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GODA RELATIONER TILL KOLLEGOR GER ARBETSTRIVSEL HOS 
FÖRETAGSSÄLJANDE CALLCENTERKOMMUNIKATÖRER 

 
Niklas Svensson 

 
 
 

 
Människor har sedan länge tillbringat en stor del av sin vakna tid på 
arbetet och det har därmed alltid varit viktigt att trivas på arbetet. 
Arbetslivet förändras dock hela tiden och ett exempel är det nya 
yrket callcentersäljare. Deras arbetsmiljö är annorlunda jämfört med 
den som fanns då de klassiska teorierna om arbetstrivsel utarbetades 
och villkoren för att trivas på arbetet har därmed förändrats. I denna 
kvalitativa uppsats undersöks arbetstrivsel hos callcentersäljare. 8 
heltidsarbetande företagssäljande callcenterkommunikatörer (säljare) 
intervjuas om vilka faktorer som påverkar deras arbetstrivsel. 
Resultatet visar att en god relation till kollegorna är mest centralt för 
trivseln. Utmaningar, variation och återkommande kontakter med 
samma kunder är exempel på trivselfaktorer. Enformighet, hög 
ljudnivå och stökig arbetsplats är exempel på vantrivselfaktorer. En 
ny teoretisk modell om arbetstrivsel baserad på Goda relationer till 
kollegorna föreslås och förslag på åtgärder för att förbättra 
arbetstrivseln på den undersökta arbetsplatsen ges.  
 

 
 
 
Förvärvsarbete är för de flesta vuxna människor den absolut vanligaste dagtidsaktiviteten. 
Detta innebär att huvuddelen av den vuxna befolkningen i Sverige tillbringar en stor del av sin 
vakna tid på arbetsplatsen. Det har också visat sig att människor tillbringar ungefär lika 
mycket tid på sin arbetsplats jämfört med den tid de spenderar på andra platser under fritiden 
(Theorell 2003). Det borde därför vara viktigt för de flesta människor hur denna tid upplevs. 
Att trivas på arbetet blir därmed också viktiga faktorer för att trivas med livet i sin helhet. 
Även om personen ifråga anser sig leva för fritiden kommer trivseln på arbetet påverka hela 
livssituationen. Att fördriva tiden på arbetet med vantrivsel borde ge en upplevelse av ett 
meningslöst och obehagligt yrkesliv. Dessutom innebär det risk för negativa överspillnings-
effekter. Ur ett samhällsperspektiv torde detta ämne vara högintressant. Det borde speciellt 
vara viktigt med tanke på dagens höga sjukskrivningstal och förtidspensioneringar av unga 
personer. Att genom politiska åtgärder bara sträva efter att återföra folk i arbete är dock inte 

                                                
1 Tack till: 

• Min handledare Ingemar Torbiörn  
• Callcenterföretaget för service med respondenter 
• Mina föräldrar för värdefull korrektur  
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nog. Det är lika viktigt att få dem att trivas. Detta borde vara av allmänt intresse för ett 
långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Omfattande dokumentation och bestämmelser om hur vi inte bör ha det på våra arbetsplatser 
finns. Ett exempel är arbetsmiljölagens första paragraf som lyder:  
 
”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö”.  
 
Arbetsmiljölagens faktiska tillämpning har dock oftast handlat om rent fysiska risker som t ex 
farliga arbetsredskap medan mindre fokus har legat på individuella psykologiska faktorer. I 
och med att det moderna arbetslivet numera i större utsträckning präglas av intellektuellt 
arbete istället för kroppsarbete borde lagstiftningen vara mer inriktad på hur en psykiskt 
hälsobefrämjande arbetsmiljö bör utformas. Syftet med denna uppsats är att fokusera på vad 
som behövs för att trivas och må bra på arbetet. 
 
Callcenterkommunikatör är ett förhållandevis nytt yrke som ingår i telemarketingbranschen 
vilken är en av de mest snabbväxande branscherna både i Sverige och utomlands. Arbetet som 
bedrivs på ett callcenter är ofta i hög grad specialiserat och effektiviserat. Det kan också 
beskrivas som enahanda i och med att den huvudsakliga sysslan ofta består i att enbart prata 
med kunder i telefon. Mycket av arbetet går ut på att skapa och upprätthålla en god relation 
med kunden vilket medför ett i huvudsak intellektuellt arbete. Eftersom arbetstrivsel är en 
subjektiv personlig upplevelse borde individens egna resonemang och upplevelse av sin 
arbetstrivsel vara avgörande för dennes faktiska trivsel.   
 
Forskningen om arbetstrivsel grundlades på 1920 och 30-talet då man antog att arbetare som 
trivdes även var mer produktiva. Anledningen till att man då började studera arbetstrivsel var 
helt enkelt att det ansågs rationellt ur effektivitetssynpunkt. Historiskt sett har så arbetslivs-
forskningen ofta handlat om att få folk att arbeta effektivare. Numera kan denna strävan ses 
på callcenters där effektiviteten hela tiden är i fokus. Trots att callcenterbranschen har 
förutsättningar att byggas upp från grunden och därmed skapa en arbetsmiljö där de anställda 
trivs ligger fokus oftast bara på instrumentell effektivitet (Parker & Wall, 1998). Parker & 
Wall menar att arbetsuppgifterna därmed blir alltför specialiserade. Det ges dåliga förut-
sättningar för helhetsansvar och de anställdas kompetens utnyttjas inte fullt ut. Arbets-
uppgifterna blir oftast rutinbetonade. De utmärks av låg kontroll och den Taylorianska strikta 
uppdelningen av arbetet i olika kategorier och delmoment dyker upp i ny skepnad. Grebner et 
al. (2003) finner att forskningen om callcenters ofta rapporterar låg grad av upplevd kontroll, 
låg komplexitet och brist på variation.  
 
I linje med Williamsons (1975) transaktionskostnadsteori kommer effektivitetsmätningar 
vara centrala på callcenterföretagen. Transaktionskostnaden för en vara eller tjänst (en 
nyttighet) är den kostnad som läggs ovanpå priset varje gång en vara eller tjänst säljs eller 
köps. Detta kan vara kostnaderna för att samla information, förhandla, skriva kontrakt, 
utvärdera alternativ med mera. Om uppdragsgivaren skulle kunna utföra telefoni- eller 
försäljningstjänsten billigare själv skulle de välja att utföra den i egen regi. Uppdragsgivaren 
kräver ständiga bevis på att callcenterföretaget utför tjänsten billigare och effektivare. Får det 
inte det tenderar de att vända sig till ett annat callcenter. Det är möjligt att se de ständiga 
effektivitetsmätningarna som det tidiga industrisamhällets löpande band där tidsstudier nu 
dyker upp i ny skepnad. Dessa effektivitetskrav riskerar att gå ut över humanfaktorerna dvs 
de faktorer som behövs för att de anställda ska må bra på arbetet. Callcenteryrket är i hög 
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grad automatiserat och att kalla de anställda för telefonrobotar är inte alltför långt ifrån 
verkligheten. Att behandla callcenterpersonalen som telefonrobotar är dock knappast en 
hållbar lösning. För att fungera optimalt på arbetet krävs förutom olika effektivitetsfaktorer 
även trivselfaktorer. Genom att fokusera på individens upplevelse av trivsel kan förut-
sättningarna för att få folk att trivas i yrkeslivet öka generellt och i synnerhet i callcenter-
branschen. Avsikten med denna uppsats är att söka efter dessa trivselfaktorer.  
 
Begreppet arbetstrivsel är ett svårfångat begrepp och kan betyda olika saker för olika 
personer. Det är sannolikt en personlig upplevelse och kan beskrivas som ett inre behagligt 
sinnestillstånd. Personlighet, dagsform, skede i livet, balans mellan arbete och fritid och 
relationer till bekanta är exempel på faktorer som kan påverka trivseln på arbetsplatsen. Jag 
tror dock att det mesta i variationen ändå kan relateras till vissa gemensamma faktorer som 
gäller för de flesta individer ur en viss yrkesgrupp.  
 
I denna uppsats behandlar jag inte individuella personlighetsfaktorer. Arbetstrivselns 
teoretiska samband med motivation kommer jag dock att beröra. Likaså kommer jag att 
behandla olika psykosociala faktorer. Mitt fokus kommer att ligga på gemensamma faktorer 
och beskrivningar av det som påverkar arbetstrivseln på ett callcenter. Jag kommer att söka 
efter generella tendenser i fenomenet arbetstrivsel som är synliga på gruppnivå.  
 
 
 
 

Teorier och tidigare forskning om arbetstrivsel 
 

Herzbergs Motivations- och hygienfaktorer i relation till Maslows behovstrappa 
En av de mest välkända teorierna som berör individens trivsel på arbetsplatsen är Fredrick 
Herzbergs Motivations- och hygienfaktorer. I Bengt Abrahamssons bok Organisation. Att 
beskriva och förstå organisationer (1996) beskrivs grunden för Herzbergs forskning. 
Herzberg använde intervjuer med ingenjörer och revisorer (accountants) som fick beskriva 
positiva och negativa upplevelser på arbetet och omständigheterna kring detta. Trots att 
intervjuerna genomfördes på 60-talet och arbetslivet har förändrats är teorierna fortfarande 
välkända inom arbetstrivselforskningen. Herzberg gjorde en generell uppdelning i olika 
trivselfaktorer och menade att de faktorer som krävs för att skapa trivsel på arbetet är andra än 
de faktorer som krävs för att undvika vantrivsel. De förra kallade han motivationsfaktorer 
eftersom den ökade trivsel de gav upphov till också skapade bättre motivation vilket innebär 
bättre prestation i arbetet. Enligt Jacobsen och Thorsvik bok Hur moderna organisationer 
fungerar (2002) definierade Herzberg motivation som:  
 
”Den inre drivkraft som får individen att handla, som ger handlingen en inriktning och 
upprätthåller och förstärker handlingen”  
 
Den senare gruppen faktorer kallade Herzberg istället Hygienfaktorer. Liksom god kroppslig 
hygien skyddar mot infektioner skyddar god ”organisatorisk hygien” mot vantrivsel. Men de 
är alltså inte tillräckliga för att skapa trivsel och motivation. Detta kan åskådliggöras i 
följande figur: 
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                                                           Motivationsfaktorer 
 
                                                  +                                         –     
                                                                                            
                            
                            + 
 
Hygienfaktorer   
                            _   
                             
 
 
Figur 1: Olika kombinationer av Motivations- och Hygienfaktorer i Herzbergs modell. 
 
 
Hygienfaktorerna omfattar arbetsmiljön och hur de anställda behandlas, alltså omständig-
heterna kring arbetsuppgifterna. Dessa kan kallas baskrav för arbetstrivsel av vilka flera i 
praktiken ofta regleras med lagar och avtal. Jag skriver här ut de engelska original-
benämningarna inom parentes för att minska risken för förvrängningar av 
ursprungsbetydelsen.   
 

• Lön (Salary). 
• Kontakter med arbetskamrater, över och underordnade (Interpersonal relations).  
• Överordnades arbetsplanering och teknisk arbetsledning (Technical supervision). 
• Företagets policies och administration (Company policy och administration). 
• Förhållanden i den fysiska arbetsmiljön (Working conditions). 
• Förhållanden i privatlivet som ställer krav på arbetet (Personal life). 
• Yttre statusbetonade attribut i arbetssituationen (Status).  
• Anställningstrygghet (Job security). 

 
Motivationsfaktorerna omfattar istället innehållet i arbetsuppgifterna. De skapar en inre 
motivation, som står i motsats till yttre belöningar.  
 

• Erkännande och uppskattning av individens prestationer från andra (Recognition). 
• Framgång med eller fullgörande av en uppgift (Achievement). 
• Befordran till mer kvalificerade arbetsuppgifter (Advancement). 
• Möjligheter till ansvarstagande i arbetet (Responsibility).  
• Arbetet i sig själv: att det är intressant, krävande, varierande och dylikt (Work 

itself). 
 

Herzberg fann att de inre faktorerna (Motivationsfaktorerna) ofta återfanns i de återberättade 
tillfällen då individen upplevde hög arbetstillfredsställelse (hög trivsel), medan de yttre 
faktorerna istället dominerade vid upplevelse av vantrivsel. Det ska nämnas att Herzberg 
utvecklade sin motivationsteori i förhållande till tillfredsställelse (job satisfaction) i arbetet 
och inte i förhållande till vad tillfredsställelsen kan leda till i form av prestation och 
effektivitet. Herzbergs fokus var således på vad individen behövde för att må bra i arbetslivet. 
Det är dock ett faktum att trivselteorier ofta blir motivationsteorier och vice versa. Mer om 
detta längre ned.  
 

Hög motivation och få 
klagomål. Det ideala läget. 

Få klagomål men inte 
heller engagemang i 
arbetet. 

Arbetarna har hög 
motivation men klagar på 
arbetsförhållandena. 

Det sämsta läget. Låg 
motivation och utbrett 
missnöje med 
arbetsförhållandena. 
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Herzbergs teori innehåller två dimensioner som är oberoende av varandra, tillfredsställelse – 
otillfredsställelse och trivsel – vantrivsel: Herzbergs teori, liksom övriga behovsteorier, 
inriktar sig på en ökning av generell behovstillfredsställelse och inte på att tillfredsställa 
enskilda behov. För att lättare förstå detta kan Herzbergs modell jämföras med Abraham 
Maslows behovstrappa. Maslow menande att mänskliga behov är ordnade hierarkiskt så att de 
lägre behoven först måste tillfredsställas i tillräcklig utsträckning innan de högre behoven 
aktualiseras (Hergenhahn & Olson, 1999). Behoven måste tillfredställas i följande ordning: 
1.Fysiologiska behov, 2.Trygghet, 3.Kontakt med andra, 4.Uppskattning, och 
5.Självförverkligande. Om man kombinerar dessa två modeller kan man i grova drag säga att 
de tre första stegen i Maslows behovstrappa motsvarar Herzbergs hygienfaktorer, medan de 
två högsta stegen – och speciellt det allra högsta, Självförverkligande − motsvarar 
Motivationsfaktorerna. 
 
 
Kornhauser 
Arthur Kornhauser forskning om arbetstillfredsställelse hos industriarbetare kan sägas 
anknyta till Herzbergs forskning. Kornhauser (1965) anser likväl som Herzberg att arbetet har 
behovstillfredsställande värden som ej går att ersätta med aktiviteter utanför arbetet. Att trivas 
på arbetet blir således nödvändigt för att må bra i livet totalt sett. Det ska dock nämnas att 
Kornhauser undersökte arbetare på en bilindustri i Detroit där de flesta uppgav sig trivas. 
Självfallet kan man fråga sig om dessa slutsatser verkligen är generaliserbara till övriga yrken 
och då speciellt callcenteryrket. Kornhausers resultat visar en del liknande drag med Herzberg 
som t ex att hög arbetstillfredsställelse oftast orsakas av hög prestationsupplevelse i arbetet, 
av erkännande från andra och av upplevelser av förkovran och självutveckling. Kornhauser 
visade att en ökad frekvens av god ”allmän trivsel” samvarierade med en ökad frekvens av 
arbetare som var tillfredsställda med arbetets art och hade möjlighet att utnyttja sina anlag och 
kunskaper i arbetet. En viktig skillnad mot Herzberg är dock att de inre arbetsfaktorerna i 
Kornhausers undersökning framstår som orsaker till såväl vantrivsel som hög trivsel. Med 
Herzbergs terminologi är de inte enbart trivselskapande utan även vantrivselskapande. Enligt 
Herzberg fungerar de inre arbetsfaktorerna enbart som trivselskapande.  
 
Till de yttre faktorerna räknar Kornhauser lön, anställningstrygghet, olika aspekter på 
personalbehandling, teknik, utrustning och materiell standard på arbetslokalerna. Han finner 
att även dessa faktorer orsakar såväl hög som låg tillfredsställelse. Detta innebär att Herzbergs 
tvåfaktorteori inte blir verifierad med Kornhausers synsätt. Kornhauser summerar sina resultat 
såhär:  
 
”Attitudes toward the job are a product of the total situation and may be clearly favorable or 
unfavorable for many reasons, not solely because of inherent enjoyment of workprocess and 
whatever sence of achievement it affords. Indeed, almost half of the men for whom the job is 
not very interesting and who do not find use of  their abilities nevertheless feel well satistied 
with the job. Apparently the positive job feelings of these men are acconted for by satisfaction 
derived from extrinsic aspects of work, even in the absence of  intrinsic satisfiers” 
(Kornhauser, 1965 sid. 172). 
 
Med Kornhausers synsätt kan man alltså trivas trots att de inre trivselrekvisiten 
(motivationsfaktorerna) inte är uppfyllda.  
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Hackman & Oldmans Motivationsteori 
Behovsteorierna hos bl a Herzberg, Kornhauser, och Maslow betonar de drag som är 
gemensamma för alla människor. Detta innebär skillnader som främst är synliga på 
gruppnivå. En teori som tar hänsyn till individuella skillnader i motivation är Hackman & 
Oldmans (1975, 1976 & 1980) Motivationsteori. Hackman & Oldmans teori innebär att 3 
psykologiska tillstånd måste infinna sig för att motivation (och därmed trivsel) i arbetet ska 
infinna sig. Dessa är: 
 

• Känslan av att ha meningsfulla arbetsuppgifter. 
• Känsla av personligt ansvar för resultatet av arbetet. 
• Kunskap om resultatet som gör det möjligt att avgöra om resultatet är bra eller dåligt 

(tydlig feedback).   
 
Om de anställda befinner sig i ett sådant psykologiskt tillstånd kommer det att leda till hög 
inre motivation, kvalitativt gott arbete och hög trivsel. I modellen är motivationen alltså i hög 
grad en fråga om hur arbetsuppgifterna är utformade och vilka möjligheter de anställda har att 
utvärdera resultatet av sina insatser. Fem grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifterna 
tycks främja ett sådant gynnsamt psykologiskt tillstånd.  
 

1. Variation i fråga om vad arbetsuppgifterna kräver av begåvning och färdigheter. 
2. Uppgiftens identitet, om den utgör en meningsfull helhet och om individen kan delta i 

genomförandet från början till slut. 
3. Uppgiftens betydelse, hur viktig den är för organisationen och för andra människor i 

och utanför denna, (Egenskaper 1-3 är viktiga för att skapa en känsla av att ha ett 
meningsfullt jobb). 

4. Relativt hög grad av autonomi med hänsyn till hur arbetet ska läggas upp. Detta är 
centralt för att få de anställda ska känna personligt ansvar för resultatet.  

5. Kunskap om resultatet vilket bestäms av i vilken grad individen kan få direkt reaktion 
på arbetet (feedback). Till exempel att en bilmekaniker kan se att bilen är i ordning. 
Ju bättre värden uppgiften får i dessa aspekter, desto större motivationspotential har 
arbetet.  

 
Modellen poängterar att även om alla förutsättningar för motivation finns så avgörs effekten 
ändå till sist av den enskilda organisationsmedlemmens egenskaper. Människors individuella 
psykologiska behov, kunskaper och färdigheter gör naturligtvis att människor reagerar olika 
på utmaningar. I linje med detta kan man säga att individens egna resonemang och sinnes-
tillstånd avgör dennes möjligheter till trivsel. I Hackman & Oldmans modell hävdas det 
vidare att det är 3 egenskaper hos individen i organisationen som kan modifiera sambandet 
mellan arbetets egenskaper och resultatet:  
 

• Individens kunskaper och färdigheternas relevans för arbetsuppgifterna. 
• Individens behov av personligt växande och utveckling. 
• Hur nöjd individen är med de allmänna arbetsförhållandena, speciellt 

anställningstryggheten, belöningssystemen, kollegorna och ledningen. 
 
Dessa 3 förhållanden kan var för sig och i samspel försvaga den effekt som arbetsuppgifterna 
antas ha på motivation, prestation, och resultat. Det värsta tänkbara fallet blir en situation där 
de anställdas kompetens är klart otillräcklig i förhållande till uppgifterna, där de inte känner 
något behov av personlig utveckling och även är starkt missnöjda med arbetsuppgifterna. Om 
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de anställda däremot är kompetenta och har ett starkt behov av personlig utveckling förväntas 
istället hög motivation, goda prestationer och positiva resultat för såväl individerna som 
organisationen.  
 
För att öka motivationen ges följande riktlinjer: 

• Kombinera arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en meningsfull 
helhet, och så att de ger variation i arbetet. 

• Etablera naturliga arbetsgrupper som stimulerar en ägarrelation till arbetsuppgifterna. 
• Etablera klientrelationer så att individen kommer i kontakt med dem som ska ha den 

primära nyttan av arbetet. Detta är viktigt bland annat för god feedback. 
• Delegera uppgifter och ansvar för att stärka känslan av autonomi. 
• Skapa system med god återkoppling så att individen kan lära sig om han gör ett bättre 

jobb, stagnerar eller blir sämre. 
 
 
Kognition och socialpsykologi  
Olika socialpsykologiska teorier kan också sägas förklara en del av varför människor trivs 
eller vantrivs och blir motiverade på arbetet. Som en grund till dessa teorier bör man först och 
främst komma ihåg att människor tenderar att begå diverse kognitiva (tankemässiga) misstag 
då vi tolkar skeenden i vår omgivning. Vi använder oss ofta av olika mentala genvägar och 
fastnar därmed i mentala fällor som t ex svart-vitt tänkande och självuppfyllande profetior.  Vi 
attribuerar (tillskriver) ofta framgångar till egen förmåga och skicklighet och när vi råkar ut 
för motgångar attribuerar vi dem istället ofta till omgivningsfaktorer. Detta kallas Self serving 
bias, Ross & Nisbett (1991). Detta innebär att vi tenderar till att skylla på yttre omständigheter 
eller andra personer när det går dåligt och tar åt oss äran när det går bra. För arbetstrivsel 
innebär detta att vi tenderar att attribuera vantrivsel till omgivningsfaktorer och trivsel till 
egen ansträngning, dvs till oss själva.   
 
Ett annat vanlig kognitiv förklaringsmodell för mänskligt resonerande är teorin om kognitiv 
dissonans (Festinger, 1957). Teorin säger att människor strävar efter att uppnå konsonans 
mellan sina attityder och sitt beteende. Om en människa upplever dissonans mellan kognition 
och beteende dvs att de inte stämmer överens, så strävar denne efter att uppnå konsonans 
genom att ändra sina kognitioner. Detta sker ofta genom att man ändrar sina attityder till den 
företeelse som dissonansen uppstår i förhållande till. Om man inte trivs på en arbetsplats men 
ändå måste stanna kvar kan man betona fördelarna med att stanna kvar och tona ned 
nackdelarna. Det handlar helt enkelt om att stå ut med tillvaron och att anpassa sig till 
förhållanden som man inte kan ändra på. Något förenklat kan man säga att det handlar om att 
gilla läget.    
 
Närliggande till individens olika kognitiva resonemang är olika socialpsykologiska fenomen. 
Detta som kan kallas social kognition innefattar hur vi tänker och resonerar om oss själva och 
andra människor i olika sociala sammanhang. Av relevans för arbetstrivsel är att mycket av 
interaktionen på arbetsplatser grundar sig på hur vi resonerar om varandra. Om någon ber om 
hjälp och vi själva är osäkra på om vi vill hjälpa denna person kan vi tänka tillbaka och 
fundera på om personen förtjänar att bli hjälpt. Ett sådant övervägande påverkar av olika 
normer. Vi tenderar t ex att hjälpa någon som man fått hjälp av tidigare. Denna norm kallas 
”Norm of reciprocity” och innebär att tjänster bemöts med gentjänster och otrevliga 
handlingar tenderar att återgäldas med samma mynt. I arbetslivssammanhang blir detta 
relevant om arbetet utförs i grupp och gruppens totala prestation är avgörande för det 
slutgiltiga resultatet. Detta blir speciellt relevant på callcenterarbetsplatsen där det är viktigt 
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att hjälpa varandra för att ta vara på varandras erfarenheter och kunskaper. Den prestation som 
uppdragsgivaren efterfrågar visar sig oftast på gruppnivå i och med att det är arbetsgruppens 
totala prestation som räknas.   
 
 
 
 

Om callcenteryrket,  arbetsmiljön och trivselförutsättningar 
 
Callcenteryrket  
Callcenterarbete kan ses både som ett yrke och som en metod att arbeta efter. 
Arbetsuppgifterna kan vara att ge kundsupport för organisationer och till kunder med 
kontrakt. Arbetsgivaren är ofta ett callcenterföretag, contactcenter eller ett 
bemanningsföretag. Den mest förekommande arbetsuppgiften på ett callcenter är att ta emot 
inkommande samtal via telefon. Andra arbetsuppgifter består ofta av att identifiera vilken 
tjänst kunden är i behov av, registrering av ordermottagningar, reklamationer och bokningar. 
Utgående samtal innebär oftast försäljning/telemarketing och opinionsundersökningar, där 
enskilda hushåll eller företagspersoner kontaktas. Uppdragen kan vara tillfälliga, exempelvis 
marknadsundersökningar eller mer permanenta som att exempelvis ge råd om specifika 
produkter. Arbetet dokumenteras med dator och till det används olika administrationsprogram 
beroende på uppgift. Internet, voice-mail, e-post och fax är andra medel för att kommunicera 
och ge information till kunder och andra delar av organisationen. Fakta är hämtade från 
Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida, www.ams.se ”Yrken & Studier”. 
 
En callcentermedarbetare kan ha olika titlar, beroende på var och med vad de arbetar. Några 
exempel är kundtjänstmedarbetare, kommunikatör, operatör och kundrådgivare. Titeln beror 
på vad deras huvudsakliga arbetsuppgift är. Kommunikatörernas arbetsuppgifter går ut på att 
kartlägga kundens behov av produkten, presentera den och sälja in den och genomföra affären 
och sedan för uppdragsgivarens räkning teckna ett avtal med kunden. I denna uppsats kommer 
jag huvudsakligen använda titeln kommunikatör men även kalla dem respondenter.  
 
 
Arbetsmiljön på callcenter   
Kommunikatörerna arbetar i regel vid en dator som är kopplad till ett nätverk för att hämta 
och lämna information om de ärenden som hanteras. Telefonen och datorn är de centrala 
arbetsredskapen på ett callcenter. Operatören utför det mesta av sitt arbete vid datorn, vilket 
kan innebära uppemot 8 tim per dag i telefon. Välbefinnandet och därmed arbetstrivseln 
påverkas därmed i hög grad av hur arbetsförhållandena på callcentret är utformat.  
 
Lokalerna består oftast av öppna kontorslandskap vilket innebär att ljudnivån kan vara hög. 
Detta kan vara besvärande för många, och speciellt jobbigt kan det vara att höra kollegors 
kundsamtal. Även om de anställda bara nästan kan höra vad kollegorna säger kan det 
upplevas som störande.  
 
Något som kan upplevas som obehagligt är medlyssning. Detta innebär att en mer erfaren 
kollega eller chef lyssnar med på det samtal som en callcentertelefonist gör. Ett par extra 
hörlurar kopplas in så att kollegan eller chefen också hör vad som sägs i samtalet. Den som 
medlyssnar kan dock bara lyssna och inte medverka i samtalet. Medlyssning görs dels för att 
säkra kvalitet och effektivitet men även för att ge telefonisten feedback på hur telefonisten 
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hanterar samtalet. Medlyssning brukar endast vara vanligt i början av en anställning då 
telefonisten är oerfaren.     
 
Trots att arbetsförhållandena på svenska callcenter ur många aspekter vanligtvis är relativt 
goda har många som arbetar på callcenter besvär med värk och smärtor, speciellt i nacke, 
skuldror och armar. Även huvudvärk, ögonbesvär och hals- och röstbesvär förekommer. 
Många av dessa besvär kopplas kan kopplas till datorarbetssituationen och det ensidiga 
telefonerandet. Fakta är hämtad från www.arbetslivsinstitutet.se ”Arbete på callcenter”. 
 
Trivselförutsättningar 
Förutom de ovan angivna fysiska påfrestningarna är kontakten med kollegor oftast riklig. 
Detta innebär både önskad och oönskad interaktion. De anställda både ser och hör varandra 
hela tiden. Att de har kundkontakt innebär inte att de märker av varandra mindre. Detta 
innebär både för- och nackdelar. De kan t ex interagera med varandra genom att skriva mail 
och chatta med varandra (i viss mån även under pågående samtal). Visuellt kan de både se 
varandra men även ha viss verbal kontakt i kontorslandskapet vilket gäller hela arbetsdagen. 
Utöver detta kan de även umgås mer spontant på raster. Möjligheterna till interaktion är 
således rikliga och det är ytterst ovanligt att de under arbetsdagen sitter ensamma i ett rum.      
 
 
 
 

Definition av begreppet arbetstrivsel 
 
Begreppet arbetstrivsel brukar betecknas som ett individualpsykologiskt fenomen. Ett 
exempel på definition är: ”Den enskilde organisationsmedlemmens känslomässiga reaktioner 
på arbete och arbetssituation”. I svenskt språkbruk används oftast den mer vardagliga termen 
arbetstrivsel men akademiskt förekommer även arbetstillfredsställelse. Arbetstrivsel är 
troligen en sammandragning av ”Trivas på arbetet” medan arbetstillfredsställelse kommer 
från engelskans ”Job satisfaction”. Begreppet arbetsglädje kan användas för att betona att det 
rör sig om en affektiv lustupplevelse som kan infinna sig på arbetet. Detta är en positiv 
beskrivning av arbetssituationen vilket innebär att grundläggande sociala mänskliga behov 
blir tillfredsställda på arbetet. Arbetstrivsel kan innebära att man inte upplever konflikter med 
kollegor. Arbetstrivsel kan också innebära att man upplever sig stimulerad av arbets-
uppgifterna och att det är lagom med utmaningar. Vidare kan arbetstrivsel rent konkret 
innebära frånvaro av planer på att sluta eller byta yrke. Likaså kan det innebära avsaknad av 
konflikter med kollegor. Det kan också innebära lust att gå till arbetet och upplevelse av 
meningsfullhet. Vidare kan trivsel helt enkelt innebära frånvaro av vantrivsel. Ett flertal 
definitioner är således möjliga.  
 
Min definition av arbetstrivsel är delvis hämtad från Locke (1976) vars definition lyder: ”A 
pleasurable or positive emotional state, resulting from the appraisal of one’s job experience”  
Med Lockes definition som grund väljer jag följande:  
 
“Individens egenrapporterade behagliga eller positiva emotionella tillstånd som denne 
attribuerar till sina huvudsakliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen”  
 
Detta är en definition som innebär att individen regelbundet upplever ett behagligt 
sinnestillstånd på arbetsplatsen och då attribuerar detta till sin huvudsakliga aktivitet på 
arbetsplatsen. Valet mellan att kalla fenomenet arbetstillfredsställelse eller arbetstrivsel anser 
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jag i praktiken vara en smaksak. I denna uppsats kommer jag använda mig av ovanstående 
definition och hädanefter använda ordet arbetstrivsel.   
 

 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är lyfta fram callcenterkommunikatörernas egna 
beskrivningar av vad som påverkar deras trivsel. Syftet med att fokusera på individens egna 
resonemang och beskrivning av vad som påverkar dennes trivsel är också att peka på vad man 
behöver fokusera på vid en preventiv insats för arbetstrivsel. Denna kunskap kan sedan 
användas för att kunna upptäcka tecken på vantrivsel i ett tidigt skede. Även om individens 
upplevelse av trivsel på arbetet är ett personligt fenomen så är ambitionen med denna uppsats 
att söka efter gemensamma tendenser i upplevelsen av trivsel. Syftet är också att belysa 
kommunikatörernas upplevelser av sin arbetssituation för att tillföra branschen deras 
berättelser.     
 
      
Frågeställningar 
De olika frågeställningarna är: 
 

• Vilka faktorer påverkar callcenterpersonalens trivsel och hur interagerar dessa?  
• Har de några speciella strategier för att trivas bättre? 
• Hur påverkar påfrestningarna i arbetsmiljön deras trivsel? 
• Hur de ser de på balansen mellan arbete och fritid? 
• Vem anser de har ansvaret för trivseln? 
• Vill de ändra på något för att trivas bättre? 
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Metod 
 
 

Metodval 
Vanligtvis brukar enkäter administreras för att ta reda på om personalen trivs vilket oftast ger 
kvantitativa data. Detta är givetvis ett rationellt sätt att nå ut till många personer. Nackdelen är 
dock att respondenterna inte får full möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter och att man 
inte kan ställa uppföljningsfrågor. Resultatet brukar också ofta vara att de flesta uppger att de 
trivs relativt bra. Frågan är om verkligen individens resonemang och upplevelse av både 
trivsel och vantrivsel kommer fram med denna metod. Personligen tror jag att arbetstrivsel är 
en subjektiv upplevelse där individens egna resonemang styr upplevelsen av trivsel. Mitt val 
blev därför att låta respondenterna (intervjupersonerna) komma till tals genom halv-
strukturerade intervjuer. Då min ambition var att undersöka trivselförutsättningarna i det 
moderna arbetslivet intervjuade jag kommunikatörer på ett väletablerat callcenterföretag.  
 
Datainsamling 
Med utgångspunkt från ovan angiven teori genomfördes kompletterande litteratursökning om 
forskning som var relevant för individens trivsel på arbetsplatsen. Speciellt fokus låg på 
teorier och forskning som var relevanta för callcenterpersonals arbetstrivsel. Datainsamlandet 
för denna uppsats bestod av halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär en i huvudsak 
kvalitativ ansats även om vissa kvantitativa inslag kan anses förekomma, t ex får 
respondenterna skatta sin grad av trivsel och gruppera de faktorer som skapar trivsel 
respektive vantrivsel.  
 
Detta låg sedan till grund för utformandet av en halvstrukturerad intervjuguide Kvale (1997) 
med olika frågeområden (se bilaga). Frågeguiden syftade till att täcka av allt som kunde 
relatera till deras upplevelse av arbetstrivsel med fokus på både trivsel- och vantrivsel. Med 
denna intervjuguide genomfördes sedan 2 pilotintervjuer om en timme vardera. Intervjudata 
analyserades och intervjuguiden justerades (vissa frågor ströks). Ytterligare 6 intervjuer 
genomfördes sedan. Samtliga intervjuer utfördes på samma callcenterföretag. Som 
intervjupersoner valdes anställda ut som hade likartade arbetsuppgifter och arbets-
förhållanden, vilket innebar att de arbetade mot företagskunder och ringde övervägande 
utgående samtal. Kraven på samtliga personer var att de skulle vara fast anställda heltids-
arbetande sedan minst 6 månader tillbaka och arbeta inom privat sektor. Intervjuerna skedde 
under informerat samtycke och intervjudata avidentifierades i möjligaste mån.  
 
Respondenterna 
Vissa data om respondenterna anges här i generella termer i syfte att försvåra identifiering av 
enskilda anställda. De totalt 8 respondenterna (från samma företag) rekryterades genom att en 
produktionsledande chef frågade efter intresserade vid ordinarie planeringsmöten. Detta 
gjordes i olika omgångar tills tillräckligt antal rekryterats. Respondenterna arbetar på olika 
projekt där de har kontakt med kunder främst via utgående samtal. De arbetar uteslutande mot 
företag. Uppdragen består av att sälja olika tjänster och telefonilösningar via telefonkontakt 
med företagskunder. I snitt ringer de 4 timmar per dag vilket brukar innebära 50 till 100 
samtal per dag. Resten av tiden ägnar de åt administrativt arbete kopplat till uppdragen. Detta 
kan t ex gälla att skriva in offerter i datorn till kunder och att rapportera till uppdragsgivaren 
om hur uppdraget fortlöper.    
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   Ålder, kön och trivselskattningar 
Huvuddelen av respondenterna var mellan 30 – 40 år. Av de totalt 8 respondenterna var 
huvuddelen män. Deras ålder var i medel 33,5 år och flertalet var över 30 år. Respondenterna 
delades in i hög eller låg trivsel med skalan 1– 10, där de som skattade 1– 5 klassades som 
icketrivslare (trivs inte) och 6 –10 som trivslare (trivs). De skattade sin trivsel till i medeltal 6. 
Endast en person skattade sin trivsel lågt medan huvuddelen skattade den till mellan 5 och 8.  
 
   Anställningstid  
Anställningstiden varierade från 1,5 år till 8 år och var i medeltal 4 år. Samtliga var 
heltidsanställda och arbetade dagtid. Som jämförelse kan nämnas att de som arbetar kvällstid 
och säljer till privatpersoner har betydligt kortare anställningstid, 6 mån i snitt.   
 
   Arbetstid, utbildningsnivå och tidigare yrkeslivserfarenhet 
Samtliga respondenter arbetade dagtid måndag – fredag kl. 8 – 17 och var tillsvidareanställda. 
Utbildningsnivån varierade men huvuddelen hade ingen längre eftergymnasial utbildning. De 
hade varierande arbetslivserfarenheter och flertalet hade erfarenhet av säljyrket sedan tidigare. 
 
 
Om callcenterföretaget 
I syfte att etablera kontakt med ett callcenterföretaget skickades först en intresseförfrågan ut 
via e-post till ett flertal callcenterföretag i Stockholm. Detta följdes sedan upp med 
telefonsamtal varav ett gav positivt svar. Samtliga intervjuer utfördes sedan på detta företag. 
Uppgifter om detta callcenterföretag där intervjuerna gjorts beskrivs här i generella termer i 
syfte att förhindra identifiering av företag och enskilda anställda. Uppgifterna är hämtade från 
företagets hemsida. Företaget är väletablerat på marknaden även internationellt och har ett av 
sina callcenters i Stockholm. På stockholmskontoret arbetar ett hundratal anställda. De flesta 
typer av samtal hanteras, såväl ingående som utgående. Personalen arbetar mot både 
privatpersoner och företag. De ringer främst säljsamtal men tar även emot inkommande 
samtal. De intervjuade respondenterna utförde dock huvudsakligen utgående samtal där syftet 
var att sälja in olika typer av produkter till företagskunder.  
 
 
Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes i olika mötesrum på företaget. Undertecknad genomförde själv 
intervjuerna som varade mellan 50 min och 60 min. De spelades in på mp3 spelare för att 
sedan raderas då de transkriberats. Minnesanteckningar gjordes också direkt efter 
intervjuerna, vilka också förstördes efter analysen. Intervjuerna genomfördes under normal 
betald arbetstid då de anställda fick gå ifrån en timme. Som inledning till intervjun 
informerades respondenterna om ramarna. Sedan ställdes frågor med stöd av den 
halvstrukturerade frågeguiden (bilaga). Under intervjuns gång uppmuntrades respondenterna 
fritt berätta om hur de såg på sin trivsel och vad som påverkade den. Intervjuerna avslutades 
med att respondenterna tillfrågades om hur de upplevt intervjun.       
 
 
Etiska aspekter 
Innan intervjuerna började informerades respondenterna om att de när som helst kunde begära 
att få avbryta intervjun (och inspelningen), de kunde också begära att det som de sa inte skulle 
komma med i rapporten. I slutet av intervjun tillfrågades de om hur de upplevde intervjun för 
att fånga upp eventuellt obehag. Vid analysen av intervjudata avidentifierades de svar som 
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riskerade avslöja respondentens identitet. De citat där denna risk inte fanns har behållits i sin 
helhet.   
 
 
Databearbetning 
Intervjudata analyserades genom en induktiv tematisk analys, Langemar (2005). Detta innebar 
att när samtliga intervjuer var genomförda transkriberas de. Utskrifterna lästes sedan igenom i 
syfte att hitta gemensamma teman och kategorier. Efter detta reducerades datamängden. 
Kvarvarande data kodades sedan tematiskt i olika kategorier. Därefter följde en i huvudsak 
kvalitativ dataanalys, med vissa kvantitativa inslag. Detta innebar en tematisk analys med 
avsikt att hitta gemensamma faktorer i svaren. Dessa huvudkategorier namngavs:  
 

• Vantrivselfaktorer  
• Trivselfaktorer 
• Trivselstrategier och hantering av vantrivsel 
• Ansvar för trivseln och önskemål om förändringar  
• Reaktioner på medlyssning  
• Balans mellan arbete och fritid. 

 
När denna kategorisering var klar reducerades datamängden ytterligare. Intervjudata redovisas 
sedan i dessa olika kategorier och kopplas slutligen till rådande teorier och forskning inom 
området. Citat som är utmärkande för analyskategorierna redovisas i anslutning till den 
beskrivande texten. Förslag på en ny teoretisk trivselmodell för callcenterpersonal ges också. 
Dessutom diskuteras tillämpning och nödvändig vidare forskning kring denna trivselmodell.  
 
 
 
 

Resultat 
 
Resultatet av den tematiska analysen av intervjuerna redovisas i de två huvudkategorierna: 
Vantrivselfaktorer och Trivselfaktorer. Dessa summeras först nedan och sedan följer en 
utförlig redovisning och presentation av de olika faktorerna i deras respektive 
underkategorier.  
 
Vantrivselfaktorer 

• Enformighet  
• Högljudda kollegor 
• Motsättningar mellan dag- och kvällstidsarbete stökar till arbetsplatsen.  
• Bristfällig feedback och kortsiktigt tänkande bransch 
• Bristfälligt ledarskap 
• Onödiga samtal   
• Inte kunna informera kunden om produkten 
• Låg lön  
• Fysiska besvär 

 
Trivselfaktorer  

• Välfungerande arbetsgrupp 
• Positiv feedback från kunden 
• Administrativ variation  
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• Utmaningar och problemlösning 
• God personlig kontakt med varma kunder. 
• Flyt i arbetet 
• Frihet under ansvar 
• Erfarenhet    

 
 
Det övriga resultatet från intervjuerna redovisas sedan i följande kategorier.  
  

• Trivselstrategier och hantering av vantrivsel  
• Ansvar för trivseln  
• Önskemål om förändringar 
• Reaktioner på medlyssning  
• Balans mellan arbete och fritid 

 
Till viss del följer resultatredovisningen frågeguiden (se bilaga). Kategorierna från analysen 
av intervjuerna utgör dock den slutgiltiga indelningen.  
 
Huvuddelen av respondenterna uppgav att det var flera olika faktorer som samverkade för att 
de skulle trivas eller vantrivas. I de fall respondenterna trots detta rangordnat de olika 
trivselfaktorerna anges de i fallande viktighetsgrad, med de viktigaste högst upp. Generellt tog 
respondenterna upp mellan 2 och 5 olika faktorer som påverkade deras trivsel.    
 
Som nämns i metoden uppgav 6 av 8 personer att de trivdes över medel (mellan 5 och 8 i 
trivselskattning) vilket innebar att få svar kom från icke-trivslare. Detta innebär givetvis att 
resultaten främst gäller för dem som uppgav sig trivas. Ingen generell tendens kunde heller 
ses mellan trivslare och icke-trivslare. Deras svar var i stort detsamma. Det var också en 
ojämn fördelning mellan trivslare och icke-trivslare vilket försvårar jämförelser. Jag väljer 
därför att avstå från en sådan jämförelse.      
 
 
 
Vantrivselfaktorer 
Här redovisas de faktorer som respondenterna ansåg bidra till vantrivsel i fallande 
rangordning beroende på vilka vantrivselfaktorer som respondenterna uppgav mest frekvent 
och skattade högst.   
 
 
   Enformighet  
Ingen verkade gilla enformigheten och tyckte inte att de utvecklades när de skulle sälja enkla 
produkter (t ex kläder eller mobiltelefoniabbonemang) till privatpersoner på kort tid. Detta 
beskrevs som tråkigt och oengagerande. Att arbeta mot privatpersoner beskrevs så här:  
 
”Arbetar du mot konsument så är det oftast stora volymer. En dator ringer upp kanske 30 
personer. Den ringer och gissar på att några svarar och så får du ett samtal, Kalle pling! Det 
är korta samtal som gäller utan möjlighet till personlig återkomst. Jag lär inte känna kunden 
någonting. Det är bara tempot som gäller”.  
 
Det höga arbetstempot hade de tröttnat på och när jag frågade efter hur det var då de inte 
trivdes fick jag ofta sådana här svar:  
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”Enkla korta samtal, hög ljudvolym runt omkring, tråkigt produktsortiment typ strumpor, typ 
vill inte eller nej eller ja. Tjatigt korta samtal, ingen kontakt med kunden. Det ger inget!”.  
 
Få verkade vilja gå tillbaka till detta säljande av enkla produkter. De såg heller ingen 
möjlighet att kunna trivas med det i längden. Ingen gillade den kortsiktiga kontakten med 
kunden som säljande mot privatperson innebar.  
 
 
   Högljudda kollegor  
Så gott som alla stördes av de säljare är onödigt högljudda då de pratar med kunder i telefon. 
Detta kan störa dem så pass att de kunder som de själva pratar med i telefon blir störda.  
 
”Det är framförallt prat från säljare som låter mycket. I värsta fall hörs det in i min mikrofon 
också. Det har hänt att det hörs från projektet bredvid också”.  
 
Ljudnivån stiger också framåt eftermiddagen då den personal som ringer till privatkunder 
börjar droppa in. Ljudnivån var då betydligt högre och det var allmänt stökigare i lokalerna 
De flesta stördes av de som pratar onödigt högt och speciellt besvärligt är det då det pratas om 
irrelevanta ämnen.  
 
 
   Motsättningar mellan dag- och kvällstidsarbete stökar till arbetsplatsen  
Ett tydligt problem som beskrevs dra ned trivseln var den ständiga motsättningen mellan dag- 
och kvällspersonal. Jag intervjuade dagpersonalen och det var tydligt att de störde sig mycket 
på kvällspersonalens sätt att arbeta. Skillnaderna var generellt väldigt stora mellan dag- och 
kvällspersonal. Dagtid sålde de till företagskunder och på kvällarna till privatkunder. Att sälja 
till privatkunder innebar enklare produkter och ett snabbare tempo. På kvällarna var det en 
helt annan arbetsmiljö och allmänt stökigare. De flesta hade erfarenhet av detta och visste väl 
vad det handlade om. En beskrivning av motsättningarna kunde låta så här:  
 
”Kvällspersonalen fyller hela lokalen, de är oftast mer personal än det finns platser. De 
medlyssnar mycket på varandra och det kräver mycket redskap. Plus att det är så många och 
att det är så få chefer att de inte hinner med att ha koll på vad som händer i lokalerna. Det 
har varit ställningskrig ända sedan jag började här. Det är litet som ett vi mot- dom 
förhållande”. 
 
Kvällspersonalen var också yngre och pratade högre i telefon: Att arbeta på dagtid var något 
som helt klart föredrogs och även om de flesta tidigare arbetat på kvällstid var det ingen som 
ville gå tillbaka. Ljudnivån på kvällarna beskrevs också som absurt hög.  
 
”När jag arbetade kvällstid var det vissa som frågade om man ringde från konserter. Men då 
fick man försöka prata förbi det och sälja ändå”. 
 
Eftersom mina respondenter delade arbetsplats med kvällspersonalen medförde detta att de 
ofta störde sig på att arbetsplatsen inte var i ordning på morgonen. Det kunde vara stökigt och 
ibland rent av smutsigt och grisigt. De fick inte heller ha privata tillhörigheter, som t ex foton 
på anhöriga i fred. En del beskrev det som en dålig start på dagen.  
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”Man får ju inte ha det ifred. Du kan inte lämna en grej framme, för stjäl dom det inte så 
förstör dom det”. 
 
Det fanns ett önskemål om höj- och sänkbara bord och bättre stolar. En del hade fått bättre 
stolar men fick ibland leta efter dem på morgonen när de kom till arbetet.  
 
 
   Brister i feedback och kortsiktigt tänkande bransch 
En del respondenter ville ha mer och bättre feedback på hur de gjort sitt jobb. Det fanns även 
önskemål om att mer långsiktigt få reda på vad kunden tyckte om deras arbetsinsats. De ville 
då ha en mer kvalitativ feedback som komplement till den kvantitativa feedbacken som det 
knappast rådde någon brist på.  
 
”Vi får väldigt sällan feedback på vad våra kunder tycker att vi gjort. Det är en sak att få veta 
hur mycket vi har sålt, det har vi ju benkoll på. Det är väl mer det här med om de tyckte vi 
gjorde ett bra eller dåligt jobb”. 
 
Hela branschen får också kritik för brist på långsiktigt tänkande. Man borde också satsa mer 
på personalen:  
 
”Det är en väldigt kortsiktigt tänkande bransch. Vi ser på dagsresultatet och 
kvartalsresultatet. Man lever i nuet”. 
 
 
   Bristfälligt ledarskap  
Från några respondenter kom en viss irritation över brister i ledarskapet och de kunde då störa 
sig på att chefer leder sin personal på olika sätt och att det inte finns en tydlig gemensam 
arbetsstruktur med gemensamma regler som gäller för alla. Det handlade också om att de nya 
cheferna skulle ska läras upp ordentligt.  
 
”Jag skulle vilja ha bättre ledning uppifrån, gemensam arbetsstruktur på allt, Så att alla 
chefer vet vad som gäller”.  
 
Att ledningen påverkar trivseln framkom tydligt hos några. Här kunde man också ana att 
kvaliteten på cheferna hade varierat genom åren. 
 
 
   Onödiga samtal    
Efter att jag gjort några intervjuer fick jag en förklaring på varför man kan bli uppringd flera 
gånger av olika callcentersäljare om samma ärende fast man redan har tackat nej. Mina 
respondenter ringde ibland helt onödiga samtal. Ibland kunde de också ringa upp fel personer 
som inte hade befogenheter att fatta beslut om att köpa in produkten. Kollegor kunde också 
ledas in i att ringa upp samma person som de tidigare hade ringt till och fått nej. Detta 
skapade irritation eftersom det var ett återkommande problem som även skapade pinsamheter. 
Grunden för vilka kunder som ska kontaktas består av en förteckning av tänkbara kunder i 
form av en datafil som kallas kundstock. Den var ofta felaktig: 
 
”För ett projekt importerar vi material, en kundstock som ska ringas igenom på olika sätt. 
Och det är alltid problem med dem. Det är liksom år ut och år in”. 
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Flera av respondenterna ansåg dessa onödiga samtal som helt meningslösa. Att kunden inte 
hade behov av produkten drog också ned trivseln. Ibland kunde detta bli lite väl fånigt:  
 
”De kanske har en korvkiosk och inte behöver en internetuppkoppling”.   
 
 
   Inte kunna informera kunden om produkten  
Några av respondenterna var ibland missnöjda med att inte kunna ge kunden snabb och 
korrekt information om produkten. De kände sig då fåniga och oproffsiga. För vissa projekt 
fanns helt enkelt inte den information. De var då tvungna att försöka sälja produkten ändå.   
 
 
   Låg lön 
Ingen av respondenterna ansåg att lönen fick dem att trivas. Samtliga ville dock ha högre lön. 
Den låga lönen uppgavs vara en vantrivselfaktor. Det ska dock tilläggas att alla sa att högre 
lön inte automatiskt skulle få dem att trivas bättre.  
 
 
   Fysiska besvär  
Bara en del av respondenterna rapporterade fysiska besvär såsom ont i nacken eller ryggen, 
stelhet osv. Ingen tog spontant upp att detta kunde dra ner deras trivsel utan jag fick fråga 
specifikt för att få fram det. Vidare uppgav de som hade problem med fysiska besvär ha 
strategier för att hantera detta. De kunde t ex gå upp en stund och göra lite rörelser eller ta en 
promenad på lunchen.  
 
 
 
 
Trivselfaktorer 
Här redovisar jag de faktorer som respondenterna uppgav bidra mest till trivseln. Närmare 
beskrivning och exempel på deras svar ges under respektive trivselfaktor.     
 
 
   Välfungerande arbetsgrupp  
Den mest förekommande och viktigaste trivselfaktorn som respondenterna uppgav var 
gemenskapen och den sociala samvaron med kollegorna. Huvuddelen tog upp en god relation 
till kollegorna som det viktigaste både för att trivas och att kunna prestera bra. Att kunna 
skämta och skratta tillsammans var värdefullt och fikarasterna var något att se fram emot. Det 
sociala interagerandet beskrevs som ett smörjmedel för att må bra på arbetet. Några säger att 
det är viktigast för trivseln att det går bra med arbetet, dvs arbetsuppgifterna men återigen 
uppgavs det sociala som det viktigaste av de flesta. En bra relation till kollegorna uppgavs 
också vara en förutsättning för att kunna stötta varandra vid motgångar. En annan säger att det 
sociala måste fungera och gör det inte det då spelar det ingen roll hur innehållsrikt arbetet är:  
 
”Trivs jag inte med de jag arbetar med då spelar det ingen roll hur kul man har eller hur 
utmanade eller spännande det är. Det sociala måste funka. Man måste kunna ha kul på 
arbetet”.  
 
De hjälper också varandra mycket i det dagliga arbetet, t ex tipsar de varandra om hur de ska 
bemöta kunder effektivt. Relationen till kollegorna blir då avgörande för förmågan att klara 
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arbetsuppgifterna som ju ofta handlar om att sälja per telefon. Gemenskapen uppges också 
skydda mot dåliga (tråkiga, enformiga) projekt och arbetsgruppen uppges till och med vara 
viktigare än själva arbetet för att trivas. Sammanhållningen angavs också vara en starkt 
bidragande faktor till att de stannat kvar så länge:  
 
När jag har suttit på projekt som inte har varit så bra, då om det har varit en väldigt 
sammansvetsad grupp har jag trivts bra ändå”.  
 
En välfungerande arbetsgrupp gynnade trivseln och kunde i viss mån få dem att trivas även 
om projektet var tråkigt.     
 
 
   Positiv feedback från kunden  
När det gällde vad som fick dem att trivas speciellt bra nämndes när en kund visar 
uppskattning för det jobb de gjort. Det gjorde inget om det kom lite oväntat. 
 
”När en kund är vänlig. Önskar trevlig helg. Något sådant man inte är beredd på då blir man 
lite chockad men positivt chockad”.  
 
De kunde också få konkret positiv feedback från kunder genom att kunderna valde dem även 
nästa gång.     
 
 
   Administrativ variation   
En annan central trivselfaktor uppgavs vara varierade arbetsuppgifter. Att bara sitta och ringa 
hela dagen hade de flesta tröttnat på. Detta arbetssätt var oftast aktuellt i början av 
anställningen då de arbetade med att sälja enkla produkter till privatpersoner på kvällstid. 
Dessa monotona samtal hade de flesta tröttnat på. De flesta respondenterna fick numera 
uppskattad variation genom att de även utförde administrativa uppgifter. På frågan om vad 
som gjorde att de trivdes kunde de svara så här:  
 
”Framförallt att jag har varierande arbetsuppgifter. Det är allt från att vända papper och att 
ringa Nisse som har haft sin bil på verkstan. Det är just bredden”. 
 
Att ha kontakt med olika typer av människor i olika delar av landet uppges också vara 
positivt. Detta är något som lyfts fram av flera respondenter:  
 
”Jag sitter ju och ringer till väldigt många olika personer. Man ringer skolor eller bönder 
eller IT:chefer eller marknads…”. 
 
De flesta var trötta på att ringa korta säljsamtal och att hela tiden bara fokusera på att sälja 
fort. De administrativa sysslorna som de utförde under ungefär halva arbetsdagen utgjorde ett 
uppskattat inslag i det dagliga arbetet.  
 
 
   Utmaningar och problemlösning 
Något som framkom i många av intervjuerna var att de ville ha ett visst mått av 
problemlösning i arbetet. De flesta uppskattade detta och ville gärna ”pilla och knåpa litet”. 
Det kunde t ex handla om att flytta över ett avtal eller att få en arg kund på bättre humör.  
 



 22 

”Om det är en person som har dött får man flytta över avtalet till den nya personen. Man får 
då koppla ur nuvarande avtal och flytta över det. Sitta och pilla med sånt gillar jag”. 
 
Flera av respondenterna ville gärna ha lite utmaningar och om arbetet var för enkelt kunde det 
bli tråkigt:  
 
”Det får gärna vara lite besvärligt. Sitter jag hela dagarna och ringer till kunder och de är 
jätteglada och jättelyckliga så blir det trist i längden”.   
 
 
   God personlig kontakt med varma kunder  
De flesta föredrog ”varma kunder” dvs kunder som de själva (eller någon i teamet) varit i 
kontakt med tidigare. Då hade de en viss relation till kunden, och detta var något som gjorde 
dem mer avspända. Överhuvudtaget föredrog de mer långsiktiga kontakter med kunderna.  
Även om de gillade att återkomma till varma kunder så kunde det gå bra med kalla kunder (ej 
tidigare kontaktade kunder). Respondenterna tyckte också om att återkomma till dem som 
hade fått betänketid och skulle fatta beslut:  
 
”Det beror ju helt på. Ibland blir nya kunder jättebra. Man kan komma till dem som verkligen 
behöver det här på en gång. Gamla kunder är bra, för ibland ska de bara fatta ett beslut. Och 
då känner de igen en när man ringer”. 
 
Det handlade också om att kunden skulle ha tid att prata och verkligen ha behov av produkten. 
Att ha kunden på bra humör och att få reda på saker om kunden var också viktigt. De ville 
också ha en personlig kontakt med kunden för att känna sig engagerade.  
 
 
   Flyt i arbetet  
På frågan om hur det är när allt flyter på och går bra sa en del att de inte reflekterade så 
mycket över det. Det sa att det flöt på helt enkelt. De flesta av respondenterna var erfarna och 
mycket av arbetet gick på rutin.  
 
”Jag reflekterar inte så mycket. Det är inte så att jag sitter där och känner ´Nu trivs jag´ Det 
är mer som att det rullar på mer eller mindre”. 
 
  
   Frihet under ansvar 
Många ville arbeta självständigt. De ville inte känna sig övervakade och ville ha förtroende 
uppifrån att sköta sitt jobb.  
 
” Jag sköter mitt jobb utan att det är någon som behöver stå och bevaka mig och det är något 
som jag uppskattar”  
 
De ville att överordnade skulle lita på dem, vilket de också gjorde. De uppskattade också  
friheten i att kunna styra över hur de gjorde sitt jobb.   
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   Erfarenhet  
Lång anställningstid och därmed lång erfarenhet ansågs skydda mot besvärliga kunder och 
fick dem att trivas. De hade med detta lättare att hantera bevärliga kunder och även att kunna 
släppa det och gå vidare.  
 
”Jag vet när man började och satt som telefonförsäljare då tog man det nog hårdare och mer 
personligt. Nu tar jag inte åt mig längre. Då hade man mycket svårare att släppa det och tog 
det mer personligt”. 
 
Med åren hade de helt enkelt blivit bättre på att inte ta åt sig när de pratade med arga kunder.  
 
 
 
Trivselstrategier och hantering av vantrivsel 
Här redogör jag för de strategier som respondenterna uppgav sig använda för att trivas bättre. 
Det är dock viktigt att tänka på är att en del av dessa strategier tangerar ren försäljningstaktik. 
Om man var missnöjd med något ansågs det inte vara någon bra lösning att gnälla, och ett 
recept för att trivas bättre var att inte gå runt och gnälla. Att inte försöka ta det personligt var 
också en strategi. Att inte ringa kunderna när de är upptagna likaså.  
 
”Jag försöker också att inte ta åt mig. För det är ju inte åt mig personligen. Det är ju 
försäljare i stort och så där. Är de stressade så kan man ringa en annan gång istället”. 
 
Ens eget humör påverkade också kundens humör: 
 
”Om man är glad då man pratar i telefon så speglar det av sig också. Om jag är glad så får 
jag ju glädje tillbaka. Är jag grinig får jag väl lite grinighet tillbaka”.  
 
En trivselstrategi för att hantera en irriterad kund, var att helt enkelt låta kunden tala till punkt. 
Att råka ut för besvärliga kunder ansågs av flera vara något som tillhörde yrket. Det var något 
man fick på köpet och upplevdes inte som något stort problem. När det gällde att hantera 
högpratande kollegor sa flera respondenter att man faktiskt kan säga till de kollegor som 
pratar onödigt högt och att man därmed kan styra över sin trivsel.   
 
 
 
Ansvar för trivseln  
De flesta tyckte att alla personer på en arbetsplats hade ansvar för trivseln. Trots detta hade de 
anställda ett speciellt ansvar för att rapportera vantrivsel. Arbetsgivaren hade istället ett 
speciellt ansvar för arbetsmiljön och det materiella. De anställda hade mer ansvar för den 
psykosociala arbetsmiljön.  
 
”Materiellt är det väl arbetsgivarens ansvar. Men stämningen är nog mer de anställdas 
ansvar”.  
 
Ledningen och cheferna ansågs ha det övergripande ansvaret för trivseln i och med att de hade 
större befogenheter att fatta beslut. Skitsnack på arbetet var inte uppskattat och alla anställda 
hade ett ansvar för att bryta ett sådant mönster.      
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Önskemål om förändringar 
 
   Fast personlig arbetsplats som får vara ifred  
Ett vanligt önskemål var en fast arbetsplats som fick vara ifred. De skulle också vilja göra 
arbetsplatsen mer personlig. En respondent uttryckte det såhär: 
 
”Det vore trevligt om man kunde göra sin plats lite mer personlig. Tänk om jag kunde hänga 
upp mina fotografier”. 
 
En del ville också ha eget rum eller åtminstone ha sina personliga saker på ett ställe.  
 
   Ljuddämpning med höga ljudisolerande skärmar 
Ett önskemål gällde ljudisolerande skärmar och de flesta ville ha någon form av avgränsning 
som dämpade bullret. 
 
   Höj/sänkbara bord och bättre stolar  
Ett vanligt önskemål som kom upp var att få höj- och sänkbara bord och bättre stolar. Det 
fanns dock inget speciellt missnöje med telefoni- och datorutrustning.         
 
   Bättre kontakt mellan dag- och kvällspersonal  
En del önskade bättre kontakt mellan dag- och kvällspersonal och bättre sammanhållning 
mellan dessa grupper.  
 
    
 
Reaktioner på medlyssning 
Ingen av respondenterna sa att de var besvärade av medlyssning. Det var inte heller speciellt 
vanligt att mina respondenter blev medlyssnade på. Det var något som tillhörde anställningens 
början och ingen tyckte det påverkade deras trivsel.  
 
 
 
Balans mellan arbete och fritid  
De flesta sa att de inte levde för arbetet och att de inte tog med sig arbetet hem. Flertalet sa att 
arbete och fritid påverkade varandra. Fritiden uppgavs vara viktigare än arbetet och de flesta 
uppgav att de skulle arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter. Att sluta arbeta helt 
var dock inte så önskvärt:  
 
”Hade jag en valmöjlighet rent ekonomiskt skulle jag spendera mer tid på fritiden. Men jag 
skulle inte sluta arbeta helt för jag vill ha något meningsfullt att göra. För det sociala och så. 
Men jag skulle inte sitta här 8 timmar om dan”  
 
De flesta kunde hålla isär arbete och fritid. Privatliv ansågs påverka arbetet mer än arbetet 
påverkade fritiden. Callcenteryrket ansågs relativt problemfritt jämfört med andra yrken.   
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Diskussion 

 
 
Resultaten diskuteras under följande rubriker: 
 

• Resultat kopplat till tidigare åberopade teorier och forskning 
• Förslag på ny teoretisk modell för arbetstrivsel 
• Vidare forskning och tillämpning av Relationstrivselmodellen 
• Felkällor/validitet 
• Callcenteryrkets existentiella villkor 
• Förslag på trivselhöjande åtgärder 
• Slutsatser 
 

 
Resultat kopplat till tidigare åberopade teorier och forskning 
 
   Herzberg   
Här utgår jag ifrån Herzbergs klassiska teori om arbetstrivsel. Hans uppdelning i 
Hygienfaktorer och Trivselfaktorer lämpar sig nämligen väl som en första jämförelse med de 
resultat jag fått. Teorin kan beskrivas som intuitiv eftersom den utgår ifrån att en för stor brist 
i hygienfaktorerna ger upphov till vantrivsel men när de är uppfyllda leder det inte direkt till 
trivsel. Uppfyllda motivationsfaktorer kan inte heller uppväga ej uppfyllda hygienfaktorer. 
För en hög trivsel krävs således först tillräckligt väl uppfyllda hygienfaktorer, om sedan även 
motivationsfaktorerna är väl uppfyllda borgar detta för en mycket god trivsel. Jag utgår ifrån 
Herzberg engelska benämningar för att hålla mig så närma ursprungsbetydelsen som möjligt 
och kopplar här de faktorer jag funnit till hans Hygien- och Motivationsfaktorer. I 
uppställningen nedan står H för Hygienfaktorer och M för Motivationsfaktorer. I de fall ingen 
passning varit möjlig skrivs detta med ?     
 
       Vantrivselfaktorer - Hygienfaktorer 
7 av mina vantrivselfaktorer kan återfinnas bland Herzbergs Hygienfaktorer. Dessa är: 
Högljudda kollegor som har sin motsvarighet i Herzbergs Interpersonal relations och 
Working conditions. Motsättningar mellan dag- och kvällstidsarbete stökar till arbetsplatsen 
passar in i Working conditions och Interpersonal relations. Bristfälligt ledarskap, och 
Onödiga samtal passar in på Technical supervision. Låg lön passar direkt på Salary, och 
Fysiska besvär passar in på Working conditions. Inte kunna informera kunden om produkten 
passar in på Technical supervision. 
 
Av mina övriga 2 Vantrivselfaktorer passar dock Bristfällig feedback och kortsiktigt tänkande 
bättre in som brist på en av Herzbergs motivationsfaktorer nämligen Recognition. 
Enformighet passar bättre in på Herzbergs Work itself.   
 

• Enformighet = M 
• Högljudda kollegor = H 
• Motsättningar mellan dag- och kvällstidsarbete stökar till arbetsplatsen = H  
• Bristfällig feedback och kortsiktigt tänkande bransch = M 
• Bristfälligt ledarskap = H 
• Onödiga samtal = H 
• Inte kunna informera kunden om produkten = H 
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• Låg lön = H 
• Fysiska besvär = H 

 
De flesta av mina Vantrivselfaktorer går således att para ihop med Herzbergs Hygienfaktorer 
utan att förvränga betydelsen av Hygienfaktorerna.  
 
      Trivselfaktorer - Motivationsfaktorer 
Av mina Trivselfaktorer går det att placera in 4 av dem i Herzbergs Motivationsfaktorer. 
Positiv feedback från kunden passar in på Recognition. Administrativ variation och 
Utmaningar och problemlösning passar in på Work itself. Frihet under ansvar passar in på 
Responsibility.  
 
Min trivselfaktor Välfungerande arbetsgrupp passar dock bättre in på Interpersonal relations 
som ju är en Hygienfaktor.    
 
Resterande faktorer God personlig kontakt med varma kunder, Flyt i arbetet och Erfarenhet 
passar inte in i någon av Herzberg båda grupper av faktorer. Jag avstår också från att försöka 
tolka in dem för att inte förvränga mina resultat.  
 

• Välfungerande arbetsgrupp = H 
• Positiv feedback från kunden = M 
• Administrativ variation = M 
• Utmaningar och problemlösning = M 
• God personlig kontakt med varma kunder ? 
• Flyt i arbetet ? 
• Frihet under ansvar = M 
• Erfarenhet ?   

 
Det är således betydligt svårare att passa in mina Trivselfaktorer med Herzbergs 
Motivationsfaktorer. Av någon anledning stämmer alltså mina Vantrivselfaktorer bättre med 
Herzbergs Hygienfaktorer än vad Trivselfaktorerna stämmer med Motivationsfaktorerna. 
Detta kan dock ses som rimligt i och med att de flesta av mina respondenter uppgav sig trivas. 
Herzberg fann nämligen att Motivationsfaktorer dominerade hos trivslare. Tyvärr stämmer 
detta inte för mig då mina respondenter uppger ungefär lika många trivsel- som vantrivsel 
faktorer. Det tydligaste resultatet är fortfarande att den bästa passningen uppnås mellan 
Vantrivsel- och Hygienfaktorer. Det är också viktigt att notera att ett av mina tydligaste 
resultat är att Herzbergs hygienfaktor Interpersonella relationer i mitt material istället är en 
Trivselfaktor nämligen Välfungerande arbetsgrupp.  
 
Att Hygienfaktorer är arbetsgivarens ansvar stämmer bra med mitt resultat. Hygienfaktorerna 
förbättrades nämligen för ett år sedan då de flyttade in i nya lokaler. Detta förklarar dock inte 
varför några av mina trivselfaktorer passar sämre med Herzbergs Motivationsfaktorer. En 
enkel förklaring på detta kan helt enkelt vara att arbetsförhållandena är annorlunda numera. 
Till exempel är arbetet betydligt mer datoriserat idag. Herzberg använde sig också av en 
annan metod dvs den så kallade Critical incidents metoden vilken har kritiserats ge vissa typer 
av resultat. Svaren anses ha färgats av hur respondenterna kommer ihåg dessa situationer. Min 
metod är ju annorlunda på så sätt att den har går ut på att låta respondenterna spontant berätta 
om vad som påverkar deras trivsel.     
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Det låter rimligt att Administrativ variation för mig var en Motivationsfaktor om man 
betänker att respondenterna då kan följa mer av processen. Detta ger trivsel eftersom de då 
inte bara är en kugge i maskineriet. De uppgav sig också vara trötta på att bara ringa.   
 
Herzberg menar att inre belöningar är viktigare än yttre för att förklara motivation och att 
upplevelsen av arbetsuppgifterna avgör motivationen. Trots kulturella skillnader anser han att 
det finns en klar tendens att egenskaper hos själva arbetsuppgifterna orsakar trivsel och 
vantrivsel uppstår av förhållandena kring lösningen av arbetsuppgifterna. Detta tolkar jag som 
att mina respondenter genom att kunna styra över sin arbetsdag ökar sin trivsel. Detta kan ses 
i Frihet under ansvar vilket innebär att de kan styra över arbetsuppgifternas utformning. De 
får även möjligheter till Utmaningar och problemlösning. Av mina vantrivselfaktorer kan som 
tidigare nämnts huvuddelen passas in med Herzbergs Hygienfaktorer. Frågan är dock varför 
de flesta uppger sig trivas trots att de uppger så pass många av Herzberg vantrivselfaktorer. 
Förklaringar till detta kommer jag att ge i senare avsnitt om kognition och felkällor.   
 
För att betona skillnaden i arbetsmiljö och därmed trivselförutsättningar hos Herzbergs 
informanter och mina informanter vill jag peka på att den form av kundkontakt som mina 
respondenter har inte fanns hos Herzbergs respondenter som var revisorer/bokförare. En 
likhet finns dock i och med att de också sysslade med administration vilket naturligtvis ökar 
generaliserbarheten av resultaten till andra liknade yrken, (t ex callcenteryrket). Det som 
däremot minskar denna generaliserbarhet är att Herzbergs respondenter även var ingenjörer. 
Det är också viktigt att betona att min undersökningsmetod varit annorlunda.  
 
 
   Maslow 
Som nämns i Teoridelen är det lämpligt att göra en liknelse mellan Herzbergs Hygien- och 
Motivationsfaktorer och Maslows behovstrappa. De tre lägsta trappstegen motsvarar 
Herzbergs Hygienfaktorer medan de två översta motsvarar Motivationsfaktorerna. Man kan 
sedan göra antagandet att Maslows behovstrappa gäller individens hela livssituation och 
därmed även yrkeslivet och callcenteryrket. Med detta kan man applicera resultaten även på 
Maslows behovstrappa.   
 
Mina Vantrivselfaktorer kan sägas vara de faktorer som måste vara uppfyllda för att stävja 
den värsta vantrivseln. Längst ned på Maslows behovstrappa finns Fysiologiska behov men 
det blir svårt att likna dessa vid några av mina faktorer. Däremot kan Trygghet som finns på 
nästa steg sägas passa in på några av mina vantrivselfaktorer t ex Högljudda kollegor och 
Motsättningar mellan dag- och kvällstidsarbete som stökar till arbetsplatsen. På nästa 
trappsteg, där Kontakt med andra finns, blir det möjligt med en koppling till min Trivselfaktor 
Välfungerande arbetsgrupp eftersom många av mina respondenter uppgav det sociala med 
kollegorna viktigt både för trivseln och effektiviteten. Det är även möjligt att koppla Kontakt 
med andra till min Trivselfaktor God personlig kontakt med varma kunder.  
 
Vidare kan Maslows Uppskattning som finns näst längst upp kopplas till min Trivselfaktor 
Positiv feedback från kunden men även till Vantrivselfaktorerna Bristfällig feedback och 
kortsiktigt tänkande bransch och Bristfälligt ledarskap. Allra längst upp där Själv-
förverkligande finns kan man göra en koppling till dels Trivselfaktorerna Utmaningar och 
problemlösning men även Frihet under ansvar. Det går även att koppla Självförverkligande 
(som en motpol) till min vantrivselfaktor Enformighet.  
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Sammantaget anser jag inte att detta ger något tydligt utfall på Maslows behovstrappa. Jag 
nöjer mig med att konstatera att det finns en viss överensstämmelse. Om man anstränger sig 
kan man få det att stämma men Maslows behovstrappa tycks ändå mer relevant för individens 
hela livssituation. Av denna anledning får Maslow behovstrappa endast tjäna som stöd för att 
förstå jämförelsen av mina resultat med Herzberg arbetstrivselteori.  
 
 
   Kornhauser 
Arthur Kornhauser forskade om arbetstrivsel (arbetstillfredsställelse) hos industriarbetare på 
en bilindustri i Detroit där återigen de flesta uppgav sig trivas. De inre arbetsfaktorerna (jmf. 
Herzbergs Motivationsfaktorer) i Kornhausers undersökning orsakar såväl vantrivsel som 
trivsel. Kornhauser anser att hög trivsel orsakas av: 

• Hög prestationsupplevelse i arbetet  
• Erkännande av andra  
• Upplevelser av förkovran och självutveckling 

Detta stämmer in på mitt resultat då 5 av mina Trivselfaktorer Positiv feedback från kunden, 
Välfungerande arbetsgrupp, God personlig kontakt med kunden, Utmaningar och 
problemlösning och Flyt i arbetet passar in på det som Kornhauser anser orsaka hög trivsel. 
De 2 återstående Trivselfaktorerna går dock inte att passa in.  
 
Till de yttre faktorerna räknar Kornhauser:  

• Lön  
• Anställningstrygghet  
• Olika aspekter på personalbehandling  
• Teknik  
• Utrustning och materiell standard på arbetslokalerna 

Kornhausers yttre faktorer går att likna vid 6 av mina Vantrivselfaktorer. Lön är givetvis Låg 
lön, Olika aspekter på personalbehandling finns i Vantrivselfaktorerna Bristfällig feedback 
och kortsiktigt tänkande bransch och Bristfälligt ledarskap men även i Trivselfaktorn Frihet 
under ansvar. Anställningstrygghet finns dock inte med alls med bland mina faktorer. Teknik, 
utrustning och materiell standard på arbetslokalerna kan kopplas till bl a mina 
Vantrivselfaktorer Högljudda kollegor och Motsättningar mellan dag och kvällsarbete som 
stökar till arbetsplatsen samt Fysiska besvär.  
 
För att summera så stämmer 5 av mina Trivselfaktorer in på Kornhausers Inre arbetsfaktorer 
medan 6 av mina Vantrivselfaktorer går att likna vid Kornhausers Yttre faktorer. En relativt 
god passning uppnås således. 
 
Eftersom Kornhauser anser att både de inre och de yttre faktorerna orsakar såväl hög som låg 
trivsel är det lättare att knyta mina resultat till hans forskning. Kornhauser säger dessutom 
också att arbetstrivseln är en produkt av den totala livssituationen vilket gör det ännu enklare 
att se likheter. Kornhauser gör dock med detta det lätt för sig i och med att han säger att man 
kan trivas även om Motivationsfaktorerna inte är uppfyllda. Detta ger en större flexibilitet i 
tolkningarna samtidigt som de blir mindre specifika. Kornhausers arbetstrivselteori är också 
jämfört med Herzbergs multifaktoriell. Den säger också att det är många faktorer som 
påverkar trivseln. Att mina respondenter betonar vikten av Goda relationer (Välfungerande 
arbetsgrupp) som mina respondenter framhåller är dock svårt att se i Kornhausers forskning.     
 
I och med att Kornhauser säger att man kan trivas trots att de yttre faktorerna inte är uppfyllda 
stämmer resultatet väl för mig eftersom jag funnit att mina respondenter trivs trots att inte alla 
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Hygienfaktorer (mina vantrivselfaktorer) är uppfyllda. Givetvis kan man även här fråga sig 
om dessa slutsatser är generaliserbara till callcenteryrket. Viktigt är också att betänka att 
arbetsmiljön generellt har blivit bättre sedan Herzberg och Kornhausers tid. Arbetsvillkoren 
och därmed Trivselvillkoren är också annorlunda numera. I callcenteryrket är det mer fokus 
på andra faktorer som t ex datorvana och förmåga att skapa kontakter med kunder för att nå 
framgång i yrket. Det är inte riktigt det industriarbete som Kornhauser undersökte. Trots detta 
finns ändå en hyfsad passning mellan mina resultat och Kornhausers vilket kan sägas tyda på 
att en hel del av hans forskning fortfarande är relevant. 
 
 
   Hackman & Oldmans Motivationsteori 
Eftersom behovsteorierna hos Herzberg, Kornhauser och Maslow betonar skillnader som 
främst är synliga på gruppnivå applicerar jag även mina resultat på Hackman & Oldmans 
motivationsteori för att visa på individuella skillnader i motivation. Teorin innebär att 3 
psykologiska tillstånd måste infinna sig för att de anställda ska bli motiverade på arbetet. Som 
tidigare gör jag jämförelser mellan mina faktorer och Hackman & Oldmans motivationsteori.   
 

1. Känslan av att ha meningsfulla arbetsuppgifter kan kopplas till såväl mina 
vantrivselfaktorer: Enformighet, bristfällig feedback och kortsiktigt tänkande bransch. 
Det går även att göra en liknelse till mina trivselfaktorer: Administrativ variation, 
Utmaningar och problemlösning och Frihet under ansvar.     

2. Känsla av personligt ansvar för resultatet av arbetet kan med lätthet kopplas till Frihet 
under ansvar. 

3. Kunskap om resultatet som gör det möjligt att avgöra om resultatet är bra eller dåligt 
(tydlig feedback) relaterar till Vantrivselfaktorn Bristfällig feedback och kortsiktigt 
tänkande bransch men även till Trivselfaktorn Positiv feedback från kunden.   

 
Frågan är nu om dessa 3 motivationsrekvisit kan anses uppfyllda. Om de gör det kommer det 
enligt teorin leda till hög inre motivation, kvalitativt gott arbete och hög trivsel. Problemet är 
att endast Känsla av personligt ansvar för resultatet av arbetet kan kopplas enbart till någon 
av mina Trivselfaktorer. Kan detta då förklara varför mina respondenter huvudsakligen trivs? 
Jag har främst undersökt vad det som är som påverkar respondenternas trivsel och vantrivsel. 
För att förklara resultatet att de flesta trivs hänvisar jag till kommande avsnitt om kognition 
och felkällor.       
 
Hackman & Oldman talar även om 5 grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifterna som 
ska få dem att trivas. Jag kopplar även här dessa egenskaper till mina faktorer.   
 

1. Variation i fråga om vad arbetsuppgifterna kräver av begåvning och färdigheter. 
Kan kopplas till såväl trivselfaktorn Administrativ variation och Utmaningar och 
problemlösning men även till vantrivselfaktorn Enformighet. 

2. Uppgiftens identitet, om den utgör en meningsfull helhet och om individen kan delta 
i genomförandet från början till slut kan kopplas till vantrivselfaktorn Enformighet, 
bristfällig feedback och kortsiktigt tänkande bransch men även till trivselfaktorn 
Administrativ variation. 

3. Uppgiftens betydelse, hur viktig den är för organisationen och för andra människor i 
och utanför denna. är svårare att knyta till någon av mina faktorer. 

4. Relativt hög grad av autonomi med hänsyn till hur arbetet ska läggas upp kan med 
fördel kopplas till trivselfaktorn Frihet under ansvar 
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5. Kunskap om resultatet vilket bestäms av i vilken grad individen kan få direkt 
reaktion på arbetet (feedback) kan knytas till både vantrivselfaktorn Bristfällig 
feedback och kortsiktigt tänkande bransch och trivselfaktorn God personlig kontakt 
med kunden. 

 
Det går således relativt bra att passa in dessa 5 egenskaper på mina resultat. Fastän mina 
respondenter uppger sig huvudsakligen trivas går det lika bra att passa in både trivsel och 
vantrivselfaktorer i Hackman & Oldmans egenskaper.  
 
I och med att det i modellen poängteras att även om alla förutsättningar för trivsel finns så 
avgörs effekten ändå till sist av den enskilda organisationsmedlemmens egenskaper. Således 
avgör naturligtvis individens egna resonemang och sinnestillstånd också dennes möjligheter 
till trivsel. Jag fortsätter med att göra följande kopplingar till de tre egenskaper hos individen i 
organisationen som av Hackman & Oldman anses kunna modifiera sambandet mellan arbetets 
egenskaper och resultatet:  
 

• Individens kunskaper och färdigheters relevans för arbetsuppgifterna har jag svårt att 
uttala mig om då jag inte undersökt deras kompetens utan endast frågat om deras 
tidigare yrkeslivserfarenhet.  

• Individens behov av personligt växande och utveckling kan sägas var tillfredställt 
genom att de trivdes av Frihet under ansvar.    

• Hur nöjd individen är med de allmänna arbetsförhållandena, speciellt 
anställningstryggheten, belöningssystemen, kollegorna och ledningen utgjorde för 
mig en vantrivselfaktor. Mina respondenter uppgav sig trivas trots att de klagade på 
ledarskapet. De var dock missnöjda med vissa av de allmänna arbetsförhållandena 
medan socialiteten med kollegorna tycktes skydda mot detta.    

 
Även här kan således många liknelser göras och vissa hyfsade kopplingar göras. För att 
summera är det av de 3 uppsättningarna av trivsel- och motivationsrekvisit huvudsakligen de 
”5 grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifterna” som bäst stämmer in på mina resultat. 
Detta kan sägas stämma med att de flesta uppger sig trivas. Återigen uppstår dock problemet 
att det är både trivsel som vantrivselfaktorer som passar in på samma trivsel- och 
motivationsrekvisit. Det verkar som Hackman & Oldman motivationsteori passar bättre för att 
peka på preventiva insatser för trivsel och motivation. Detta kommer också bli min ambition i 
kommande avsnitt om Förslag till förbättringar av trivseln.  
  
 
   Kognition  
Under denna rubrik redogör jag för de kognitiva faktorer som är relevanta för att förklara 
respondenternas svar. 
 
Vi människor attribuerar ofta framgångar till egen förmåga och skicklighet men när vi råkar 
ut för motgångar attribuerar vi dem istället ofta till omgivningsfaktorer. Detta kallas Self 
serving bias. Detta kan innebära att respondenterna attribuerade vantrivselfaktorer till 
omgivningsfaktorer såsom brister i arbetsmiljön med t ex Motsättningar mellan ….och Dåligt 
genomarbetad kundstock. Här ser vi också en typisk extern attribuering av vantrivselorsaker 
med Brister i ledarskap. Det som de uppgav gjorde att de trivdes attribuerade de istället till 
sig själva. I viss mån kan man således se en Self serving bias tendens i materialet.  
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Teorin om kognitiv dissonans, Festinger (1957), kan också ge en vägledning till varför mina 
respondenter svarar som de gör. Eftersom de flesta uppgav sig trivas kan man tänka sig att om 
de egentligen inte trivdes så bra ändå uppger att de gör det för att reducera sin kognitiva 
dissonans. Faktumet att de stannar kvar trots att de inte trivs gör att de rättfärdigar för sig 
själva att arbetsplatsen är bättre än vad de faktiskt tycker. För att orka stanna kvar så intalar de 
sig att det ändå är ganska bra. Om det nu är så att de egentligen inte trivs så bra kan de ha 
betonat fördelarna med arbetsplatsen för att det ska bli lättare att stå ut med faktum. Detta 
behöver dock inte i sig vara skadligt utan kan helt enkelt kallas sund adaption.   
 
Ytterligare relevant är Social desirability (Social önskvärdhet) som är en vanlig felkälla vid t 
ex trivselundersökningar. Detta innebär att människor vid undersökningar eller intervjuer 
tenderar att ge svar som de upplever är socialt accepterade. De kan vara oroliga för att stöta 
sig med överordnade eller uppfattas som konstiga eller avvikande. Intervjuerna genomfördes 
på betald arbetstid och respondenterna kunde naturligtvis känna viss press att uppge att de 
trivdes bättre än de gjorde. Trots detta uppgav de många relevanta vantrivselfaktorer vilket 
ökar validiteten i deras svar. Jag vill ändå peka på risken för SD effekter.      

 

Förslag på ny teoretisk modell för arbetstrivsel 
 
Kvaliteten på relationerna till kollegorna påverkar trivsel- och vantrivselfaktorernas inverkan 
på trivseln. Efter att ha jämfört mina resultat med tidigare teorier och inte ha funnit någon 
fullgod överensstämmelse lanserar jag ett förslag på en ny teoretisk modell för arbetstrivsel. 
Först vill jag dock poängtera att jag inte helt kommer avfärda andra teorier i den vidare 
diskussionen. Den viktigaste anledningen till att jag lanserar en egen teoretisk modell är att 
ingen av dem betonar vikten av Goda relationer till kollegorna. Ett annat problem är att min 
faktor Välfungerande arbetsgrupp är en trivselfaktor medan Interpersonal relations i 
Herzbergs teori är en Hygienfaktor. Eftersom mina respondenter lyfter fram detta som 
speciellt viktigt får jag problem att passa in detta på Herzbergs teori. En förutsättning för att 
kunna förklara mina respondenters utsagor är en modell som inbegriper kärnan i vad de 
rapporterar. Betydelsen av en god relation till kollegorna för trivseln är nämligen det mest 
tydliga resultatet från mina intervjuer. 
 
Med den viktigaste och mest frekvent angivna trivselfaktor Välfungerande arbetsgrupp som 
bas ger jag så här ett förslag på en egen teoretisk modell om arbetstrivsel för 
callcenterkommunikatörer: 
 
Relationstrivselmodellen 
Grunden för min modell är att kvaliteten på relationerna till kollegorna påverkar trivsel- och 
vantrivselfaktorernas inverkan på individens trivsel. Ett förslag på definition av Goda 
relationer till kollegorna är: God stämning med otvungna skämt och vilja till interaktion, alla 
delar med sig av kunskaper till varandra samt att relationerna är avspända. Dåliga relationer 
definieras som: Ovilja till interaktion, dålig stämning, spända relationer och konkurrens. Goda 
relationer ökar trivselfaktorernas positiva inverkan på trivseln medan dåliga relationer istället 
minskar trivselfaktorernas positiva inverkan. Detta ger upphov till olika synergieffekter. En 
summering av mina resonemang ser ut så här:  
 

• Vantrivselfaktorer + Dåliga relationer sänker trivseln och ökar vantrivselfaktorernas 
negativa inverkan. Detta ger den sämsta synergieffekten.  
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• Vantrivselfaktorer + Goda relationer höjer trivseln och minskar vantrivselfaktorernas 

negativa inverkan.      
 

• Trivselfaktorer + Dåliga relationer sänker trivseln och minskar trivselfaktorernas 
positiva inverkan. 

 
• Trivselfaktorer + Goda relationer höjer trivseln och ökar trivselfaktorernas positiva 

inverkan. Detta ger den bästa synergieffekten.   
 
 

I en fyrfältstabell kan interaktionerna beskrivas såhär:        
 
 
                                        Trivselfaktorer               Vantrivselfaktorer 
      
            Goda                          
          relationer                
 
      
            Dåliga  
          relationer 
 
 
 
Figur 2: Interaktionen mellan kvaliteten på relationerna och Vantrivsel- och trivselfaktorer.   
 
 
En slutsats av mina resonemang är att om de anställda har goda kollegiala relationer främjas 
trivseln hos alla inblandade. En anledning till detta är Ömsesidighetsnormen där tjänster 
bemöts med gentjänster. Detta innebär att om de anställda investerar i gemenskapen (hjälper 
varandra) ger detta utdelning i form av förbättrade möjligheter att få hjälp av varandra och att 
kunna stötta varandra vid motgångar. En kollega som investerar i den kollegiala gemenskapen 
genom att t ex bidra med sin kunskap eller humor ökar också den kollektiva effektiviteten 
genom att stärka relationerna. Trots detta skyddar goda kollegiala relationer inte helt mot 
vantrivsel, men de kan dock sägas skydda mot besvärliga kunder. Om relationerna är bra kan 
de då hjälpa varandra att hantera detta. En god kontakt med kollegorna ökar också 
möjligheterna att dra nytta av varandras kompetens och erfarenhet.   
 
Att de kollegiala relationerna är viktiga för trivseln stämmer bra med att de flesta av mina 
respondenter uppgav sig trivas. De hade flera klagomål på arbetsmiljön men trivdes ändå. Det 
sociala umgänget (som ingår i Goda relationer) med kollegorna uppgavs vara viktigt av flera 
orsaker och ansågs av några ha fått dem att stanna kvar.    
 
Min trivselmodell innebär också att om de kollegiala relationerna är dåliga minskar trivseln 
och olust uppstår. Detta innebär många negativa effekter: Risken för konkurrens ökar, 
benägenheten att hjälpa varandra minskar och det blir svårare att utföra arbetet effektivt.  
 
Även om Goda relationer kan sägas minska vantrivselfaktorernas negativa inverkan på 
trivseln får vantrivselfaktorerna inte helt försummas. I min modell utgör vantrivselfaktorerna 

Den bästa interaktionen. 
De Goda relationerna 
förstärker 
trivselfaktorernas positiva 
inverkan.  

De Goda relationerna 
minskar 
vantrivselfaktorernas 
negativa påverkan.  

De dåliga relationerna 
minskar trivselfaktorernas 
positiva inverkan.  

Den sämsta interaktionen. 
De dåliga relationerna 
förstärker 
vantrivselfaktorernas 
negativa inverkan. 
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de faktorer som kan vara mer eller mindre betydelsefulla för trivseln beroende på kvaliteten 
på relationerna. Vill man maximera trivseln och därmed effektiviteten måste den 
grundläggande arbetsmiljön vara god. Att Goda relationer till kollegor minskar de negativa 
effekterna av vantrivselfaktorerna får inte uppfattas som en genväg och ursäkt för att inte göra 
något åt vantrivselfaktorerna. Först och främst måste vantrivselfaktorerna bekämpas och det 
primära syftet med mitt teoriförslag är att peka på vilka faktorer som arbetsgivaren bör 
fokusera på för att främja trivsel och förhindra vantrivsel.   
                        
En positiv effekt av Goda relationer är att de ökar sannolikheten för att personalen tar tag i 
eller rapporterar olika problem i god tid innan de hunnit bli allvarliga. Den goda 
kommunikationen som blir följden av Goda relationer ökar även sannolikheten för att viktig 
information sprids effektivt inom organisationen. Detta innebär också goda möjligheter till 
lärande i organisationen.    
 
En naturlig följd av mitt trivselresonemang är att det finns en hög korrelation mellan trivsel 
och god stämning på arbetsplatsen. Likaså finns det en hög korrelation mellan vantrivsel och 
dålig stämning på arbetsplatsen. Det primära orsakssambandet är dock att kvaliteten på 
relationerna avgör trivsel- eller vantrivselfaktorernas inverkan på trivseln.   
 
Friheten att välja grad av socialitet under arbetsdagen borde också kunna styra trivseln. De 
anställda får inte känna sig tvingade att vara sociala med varandra. Om spontan socialitet 
saknas riskerar skämten minska och spänningarna öka. Med detta synsätt blir det även viktigt 
att den positiva interaktionen är spontan och otvungen. Vidare tror jag att skämt ibland  
kollegor är ett socialt smörjmedel som ökar trivseln så länge ingen känner sig tvingad att vara 
med på skämten.  
 
För att återknyta till Maslows behovstrappa kan Goda relationer anses tillfredsställa 
grundläggande behov. Goda relationer kan anses anknyta till trappstegen Kontakt med andra 
och Uppskattning. Om man samtidigt antar att människan mår bra av positiv social interaktion 
kan Goda relationer anses vara avgörande för att trivas på arbetet. Goda relationer kan på 
detta sätt anses skydda mot ohälsa. Jag avser dock inte göra några vidare analyser av detta.    
 
Ett resultat av mina intervjuer är att individen själv ansågs ha ansvar för den sociala trivseln. 
Av detta följer att de själva hade ansvar för att upprätthålla Goda relationer. Detta innebär en 
intern attribuering vilket också går i linje med att de flesta uppgav sig trivas.  
 
Den externa attribueringen av problem kan också minska vid Goda relationer. Förklaringen är 
att om personalen känner personligt ansvar för att ta tag i trivselrelaterade problem ökar också 
sannolikheten för att de tar tag i dem i god tid.    
 
För att ta ett exempel på annan arbetstrivselforskning där Goda relationer är viktiga för 
trivseln väljer jag här Carina Siverts projektarbete Trivsel- och friskfaktorer i arbetslivet 
(2005). Hon finner att det är tre trivsel- och friskfaktorer som är helt avgörande för att må bra 
och trivas på arbetsplatsen.  
 

1. Bra stämning på arbetet/trivs med arbetskamraterna  
2. Balans mellan arbets- och privatliv samt socialt nätverk 
3. Öppet klimat där man törs säga vad man tycker 
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Här kan flertalet av faktorerna sägas anknyta till mitt teoriförslag. Faktor 1 och 3 är tydligt 
applicerbara på Goda relationer medan faktor 2 mer berör förhållanden utanför arbetet. 
Tilläggas ska dock att Siverts resultat gäller kvinnor inom den offentliga sektorn. Mina 
respondenter bestod huvudsakligen av män inom den privata sektorn. Gemenskap och Goda 
relationer framstår ändå som centrala faktorer för trivseln.  
 
Cook et al. (2004 sid. 150) skriver att anställda som trivs tenderar till att stanna kvar på sina 
jobb och att deras sociala positiva attityd främjar problemlösning, samarbete och stabila 
relationer. Vidare tror jag att personer som är lämpade för callcenteryrket är sociala och mår 
bra av att arbeta i grupp. Något som också torde gynna trivseln är att ha en grundläggande 
positiv inställning till tillvaron. Detta är något som borde ge ringar på vattnet i och med att ett 
positivt synsätt kan verka som ett socialt smörjmedel i personalgruppen. 
   
 
   
Vidare forskning och tillämpning av Relationstrivselmodellen  
Ett första steg i att validera min arbetstrivselteori blir att vidare undersöka innebörden i 
begreppet Goda relationer. Det behöver definieras ytterligare för att kunna valideras. Till att 
börja med kan man använda ett befintligt inventorium som mäter kvalitet på kollegiala 
relationer på arbetsplatser. Det är då viktigt att detta instrument verkligen mäter relations-
kvaliteten i den typ av personalgrupp som callcenterkommunikatörerna utgör. Finns inte ett 
sådant får ett eget utvecklas. När man sedan har tillgång till ett väl passande inventorium kan 
man pröva hur kvaliteten på relationerna påverkar trivsel- och vantrivselfaktorernas inverkan 
på trivseln och därmed hur väl min modell förklarar graden av arbetstrivsel hos individerna på 
en specifik arbetsplats.  
 
   Organisationsklimat 
För att utforska organisationsklimatets del i begreppet Goda relationer kan man göra en 
uppdelning i det affektiva samarbetsklimatet och olika normer som påverkar samarbets-
klimatet. Som en vägledning till att utforska min teoretiska modell kan Ekvall, Arvonen, & 
Nyström, (1987 sid. 130) resonemang om hur arbetstrivseln interagerar med arbetsklimatet 
användas:  
 
”Arbetstrivseln är en effekt av arbetsklimatet… Arbetstrivseln bestäms av den 
behovstillfredsställelse som individen får i och genom arbetet, dels av de anspråk och 
förväntningar på arbetet och arbetssituationen som han har…. Arbetsklimatet påverkar 
möjligheterna till behovstillfredsställelse men också anspråken och därmed inverkan på den 
enskildes arbetarens trivsel”.  
 
Dessa resonemang kan således ge ytterligare ledning till hur mitt begrepp Goda relationer kan 
utforskas. Detta kommer troligtvis visa sig innehålla flera faktorer som samverkar. Jag vill 
dock betona att det jag i första hand söker är ett generellt kvantitativt mått på relationskvalitet 
som kan appliceras på arbetsgruppnivå. Ett möjligt sätt att kvantifiera begreppet kan vara att 
dela in kvaliteten på relationerna på en skala med 1 till 10 där 1 – 5 är dåliga relationer och 6 
–10 är Goda relationer. När ett sådant instrument (skala) är utprovad kan man sedan försöka 
pröva min arbetstrivselteori. För att återknyta till arbetsklimatet finns det i Ekvall et al. (1987 
sid. 114) en förteckning på klimatdimensioner (variabler) som kan antas ingå ett kreativt 
arbetsklimat. Ekvall et al. talar bl a om Idéstöd, Lekfullhet – Humor, Debatt, Frihet och 
Arbetsro (för en komplett förteckning och beskrivning se Ekvall et al.). Dessa 12 
klimatdimensioner kan sägas sammanfalla med mycket av det jag redan tagit upp. I stort 
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handlar det om att kunna ta vara på varandras kompetens och kunna interagera utan onödiga 
konflikter. Det handlar även om att våga ifrågasätta varandra utan att uppleva risk för 
utfrysning av kollegor.   
 
   Socialt stöd 
Ytterligare något som skulle behöva prövas är hur begreppet socialt stöd är korrelerat med 
Goda relationer. Socialt stöd borde vara en viktig ingrediens i Goda relationer eftersom det 
ger en trygghet att kunna veta att kollegor finns tillgängliga som stöd om man skulle stöta på 
svårigheter i arbetet. Detta gör att den enskilda arbetaren är beredd att ta risker i det dagliga 
arbetet vilket anknyter till de klimatdimensioner som Ekvall et al. diskuterar. 
 
   Personlighet 
Ur ett personlighetsteoretiskt perspektiv anser man att människor besitter vissa fundamentala 
karaktärsdrag som är bestående och relativt stabila över tid. Dormann & Zapf (2001) nämner 
att upp till 35% av den individuella variationen i arbetstrivsel kan förklaras med relativt 
stabila personlighetsfaktorer. Även om jag inte har haft några ambitioner att mäta personlighet 
bör detta betraktas som en möjlig påverkansfaktor för arbetstrivsel. Det låter t ex inte alls 
orimligt att individer med en grundläggande positiv inställning till tillvaron också uppger sig 
trivas på arbetet. Arbetstrivsel har konstaterats ha samband med olika personlighetsfaktorer 
Som t ex individens grundläggande självuppfattning vilken har definierats av Judge, Locke, & 
Durham (1977). Begreppet självuppfattning står för självaktning, allmän självtillit, upplevd 
kontroll och låg Neuroticism (ett av Big Five traits). Ett av Big Five personlighetsdragen 
Conscientiousness har också visat sig påverka arbetstrivsel och arbetsmotivation (Demerouti 
,2006). Judge, Heller, & Mount (2002) finner i en metanalys att de som trivs får högt på 
Extraversion, Agreeableness och Conscientiousness men lågt på Neuroticism. Det är också 
rimligt att de individer som trivs också har en vilja dela med sig av detta. Dessutom är det 
troligt att dessa individer också har en vilja till positiv social interaktion. För en vidare 
diskussion om personlighetsfaktorer hänvisar jag till Felkällor/validitet. 
 
   Rättvisa  
I en intervju med Gunnar Aronsson i Psykologtidningen nr. 12/06 sägs att känsla av rättvisa i 
nya studier har visats vara viktiga för arbetstrivseln. Begreppet rättvisa är också viktigt för 
Goda relationer i personalgruppen. Detta skulle kunna visa sig vara en dimension av Goda 
relationer eftersom upplevelse av orättvisa torde leda till minskad vilja till samarbete. 
 
 
För att sammanfatta ovanstående så kan mina resonemang åskådliggöras med följande figur: 
 
Organisationsklimat             
Kreativt arbetsklimat                                                       Trivsel- och vantrivselfaktorers       
Socialt stöd                       →   Relationskvaliteten  →   positiva eller negativa       
Personlighet                                                                     inverkan på arbetstrivseln 
Känsla av Rättvisa       
 
Figur 3: Olika faktorers del av relationskvaliteten och därmed trivsel- och vantrivselfaktorernas 
inverkan på trivseln.   
 
 
Denna sammanställning kan tjäna som grund för vidare forskning om vad som ingår i 
begreppet Goda relationer och därmed påverkar trivsel- och vantrivselfaktorernas påverkan på 
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trivseln. Notera att jag inte har någon hypotes om de olika faktorernas inbördes styrka. Detta 
hänvisar jag till en vidare analys. 
 
En följd av min teoretiska modell blir att det är viktigt att fånga upp tecken på dålig stämning 
(dåliga relationer) i god tid. Detta för att förhindra de negativa synergieffekterna med 
vantrivselfaktorerna men även de uteblivna positiva synergieffekterna med trivselfaktorerna.    
 
Som tidigare nämnts syftar min teoretiska modell främst till att förstå hur de olika trivsel- och 
vantrivselfaktorerna samverkar med kvaliteten på relationerna. Det är dock viktigt att påpeka 
att oavsett hur väl tillgodosedda trivselfaktorerna än är bör Goda kollegiala relationer alltid 
uppmuntras.  
 
Att tillse att relationerna är goda kommer att ge stora vinster för arbetsgivaren. Först och 
främst är det lättare att få de anställda att uppskatta trivselfaktorerna och att bemöta 
vantrivselfaktorerna konstruktivt. Effektiviteten och välmåendet kommer också öka. En annan 
positiv effekt är att arbetarna får bättre möjligheter att utnyttja varandras kompetens.  
 
En arbetsgivare som vill öka trivseln och därmed effektiviteten behöver arbeta på 3 fronter. 
De behöver först och främst satsa på att bekämpa vantrivselfaktorerna sedan främja de Goda 
relationerna och sedan säkra trivselfaktorerna. Insatserna behövs således på alla tre områden. 
Beträffande generaliserbarheten till andra yrkesgrupper torde det gå att applicera mina 
resultatet även på andra liknande yrken där grupprestationer i öppna kontorslandskap är 
viktiga.  
 
 
 
Felkällor/validitet 
 
   Urval 
Jag börjar här med att allmänt resonera om mitt urval av respondenter. Det krävdes minst 3 
förutsättningar för att bli inkluderad som respondent i studien: De behövde ha åsikter om 
trivseln och arbetsmiljön, samt en vilja att berätta, och dessutom mod att våga uttrycka dessa 
åsikter. Förutom detta behövde de naturligtvis vara med på det planeringsmöte där den 
produktionsledande chefen frågade efter intresserade. De behövde ha möjlighet att gå ifrån 
den timme som intervjun tog. De kunde naturligtvis också känna sig tvingade att delta 
eftersom intervjuerna skedde på betald arbetstid. De kunde också känna visst tvång att vara 
tillmötesgående mot mig som intervjuare. Eftersom intervjuerna genomfördes på betald 
arbetstid kunde respondenterna naturligtvis också känna viss press att uppge att de trivdes 
bättre än de gjorde. Trots dessa möjliga felkällor uppgav respondenterna många relevanta 
vantrivselfaktorer vilket ökar validiteten i deras svar. Man kan också fråga sig vem som 
egentligen bäst vet vilka faktorer som ger vantrivsel? Är det de som vantrivs eller de som 
trivs? Ett faktum är att huvuddelen av de som undersöktes av Herzberg och även mina 
respondenter uppgav att de trivdes. Inte heller jag lyckades således undgå den positiva 
snedfördelningen. Detta anser jag dock inte utgöra något större problem eftersom 
respondenterna ändå gav rika och fylliga svar. De uppgav både trivsel- och vantrivselfaktorer 
och visade en vilja att diskutera hur dessa samverkade.  
  
    Generella  felkällor    
Man kan också fråga sig hur mycket av individens faktiska arbetstrivsel som trivselteorierna 
egentligen mäter. Att mäta vad som påverkar individens arbetstrivsel stöter på många 
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svårigheter och risken för felkällor finns alltid. Så enkla saker som respondenternas dagsform, 
skede i livet eller tidpunkt på dagen kan påverka deras svar. Det finns alltid en tendens till 
Selfserving bias som gör att t ex ansvaret för trivseln och därmed vantrivselfaktorerna blir en 
extern attribuering. Dessutom kan naturligtvis helt vanlig simpel tanklöshet påverka. Detta 
kan innebära att respondenterna beroende på tillfället säger det som faller dem in utan att ha 
någon större avsikt bakom det.   
 
   Personlighetsfaktorer 
Dormann & Zapf, (2001) har som tidigare nämnts kommit fram till att upp till 35% av den 
individuella variationen i arbetstrivsel kan förklaras med relativt stabila personlighetsfaktorer. 
Även om jag inte har haft några ambitioner att mäta personlighetens inverkan bör detta 
betraktas som en möjlig felkälla. Det låter t ex inte alls orimligt att individer med en 
grundläggande positiv inställning till tillvaron också uppger sig trivas på arbetet. Som tidigare 
nämnts har bl a personlighetsfaktorn Conscientiousness i Big Five teorin visat sig påverka 
arbetstrivsel och arbetsmotivation (Demerouti 2006). Det låter också fullt rimligt att de 
individer som trivs har en vilja att dela med sig av densamma. Detta kan göra att det är svårt 
att få de som inte trivs att dela med sig av sina åsikter. De kan ha svårt att finna detta 
meningsfullt.   
 
   Kognitiv dissonans  
Eftersom de flesta uppgav sig trivas kan man tänka sig att om de egentligen inte trivdes så bra 
ändå uppgav att de gör det för att reducera sin kognitiva dissonans. Faktumet att de stannar 
kvar trots att de inte trivs kan då göra att de rättfärdigar detta genom att tänka att arbetsplatsen 
är bättre än vad de faktiskt tycker. För att orka stanna kvar så kan de betona fördelarna med 
att stanna kvar på arbetsplatsen.  
 
   Social desirability 
En generell felkälla kan också sägas vara Social desirability, dvs att respondenterna ville 
framstå på ett socialt acceptabelt sätt. Att de flesta uppgav sig trivas är som tidigare nämnts ett 
vanligt resultat vid trivselmätningar. Anledningarna till detta kan vara att personalen är orolig 
för att stöta sig med överordnade eller uppfattas som konstiga eller avvikande. Det kan också 
finnas en norm på arbetsplatsen om att man ska säga att man trivs. Dock ska väl också 
tilläggas att normen också kan vara tvärt emot dvs att man ska säga att man inte trivs. 
Personalen kan då enas kring vantrivselfaktorerna och känna samhörighet kring detta.  
 
   Försäljningstaktik 
Under intervjuerna upplevde jag det ibland som svårt att få dem att prata om trivsel. Även om 
detta i regel löste sig efterhand kunde diskussionen några gånger tendera till att handla mer 
om försäljningstaktik. Detta anser jag dock ändå var relevant för deras trivsel. Jag tror också 
att de flesta människor inte är så vana vid att diskutera trivsel- och vantrivselfaktorer. De 
flesta har dock när de får tänka efter ett tag en ganska bra koll på hur väl de trivs.      
 
   Nya lokaler   
Ett resultat var att det inte var så lätt att få dem att prata om den rent materiella aspekten av 
arbetstrivseln. Jag fick ofta rent specifikt fråga om det som Herzberg kallar Hygienfaktorer. 
Generellt lade de själva inte så stort fokus på den fysiska arbetsmiljön. Anledningen till detta 
kan vara att de för ett och ett halvt år sedan flyttade in i nya fräscha lokaler. Detta gör att man 
kan fråga sig om Herzbergs hygienfaktorerna nu är uppfyllda? Jag tror inte detta utan väljer 
istället att breddar perspektivet till de ekonomiska effektivitetskraven för callcenterbranschen 
vilket behandlas under nästa stycke.     
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   Fritidens inverkan på arbetstrivseln 
En annan felkälla kan vara hur balansen mellan arbete och fritid var hos respondenterna. 
Deras så kallade vardagspussel kunde givetvis påverka hur de trivdes på arbetet. Jag ville på 
grund av etiska skäl inte ställa några fördjupande frågor till respondenterna om hur deras 
privatliv såg ut. Detta gör att det blir svårt att uttala sig om hur personliga förhållanden 
påverkade deras arbetstrivsel. Dock ska som tidigare nämnts sägas att de flesta uppgav att 
arbete och fritid påverkade varandra och att de inte levde enbart för jobbet.     
 
 
 
Callcenteryrkets existentiella villkor 
En anledning till att det finns brister i arbetsmiljön dvs. hög förekomst av vantrivselfaktorer 
kan som nämnts vara att callcenterbranschen pressas av ett grundläggande existentiellt 
effektivitetskrav. För att vara kvar på marknaden måste arbetet som bedrivs obönhörligen vara 
rationellt och effektiviserat. Klarar de inte detta riskerar de att tappa uppdragen till någon 
konkurrent. I ett samhällsperspektiv kan man se hotet om att uppdragsgivaren istället väljer att 
insoursa tjänsten. Anledningen till att uppdragsgivaren överhuvudtaget väljer att outsoursa 
tjänsten är att det antas bli billigare för dem och här kommer transaktionskostnaderna in i 
bilden. Kalkylen om vad det kostar att utföra telefoni- eller försäljningstjänsten visar till en 
början att det verkar bli billigare att outsoursa den. För att sedan övervaka att det verkligen 
blir billigare krävs callcenterföretaget på ständiga effektivitetsrapporter. Detta gör att 
callcenterarbetarna riskerar komma i kläm. Att fullt ut satsa på Motivationsfaktorer lönar sig 
helt enkelt inte. Det kommer också medföra att det alltid kommer finnas brister i form av 
framträdande vantrivselfaktorer. Det ska dock tilläggas att den värsta vantrivseln kommer att 
stävjas genom att Arbetsmiljölagstiftningen ser till de rent fysiska vantrivselfaktorerna dvs 
mina vantrivselfaktorer.      
 
 
 
Förslag på trivselhöjande åtgärder 
Då de flesta av respondenterna ansåg att ansvaret för den fysiska arbetsmiljön låg hos 
arbetsgivaren kommer jag här att huvudsakligen rikta mig till dem. På grundval av vad 
respondenterna under intervjuerna sa att de vill ändra på redovisar jag detta här. Det finns 
önskemål om följande förbättringar:  
 

• En personlig arbetsplats som får vara i fred över natten  
• Höj- och sänkbara bord  
• Avskärmningar mot störande ljud 
• Bättre genomarbetad kundstock för att minska mängden onödiga samtal 
• Bättre kontakt mellan dag- och kvällspersonal  
• Mer konsekvent ledarskap 
• Tillgång till mer information om produkten 
• Högre lön 

  
I övrigt följer mycket av det som skulle kunna förbättras de råd som ges av Hackman & 
Oldman. Faktum är dock att mycket av detta redan är uppfyllt. Det som skulle kunna 
förbättras beror huvudsakligen på vantrivselfaktorerna. Jag kommenterar här Hackman & 
Oldmans råd parallellt med mina resultat.  
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• Kombinera arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en meningsfull 
helhet, och så att de ger variation i arbetet. Variation finns i och med 
administrationen vilket kan ge en helhetsupplevelse.  

• Etablera naturliga arbetsgrupper som stimulerar en ägarrelation till 
arbetsuppgifterna. Sådana arbetsgrupper finns i nuläget genom projektgrupper. 

• Etablera klientrelationer så att individen kommer i kontakt med dem som ska ha den 
primära nyttan av arbetet. Detta är viktigt bland annat för god feedback. Här kan mer 
kvalitativ feedback från kunden behövas som komplement till den rikliga kvantitativa 
feedbacken. 

• Delegera uppgifter och ansvar för att stärka känslan av autonomi. Detta finns till stor 
del genom t ex administrativ variation. 

• Skapa system med god återkoppling så att individen kan lära sig om han gör ett bättre 
jobb, stagnerar eller blir sämre. Detta finns till viss del men som tidigare nämnts 
behövs mer kvalitativ feedback från kunden. 

 
Alla former av gemenskapshöjande åtgärder torde också vara viktiga. Att försöka fånga upp 
konflikter i personalgruppen i tid likaså. På det hela taget tror jag dock att respondenterna 
hade en god gemenskap och därmed också relativt Goda relationer till varandra.  
Förutom dessa råd hänvisar jag till det som sagts under Vidare forskning och tillämpning av 
Relationstrivselmodellen.  
 
 
 
Slutsatser 
Under den tid jag arbetat med denna uppsats har jag alltmer förstått att arbetstrivsel är ett 
svårfångat begrepp som kräver specifika teorier beroende på yrke och arbetsuppgifter. Det är 
svårt att hitta en generell arbetstrivselteori som kan tillämpas på alla yrken. Detta har dock 
inte varit min ambition utan den har som bekant främst varit att finna de faktorer som 
specifikt påverkar trivseln hos callcenterkommunikatörer. Jag tror att man specifikt måste 
inrikta sig på en viss yrkesgrupp för att få ett god bild av vad som påverkar trivseln.  
 
Kommunikatörernas arbetsmiljö har trots att förutsättningarna finns för att bygga upp det från 
grunden ändå vissa brister. Detta tycks vara ett oundvikligt existentiellt grundkrav för 
callcenterbranschen, och så kommer det troligen att förbli. Ett positivt fynd med detta arbete 
är dock att en så enkel faktor som Goda relationer till kollegorna kan vara väldigt viktig för 
trivseln. Något som också är bra med mina fynd är att en satsning på relationerna även ger 
upphov till ökad effektivitet. Eftersom Goda relationerna till kollegor tycks väga upp brister i 
vantrivselfaktorerna innebär det en viss en risk för att brister i vantrivselfaktorerna riskerar att 
inte bli tillräckligt uppmärksammade. I ett läge där det inte finns några som helst möjligheter 
att förbättra vantrivselfaktorerna så kan det dock ses som positivt att Goda relationer kan 
mildra lite av den negativa inverkan som kommer från vantrivselfaktorerna. Detta får dock 
som tidigare nämnts inte användas som ursäkt för att försumma vantrivselfaktorernas negativa 
inverkan och enbart lita på trivselfaktorernas positiva inverkan.  
 
En enkel anledning till att mina resultat inte visat sig stämma helt med de klassiska 
arbetstrivselteorierna är troligen att kommunikatörernas arbetsmiljö helt enkelt är annorlunda 
numera jämfört med hur den var då t ex Herzberg gjorde sina undersökningar. Det ska dock  
sägas att Herzbergs Tvåfaktor teori utgör ett väldigt funktionellt diskussionsunderlag för vad 
som påverkar arbetstrivsel. Även om villkoren för att trivas på arbetet har förändrats sedan 
Herzbergs tid har hans teori varit ett viktigt stöd för mig i denna uppsats.  
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Avsikten med denna uppsats har inte varit att lägga fram en färdig teori om arbetstrivsel utan 
mer handlat om att utgöra en grund för vidare forskning. Mer forskning behövs och en viktigt 
grund för detta är att utforska innebörden i de Goda relationerna.  
 
Helt klart är att en arbetsgivare som vill öka trivseln för sina anställda behöver sätta in 
insatser på alla tre områden. Denne behöver dels satsa på att bekämpa vantrivselfaktorerna 
och säkra trivselfaktorerna samt sist, men inte minst, se till att främja Goda relationer mellan 
de anställda. 
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Bilaga Intervjuguide 

 
 
Inledning 
1. Kort presentation (Namn + psykologlinjen T10) 
 
2. Kort om syfte: din syn på trivsel på arbetet och vad som finns eller saknas för att du ska 
trivas och må bra. 
 
3. Definition av arbetstrivsel, att man mår bra av det man gör på arbetet.   
 
4. Konfidentialitet (Informerat samtycke, ej identifierbara i rapporten.) 
 
5. Har du några frågor?   
 
 
Anställningstid, arbetstid, tidigare yrkeserfarenhet och ålder? 
 
Berätta litet om ditt jobb!  Vad är dina arbetsuppgifter?  
 
 

1. Trivs du på ditt nuvarande jobb? Graderad skala 1 -10? Gillar du ditt jobb? 
 
2. Har din trivsel varierat under den tid du arbetat här, och i så fall hur?  
  
4. Vad är trivsel i det här arbetet för dig? 
 
5. Vad är viktigt för att du ska trivas på arbetet? Trivselrekvisit? T ex  Socialt, stressnivå,  
    lön, arbetsinnehåll, arbetsredskap?   
 
6. Beskriv ditt jobb när du trivs!  
 
7. Beskriv ditt jobb när du inte trivs!  
 
8. Vill du ändra på något i din arbetsmiljö för att du ska trivas? 
 
9. Vems ansvar är det att se till att de anställda trivs? 
 
10. Påverkar din livssituation din arbetstrivsel? Och vice versa? 
 
11. Kan du styra över din trivsel? 
 
12. Lägger du upp ditt arbete på något speciellt sätt för att trivas bättre ? 
 
13. Hur ser du på balansen mellan arbete och fritid och vad värderar du högst?   
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Avslutning 
 
”Något som du vill lägga till?”/ ”Är det något som du tycker att jag glömt bort att fråga?” 
 
”Hur upplevde du intervjun?” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


