”.  Respondenten var nöjd med sin egen effektivitet och 
upplevde att också omgivningen var det. Vid observationen framkom att respondenten var 
tydlig och lugn och hann med många ärenden.  
 
 
Respondent två 
Respondenten beskrev effektivitetens innebörd som att: ”under kort tid få ut så mycket som 
möjligt…”. När respondenten var effektiv gjorde vederbörande sitt arbete så fort som möjligt 
men menade att det inte fick gå ut över kvaliteten. Respondenten gav sig själv ett 
medelmåttigt betyg – ville bli snabbare. Under observationen visade respondenten en viss 
oro över kötiderna men agerade lugnt och sansat med sitt motto:  ”om jag kan hjälpa den här 
personen så han är nöjd, ringer han inte igen”. 
 
 
Respondent tre 
Den innebörd som respondenten lade i begreppet var att: kvaliteten var viktigast men var 
orolig att det var fel svar på frågan. Respondenten var effektiv när: ”jag ger ett korrekt svar”.  
Upplevde sig missnöjd med den egna effektiviteten – ville arbeta snabbare. Under 
observationen framkom att respondenten helst vill att samtalen skulle avklaras fort och 
kunde låta lite irriterad när något måste förklaras igen. Försökte hela tiden avsluta samtalen. 
 
 
Respondent fyra 
Innebörden beskrevs som: ”…det kommer ju inte före såna saker som produktivitet i den 
bemärkelse att man måste ju göra rätt också…”. ”…har man en bra samvaro på arbetsplatsen så blir 
man ofta effektivare…”. När respondenten var effektiv beskrevs som: ”effektivitet där tycker jag 
att man hjälper kunderna på telefon att dom får den hjälp dom behöver så att man inte bara belastar 
andra med dom problemen och kopplar dom vidare…”. Respondenten var själv nöjd med sin 
effektivitet men trodde att andra såg prestationen som medelmåttig. Observationen visade att 
respondenten var lugn och sansad – varje samtal tog den tid det tog. 
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Respondent fem 
Respondenten beskrev innebörden av begreppet som: ”det viktigaste är ju att vi är så pass 
tydliga och svarar så pass rätt att dom inte behöver återkomma”. När arbetet flöt på bra upplevde 
respondenten sig som effektiv. Respondenten var själv nöjd med sin egen och andras syn på 
effektiviteten.  Vid observationen framkom att respondenten ville avsluta samtalen så fort 
som möjligt. 
 
 
Respondent sex 
Om innebörden sade respondenten: ”det är en avvägning det, det ska ju vara jättebra kvalitet 
samtidigt som man ska ha en kvantitet också” . Respondenten var effektiv när: ”jag har flyt och 
behöver inte söka information. Jag kan uppgifterna innantill och kan signalera trygghet till kunden”. 
Var i stort sett nöjd med sin egen och andras syn på sin effektivitet. Under observationen 
visade respondenten ett trevligt och lugnt sätt mot kunden. Samtalen betades av ganska 
långsamt. 
 
 
Respondent sju 
Innebörden uttrycktes så här: ”sorgligt nog så är det väl att man ska göra så mycket som möjligt”. 
Men respondenten ansåg att det inte gick. När flyt fanns i arbetet upplevdes arbetet som 
effektivt. Respondenten var nöjd med sin egen effektivitet. Det som framkom under 
observationen var att respondenten var lugn, trevlig och hjälpsam mot kunden. Strukturerad 
mellan samtalen – höll ordning på anteckningar med mera.  
 
 
Respondent åtta 
Att kunna hjälpa kunden snabbt/direkt var innebörden för denna respondent. När:   ”jag tar 
många samtal, svarar rätt på uppgifterna och låter glad och trevlig är jag effektiv”. 
Respondenten var i stort sett nöjd med sin egen och andras syn på sin effektivitet. 
Under observationen var respondenten trevlig och lugn mot kunderna men en aning otålig 
när samtalen drog ut på tiden. 
 
 
Respondent nio 
Den innebörd respondenten lade i begreppet var dels att denne ansåg att arbetsgivaren 
signalerade kvantitet men för egen del handlar det om: ”…rätt uppgift vid rätt tidpunkt med 
rätt information”.  Respondenten arbetade effektivt när:  ”ja det är när jag hittar information och 
kan förmedla den, då tycker jag att jag är effektiv sen ser jag inte att det tar fyra minuter eller en 
minut utan huvudsaken är att …. det är rätt…”. 
Respondenten var inte nöjd med sin egen eller andras syn på den egna effektiviteten. Under 
observationen framkom att respondenten medvetet drog ut på samtalen. 
 
 
Respondent tio 
Respondenten tyckte att innebörden var att ta många samtal och hålla nere samtalstiden. När 
respondenten koncentrerade sig på en sak i taget blev arbetet effektivt. Den egna och andras 
syn på den egna effektiviteten kunde sammanfattas som att alla var nöjda. Vid observationen 
försökte respondenten arbeta snabbt och det blev fel flera gånger. Försökte också avsluta 
samtalen så snabbt som möjligt. 
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Respondent elva 
”att lösa saker på ett bra sätt så snabbt som möjligt” var den innebörd respondenten lade i 
begreppet. Arbetet beskrevs som effektivt: ”när jag kan fokusera när jag inte har någonting annat 
som stör runt i kring”. Respondenten var själv ganska nöjd med sin effektivitet men trodde att 
andra inte tyckte effektiviteten var så hög eftersom kvantiteten var lägre till fördel för 
kvaliteten. ”tittar man bara på det (statistiken) så då verkar man ju mindre effektiv än om man ser 
till helheten”. Under observationen framkom att respondenten inte arbetade snabbt men 
noggrant. 
 
 
Respondent tolv 
Innebörden för respondenten var vad man gör och hur man gjorde det. När respondenten 
arbetade effektivt: ”…då kollar man ju främst hur mycket man har gjort, antal avslutade ärenden, 
hur mycket telefonsamtal man har tagit, hur tillgänglig man har varit, om man hjälpt många kanske 
med lite krångligare saker och ja då tycker jag att jag har varit effektiv då är det lite grann det här att 
man kollar på sifferstatistik men att det är ju det dom går på också så att det är klart att ju högre 
siffror man har ju mer nöjd är man ju”. Respondenten var i stort sett nöjd med sin egen och 
andras syn på den egna effektiviteten. Under observationen framkom att respondenten var 
lugn och stillsam. Varje samtal tog den tid det tog och respondenten tog sig ”tid att prata 
väder och vind om kunden hade ett behov av det för de kanske inte har någon annan att prata med”. 
 
 
Respondent tretton 
Respondenten tyckte att effektivitet innebar: ”kvalitet tjänar vi på längden hur som helst, då får 
vi inte tillbaka dom och frågar samma sak ingen”. När respondenten arbetade effektivt beskrevs 
med exemplet:  ”jag känner mig mer effektiv när jag bara (inte samtidigt arbetar med andra 
uppgifter på dataskärmen) sitter i telefon för då kan jag ge den personen, ja allting”. Respondenten 
var nöjd med sin egen och andras syn på den egna effektiviteten.  
 
 

Sammanlagd analys för gruppen 

Flera av respondenterna nämnde att ledningens krav på effektivitet kan jämställas med 
kvantitet – att hinna med så många samtal som möjligt. Men majoriteten av respondenterna 
nämnde att kvalitet är viktigare än kvantitet. Som en respondent  uttryckte sig:  

 
”det är väl det som är lite faran med det här med statistik att det blir snabbt gjort för att man 
ska hinna göra så mycket som möjligt så blir det fel och så får någon annan rätta upp det sen 
eller jag själv, och då tar det ju mer tid än det skulle ha gjort om jag gjorde rätt från början”. 
 

Några respondenter nämnde att om en bra samvaro på arbetsplatsen fanns blev man ofta 
effektivare. Ett exempel: 
 

”om man trivs med kollegor och så vidare då är man effektivare även när man inte trivs helt 
enkelt med jobb (arbetsuppgifterna) utan mår dåligt, rent socialt dåligt … då blir man seg och 
man är inte lika sugen på och göra sina arbetsuppgifter helt enkelt lika väl”. 
 

I sammanvägningen av vad respondenterna hade för tankar om hur arbetskamraterna, 
arbetsledningen och de själva såg på sin effektivitet fanns en positiv tendens. De allra flesta 
var nöjda med sin effektivitet och de bedömde själva att deras arbetsledare också var nöjda. 
Däremot uttryckte de att de inte klarade högsta ledningens krav på snabbhet som mättes 
med statistik. En respondent tyckte att: 
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”…det är viktigt att man inte stirrar sig blind på enbart statistik och siffror man måste ju kolla 
lite vid sidan av också det tycker då jag är minst lika viktigt om inte mer viktigt”. 
 
 

Finns ett samband mellan användaracceptans och individuell effektivitet i ett 
callcenter? 

 
I den sammanlagda analysen för acceptansen framgår i både enkät och intervjusvar att 
respondenterna inte tyckte att den undersökta telelisten var särskilt användbar. I tabell 1 
framgår att det låga värdet för användbarheten kan ha betydelse för det totala medelvärdet 
för användaracceptansen. Effektiviteten mättes i frågorna 13-18 i enkäten men någon 
jämförelse med antal besvarade samtal kunde inte genomföras. Därför kan ingen slutsats om 
samband dras utifrån undersökningens insamlade data. Hypotesen ”Högre användaracceptans 
ger effektivare callcenterarbete” kan därför varken bekräftas eller förkastas. 
 
 

 24



DISKUSSION 
 

Undersökningens syfte var att utreda i vilken grad en grupp callcenteroperatörer accepterar - 
inställning och motivation till användning – ett IT-system. Intentionen var att koppla 
samman användaracceptansen med operatörernas individuella effektivitet. Avsikten att 
studera den mentala arbetsmiljön har sitt ursprung i antagandet att operatörernas 
arbetssituation påverkas av faktorer som till exempel arbetsbelastning, övervakning och 
bundenhet. 
 
I vilken grad operatörerna accepterade det undersökta IT-systemet undersöktes med 
metodtriangulering. I intervju, deltagande observation och enkät framkom att operatörerna 
generellt tyckte att systemet hade låg användbarhet. Användaracceptansens två viktigaste 
delar består, enligt TAM, av de två nyckelbegreppen användbarhet och användarvänlighet. I 
enkätsvaren framgår att användbarheten tydligt påverkar användaracceptansen negativt. 
Operatörerna beskrev vid intervju och observationstillfällena att de inte var nöjda med 
systemet. Operatörerna hade svårt, i sina svar, att namnge vad missnöjet bestod i. Men med 
hjälp av enkätresultatet kan slutsatsen dras att användbarheten kan vara en viktig orsak till 
missnöjet. En förklaring kan vara att de inte upplevde någon större skillnad mot det gamla 
systemet med knapptelefon. Sammanfattningsvis kan noteras att operatörerna arbetade 
obehindrat med systemet men att de var en aning kritiska till det.  
 
Effektivitet handlar, i undersökningen, om att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt. När 
operatörerna själva uttryckte innebörden de lade i begreppet handlade det för de allra flesta 
om att göra saker rätt. När de utvecklade ”att göra saker rätt” beskrev de flesta att det var 
viktigt att lämna rätt information till kunden. Vidare talade många om att de kände ett krav 
från högsta ledningen att producera mera. I intervjusvaren framkom ett motsatsförhållande 
mellan vad operatörerna lade för innebörd i begreppet och vad de trodde ledningen ansåg 
om effektivitet. Trots att operatörerna tyckte sig få signaler från ledningen att de skulle 
producera så mycket som möjligt konstaterade de att kvaliteten var det allra viktigaste för 
dem. Sammanfattningsvis beskrev de flesta operatörerna att både de själva och deras 
omgivning var nöjda med den individuella effektiviteten. 
 
Vad det gäller frågan om användaracceptans och den individuella effektiviteten (användandet 
av det undersökta IT-systemet) i callcenterarbete hänger ihop kan, som nämns i 
resultatdelen, ingen direkt koppling göras. Tanken var att mäta effektivitet i enkätens frågor 
13-18 och jämföra med mängden besvarade samtal. Detta lät sig inte göras eftersom 
operatörerna hade olika typer av kundtjänst, vilket innebar att frågornas karaktär varierade 
mellan ren rutin till komplicerade ärenden. Under observationstillfällena kunde en operatör 
besvara 25 samtal medan en annan besvarade 10. 
 
I den sammanlagda analysen för acceptansen framgick i både enkät och intervjusvar att 
respondenterna inte tycker den undersökta telelisten är särskilt användbar. Ovan beskrivs 
användbarhetens eventuella effekt på användaracceptansen.  Om i stället endast 
användarvänligheten bedöms i förhållande till den individuella effektiviteten kan en tendens 
ses. De individer som hade höga värden i användarvänlighet var också de som var mest 
nöjda med sin egen och andras bedömning av den egna effektiviteten. Denna studie är sårbar 
eftersom den endast undersökte acceptansen till ett enda system och dessutom med få 
deltagare. Trots detta kan studien ses som en pilotstudie till fortsatt forskning. Intressant för 
fortsatt forskning skulle också kunna vara att utreda acceptans som en av flera faktorer i 
förhållande till effektivitet.   
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När operatörerna beskrev begreppen i den mentala arbetsmiljön var det stora likheter med 
definitionerna som framkom vid den explorativa studien 2002. Exempelvis svarade samtliga 
snabbt och spontant på frågan om övervakning. Intressant var att operatörerna självmant 
beskrev ett mentalt löpande band (Melin, 2003). Många ställde sig undrande till hur de 
kunde bli så trötta av ”en så enkel uppgift” som att svara på frågor. De allra flesta ansåg att 
det fanns en maxgräns för hur lång telefontid de klarade dels per pass och dels per dag. Bäst 
fungerade det att arbeta i telefon på förmiddagarna. Flera beskrev att de naturligt blev 
tröttare under dagen och att det då blev extra ansträngande med telefonpass. Flera talade om 
att det var viktigt att ta sig tid med kunden även om köerna var långa. Här kan en konflikt 
uppstå mellan arbetsledningens mål att hålla korta svarstider och den egna övertygelsen om 
vikten att svara kunden rätt. 
 
Som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete skulle det kunna utredas hur långa telefonpass 
som är lämpliga för den enskilda personen. I ett sådant arbetsmiljöarbete skulle det också 
vara viktigt att finna en balans mellan krav och tid för återhämtning och reflexion.   
 
Vad det gäller emotionellt arbete var det endast en respondent som direkt svarade att det 
fanns en skillnad på vad respondenten kände och vad som visades utåt. Resterande inledde 
med att uttrycka att de inte hade några problem att hantera arga/ledsna kunder men senare i 
intervjun kom de fram till att de inte gick oberörda ur sådana samtal. De som arbetat länge 
ansåg att de fått rutin på att hantera svåra samtal och de som nyligen börjat med 
telefonarbetet trodde att det skulle bli lättare med tiden. 
 
När resultatet för den mentala arbetsmiljön sammanställdes framkom en del motsägelser både 
i intervjuer och observationer. En tolkning av dessa motsägelser kan vara att det var en del 
av arbetsplatsens kultur att inte tala om de motstridiga känslor som kan dyka upp under svåra 
samtal. En annan sak som flera trycker på är att dessa samtal är få. Observationerna och 
spontana samtal visade att varje operatör hade något eller några sådana samtal varje dag. Som 
utomstående upplevdes ändå detta som mycket. Här kan det var viktigt att lyfta fram 
problematiken och ge operatörerna verktyg att både hantera samtalen och få möjlighet att 
reflektera efteråt. 
 
De flesta respondenter nämnde att arbetsmarknadsläget hade styrt yrkesvalet. Detta är en 
yttre faktor som inte tagits hänsyn till i uppsatsen. 
 
Uppsatsen ger en ganska god bild av dessa 13 operatörers upplevelser, tankar och synpunkter 
kring acceptans, effektivitet och mental arbetsmiljö. Operatörerna var öppna och spontana i 
sitt bemötande och visade stort tålamod trots hög arbetsbelastning. 
 
Att stämningen var välkomnande när datainsamlingen gjordes kan ha sin förklaring i att 
arbetsplatsen utstrålade varm atmosfär. En av deltagarna uttryckte sig: ”har man en bra samvaro 
på arbetsplatsen så blir man ofta effektivare…”  Förhoppningsvis förhöll sig intervjuaren så 
neutral som möjligt under intervjun men visst har deltagarna en poäng i vikten av bra 
samvaro. 
 
Kunskap finns idag om den mentala arbetsmiljön på callcenter men operatörerna vet oftast 
inte ens att de har en mental arbetsmiljö. Arbetsmiljö handlar för de allra flesta om rent 
fysiska saker som belysning, kontorsutrustning och buller.  Hur ska de anställda operatörerna 
kunna ta ansvar för sin arbetsmiljö om de inte har kunskaper om hela arbetsmiljön och inte 
bara den fysiska? 
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Ovan har beskrivits hur respondenterna upplevde ett motsatsförhållande mellan vad  
operatörerna lade för innebörd i begreppet effektivitet och vad de trodde ledningen ansåg 
om effektivitet. Vid företagets kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön skulle denna 
iakttagelse kunna utredas vidare.  
 
Forskning i framtiden kan handla om fortsatt utredning av användaracceptansens roll för 
effektiviteten, lika väl som att forskningen kan handla om att koppla ihop den fysiska- och 
den mentala arbetsmiljön.  I denna nya växande bransch har under en kort tid av forskning 
uppmärksammats en rad arbetsmiljörisker. Därför är fortsatt forskning viktig inte minst för 
att arbetssituationen i branschen är komplex. Det går knappast att hitta en enhetlig lösning 
eftersom varje enskilt callcenter är unikt. Även om det är svårt att generalisera resultat från 
callcenterundersökningar är det viktigt att bedriva fortsatt forskning så att förståelsen för 
callcenterarbete kan öka.  
 
 

Reliabilitet och validitet 

 
En svårighet vid genomförandet av intervjuerna var att försöka låta bli att bekräfta 
respondenternas svar genom att säga ”hm”, ”just det” och liknande. Alltför många sådana 
kommentarer skulle eventuellt kunna påverka svaren. 
 
Varje situation där intervju eller observation genomförs är unik och validiteten bedöms efter 
noggrann granskning av den händelse som intervjun/observationen utgör (Starrin m fl, 
1996). 
 
Undersökningen och resultatet gäller den aktuella undersökningsgruppen och leder inte till 
några allmängiltiga förklaringar. 
 
Reliabiliteten, tillförlitligheten, i en mätning bestäms av hur insamlingen av materialet 
utförts samt hur noga bearbetningen genomförts. I undersökningen har intervjupersonerna 
frågats på samma sätt av en enda intervjuare. Likaså har intervjusituationen varit lika för alla. 
Om en fråga varit oklar har innebörden kunnat förklaras. Samtidigt har möjligheten funnits 
för att be respondenten förtydliga vissa svar. Observationerna genomfördes av samma 
observatör. I ett fall genomfördes observationen utan att operatören talade i telefon. 
Materialet har analyserats noggrant ett flertal gånger i form av omläsningar och kodning. I 
metodavsnittet beskrevs att etisk hänsyn har tagits för varje citat. Hänsyn har tagits dels till 
om det som sades gillades eller inte och dels till om tveksamhet funnits om vad som sagts. 
Vid ett fåtal tillfällen har citat valts bort eftersom innebörden varit oklar.  
 
När det gäller att använda flera olika metoder för insamling och analys av information stärker 
triangulering både reliabiliteten och den inre validiteten (Merriam, 1994). I 
metodtrianguleringen har intervjuerna varit basen i analysarbetet. Observationerna och 
enkäterna har fungerat dels som kontroll och dels som komplement till intervjuerna.  
 
Termen validitet avser att ange hur pass väl man mäter det som avsetts att mätas. Med 
begreppet avses hur giltiga erhållna resultat är, men också mätinstrumentets giltighet och 
giltigheten i den undersökningsuppläggning som använts (Starrin m fl, 1996). Vid urvalet 
kan chefen valt ut personer som han anser är positivt inställda till verksamheten och 
därigenom påverkat resultatet.  
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I kvalitativa studier är reliabilitetsbegreppet och validitetsbegreppet sammanflätade med 
varandra. Reliabiliteten kan inte bedömas utan att samtidigt bedöma frågans giltighet det vill 
säga validiteten. Identiska frågor vid den kvalitativa intervjun, kan vara reliabla även om 
svaren skiljer sig åt mellan de två intervjutillfällena (Starrin,  m fl 1996). 
 
Validiteten eller relevansen inom kvalitativ forskning är komplex och innefattar en kontroll 
av trovärdigheten. Undersökningsuppläggning, datainsamlingsmetod, analys av data och 
resultat är några aspekter för att bedöma giltigheten (Starrin, m fl 1996). 
 
Deltagande observation innebär problem för både forskaren och dem som studeras. Till och 
med när deltagande observatörer berättar om att de är där i forskningssyfte och får tillåtelse 
att närvara, kan undersökningspersonernas kontroll över sig själva och vad de säger minska, 
beroende på den oklarhet som finns i observatörsrollen. Respondenterna kan acceptera 
observatören som en del av miljön och utan att tänka närmare över det agera på ett sätt som 
gör att de avslöjar information som de helst skulle ha velat hålla för sig själva (Merriam, 
1994). Undersökningens respondenter var vana vid den typ av medlyssning som användes 
under observationerna och de var hela tiden mån om att observatören kunde följa med i vad 
som hände. Många spontana uttryck förekom också under observationerna. 
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Bilaga 1  

 
 
Denna korta enkät handlar om hur du upplever interaktionen (samspelet) mellan dig och telelisten. 
Så här använder du skattningsskalan: 
 
Ex:  Idag är en solig dag 
 
Instämmer Neutral  Instämmer 
helt   ( 4 )    inte alls 
 
1      2      3       4       5      6      7   
 
Genom att markera siffran 2 menar du att du håller ganska mycket 
med om påståendet.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
        Instämmer Neutral Instämmer 
        helt   ( 4 )   inte alls 
 
1.  Jag tycker att telelisten är besvärlig att använda.  1      2      3       4       5      6      7   
 
 
2.  Att lära sig hantera telelisten är enkelt för mig.  1      2      3       4       5      6      7   
 
 
3.  Att interagera med telelisten är ofta frustrerande.  1      2      3       4       5      6      7   
 
 
4.  Jag tycker att det är lätt att få telelisten att göra   1      2      3       4       5      6      7 
     det jag vill att den ska göra. 
 
 
5.  Telelisten är klumpig och oflexibel att arbeta med. 1      2      3       4       5      6      7   
 
 
6.  Det är lätt för mig att komma ihåg hur jag ska utföra  1      2      3       4       5      6      7   
     uppgifter när jag använder telelisten. 
 
 
7.  Att interagera med telelisten kräver stor mental   1      2      3       4       5      6      7   
     ansträngning. 
 
 
8.  Min interaktion med telelisten är enkel och begriplig 1      2      3       4       5      6      7   
      
 
 

 



 
 
Bilaga 1 

 
 

Instämmer Neutral Instämmer 
        helt   ( 4 )   inte alls 
 
9.  Jag tycker det krävs stor ansträngning att bli skicklig  1      2      3       4       5      6      7   
     på att använda telelisten. 
             
 
10. På det hela taget så tycker jag att telelisten är lätt att  1      2      3       4       5      6      7   
      använda.  
 
 
11. Användning av telelisten förbättrar kvalitén av arbetet  1      2      3       4       5      6      7   
      jag utför. 
 
 
12. Användning av telelisten ger mig större kontroll över 1      2      3       4       5      6      7   
      mitt arbete. 
 
 
13. Telelisten gör det möjligt för mig att utföra uppgifter  1      2      3       4       5      6      7   
      snabbare. 
 
 
14. Telelisten understödjer kritiska delar i mitt arbete. 1      2      3       4       5      6      7 
 
 
15. Användningen av telelisten höjer min produktivitet. 1      2      3       4       5      6      7   
 
 
16. Användningen av telelisten höjer min arbets-  1      2      3       4       5      6      7   
      prestation. 
 
 
17. Användningen av telelisten tillåter mig att utföra   1      2      3       4       5      6      7   
      mer arbete än vad som annars hade varit möjligt. 
 
 
18. Användningen av telelisten höjer min effektivitet  1      2      3       4       5      6      7   
      i arbetet. 
 
 
19. Användningen av telelisten gör det enklare att utföra 1      2      3       4       5      6      7   
      mitt arbete. 
 
 
20. På det hela taget tycker jag att telelisten är användbar 1      2      3       4       5      6      7   
      i mitt arbete.

 



             
 

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 
Allmänt 
Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
Tror du att det finns några speciella egenskaper som gör att man klara telefonarbetet bra? (bygg upp  
ett par scenarier med hur operatören känner sig å ena sidan och vad han/hon visar mot kund) 
Varför har du valt att jobba här? 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med telefonarbetet? 
Hur länge har du arbetat här? (tidigare arbetslivserfarenheter?) 
En förutsättning för ert arbete är ”IT-teknik” – vilka tankar har du kring det? 
Hur upplevde du utbildningen av telelisten? 
Om telelisten krånglar/du har svårt att använda den, vad gör du då? 
 
Mentala arbetsmiljön 
Upplever du några påfrestningar i ditt arbete? (i så fall, vilka? )  
När problem uppstår på arbetet, känner du att du klarar av att hantera dem? 
På vilket sätt övervakas ditt arbete? (i så fall, hur följs det upp)(bra/dåligt) 
Hur upplever du arbetsbelastningen? (skala låg-hög) 
Känner du att din arbetsinsats uppskattas? (om de tar upp tacksamma kunder: -vad betyder den 
uppskattningen?) 
Upplever du någon bundenhet i ditt arbete? 
Är tiden mellan telefonsamtalen tillräcklig? 
Hinner du reflektera över det nyss avslutade samtalet innan du tar emot nästa? 
Vad är det bästa med telefonarbetet? 
Vad är det sämsta med telefonarbetet? 
 
Effektivitet 
Vilken innebörd lägger du i begreppet effektivitet (i detta sammanhang)? 
När du är effektiv – vad gör du då? 
Hur tror du dina arbetskamrater ser på din effektivitet? 
Hur tror du din arbetsledare ser på din effektivitet? 
Är du nöjd med din egen effektivitet? 
Tar du del av samtalsstatistiken? 

 



 
 

Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Observera: 
 
Fråga om operatören är van vid medlyssning – inställningen till medlyssning? Anteckna hur operatören 
hanterar/navigerar i/mellan systemen. 
 
1. Spontan information om telelisten 
 
2. Suckar/trycker hårt på knappar osv.  
 
3. Samtal som blir långdragna/besvärliga, hur hanteras de? 
 
4. Hur beter sig operatörerna mot de som ringer? Trevligt/stressat/korthugget… 
 
5. Antal telefonsamtal 
 
6. Nervöst/stressat beteende? Bita i pennan/klottra/naglar… 
 
7. Håller koll på sin egen effektivitet? Drar medvetet ut på samtalen? 
 
8. Spontan information om bundenhet/tiden mellan samtal 

 



             
 

Bilaga 4 
 
 
 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
Kvinna 
Man 
 
Ålder……… 
 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning  2årig  3årig  4årig 
 
Högskola/Universitet  Antal poäng………………………. 
    Kurs/program…………………….. 
 
Annan utbildning…………………………………………………. 
 
Anställning 
Anställningsår…………………. 
 
Tidigare anställningar (ej sommarjobb) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 



             
 

Bilaga 5 
 
 
 
Acceptans av IT-system i callcentermiljö 
Bakgrund 
Acceptans är ett vitt och vedertaget begrepp inom många områden som management, 
företagsekonomi och organisationspsykologi. Vår inriktning inom acceptans är människa-
datorinteraktionsområdet, där man ser acceptans som användarens inställning och motivation att 
använda ett system. Om en användare saknar välvilja och motivation att använda ett system finns 
risk att användaren inte lär sig systemet ordentligt. Vissa forskare anser att användaracceptans är 
den viktigaste delen i det större begreppet användbarhet. Högre användbarhet hos systemet höjer 
effektiviteten i utnyttjandet (Allwood, 1998).  
Eftersom callcenter är en arbetsplats där människor arbetar med telefon och dator som verktyg kan 
man studera acceptans ur ett människa-datorinteraktion perspektiv. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med den föreslagna studien är att utreda huruvida acceptans av IT-system påverkar den individuella 
effektiviteten i callcenterarbete. Vidare är syftet att erhålla kunskap om individens syn på den mentala 
arbetsbelastningen vid callcenterarbete samt att utreda i vilken utsträckning operatörer accepterar sin IT-
utrustning. 
 
Studien avser att besvara följande forskningsfrågor: 
I vilken utsträckning accepterar operatörerna det IT-system som styr ingående/utgående samtal? 
Hur upplever operatörerna den mentala arbetsmiljön på callcentret? 
Hur upplever operatörerna sin egen effektivitet i telefonarbetet?  
Finns ett samband mellan IT-acceptans och individuell effektivitet i ett callcenter? 
 
 
Fakta 
Teknisk psykologi har nära förbindelse med ergonomi (läran om människan i arbete). Den 
traditionella ergonomin handlar om hur ett arbete ska anpassas till människans fysiska 
begränsningar, som sytrupptagningsförmåga, arbetsställning och ljud- och ljusförhållanden. Frågor 
som har med informationsbehandling i arbetet att göra brukar betecknas informationsergonomi. I 
Nordamerika benämns ergonomi Human Factors Engineering.  
Teknisk psykologi är även nära besläktad med arbetspsykologi. Arbetspsykologer tar upp frågor 
om stress och hälsa, ledarskap, organisation och vidareutbildning.  
Den del av den klassiska psykologin som är mest betydelsefull för teknisk psykologi är den 
kognitiva psykologin, dvs det som handlar om tänkande. Men samspelet mellan människan och 
tekniken handlar inte bara om tänkande. Drivkrafterna bakom det mänskliga beteendet, 
motivationspsykologin, och relationer mellan människor – socialpsykologin – har också en 
betydande roll (Danielsson, 2001). 
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