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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka förhållandet mellan 

organisationskultur och organisationsstruktur samt att försöka se vilken inverkan detta 

har på personalhantering, ledarskap och produktivitet. För att undersöka detta har 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts, och undersökningsobjekten har bestått 

av en finansavdelning samt en callcenteravdelning inom ett och samma företag. 

Tidigare forskning visar att organisationskultur är en viktig faktor när det kommer till 

att skapa samhörighet i en arbetsgrupp och även att få en arbetsgrupp att arbeta i linje 

med företagets mål. Forskning visar även att olika former av organisationsstruktur 

bidrar till skillnader i hur arbeten utformas, hur mycket ansvar som läggs på personalen 

samt hur arbetsuppgifter delegeras. Det beskrivs även hur företag som präglas av en 

struktur som ger personalen frihet under ansvar, ett stort mått av lyhördhet samt bra 

kommunikation, ofta har en mer delaktig och produktiv arbetskraft. De företag vars 

anställda blir mer kontrollerade i sitt arbete brukar i större utsträckning känna sig 

övervakade och misstrodda, vilket kan leda till missnöje gentemot företaget. Resultatet 

visar att det finns stora skillnader mellan avdelningarna både vad det gäller kultur och 

struktur. Finansavdelningen präglas av en kultur som är härledd ur företagets anda eller 

företagsfilosofi vilket bidrar till en god stämning och ett väl fungerande samarbete 

personalen och cheferna i mellan. Denna företagsfilosofi verkar dock inte ha fått fäste 

på callcenteravdelningen vilket har resulterat i att denna avdelning har skapat en egen 

kultur, vilken inte alls liknar den på finansavdelningen. Tydliga skillnader i ledarskap, 

så väl som stolthet och inställning till företaget bland de anställda, går även att utskilja 

avdelningarna i mellan.  

Nyckelord 

Organisationskultur, organisationsstruktur, management, ledarskap, företagsfilosofi, 

produktivitet 
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Inledning 

Då det dagliga arbetet utgör en stor del av många människors liv är det av stor vikt att detta 

arbete eller denna arbetsplats skapar förutsättningar för välbefinnande och meningsfullhet 

bland de anställda. Sådana förutsättningar kan ofta vara starkt sammankopplade med 

strukturella och kulturella faktorer. Hur väl ett företag implementerar sin kultur i 

organisationen och hur det utmynnar både i hur en ledare leder sina anställda och vad för 

strukturer som finns kan visa sig vara olika i ett och samma företag. Organisationskultur är ett 

sätt för ett företag att mobilisera värden och ritualer och är därmed en nyckelfaktor för 

engagemang och produktivitet hos de anställda (Thompson och Mchugh, 2009). Forskningen 

säger även att anställda i en organisation ökar sitt engagemang och sin produktivitet om de 

kan identifiera sig med företagets kultur och mål (Burns och Stalker, 1961).  

 

Hur ett företag bygger sin organisationsstruktur kan även påverka medarbetarnas sätt att 

arbeta och i denna studie belyses tre olika strukturmodeller. Den första är Webers 

byråkratiska modell som bygger på tydliga hierarkier, regelstyrd och väldokumenterad 

verksamhet samt specialistkunskaper. Denna modell fungerar enligt Weber bättre ju mer 

individen berövas sin integritet och frihet (Weber 1987). Den andra är det tayolistiska 

systemet som bygger på att arbetsuppgifterna för de anställda standardiseras och rutiniseras. 

Detta leder till att arbetsuppgifterna saknar mångfald och variation. Detta kan i sin tur leda till 

att arbetstillfredsställelsen blir låg samt att arbetet utarmas. Tanken med denna struktur är att 

utbildad arbetskraft och specialkompetens inte ska vara nödvändig vilket bidrar till att 

arbetskraften blir utbytbar (Thompson och McHugh, 2009). Den tredje modellen är, i motsats 

till de två föregående, Organiskt system och adhocracy som handlar om att de anställda själva 

får möjligheten att styra sitt arbete samt planera sin arbetsgång. Detta kan enligt Mintzberg 

(1979) leda till en ökad känsla av tillhörighet samt ett ökat engagemang bland de anställda. 

 

Våra förhoppningar är att i denna studie, med utgångspunkt ur ovan beskrivna teoretiska 

antaganden, få en inblick i hur ett globalt försäljningsföretag ställer sig till de kulturella och 

strukturella aspekterna inom organisationen. Vi hoppas även på att få en inblick i hur dessa 

faktorer kan kombineras med syftet att skapa förutsättningar för produktivitet och trivsel inom 

företaget.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förhållandet mellan organisationskultur- och 

organisationsstruktur ser ut. Om det finns likheter och/eller skillnader och i så fall hur det slår 

igenom i organisationen, samt att om och hur detta har en påverkan på ledarskapet.  

Frågeställningar  

 Finns det likheter och/eller skillnader i organisationskulturen mellan avdelningarna?  

 Finns det likheter och/eller skillnader i organisationsstrukturen mellan avdelningarna?  

 Hur återspeglas likheterna och/eller skillnaderna i organisationskulturen samt 

organisationsstrukturen och i så fall hur slår det igenom i organisationen.  

 Hur ser ledarskapet ut på respektive avdelning, skiljer det sig åt eller finns det 

likheter?  

Disposition 

Uppsatsen börjar med att vi sammanfattar undersökningens mål, syfte samt de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Vidare följer ett avsnitt om teori och tidigare 

forsning som ska introducera läsaren i vad en organisation är och gör. Detta innefattar 

beskrivningar av olika organisationsstrukturer, exempelvis det byråkratiska och det 

tayloristiska systemet, samt vilken påverkan dessa kan ha på en organisation. Vidare beskrivs 

innebörden av organisationskultur och vilken funktion denna har för en organisation samt för 

organisationens anställda. Härefter följer metodavsnittet där undersökningsdesignen 

redovisas, hur urvalet är gjort, hur vi gått till väga för att samla in empiri samt hur det 

empiriska materialet har analyserats. Här beskrivs även hur vi som forskare följt de 

forskningsetiska principerna som syftar till att säkerställa huruvida forskningen bedrivs på ett 

etiskt sätt. Följande avsnitt är resultatdelen där det empiriska materialet redovisas i sju olika 

teman. Dessa är arbetsmiljö, arbetsbelastning, förkunskaper och personliga egenskaper, 

ledarskap, uppskattning och belöning samt inställning till arbetet/företaget. Härefter följer 

analysen av resultatet där det empiriska materialet jämförs med teori och tidigare forskning. 

Detta följs av diskussion och slutsatser där analysen av det empiriska materialet diskuteras 

och sammanställs. Slutligen redovisas förslag på vidare forskning där vi redogör för vad vi 

själva anser skulle vara intressant att fördjupa sig i om vi fick möjligheten att utveckla denna 

studie. 
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Teori och tidigare forskning 

Att arbeta upptar en stor del av människans liv och det kan enligt Wilson (1999) utgöra en 

symbol för ett personligt värde, arbetet kan ge människan status och även ge möjligheter till 

utveckling samt att människan belönas i form av inkomst. Det kan även upplevas som en 

bestraffning eller ett enda långt lidande. Oavsett hur det är så påverkar arbete och en 

anställning våra liv. För att livet på en arbetsplats ska vara så drägligt som möjligt och 

förhoppningsvis ge upphov till produktivitet, är det intressant att se hur en organisationskultur 

och organisationsstruktur inom ett specifikt företag påverkar de anställda i det dagliga livet. 

Nedan följer en sammanfattning av aktuell tidigare forskning samt äldre generella teorier 

kring organisationsstruktur och organisationskultur. 

Vad är och gör en organisation?  

Organisationer består enligt Ahrne och Hedström (1999) av formella grupper med specifika 

och identifierbara individer. Organisationers kärnverksamhet är att skapa ett samordnat 

beteende och att ordna en fungerande struktur (Thompson och Mchugh, 2009). Vidare skriver 

forskarna att som anställd och därmed medlem i en organisation utsätts individen för olika 

former av ledning och kontroll. Trots att medlemmarna i en organisation är självständiga och 

handlingskraftiga så har organisationen eller företaget en ekonomisk och politisk makt som är 

av större omfattning än individernas. Holmbland och Brunsson (2002) skriver att om 

medlemmar i en organisation inte får möjlighet till att ta egna initiativ kan det finnas risk för 

att organisationen fungerar dåligt.  

Organisationsstrukturer  

Byråkrati 

De utmärkande dragen i den organisation som Weber kallar byråkrati är att organisationens 

struktur är hierarkiskt uppbyggd med klara positioner, har tydliga befogenheter och 

befattningsnivåer. Löne- och karriärstegar är fastställda och nerskrivna. Personer med 

bestämda kvalifikationer och utbildningar rekryteras snarare än att rekryteringar sker genom 

personliga kontakter. Beslut och ämbetsutövning baseras på skrivna dokument vilka också 

bevaras.  
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Weber menar att byråkratiseringen optimerar arbeten med individer som har en 

specialkunskap inom sitt område, som individen har förvärvat genom utbildning. Detta gör att 

positioner som individen arbetar inom blir förutsägbar. Det vill säga att vilken individ som 

helst med samma utbildning kan åta sig samma tjänst, här spelar personligheten ingen roll, ej 

heller är tjänsten beroende av vilken person som arbetar med ett fall vid en viss tidpunkt. 

Därmed menar Weber att byråkratin fungerar bättre ”ju mer den berövas sin mänsklighet” 

(Weber 1987: 74).  

 

Det sägs att Taylors vetenskapliga idéer angående den bästa ledningsformen ledde till en ökad 

byråkratisering. Hans ”scientific management” även kallad Taylorism utarbetade några 

grundläggande managementprinciper för att optimera arbetarnas sätt att arbeta (Thompson 

och McHugh, 2009). Då han utgick från att arbetarna på fabriksgolvet var lata, slöa och 

okunniga ansåg han att det var ledningens uppgift att organisera, klassificera samt reducera 

arbetsuppgifterna. De principer han utarbetade var: att utveckla en metod för varje 

arbetsmoment, vetenskapligt välja ut och utbilda arbetare, samarbete mellan 

företagsledningen och arbetare för att försäkra sig om att arbetet görs enligt den speciella 

metoden (Thompson och McHugh, 2009). Det var ledningens och chefens uppgift att planera, 

styra och kontrollera arbetet eftersom de hade kunskaperna i att maximera produktionen och 

effektivisera arbetsmomenten vilket Taylor ansåg att arbetarna saknade (Wilson, 1999).  

Denna utveckling ledde till att tanke och handling separerades och för att vem som helst ska 

kunna utföra ett arbete standardiserades och rutiniserades arbetsuppgifterna (Thompson och 

McHugh, 2009). Företagen behövde inte satsa på utbildad arbetskraft och arbetskraften kunde 

bytas ut, utan att kvaliteten på produktionen försämrades (Holmblad Brunsson, 2002). Även 

Taylor och Bain (1998), beskriver i sin studie om callcenter, hur arbetet kan liknas vid ett 

löpandebandarbete där det för de anställda inte finns något utrymme för att själva styra sitt 

arbete eller påverka de egna arbetsuppgifterna.  

 

Taylorismen lyckades forma en ledningsfilosofi som gick ut på att cheferna hade rätt att styra, 

bestämma och kontrollera, och det uppstod en ”vetenskaplig” konstruktion för chefernas 

status och suveränitet. Priset för denna byråkratiska utveckling ledde till att arbetarnas 

initiativ trycktes ner och kreativiteten sjönk vilket i sin tur ledde till ökad sjukfrånvaro och 

hög personalomsättning (Wilson, 1999).  
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Enligt Ahrne och Hedström handlar byråkratidiskussionen om förhållandet mellan människan 

och organisationen. Den bygger också på en tydlig separation i vad människor gör i sitt arbete 

och deras egna idéer och känslor. 

Holmblad Brunsson (2002) säger att medlemmarna i en byråkratisk organisation har 

accepterat att underordna sig sin chef och låter sig kontrolleras enligt bestämda regler.  

 

Organiskt system och adhocracy 

I motsats till det byråkratiska systemet finner Burns och Stalker (1961) i sin studie, en 

organisationsstruktur de benämner som organiskt system. Detta system fanns i teknologiskt 

komplexa företag vars omgivning krävde snabba förändringar och ständiga innovationer. För 

att företagen skulle överleva och utvecklas under dessa omständigheter tillämpade de ett 

organiskt system, vilket innebar mindre traditionella strukturer och funktioner än i den 

byråkratiska modellen. Det organiska systemet innebar att företagen organiserade sig genom 

decentraliserade informationscentraler och horisontella relationer det vill säga ett system 

byggt på nätverk snarare än hierarki (Thompson och Mchugh, 2009). 

Uppgifterna var flexibla på det sätt att anställda fick fatta egna beslut efter kunskap och 

kompetens (Ahrne och Hedström, 1999). Burns och Stalker (1961) betonade att i organiska 

system ökade individer sitt engagemang när de kunde identifiera sig med organisationens mål 

och dess kultur. Vidare beskrivs att företag som anpassade sig till omgivningen var mer 

framgångsrika (Thompson och Mchugh, 2009).  

Organiska system kallas även för adhocracy där Mintzberg (1979) i sin typologi beskriver 

denna organisationstyp för ett kunskapsintensivt arbete. I likhet med ett organiskt system har 

adhocracy strukturer varierande arbetsuppgifter och stort kommunikationsflöde t.ex. många 

möten.  

Organisationskultur 

Organisationskultur är ett sätt för ett företag att mobilisera värden och ritualer och är därmed 

en nyckelfaktor för engagemang och produktivitet hos de anställda. Vidare beskrivs att 

företagskultur kan få medarbetarna att arbeta för något som är mödan värt och utgör kärnan 

och kittet som binder medarbetarna samman (Thompson och Mchugh, 2009). Begreppen 

organisationskultur och företagskultur kommer att i denna uppsats ha samma betydelse. 

Alvesson (2009) vill tona ner olikheterna mellan dessa begrepp och använder dessa på ett 

överlappande sett. Vidare beskrivs att distinktionen mellan dessa begrepp kan enligt 
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författaren vara att företagskultur klassificeras mer som normer och värderingar och 

organisationskultur innefattar ett bredare fält.  

Enligt Kilmann (1985) kan en positiv kultur och dess inflytande på en organisation leda i en 

positiv riktning och även fungera tvärtom det vill säga i negativt rikting om kulturen är 

negativ. Därför beskrivs kultur som viktigt då den påverkar hur företag och organisationer 

fungerar. Den inverkar även på strategiska förändringar företaget gör likväl chefernas 

ledarskap. Den påverkar även hur chefer och anställda förhåller sig och samarbetar med 

varandra och hur medarbetarna samverkar med sina kunder. Kulturen inverkar även på hur 

kunskap skapas och delas, vidmakthålls och används (Alvesson 2009). Därmed säger 

författaren att organisationskultur är ett sätt att koppla ihop medarbetarnas handlingar via 

gemensamma uppfattningar och föreställningar. Vidare säger Alvesson (2009) att även om 

kulturen får stor uppmärksamhet och ses som viktigt, kan de högre chefernas medvetenhet 

sakna en djupare förståelse i hur människor och organisationer fungerar ur ett kulturellt 

perspektiv. Det vill säga att det är viktigt att cheferna förstår kulturen med dess möjligheter 

och fallgropar för att kunna navigera organisationen och dess medlemmar.  

 

Karreman och Alvesson (2004) menar att management och ledning främst går ut på att 

designa och övervaka arbetsprocesser i syfte att minimera arbetsbelastning. En annan uppgift 

är att reducera behovet av förkunskaper hos de anställda utan att det påverkar kvaliteten i det 

utförda arbetet. Vidare beskriver forskarna att ledarskap handlar om att ledaren är aktiv, 

delaktig och inflytelserik. De önskvärda följderna av detta är att de anställda följer ledaren i 

deras arbetsrelaterade handlande. Szulkin (1999) beskriver två ledarskapsmetoder vilka 

används i syfte att försöka säkerställa att de anställda arbetar i linje med 

företagets/organisationens mål. Den första metoden handlar om att kontrollera de anställda i 

det dagliga arbetet. Syftet med detta är att eliminera oönskat beteende bland de anställda. 

Detta kan jämföras med det tayloristiska systemet eller den weberianska synen på byråkrati. 

Den andra metoden handlar om att försöka motivera de anställda att agera efter samt följa 

företagets/organisationens mål. Enligt Ouchi (1980) är denna först nämnda metod inte optimal 

när det kommer till att få personalen att sträva efter företagets mål. Rebitzer (1993) menar att 

motivation bland de anställda är betydligt viktigare. Följer arbetsgivaren den första modellen 

finns det en risk för att personalen känner sig övervakade och misstrodda, vilket kan leda till 

en ökande negativ inställning till företaget. 
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Alvesson och Berg (1988) beskriver att begreppet företagsanda används i den 

företagsekonomiska debatten som referens till ett allmänt kvalitativt tillstånd hos företagets 

mänskliga resurser. Det verkar som att man här speciellt avser den positiva identifikationen 

med företaget, dess mål och de egna arbetsuppgifterna. Några begrepp som förknippas med 

företagsanda är: ledarskap, motivation, arbetstillfredsställelse, företagsstolthet, lojalitet och 

moral. I och med att företagsanda förknippas med ovanstående begrepp tolkar vi företagsanda 

som en vidare utveckling av företagskultur och kommer därför hädanefter sammankopplas 

med detta. 

 

När man studerar organisationsskultur fokuserar man på mekanismer som ligger bakom 

företagskollektivets världsbilder och den enskilda individen upplevelser kring denna kultur 

(Barnard, 1938). Detta kan enligt författaren ge utrymme för de anställda att göra skillnad 

även inom den egna gruppen, det vill säga vilka som anses tillhöra gruppen eller inte. Han 

menar att samverkan inte enbart sker mellan två individer utan att det även kan ske mellan 

gruppen och individen. Gruppen som en enhet skapar ett system av socialt handlade vilket 

påverkar individen. En påverkan som är så pass stark att de kan framtvinga psykologiska 

förändringar hos individen som annars inte skulle inträffa. Vidare säger Barnard (1938) att 

påverkan som sker i en riktning som gynnar det samverkande systemet utgör för gruppen en 

resurs, är detta inte fallet utgör det för gruppen en begränsning. Dessa sociala faktorer kan 

vara omedvetna och medvetna. Det medvetna systemet utgörs enligt Barnard (1938) av två 

olika tillvägagångssätt, det första är att inkludera individen i systemet och därmed uppmana 

denne att aktivt delta. Det andra tillvägagångssättet syftar till att styra individens handlingar 

då denna redan befinner sig i systemet. Detta kan både vara till för- och nackdel enligt 

Barnard (1938) då det beror på vad individen har för känslor kring systemet och dess 

innebörd.  
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Metod 

För att samla empiri till denna undersökning har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Detta innebär enligt Bryman (2002) att vi med hjälp av en intervjuguide, bestående 

av öppna frågor som berör de ämnen vi är intresserade av, försöker finna likheter samt 

skillnader i informanternas åsikter rörande intresseområdet. Anledningen till att just 

semistrukturerade intervjuer valdes istället för exempelvis strukturerade intervjuer är att det i 

semistrukturerade intervjuer finns större utrymme för öppna och fria samtal, samtidigt som vi 

som forskare har en tematisk mall att utgå ifrån. Dessa mer öppna samtal gör det möjligt för 

informanterna att på ett öppet och mer utförligt sätt beskriva samt reflektera kring de frågor 

som behandlas. Man kan även tänka sig att det under intervjuernas gång framkommer 

intressant information rörande teman som inte inkluderades vid utformningen av 

intervjuguiden. Semistrukturerade intervjuer möjliggör alltså för forskaren att utvidga 

intresseområdet i och med intervjuernas gång (Aspers, 2007). I och med att målet med detta 

arbete är att med hjälp av informanternas gemensamma åsikter försöka få en grundläggande 

förståelse kring samt försöka närma oss essensen av ett givet fenomen är detta arbete av en 

fenomenologisk karaktär (Creswell, 2007). Intervjuguiden som används under intervjuerna 

har delvis utvecklats utifrån studiens grundläggande frågeställningar, men även utifrån 

teoretisk förförståelse, vilket gör utgångspunkt i denna studie delvis deduktiv.  

Anledningen till att vi delvis valde att utgå från våra frågeställningar är att det skänker 

undersökningen en högre grad av validitet då vi under undersökningens gång inte behöver 

reflektera kring om vi verkligen undersöker det vi utger oss för att undersöka (Repstad, 2007). 

Design 

I denna studie har en komparativ undersökning mellan två olika avdelningar inom ett och 

samma företag gjorts. Förhoppningarna var att få tag på två avdelningar med helt skilda 

funktioner i syfte att undersöka hur och om kulturen och strukturerna varierade mellan 

avdelningarna samt hur detta påverkar produktiviteten och arbetsmiljön.  

Då detta är ett stort företag med många avdelningar valde vi att kontakta företagets HR- 

avdelning för att få hjälp att välja ut två lämpliga avdelningar att studera. Dessa avdelningar 

blev en finansavdelning samt en callcenteravdelning. De hjälpte även oss att få tag på 
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passande informanter från respektive avdelning. När detta urval gjordes försökte vi få en 

spridning i både ålder, senioritet, arbetsuppgifter och yrkeserfarenhet i hopp om att få en så 

bred insyn i företaget som möjligt. På finansavdelningen valdes fyra informanter ut, två män 

och två kvinnor i åldrarna 30-50 år och på callcenteravdelningen valdes fyra informanter ut, 

samtliga kvinnor i åldrarna 19-35 år. Anledningen till att inga manliga informanter ifrån 

callcenteravdelningen intervjuades var att kvinnor var starkt överrepresenterade på denna 

avdelning. Eftersom vi fick hjälp av HR- avdelningen att välja ut våra informanter kan vi inte 

vara säkra på hur representativt vårt urval egentligen är. Detta då HR- avdelningen kan ha haft 

en baktanke med urvalet, och valde informanter som skulle tjäna deras intressen.  

Presentation av företaget  

Företaget vi valt att studera är ett globalt företag som säljer branschledande produkter och 

lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch. De marknadsför och säljer även konsument 

produkter och lösningar inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och 

enskilda fackhandlare. Företaget har cirka 400 anställda som är fördelade på ca 10 

övergripande avdelningar, var och en med sin specifika funktion. Huvudkontoret är beläget i 

Stockholm och det är på denna plats majoriteten av företagets olika avdelningar har sitt 

hemvist. Det finns även avdelningar som opererar ifrån andra orter, exempelvis Helsingborg 

och Malmö.  

 

Företaget har en speciell och stark företagsfilosofi som syftar till att inkludera samtliga 

medarbetare i en samverkan samt att alltid vara lyhörda gentemot, såväl sina anställda som 

sina kunder och sin omvärld. Företagets syfte är att applicera detta, både på sättet de göra 

affärer, men även på hur de behandlar sin personal och inkluderar dem i 

företagsverksamheten. 

Datainsamling 

För att få tag på informanter kontaktades, som ovan nämnts, HR- avdelningen på det företag 

som valts att studera. I samråd med dem valdes åtta personer ut som ansågs vara lämpligast att 

intervjua. Detta för att få en så bred insyn i företaget som möjligt. Intervjuerna genomfördes 

vid tre olika tillfällen. Dessa tillfällen var 2011 (04/14) (04/15) (04/18) och intervjuerna var 

mellan 30-45 minuter långa. Anledningen till att vi inte genomförde samtliga intervjuer i följd 

var att vi i mellan intervjuerna ville transkribera och koda materialet i syfte att försöka hitta 



 

10 

 

nya koder/teman, vi tidigare inte tänkt på, för att kunna inkludera dessa i följande intervjuer. 

Vi valde att fokusera på en avdelning vardera då intervjuerna genomfördes. Anledningen till 

detta var att vi ville få så djupgående förståelse för samt insikt i de enskilda avdelningarna 

som möjligt vilket möjliggjordes i och med denna fördjupning. 

 

Då vi utförde våra intervjuer försökte vi förhålla oss till intervjuguiden på ett flexibelt sätt. 

Anledningen till detta är att de deltagande informanterna arbetar på olika avdelningar och har 

olika arbetsuppgifter vilket kan leda till att deras åsikter samt även deras sätt att tolka och 

svara på frågorna kan variera. Av denna anledning valde vi att anpassa oss till informanterna 

under intervjuernas gång, då det som Bryman (2002) menar, hjälper oss som forskare att 

lägga tonvikten vid hur intervjupersonerna uppfattar frågorna.   

Samtliga intervjuer genomfördes i ett tyst avskilt rum som tillhandahölls av företaget och var 

beläget i företagslokalen. Vi ansåg att detta var lämpligt då informanterna deltog i 

intervjuerna under arbetstid och i och med detta inte hade tid att förflytta sig till annan plats. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades noggrant samma 

dag som intervjuerna genomförts. Anledningen till detta var att vi ville bearbeta det empiriska 

materialet medan intrycken från intervjuerna fortfarande var färskt.  

Analysmetod 

När vi analyserat det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning har vi 

ur materialets helhet sorterat ut olika teman. Detta beskriver Halvorsen (2003) som en 

helhetsanalys. Enligt Repstad (2007) går kvalitativ forskning ut på att beskriva helheter och 

inte enskilda variabler. Tanken med detta var att urskilja likheter och skillnader i 

informanternas svar samtidigt som helheten och sammanhållningen i informanternas svar 

bibehölls så intakt som möjligt. De teman som framställdes ur det empiriska materialet har 

sedan använts för att utforma undersökningens resultat och kommer att redovisas i 

inledningen av resultatdelen. Då de flesta av dessa teman är sammankopplade kommer 

analysen inte vara uppdelad efter dessa teman, utan istället sammanskrivas i syfte att visa på 

hur många av dessa teman som är sammankopplade. 
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Resultat  

Efter att vi transkriberat intervjuerna och kodat dessa kunde vi utkristallisera ett antal teman 

som informanterna på både callcenteravdelningen och finansavdelningen gemensamt tycktes 

lägga stor vikt vid. Dessa teman var: 

 Arbetsmiljö både den fysiska och den psykosociala  

 Arbetsbelastning 

 Förkunskap och personliga egenskaper 

 Ledarskap 

 Uppskattning och belöning  

Då vi kodade empirin från finansavdelningen utkristalliserades även ett sjätte tema som inte 

på samma sätt gick att hitta i empirin från callcenter avdelningen och detta tema var: 

 Inställning till arbetet/företaget 

Nedan presenteras resultatet för de båda avdelningarna separat efter de ovan nämnda 

tematiska uppdelningarna. Vi har valt att styrka resultatet genom att använda oss av många, 

från informanterna, direkta citat vilket bidrar till att informanternas egna ord på ett tydligt sätt 

framhävs.  

Resultat callcenter 

Den fysiska arbetsmiljön 

Samtliga informanter beskriver sin fysiska arbetsmiljö som mindre bra då rummet den arbetar 

i är litet och trångt samt dåligt ventilerat. Informanterna beskriver hur det i den trånga lokalen 

ofta är en hög ljudvolym samt att den dåliga ventilationen i rummet orsakar trötthet, speciellt 

på eftermiddagarna. 

 

Informant 1: “Vi har ju ett ganska litet instängt rum så det är ganska dålig luft och 

ganska dåliga stolar och så men vi har i alla fall höj och sänkbara skrivbord, det är 

ganska hög ljudnivå”. 
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Informant 2: “Det är ett ganska litet rum så det är ganska dålig luft och så, så man 

är alldeles trött på eftermiddagarna”. 

Informanterna beskriver även hur förutsättningarna för att genomföra ett bra arbete inte är 

optimala då datorer som tillhandahålls denna avdelning är mycket långsamma. Informanterna 

menar att detta bidrar till en minskad effektivitet, speciellt i det arbete som berör direkt 

kundkontakt. Anledningen till detta är att personalen behöver snabb tillgång till information 

på ett effektivt sätt samtidigt som de pratar med kunderna i telefonen. Informant 4 beskriver 

hur detta ökar arbetsbelastningen samt hur avdelningen skulle kunna bli betydligt mer 

produktiva om de fick bättre tekniska förutsättningar.  

 

Informant 2: ”Ja alltså på våran avdelning är det ju viktigt tycker jag att man har 

bra datorer och att tekniken fungerar och så, det kanske den inte riktigt gör dag. Det 

kan ta ganska lång tid och så, man sitter ju mycket och bara väntar på att datorn 

ska jobba klart så mycket tid försvinner ju där. Det är ju ett ganska stort problem 

om man sitter på frontline eller så om man sitter med en kund”. 

 

Informant 4: “Dator systemet, det är jätte långsamt, det tar tre minuter att göra 

vissa saker och så ska saker skötas såhär (klick klick med fingrarna) så det går 

liksom inte. Arbetsbelastningen blir tyngre absolut vi skulle kunna göra det vi gör på 

mycket kortare tid och vi skulle kunna slappa mer hahhaa, nä men vi skulle kunna 

bli mycket mer produktiv”. 

Den psykosociala arbetsmiljön 

Informanterna beskriver att de i regel trivs med de mellanmänskliga relationerna inom 

avdelningen men att det är en ganska speciell stämning samt en ganska hård intern jargong. 

Det beskrivs även hur de anställda i regel inte störs av detta men att det för utomstående och 

nyanställda kan vara svårt att ta till sig och känna sig bekväm med denna.  

 

Informant 1: “Alla hjälps åt det är ju faktiskt så, vi älskar att slå ihjäl med samma 

varma själ, jargongen är ganska rå hos oss men den är hjärtligt så jo jag tycker att 

det är ett team”. 

Informant 3: “Ja alltså det är ju en ganska hård jargong, alltså vi som kommer 

överense har ju jobbat tillsammans ganska länge och känner ju varandra bra och 
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så, så det kan ju va en ganska hård stil emellan oss och så, så kommer det nya 

människor utifrån så är det nog inte så lätt att passa in”. 

 

Då informanterna blir tillfrågade vad de tycker är viktigast för att de ska trivas på sin 

arbetsplats anser alla att god stämning mellan kollegerna är det absolut viktigaste.  

 

Informant 4: ” Kollegerna överlägset och arbetsstämningen är det absolut 

viktigaste. Trivs man inte med dem man jobbar med så spelar det ingen roll vart 

man jobbar tycker jag”.   

 

Informanterna beskriver hur detta är någonting som stundtals finns på avdelningen men 

stundtals inte samt hur detta är avgörande för huruvida arbetsdagen blir “bra” eller inte. Vad 

som beskrivs som avgörande för vilken stämning som infinner sig i gruppen är enligt 

informanterna vilka som är på plats och arbetar just den dagen.  

 

Informant 1: “Det finns vissa personer som drar ner hela gruppen och hela 

stämningen som gör att det inte är så roligt vissa dagar. Dom är allmänt negativa 

och det smittar av sig på hela gruppen och det blir en tryckt stämning. Det blir en 

mycket hårdare jargong liksom och den tror jag inte att alla uppskattar”. 

Informant 2: “När en av dem är borta så märks det och då skojas det mer friskt och 

blir högre i tak helt enkelt. Det kan vara grövre skämt men det är fortfarande skämt 

och inte på allvar”. 

Arbetsbelastning 

Samtliga informanter beskriver arbetsbelastningen på callcenteravdelningen som mycket hög. 

Det beskrivs hur avdelningen upplevs som underbemannad trots att avdelningen är fulltalig. 

Informanterna menar att dem tack vare detta ofta känner sig stressade. 

 

Informant 1: ”Där jag sitter är det ju inte så jättefarligt men på Frontline och 

Backoffice har dom jättemycket att göra. Backoffice och callcenter det är dom som 

gör mest jobb på minst personal också”. 

Informant 3: ”Vi är för underbemannade, vi är alltid för få även om alla är där, 

plus att det ofta är folk borta. Då blir man så himla stressad av det bara”. 
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När informanterna pratar om hur själva arbetet och arbetsrutinerna ser ut beskriver de hur det 

finns en färdig mall för hur arbetet ska utföras, speciellt gällande de arbeten som rör direkt 

kundkontakt. Denna mall används dock enbart i undantagsfall då många kunder har speciella 

önskemål, vilka i sin tur skall uppfyllas med hjälp av nya fasta mallar. Samtliga informanter 

beskriver detta som en av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen till det negativa då 

dem i förväg inte vet vilken service eller vilka tjänster som de enskilda kunderna förväntar 

sig. 

 

Informant 1: ”Att rutinerna ändras och att man inte alltid vet att det man sa igår 

stämmer imorgon, det tycker jag inte om. Alltså det finns fasta rutiner med många 

undantag, vilket gör att det är väldigt svårt. Det gör att man inte kan ge raka svar 

och för man vet faktiskt inte och måste alltid dubbelkolla”. 

 

Informant 4: “Att det finns otroligt mycket undantag hela tiden ska vi göra olika 

med olika kunder så det finns liksom ingen struktur för hur vi ska behandla allihopa 

utan det kastas hit och dit och man ska ha allt i huvet och man behöver typ en 

mindre hårddisk för att hänga med på alla turer. Så det finns liksom ingen struktur 

egentligen. Eller det finns en struktur men den följs inte”. 

 

Anledningen till att ett flertal kunder kräver specialbehandling är enligt informanterna att 

försäljarna på företaget är mycket måna om att tillgodose kundernas olika behov vilket i vissa 

fall innebär att skräddarsydd service gentemot kunden krävs. Det är dock inte försäljarna som 

i huvudsak tar hand om denna service, utan denna uppgift läggs till stor del på 

callcenteravdelningen. Informanterna berättar hur bland annat detta bidrar till att 

callcenteravdelningen känns samt ses som en företagets slaskhink. Detta yttrar sig även på 

andra sätt. Det beskrivs hur personal vars tjänster försvinner vid eventuell omorganisation ofta 

blir tvångsförflyttade till callcenteravdelningen.  

 

Informant 1: ” Våran avdelning är ju lite slasktrattsavdelning det dom inte vet var 

dom ska göra av, det dumpas på våran avdelning vilket gör att vi har hög 

arbetsbelastning och för lite personal”. 
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Informant 2: ” Fast jag tror att dom flesta andra på företager inte riktigt vet vad vi 

gör och tror att vem som helst kan göra det. Det är lite sopstation så… När det är 

någon över så slänger dom in den personen här på våran avdelning. Ja alltså om 

det har varit omorganisation och så har dom bara stoppat in folk som inte alls vill 

va där över huvudtaget”. 

Förkunskaper och personliga egenskaper 

Informanterna från callcenteravdelningen menar att någon specifik förkunskap inte krävs för 

att bli anställd på denna avdelning. Informanterna beskriver istället att den kunskap som 

behövs för att klara av jobbet erhålls på plats av kolleger som tidigare arbetat med dessa 

uppgifter. Samtliga informanter menar att detta inte är tillräckligt då den genomgång som 

tillhandahålls vid anställning är alldeles för kort vilket gör att informationen blir mycket svår 

att ta till sig. Detta medför enligt informanterna att den kunskap som krävs för att kunna lösa 

specifika uppgifter och situationer ofta måste läras in i och med att dessa situationer 

uppkommer. 

 

Informant 2: ”man lär sig av varandra. Man kan ju fråga teknikerna och så, så det 

är mycket man får ta reda på själv. När jag började fick jag ju gå nån timme eller så 

men en som jobbade här och kunde och så, så men det är så mycket intryck så man 

kommer ju liksom inte riktigt ihåg. Så det är väll nånting som jag personligen skulle 

vilja göra, så man kan mycket mer om det man snackar om liksom. I början kan man 

ju i princip ingenting”. 

 

Då informant 4 får frågan huruvida hon anser att detta system fungerar svarar hon: 

 

Informant 4: ”Nä för att man får ju reda på det man behöver just när man måste 

släcka bränderna men man får inte helheten”. 

 

Vad som framstår som mer viktigt än förkunskaper är vissa personliga egenskaper och 

attribut. Några av dessa egenskaper som framhävs av informanterna är: servicemedvetenhet, 

förmåga att ”ha många bollar i luften”, men framför allt att ha ”skinn på näsan”. Anledningen 

till detta verkar vara dels den stundtals hårda jargongen, men även att kunderna ofta kan utsätt 

personalen för hård psykisk press.  
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Informant 1: ”Nä men när folk kommer och försöker lasta på en ännu mer jobb 

måste man kunna säga att nu räcker det jag har tillräckligt att göra, jag hinner inte. 

Man måste kunna säga ifrån och ha lite skinn på näsan”. 

Informant 2: “Ja absolut, är man liten och blyg och tar åt sig så skulle man nog inte 

klara sig speciellt länge. Jag tror att det där viktigast egentligen, att man har 

ganska mycket skinn på näsan och inte tar åt sig för mycket. Det är nog svårt att 

komma in om man är liten och försiktig och så”. 

 

Ledarskap 

Informant 1 beskriver hur viktigt det är, under de rådande arbetsförhållandena, att ha en chef 

som konsekvent kan agera ur efter varje given situation och på ett konkret sätt leda gruppen i 

arbetet. Informanten beskriver dock att detta är något som inte finns i dagsläget.  

 

Informant 1: ”Han är den som kan minst på avdelningen. Att man inte agerar ut 

efter situationen eller ännu värre att man agerar på olika sätt vid samma sorts 

situation vid olika tillfällen, det är inkonsekvens för mig. Och det går ju lite hand i 

hand med bristen på rutiner också”. 

 

Även informant 2 beskriver att det finns brister i ledarskapet på avdelningen samt att det inte 

finns någonstans att vända sig om det uppkommer svårigheter i arbetet. Informant 3 beskriver 

i sin tur hur chefen själv inte följer de reglemente som finns på avdelningen samt hur han ofta 

är fysiskt frånvarande. 

 

Informant 2: ”för man har ju ingenstans att vända sig om man inte kan för att vi 

som sitter där kan ju mest och när vi inte kan så har man ingenstans att vända sig. 

För nu så vet ju inte chefen vad vi bör göra och inte bör göra”. 

Informant 3: ”Jag tycker att han är en dålig förebild Han säger en massa saker som 

vi ska göra men han gör det inte själv. Förut så vare det där med tiderna, medan 

han kunde jobba hemifrån och springa omkring på möten och så som det verkade 

som att han inte gjorde. Och han är lite såhär…. Han vänder kappan efter vinden 

och flyttar problemen”. 
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Uppskattning och belöning  

Informanterna beskriver hur personlig uppskattning eller kompensation för ett bra utfört 

arbete inte är någonting som vanligtvis visas eller ges på avdelningen bortse från enstaka 

tillfällen då personalen tvingats arbeta övertid. Det beskrivs även hur lönen är mycket dålig 

och enligt informanterna inte ens marknadsmässig. Utöver grundlönen finns det dock ett 

bonussystem som baseras på en rad olika faktorer. Detta system beskrivs dock som mycket 

krångligt och informanterna har själva svårt att redogöra för hur det egentligen fungerar. 

 

Informant 1: ”för att vara rent krass så sitta och göra allt det vi gör för en lön som 

är rent utsagt extremt dålig lön som dom säger är marknadsmässig men inte är det, 

vi ligger tusenlappar under”. 

Informant 3: ”Vi har ett bonussystem men jag vet knappt hur man påverkar det asså 

det är extremt konstigt och har aldrig blivit tydligt förklarat”. 

Intervjuare: Känner du att du får någon personlig uppskattning då om du gör ett bra jobb? 

Informant 4: ”Näää det har jag nämligen haft en diskussion om med min chef i 

fredags. Jag tycker att det borde vara mycket mer sånt”. 

 

Resultat Finans  

Den fysiska arbetsmiljön 

När informanterna på finansavdelningen ombedes beskriva sin arbetsmiljö läggs mycket lite 

fokus på den fysiska arbetsmiljön. En av informanterna beskriver hur viktigt det är med väl 

fungerande teknik för att arbetet ska kunna genomföras på ett effektivt och smidigt sätt. 

Informanten visar dock inga tecken på att vara missnöjd med detta. Det beskrivs även av en 

annan informant hur det stundtals kan vara lite sorligt i arbetslokalen, men att det alltid finns 

tysta och lediga rum dit man kan ta sin tillflykt om man är i behov av lugn och ro.  

 

Informant 4: ”på kontorsmiljön så väsnas det lite mycket men vi sitter nog bäst ändå 

längst bort i änden och att det finns möjlighet till andra rum som man kan sitta i om 

man vill dra sig undan och vill vara i fred”. 
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Den psykosociala arbetsmiljön 

Samtliga informanter beskriver finansavdelningen som en mycket kamratlig avdelning där 

alla hjälps åt och samarbetar. Det beskrivs hur man som personal på finansavdelningen kan 

vända sig till vem som helst för att prata om antingen arbetsrelaterade frågor eller om man så 

vill prata om privata personliga saker.  

 

Informant 1: ”som sagt man kan prata med varandra man kan prata om jobbet med 

problem som uppstår att man kan hjälpa med det ena och det andra, ja och man kan 

prata om privata grejer och få förståelse”. 

 

Det beskrivs även hur just detta, att man kan be vem som helst om hjälp när det behövs och 

att man inte behöver skämmas för att be om hjälp, bidrar till att det känns roligt att komma till 

jobbet på dagarna 

 

Informant 1: ”Jag måste säga att det verkligen känns bra och jag trivs verkligen det 

gör jobbet faktiskt roligare när man vet att man får hjälp när man behöver det”. 

 

Informant 3 menar att denna öppenhet/kamratlighet finns spridd över hela företaget samt hur 

den hierarkiska dimensionen är mycket liten inom hela företaget. Det beskrivs hur man inte är 

socialt låst till sin arbetsgrupp, utan att vem som helst kan ställa sig och prata med företagets 

VD i kopieringsrummet utan att det ses som något konstigt. Detta är något som informanten 

upplever som ovanligt, speciellt om man gör en internationell jämförelse.  

 

Informant 3: ”jag tror att alla kan skriva under på, att det inte finns så mycket 

hierarkier man kan prata med VD vid kopieringsapparaten eh, det är inte så vanligt 

i utlandet t ex England och USA”. 

Arbetsbelastning och ansvar 

Informanterna på finansavdelningen beskriver hur de, som många andra anställda inom 

serviceinriktade yrken, är tvungna att hålla sina deadlines. Informanterna beskriver dock hur 

det är upp till dem själva hur de lägger upp sitt arbete så länge de blir klara i tid. Informant 1 

beskriver exempelvis hur hon sällan känner press utifrån, exempelvis från chefer, att hon bör 

prestera mer men att hon istället själv sätter höga krav på sig själv.  
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Informant 2: ”Chefen är tydlig med att jag ska hinna göra mina arbetsuppgifter 

inom en tidsram och hur och när jag gör det får jag bestämma själv”.  

Informant 1: ”nej, det har jag inte snarare att jag sätter egen press på mig, jag är 

en person som är ansvarsfull och tänker på ja, att jag är en lojal person till mig 

själv och till företaget, jag försöker att tänka att även om jag jobbar mindre så tar 

jag igen det”. 

 

Även informant 1 beskriver att det finns en känsla av tillit, frihet och förtroende i gruppen. 

Informanten beskriver hur arbetsplaneringen är upp till var och en, så länge men sköter sitt 

jobb och håller sina deadlines. Detta bidrar dock inte till att de anställda känner sig ensamma 

eller utsatta i sin arbetssituation då det alltid finns någon att vända sig till om det uppstår 

arbetsrelaterade problem som den enskilda arbetaren inte kan lösa själv.  

 

Informant 1: ”Att känna att så länge jag gör ett bra jobb och visar resultat och att 

jag sköter det jag ska så är det ingen som kontrollerar eller att jag inte behöver 

rapportera vad jag gör på min arbetsdag utan att jag känner att jag har förtroende, 

samtidigt som jag måste känna att när jag behöver hjälp eller stöd så står chefen vid 

min sida vilket jag känner att jag har, att chefen backar upp mig så att jag inte 

hamnar i en svår situation att jag inte känner att jag står ensam i blåsvädret”. 

 

Enligt informanterna är just denna känsla av förtroende och möjligheterna att planera sitt eget 

arbete samt möjligheterna att styra och utveckla de egna arbetsuppgifterna några av de 

faktorer som bidrar mest till att de trivs på sin arbetsplats och uppskattar sitt arbete.  

 

Förkunskaper och personliga egenskaper 

Samtliga informanter från finansavdelningen berättar att de har någon sorts eftergymnasial 

utbildning relaterad till den tjänst de har på företaget. Samtliga beskriver även hur de tidigare 

haft arbeten som inkluderade arbetsuppgifter snarlika de arbetsuppgifter de har idag. Detta 

kan ses som en indikation på att det krävs ett visst mått av förkunskap för att klara av de 

arbetsuppgifter som innefattas i dessa tjänster. Informant 2 lägger exempelvis tonvikt på hur 

viktigt det är att var och en har den kunskap som krävs och är duktiga på det de gör. 
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Informant 2: ”sen är det ju ren kunskap, att kunna sitt yrke att veta vilka lagar och 

regler som gäller och vad man får göra och inte göra och hantering av olika 

processer”. 

 

Bortsett från dessa grundläggande kunskaper lägger informanterna vikt vid att ha viljan och 

förmågan att ta egna initiativ och inte vänta på att bli delegerade arbetsuppgifter eller 

ansvarsområden samt att ha en vilja att försöka lösa de problem som kan uppkomma.  

Informant 3 beskriver i sin tur hur viktigt det är att ha en god analytisk förmåga samt på ett 

effektivt sätt kunna se sin egen roll i arbetsprocessen. Anledningen till detta är att det finns 

många olika önskemål från både chefer och kunder vilket kräver ett visst mått av flexibilitet.  

Det är med andra ord viktigt att förstå hur företaget fungerar för att därigenom kunna 

prioritera arbetet efter de olika önskemålen. 

 

Informant 3: ”till därför måste man kunna prioritera för det kommer många 

önskemål från alla håll och då måste jag kunna göra en bedömning, vad är det som 

är viktigt och primärt i detta fall och hur och vem ska jag hjälpa”. 

Ledarskap 

Enligt informanterna på finansavdelningen är ledarskap bland det absolut viktigaste 

faktorerna för att avdelningen ska fungera på ett bra sätt. Vad som i detta fall beskrivs som 

bra ledarskap är exempelvis faktorer som frihet under ansvar, tillit gentemot de anställda, 

förmåga att lösa problem tillsammans med övrig personal samt att ledningen visar personalen 

uppskattning. 

Informant 2 beskriver hur det viktiga inte ligger i huruvida chefen är mer sakkunnig än vad de 

övriga anställda är. Tonvikten läggs istället vid chefens inställning och vilja att hjälpa/stötta 

de anställda vid svåra arbetssituationer samt alltid stå på de anställdas sida. 

 

Informant 2: ”Sen är det inte alltid så att chefen ska ha en större sakkunskap att jag 

alltid ska kunna ställa en fråga så att han eller hon ska kunna veta svaret så behöver 

det inte vara utan man kan ju alltid ta reda på svaret tillsammans, framförallt är det 

stödet i att våga fatta beslut som kanske går fel men att veta att har jag gjort det 

med så bra grunder jag kan så kommer chefen att backa mig”. 
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Det beskrivs även hur känslan av att ha tillit från chefen ökar de anställdas självförtroende 

gällande arbetet. Om en chef istället konstant övervakar de anställda samt kritiserar dem för 

varje litet misstag ger detta motsatt effekt vilket minskar produktiviteten samt försämrar 

stämningen bland de anställda. Ett bättre alternativ är då att utgå ifrån att de anställda gör ett 

bra jobb samt låta dem ta eget ansvar och enbart ingripa ifall det visar sig behövas.  

 

Informant 2: ”känner man att man har förtroende från sig chef att man vågar göra 

fel, då växer man i det och blir tryggare och tryggare i sitt yrkes roll, men har man 

en chef som slår en på fingrarna så fort man har gjort en minsta miss då blir man ju 

en rädd anställd som inte vågar då gör man ju hellre ingenting för att man inte vill 

riskera att göra fel”. 

Uppskattning och belöning 

Informanterna beskriver hur de känner uppskattning fån ledningen när de gjort ett bra jobb 

vilket enligt informanterna visar sig i både komplimanger och tillit. Utöver detta finns även en 

ekonomisk belöning i form av ett bonussystem samt utnämningar som baseras på att 

medarbetare nominerar sin kollega till priset. Syftet med detta är att uppmuntra till samarbete 

och god företagsskultur. Informant 4 beskriver hur han själv fått en sådan utnämning vilket 

gjorde honom stolt och fick honom att känna sig uppskattad. 

 

Informant 4: ” vi har ju personalenkäten och utnämningarna, vilket jag fick och som 

jag är väldigt stolt för eftersom det är personalen som utnämner, för detta blir 

någon form av ”folkets” pris detta att få ett gott betyg det värmer”. 

 

Informant 4 beskriver den/de sorters belöningar som är viktigast för att denna ska känna sig 

uppskattad samt nöjd med sin arbetssituation är beröm, lön och möjligheten att utvecklas. 

Samtliga av dessa faktorer är enligt informanten någonting som tillhandahålls på avdelningen.  

 

Informant 4: ”lön och beröm, utveckling är det viktigaste, och generellt är jag 

ganska nöjd”. 
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Inställning till arbetet/företaget  

Informanterna beskriver hur de i sitt arbete strävar efter att uppnå företagets mål samt att de 

hela tiden känner sig delaktiga i företagets utveckling. Detta bidrar till att de anställda får 

större insyn och ett helhetsperspektiv på företaget.  Enligt informanterna bidrar detta till att 

företagets mål blir lättare att ta till sig vilket i sin tur skapar en viss yrkes- och företags 

stolthet bland de anställda. Informant 3 beskriver hur denna, tack vare det engagemang denna 

delaktighet ger, tar företagets framgångar respektive motgångar personligt vilket uttrycks i 

stolthet respektive besvikelse.  

 

Informant 3: ”man är stolt att vara med och utveckla företaget att få vara med, jag 

blir lite besviken när man hör att det går sämre för företaget och andra sidan stolt 

när det går bra för då kanske jag har bidragit till en viss del” 
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Analys  

Vid en jämförelse mellan dessa två avdelningar kan organisationsstrukturella skillnader 

urskiljas. Callcenteravdelningen präglas av en hård styrning gällande arbetsuppgifter medan 

arbetet inom finansavdelningen präglas av ett stort mått av frihet under ansvar.  

Informanterna på callcenteravdelningen beskriver hur deras arbete struktureras efter en 

förskriven mall samt hur själva arbetet går ut på att så snabbt och effektivt som möjligt lösa 

sina arbetsuppgifter utan att behöva reflektera kring dem. Detta kan kopplas till Taylor och 

Bain (1998) som beskriver hur arbetet inom callcenter kan liknas vid ett löpandebandarbete 

där det för de anställda inte finns något utrymme för att själva styra sitt arbete eller påverka de 

egna arbetsuppgifterna. Detta kan även jämföras med taylorismen och tanken kring hur arbete 

bör standardiseras och rutiniseras i syfte att öka produktiviteten (Thomson och McHugh 

2009).  

 

Informanterna på callcenteravdelningen beskriver dock att detta förskrivna schema sällan går 

att använda i praktiken då många kunder kräver specialhantering vilket orsakar att ett nytt fast 

schema krävs för varje ny enskild kund. Att detta bidrar till en minskad produktivitet fastställs 

då informanterna anser och beskriver hur detta försvårar deras dagliga arbete avsevärt. Detta 

tillsammans med, som informanterna beskriver det, att de är konstant underbemannade bidrar 

till en mycket hög arbetsbelastning och stress. Informanterna beskriver även hur de anser att 

någon form av utbildning relaterat till deras arbete vore både lönsamt och önskvärt inte minst 

för att kunna hantera ovan beskrivna situationer. Just denna brist på internutbildning, den 

höga arbetsbelastningen samt den stressiga arbetssituationen är enligt Taylor och Bain (2001) 

standard inom callcenter. Detta är dock något de aldrig erhållit vare sig när de först började 

arbeta på företaget eller vid senare tillfälle. Att låta de anställda arbeta efter ett fast schema, 

eller ett flertal fasta scheman som ovan beskrivs, kan ses som ett sätt att säkerställa att det 

utförda arbetet går i riktning med företagets mål. Detta kan jämföras med den metod Szulkin 

(1999) beskriver gällande kontroll i det dagliga arbetet, där syftet är att eliminera oönskat 

beteende bland de anställda. Detta tillvägagångssätt kritiseras dock av Ouchi (1980) som 

menar att motivation till arbete mot företagets mål är betydligt mer effektivt. I Rebitzer (1993) 

beskrivs även hur denna form av kontroll kan få de anställda att känna sig övervakade vilket 

kan leda till en negativ inställning till företaget.  
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Informanterna på finansavdelningen beskriver hur de har specifika arbetsuppgifter och 

uppdrag som skall genomföras inom en viss tidsram, men hur detta genomförs och hur arbetet 

planeras är upp till var och en. Till skillnad från callcenteravdelningen är denna avdelning 

alltså inte alls lika hårt styrd och personalen på finansavdelningen har betydligt större 

inflytande gällande arbetsuppgifter, rutiner och arbetsgång. Detta kan i sin tur kopplas till 

Burns och Stalker (1961) och dess begrepp organiskt system, då arbetsförhållandena på denna 

avdelning på ett annat sätt bygger på frihet under ansvar. Informanterna på finansavdelningen 

beskriver även hur de blir belönade för sina arbetsinsatser i form av utnämningar, vilka 

baseras på medarbetarnas åsikter om sina kollegor. Det beskrivs även hur avdelningen 

tillhandahåller möjligheter till utveckling vilket tillsammans med de ovannämnda 

utnämningarna kan, enligt vår tolkning, ses som motiverande faktorer. Detta går i linje med 

Ouchi (1980) och hans teori kring hur motivation är en viktig komponent när det kommer till 

att få medarbetarna att arbeta i riktning med företagets mål. En av informanterna beskriver 

även hur denna personligen tar illa vid sig när det går dåligt för företaget samt blir glad och 

stolt då det går bra. Att på detta sätt internalisera företagets mål och känna stolthet inför 

arbetet är enligt Burns och Stalker (1961) en effekt av ett organiskt system. 

 

Denna sorts stolthet som beskrivs går till skillnad från finansavdelningen inte att urskilja på 

callcenteravdelningen. Dessa informanter menar att någon stolthet kring arbetet eller företaget 

inte går att finna bland de anställda på just denna avdelning. Anledningen till detta verkar vara 

bristen på belöning, både ekonomiskt och i form av uppskattning, samt en känsla av att denna 

avdelning klassas och ses som en företagets slaskhink. Detta yttrar sig på ett flertal olika sätt, 

exempelvis via hur avdelningen bemannas (omplacering vid omstrukturering), 

överbelastning/arbetsbelastning samt bristen på möjligheten att kunna påverka sin 

arbetssituation. Att på detta sätt inte ha möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation samt 

att tvingas arbeta efter föreskrivna ramar är omständigheter som kan liknas vid vad Weber 

(1987) beskriver som en byråkratisk struktur.  

 

Informanterna på callcenteravdelningen beskriver att någon förkunskap inte är nödvändig för 

att få anställning på denna avdelning. Det beskrivs även hur ingen av informanterna har blivit 

anställda på grund av meriterande kvalifikationer. Istället är det här viktigare att ha de rätta 

personliga egenskaperna för att på ett bra sätt kunna passa in i gruppen. En av anledningarna 

till detta som beskrivs av informanterna är att jargongen på avdelningen är hård, vilket 

uppskattas av vissa men inte av andra. Detta bidrar enligt informanterna till att grupperingar 
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skapas inom avdelningen samt att stämningen i gruppen är helt beroende av vilka som för 

dagen är på plats. En av informanterna beskriver huruvida stämningen är bra eller dålig är 

avgörande för om det ens är värt att gå till jobbet. 

 

Detta tolkar vi som att gruppen, i de fall då fel personer är på plats, i sig utgör en begränsning 

för medarbetarna då god stämning inom gruppen är något som lyfts fram som mycket viktigt 

av informanterna. Just denna grupps begränsande effekt på individen kopplar vi till Barnard 

(1938) som menar att en grupp, i den mån den är inbjudande gentemot 

individen/medarbetarna kan gynna deltagarna, så länge dessa har en positiv känsla kring 

gruppens system och dess innebörd. Om detta dock inte är fallet och individen känner en 

emotionell distans till systemet och där med gruppen, kommer gruppen att fungera som en 

begränsning gentemot individen/medarbetaren. Då gruppen på detta sätt inte utgör en resurs 

för individen, och då individen emotionellt inte kan ta till sig gruppens sociala system, 

fungerar individen heller inte som resurs för gruppen (Barnard 1938).  

 

Till skillnad från informanterna på callcenteravdelningen så har samtliga informanterna på 

finansavdelningen någon form av eftergymnasial utbildning relaterad till sitt nutida arbete. Att 

just vara duktig på sitt arbete samt att på ett bra sätt kunna genomföra sina arbetsuppgifter är 

något som framhävs som viktigt på denna avdelning. De personliga egenskaper som framhävs 

som viktiga på denna avdelning är till skillnad från callcenteravdelningen mer direkt 

relaterade till arbetet och arbetsuppgifterna. Exempel på sådana är analytisk förmåga och 

ansvarskänsla. Stämningen mellan personalen på denna avdelning verkar inte, vilket är fallet 

på callcenteravdelningen, präglas av någon särskild jargong. Det beskrivs istället att det alltid 

är god stämning mellan personalen samt att en kamratlig stämning genomsyrar hela 

avdelningen. Denna sorts gruppsystem kan snarare liknas vid Barnards (1938) beskrivning av 

ett väl fungerande gruppsystem där varje enskild individ är både praktiskt och emotionellt 

delaktiga i gruppen. Vi anser att denna koppling är högst relevant då samtliga informanter på 

finansavdelningen beskriver att samarbetet på avdelningen som högst funktionellt på alla 

plan. 

 

Den sorts ledarskap som enligt informanterna präglar callcenteravdelningen anser vi gå emot 

vad Karreman och Alvesson (2004) säger om bra ledarskap och management. Författaren 

menar att management delvis går ut på att genom övervakning minimera arbetsbelastningen 

samt behovet av förkunskap bland de anställda utan att det påverkar kvaliteten i det utförda 
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arbetet. I detta fall, då alla undantag från rutiner, bidrar till en ökad arbetsbelastning som de 

anställda inte på ett bra sätt kan hantera pekar på att ledarskapet på callcenteravdelningen är 

bristfälligt. Vidare beskriver författarna hur en ledare bör vara aktiv och delaktig i gruppens 

arbetsprocesser, delvis med syftet att få en auktoritär ställning, så att de anställda frivilligt 

följer denne. Våra informanter på callcenteravdelningen beskriver dock hur deras chef varken 

är delaktig eller sakkunnig, vilket i detta fall resulterar i att de anställda inte har någonstans att 

vända sig för hjälp eller stöd. 

 

På finansavdelningen beskrivs ledarskapet till skillnad från callcenteravdelningen på ett 

mycket positivt sätt. Informanterna beskriver hur de får gehör, stöd i sitt arbete samt tillit från 

ledningen trots att detta stundtals kräver en stor ansträngning från chefens sida. Dessa faktorer 

är enligt informanterna viktiga när det gäller att stärka personalens självförtroende och 

därmed öka produktiviteten. Det beskrivs även hur chefen, då problem uppkommer, finns 

tillgänglig för att tillsamman med sina medarbetare försöka hitta lösningar på problemen.  

Att på detta sätt stödja och hjälpa de anställda i problemlösning samt att alltid stå på deras 

sida trots att detta kräver extra engagemang tyder på att chefen är mycket delaktig i hela 

arbetsprocessen och engagerad i sina anställda. Denna sorts ledarskap, till skillnad från 

ledarskapet beskrivet på callcenteravdelningen, går i linje med vad Karreman och Alvesson 

(2004) beskriver som ett meningsfullt ledarskap.  
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Diskussion/Slutsatser  

 

De primära slutsatserna vi kan dra av vår analys är att det finns både strukturella och 

kulturella skillnader mellan dessa två avdelningar. Något som dock bör tas i beaktning är att 

de teorier som använts i analysen är generella och går med största sannolikhet inte att till fullo 

applicera på dagens organisationer. Dock visar resultatet på att det finns vissa likheter mellan 

dessa generella teorier och den kultur och struktur som går att urskilja utifrån empirin.  

 

Företagets filosofi innefattar en värdegrund vilken syftar till att inkludera samtliga 

medarbetare i en samverkan samt att alltid vara lyhörd gentemot personalen. Denna 

företagsfilosofi går enligt oss att utkristallisera på finansavdelningen där det finns en stark 

samhörighet och där lyhördheten och samarbetsviljan är högst påtaglig. Faktorer som 

belöning, medmänsklighet samt viljan att sträva efter samma mål är ytterligare indikationer på 

att avdelningen präglas av företagets filosofi. Personalen på finansavdelningen har i sitt arbete 

en hög grad av frihet, speciellt gällande hur de lägger upp och planerar sitt arbete. Det tycks 

även finnas möjlighet till öppen kommunikation inom avdelningen, både gällande arbete och 

gällande privatliv, vilket leder till att personalen alltid har någonstans att vända sig till om de 

stöter på problem eller behöver stöd. Detta gäller inte bara de anställda som har samma 

arbetsuppgifter utan mellan alla anställda på avdelningen inklusive avdelningens chefer. 

Denna frihet är dock inte på bekostnad av stöd från chefen ifall en anställd behöver hjälp i sitt 

arbete. Detta är faktorer som i samverkan bidrar till att de anställdas självförtroende gällande 

jobbet stärks. Det finns även en stor tillit gentemot de anställda på denna avdelning och en 

grundinställning som präglar avdelningen är att alla är kapabla att genomföra sitt jobb. En 

anledning till detta kan vara att personalen på denna avdelning är anställda tack vare sina 

kvalifikationer, och där igenom antas vara tillräckligt kunniga för att på egen hand utföra sina 

tilldelade arbetsuppgifter. Just denna aspekt, att finansavdelningen anställer personal efter 

kompetens och utbildning utgör ett byråkratiskt inslag på finansavdelningen (jfr med Weber 

1987).  

 

Vi tolkar det som att det på denna avdelning finns en sorts kultur som härletts av den 

beskrivna företagsfilosofin. En filosofi som de anställda kan identifiera sig med och därmed 

delas av alla vilket genomsyrar hela avdelningen. Detta skapar en sorts struktur som bygger 

på frihet, ansvar och tillit, och som trots byråkratiska inslag, kan liknas vid adhocracy och 
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organiskt system vilken samtliga anställda på denna avdelning verkar inom. Dessa strukturella 

byggstenar har samtliga informanter på finansavdelningen lyft fram som några av de 

viktigaste anledningarna till att dem trivs så pass bra på sin arbetsplats.  

 

På callcenteravdelningen är företagsfilosofin inte alls lika synlig då personalen här är 

betydligt mer grupperad. Här finns inte alls samma mått av samhörighet, då jargongen 

personalen emellan är hård vilket inte alla är bekväma med. Detta leder i sin tur till att 

stämningen på avdelningen varierar från dag till dag. Arbetsuppgifterna på denna avdelning är 

även mycket hårt reglerade och arbetsgången är hårt styrd vilket bidrar till att de anställda inte 

själva kan påverka eller planera sitt arbete eller sin arbetsdag. De anställda på 

callcenteravdelningen har heller ingenstans att vända sig till när arbetsbelastningen blir för 

hög eller vid svåra arbetssituationer på grund av att avdelningen är konstant underbemannad 

och chefen själv inte är insatt eller kunnig i avdelningens arbete.  

 

Callcenteravdelningen blir även hela tiden överösta med arbetsuppgifter och uppdrag som inte 

ingår i deras ”vanliga” tilltänkta uppgifter vilket försvårar deras arbetssituation. Anledningen 

till detta är att dessa uppgifter vidaredelegeras från andra avdelningar, vilket tyder på att de 

andra avdelningarna inte tar hänsyn till den ökade arbetsbelastningen. Vilket i sin tur leder till 

ökad stress bland de anställda på callcenteravdelningen och det beskrivs även hur de anställda 

på callcenteravdelningen inte har någon möjlighet att påverka detta. Det handlar här snarare 

om att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra det delegerade arbetet utan att ifrågasätta 

eller reflektera kring det. Detta tillsammans med bristen på möjligheter att styra sitt eget 

arbete ger callcenteravdleningen en struktur som till viss del kan liknas vid taylorismen. 

Sammanslaget ger detta enligt oss tydliga indikationer på att de anställda på avdelningen inte 

får något gehör från det resterande företaget.  

 

Det verkar som att den beskrivna företagsfilosofin inte har nått ner till callcenteravdelningen 

då stämningen mellan de anställda samt mellan de anställda och chefen inte alls kan liknas vid 

den på finansavdelningen. Den kultur som finns bland de anställda på finansavdelningen, och 

som verkar ha genererats från företagsfilosofin, verkar på callcenteravdelningen ha ersatts av 

en egen kultur byggd på jargong. Vi tolkar det som att syftet med denna kultur är att göra 

arbetsdagen dräglig för de anställda, vilket under vissa omständigheter fungerar men som 

även ger bakslag och stundtals bidrar till en dålig stämning bland de anställda. Man kan även 

tänka sig att ett företag som har en specifik företagsfilosofi vilken delvis berör hur personalen 
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ska behandlas, bör uppvisa ett liknande ledarskap oavsett avdelning. I vår undersökning 

framgår dock att det finns stora skillnader i ledarskap mellan avdelningarna, en skillnad som 

är ogynnsam för callcenteravdelningen. Det är inte bara inom callcenteravdelningen som 

företagsfilosofin är svår att lokalisera. Det verkar även som att andra avdelningar förbiser 

denna just i sitt samarbete med callcenteravdelningen. Vi tolkar det som att detta är en av de 

viktigaste anledningarna till att callcenteravdelningen, både av den egna gruppen och av de 

övriga på företaget, klassas som företagets slaskhink. 

Vidare forskning 

Då vi i vår undersökning har begränsat oss till att enbart undersöka två avdelningar, kan vi 

inte säga något om vilken genomslagskraft företagsfilosofin har på resterande avdelningar på 

företaget samt vilka kulturella och strukturella skillnader som kan finnas inom dessa. Därför 

vore det intressant att göra en liknande undersökning där samtliga avdelningar och funktioner 

inkluderas. Det vore även intressant att undersöka vilken syn ledningsgruppen har på 

företagets kultur och struktur samt hur de går till väga för att förankra kulturen i 

organisationen.  

 

Då resultatet i vår undersökning visar på att företagskulturen inte når fram till alla avdelningar 

på företaget, vore det intressant att bedriva liknande studier på andra liknande företag, i syfte 

att undersöka om detta är något som går att urskilja även där. Skulle detta visa sig vara fallet 

vore det även intressant att undersöka hur viktigt det egentligen är med företagskultur i en 

organisation där arbetsuppgifterna och funktionerna skiljer sig så pass mycket åt 

avdelningarna i mellan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide Berätta lite vad du jobbar 

med?  

Vad är viktigt för att du 

ska trivas på din 

arbetsplats?  

Alternativa följdfrågor; 

Ledarskap, Jargong, 

Frihet/bevakning, 

Tidspress/Kontroll 

Gemenskap, Delaktighet, 

Arbetskamrater 

Vilka personliga 

egenskaper tror du 

att viktigt för att 

lyckas inom det du 

jobbar med?  

Vad behöver du från 

din arbetsplats för att 

du ska kunna göra ett 

bra jobb?  

Hur yttrar sig 

uppskattning hos er?   

- Till dig och 

arbetskamraterna 

Vad fick dig att söka detta 

jobb?  

- motivation?  

- Kvalifikationer?   

Beskriv vad du 

tycker är mindre bra 

på din avdelning 

Tycker du att du 

jobbar på en bra och 

produktiv avdelning?  

Vad beror det på?  
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