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Människor ägnar dagligen mycket tid åt sitt arbete och det är därför 
av stort intresse att undersöka vad som motiverar de att prestera i sitt 
arbete. Dagens arbetsmarknad präglas av stor rörlighet och 
globalisering vilket leder till att företagen är allt mer 
konkurrensutsatta och använder sig av callcenterverksamheter för att 
sälja in deras varumärke, produkter och tjänster. Syftet i denna studie 
var att undersöka vad som bidrar såväl positivt som negativt till unga 
anställdas motivation i arbetet. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med fyra mötesbokare på ett callcenterföretag som var 
mellan 18 och 26 år. Motivationsfaktorerna för mötesbokarna var 
graden av samhörighet, att känna uppskattning av organisationen 
genom ansvar och feedback samt att alla beskrevs vara 
tävlingsmänniskor och ansåg att lönen hade en stor betydelse. 
Resultatet visar på, förutom de tydliga motivationsfaktorerna, att det 
sker ett outtalat psykologiskt spel inom callcenterverksamheten där 
de anställdas mentalitet sätts på prov.  

 
 
Att veta vad som motiverar individer är ur många perspektiv av stort intresse. Det är i 
allmänhet intressant vad människor motiveras av i sitt daliga liv, men än mer 
intresseväckande är vad som motiverar människor att prestera på sin arbetsplats då de 
dagligen ägnar mycket tid åt sitt arbete. Dagens arbetsmarknad präglas allt mer av stor 
rörlighet i och med globaliseringen vilket i sin tur leder till ökad konkurrens hos 
företagen (Porter, 2000). I och med den ökade konkurrensen medför det att många 
företag har avdelningar som enbart jobbar med att sälja företagets varumärke, 
produkter och tjänster, vilket inte sällan sker per telefon, så kallad 
callcenterverksamhet. Denna föränderliga bransch präglas till större del av yngre 
personer, även kallad generation Y. Generation Y är ett modernt begrepp som 
representerar människor födda år 1979 fram till år 1994 (Myers & Sadaghaini, 2010). 
Detta är en generation som är vana av att leva i ett mer individbaserat samhälle 
samtidigt som de har lätt för att anpassa sig i och med att samhället idag förändras i 
snabbare takt än tidigare. Dock är de mer vana av att arbeta i team och känna ett eget 
behov av att ständigt utvecklas (Heskett, 2007). Unga personer är oftast helt nya på 
arbetsmarknaden, alternativt har en liten del arbetslivserfarenhet. Att rikta in sig på 
generation Y har blivit en trend då callcenterbranschen anses som en lågavlönad och 
hektisk sektor som inte alltid är efterfrågad hos mer seniora personer, eller kräver 
någon tidigare arbetslivserfarenhet vid nyanställning.  
 
Ett callcenter är en verksamhet som har till uppgift att hantera kontakter med prospekt 
och kunder genom telefon, fax, e-post, Internet och andra interaktiva medier. Detta 
omfattar både utgående kontakter (initierade av en medarbetare på callcenter) eller 
ingående kontakter (initierade av kunder/prospektet). Sveriges Callcenter Förening 
(SCCF) beskriver olika roller i en callcenterverksamhet, bland annat rollen som 
kommunikatör, gruppchef, kundansvarig, projektledare, trafikledning, platschef, 
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produktionsplanerare eller coach.  I rollen som kommunikatör är det telefonen som 
beskrivs som det främsta verktyget. Kommunikatörens uppgifter innefattar att 
antingen jobba med inkommande samtal, till exempel i en kundtjänstfunktion, eller 
med utgående samtal där det snarare handlar om att sälja in företaget hos nuvarande 
och potentiella kunder. Vidare kan kommunikatörens arbete även bestå av en del 
administrativt arbete (Sveriges Callcenter Förening, 2011). I denna uppsats kommer i 
huvudsak kommunikatörens roll att stå i fokus, som i fortsättningen kommer 
benämnas mötesbokare för att ge en mer direkt koppling till kommunikatörens 
specifika arbetsuppgifter. Det torde vara i alla företags intresse att undersöka och 
intressera sig för vad de anställda motiveras av i arbetet då humankapital, benämning 
på kunskapen företagets anställda besitter, anses vara den största tillgången i ett 
företag (Martin de Castro, Delgado-Verde, López-Sáez & Navas-López, 2011). Vidare 
är det viktigt att företag förstår vad som motiverar dess anställda för att på så sätt 
skapa tillfredställande förutsättningar för såväl nyanställningar som för befintlig 
personal. 
 
Motivationsforskning är ett stort område samtidigt som det finns flertalet olika sätt att 
definiera motivation inom beteendevetenskapen. Nationalencyklopedin (2011) 
definierar motivation som ”de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål”. Ordet motivation härstammar från det latinska ordet 
”movere” och hänger ihop med det engelska ordet ”move”, vilket betyder ”att röra 
sig” (Eccles & Wigfield, 2002, refererat i Hedlund, Åteg, Andersson & Rosén, 2010). 
En annan definition är den av Locke och Latham´s, (2004, refererad i Hedlund et. al., 
2010) som är mer specifikt inriktad på arbetsmotivation och lyder; ”The concept of 
motivation refers to internal factors that impel action and to external factors that can 
act as induecements to actions”. Detta kan tolkas som att motivation är ett koncept där 
individen genom interna faktorer drivs till insatser och uppmanas till handlingar 
genom externa faktorer.  
 
Ovanstående tolkning kan förklaras vidare genom teorin att individers 
arbetstillfredsställelse genereras av yttre och inre faktorer. Teorin har fått 
benämningen tvåfaktorsteorin och härstammar från teoretikern Fredrik Herzberg 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Herzberg menade att det finns två olika sorters 
faktorer som påverkar individers motivation, hygienfaktorer (yttre) och 
motivationsfaktorer (inre). Exempel på hygienfaktorer är det vi kan relatera till 
arbetssituationen såsom löneförhållande, status och privatliv. Motivationsfaktorer är å 
andra sidan det som knyter an till individers arbetsinnehåll såsom prestation, ansvar, 
utveckling och erkännande. Herzberg menar att om individen upplever att 
motivationsfaktorerna uppfylls, genom exempelvis ökat ansvar och erkännande i sitt 
arbete, skapas en arbetstillfredsställelse hos personen vilket fungerar som motivation 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Herzberg menar dock att avsaknaden av dessa 
faktorer inte bidrar till ett missnöje, utan leder i sämsta fall till ett neutralt läge. 
Hygienfaktorerna, som exempelvis lön, status och trygghet bidrar inte till någon större 
motivation hos individerna, däremot leder avsaknaden av faktorerna till ett 
arbetsmissnöje för individen. Faktorerna är emellertid viktiga och får inte uteslutas då 
de ligger till grund för att inte skapa vantrivsel hos människorna på arbetsplatsen. För 
att individen ska kunna motiveras i sitt yrke måste därmed motivationsfaktorerna 
tillfredställas förutsatt att även hygienfaktorerna är uppfyllda (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010).  
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Det råder delade meningar kring i vilken utsträckning människor motiveras av sin lön. 
Till skillnad från Herzbergs tvåfaktorsteori berättar Pfeffer & Sutton (2006) i sin bok 
”Hard facts: Dangerous truths & total nonsense” att företag ägnar mycket pengar på 
rådgivning huruvida de ska designa företagets belöningssystem i syfte att attrahera, 
behålla och motivera deras anställda. Den bakomliggande tron om att människor 
primärt motiveras av pengar hänger ihop med föreställningen om att människor inte 
skulle anstränga sig i sitt arbete, eftersom arbete ses som något aversivt, om de inte 
fick någon belöning för sin insats. Eftersom motivation är den största faktorn som 
påverkar individuell prestation blir i sin tur belöningssystemet den viktigaste 
motivationsfaktorn för människor (Pfeffer & Sutton, 2006). Författarna menar även att 
denna insikt redan existerade på 1900-talet då Fredrick W. Taylor (1903, refererad i 
Pfeffer & Sutton, 2006), grundaren av organisationspsykologi, påpekade, fritt översatt, 
att ”Det de anställda eftersträvar mer än något annat från deras arbetsgivare är höga 
löner” (sid. 110). Uppfattningen att lönen har en stor betydelse för människors insats i 
arbetet är därmed inget nytt fenomen i dagens arbetsliv. Pfeffer och Sutton (2006) 
nämner även i sin bok att individer som väljer att börja jobba i ett företag tack vare att 
de tilltalas av arbetsuppgifterna, ledningen, arbetskollegorna samt företaget och dess 
kultur är mer troliga att stanna en längre tid, än de som tog jobbet enbart för pengarnas 
skull.  
 
Vad som krävs för att personalen ska vara lojala mot sin arbetsgivare och inte lämna 
företaget är även en av de frågor som callcenterverksamheter bör fokusera närmare på. 
Callcenter har generellt sett en stor personalomsättning som leder till att de ofta är i 
behov av nytillskott (Wallace, Eagleson & Waldersee, 2000). En studie kring ämnet 
har påvisat att anledningen till ovanstående kan hänga ihop med de krav som ställs på 
personalen och hur organisationer värderar sina anställda som är verksamma inom 
callcenter (Wallace et al., 2000). De menar att kombinationen av att personalen ska 
vara effektiva men samtidigt ge god service till sina kunder bidrar till stress och 
utbränning, som i sin tur leder till att personalen slutar. Istället för att ta tag i 
problemet menar forskarna i studien att det vuxit fram en strategi gällande hantering 
av personal inom företag som bedriver callcenterverksamhet. Den så kallade 
”sacrificial HR strategy” (offrande HR strategi). Med detta menas att HR-avdelningen 
på företaget, vars uppgift är att ta hand om personalen, accepterar hög 
personalomsättning. Nyanställningar innebär att organisationen får tillskott av 
entusiastiska och motiverade personer som jobbar med kundbetjäning till en låg 
kostnad. Detta har enligt forskarna i studien till och med bidragit till att organisationer 
uppmuntrar hög personalomsättning, istället för att se det som en negativ trend för 
organisationen/branschen (Wallace et al., 2000). Det finns mycket få studier gjorda på 
anställda inom callcenterverksamhet, och givet den höga personalomsättning inom 
denna bransch är behovet stort att bättre förstå vilka de centrala motivationsfaktorerna 
är för att kunna komma tillrätta med problematiken. En studie av Furnham och Miller 
(2008) har dock visat att personer som är extroverta dras till, och är framgångsrika, 
inom serviceyrken i och med att de är aktiva, pratsamma och glada. En förutsättning 
för att lyckas på ett callcenter tyder därmed på att du som människa anser dig passa in 
i rollen som säljare/kundtjänstmedarbetare. Behovet av mer personal på callcenters 
ökar varje år och branschen omsätter alltmer personal (utbildning.se, 2011). 
 
Anställda på ett callcenter utgörs i stora drag av yngre människor vilket leder in på det 
faktum att den generation som främst kommer i kontakt och arbetar på ett callcenter är 
generation Y. Generation Y har fått flera benämningar under årens gång, ”Generation 
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WHY, Net-Geners, Nexters, Echo Boomers och Millenials” (Myers & Sadaghiani, 
2010). Generation Y kännetecknas av deras expertis inom teknologi, förmågan att 
multitaska och att anpassa sig efter omgivningen eller situationen de befinner sig i. 
Genom detta ser även deras krav och förväntningar i arbetslivet annorlunda ut 
gentemot föregående generationer. Tack vare den överstimulerande omgivningen de 
växt upp i förväntar sig generation Y enligt Myers och Sadaghiani (2010) konstant 
feedback, snabba resultat och omedelbar kompensation för sin insats. Regler ses som 
förhandlingsbara och de har ingen rädsla eller större respekt för att bemöta 
auktoriteter. Generation Y har en förmåga att ifrågasätta uppgifter innan de utförs och 
ser gärna att det finns många olika projekt att jobba med. Arbetsuppgifterna ska helst 
matcha stimuleringen av ett TV-spel och att arbetet förutsätter att de lär sig ny 
teknologi, eller utvecklar andra färdigheter, ses som positivt och ett bidrag till att öka 
sitt personliga marknadsvärde för framtida jobb. Organisationer måste lära sig att möta 
behoven från dess anställda för att lyckas behålla kvar de i företaget. Enligt 
managementexperter är personal som känner sig uppskattade och förstådda av 
företaget även mer produktiva, effektivare samt hälsosammare, oavsett generation. 
Men generation Y:s förväntningar sträcker sig längre, de vill även jobba i en rolig 
miljö, ha flexibelt arbetsschema och ha möjlighet till växande ansvar inom företaget 
(Myers & Sadaghiani, 2010).     
 
I och med detta, samt att arbetsmarknaden ständigt utvecklas, borde det finnas ett 
behov av att kontinuerligt studera om även människors syn på arbete och hur de 
motiveras till att jobba förändras med tiden. Att förstå hur unga anställda ser på 
motivation i deras arbete på ett callcenter är av stor betydelse då unga personer både är 
nutidens och framtidens arbetstagare, och kanske även framtida arbetsgivare. Det är de 
som främst kommer att påverka arbetsmarknadens utveckling och dess formtagning 
framöver. Om fler unga kommer in på arbetsmarknaden, och därmed tillåter de äldre 
att gå i pension i tid, kommer studier kring unga anställda oavsett bransch få ännu mer 
betydelse då den kan komma att ligga till grund för vad som kan vara värt att 
kompetensutveckla en längre tid framöver. 
 
I samband med uppsatsen genomförs ett samarbete mellan Stockholms universitet och 
ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). ESF är EU:s viktigaste 
verktyg för att skapa fler, bättre och rättvisare jobb i Europa (Europeiska 
Socialfonden, 2011). I Sverige genomförs detta projekt genom ett samarbete med 
tillväxtbolag som rekryterar flertalet unga människor till arbetsmarknaden. Bolagens 
inriktningar är mycket varierande men samtliga bolag har åtminstone någon avdelning 
som bedriver callcenter- eller contactcenterverksamhet och har i snitt en lägre 
medelålder bland de anställda än bolag i allmänhet. Projektet som finansieras av ESF 
syftar till att utveckla vad som behövs för att stärka medarbetarna i organisationerna 
och öka möjligheten till utveckling och flexibilitet, då de opererar inom en bransch 
som är i ständig förändring. För att lyckas med detta ges även möjligheten till ett fåtal 
studenter att närmare undersöka olika områden som genom sina resultat kan bidra med 
information och material för vad som kan vara aktuella att kompetensutveckla. Denna 
uppsats har för avsikt att därför närmare undersöka och rikta in sig på området 
motivation, i synnerhet hos unga anställda på ett callcenter.   
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Definition av unga anställda   
Med unga anställda menas i denna uppsats personer som är födda år 1979 fram till år 
1994. Dessa karaktäriserar den åldersgrupp som, i modern forskning, fått 
benämningen generation Y (Myers & Sadaghaini, 2010). 
 
Syfte 
Mot denna bakgrund har föreliggande studie som syfte att undersöka vilka faktorer 
som bidrar såväl positivt som negativt till unga anställdas motivation i sitt arbete på ett 
callcenterföretag.   
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet av undersökningsdeltagare genomfördes med hjälp av min kontaktperson på 
företaget. Det företag som jag fått tillfälle i akt att undersöka var ett av de större 
företagen inom nykundsbearbetning och mötesbokning i Sverige. De verkar inom flera 
olika områden och kan därför inte sägas vara branschspecifika. De kriterier jag bad 
kontaktpersonen att ta hänsyn till när hon tillfrågade de anställda på företaget var 
bland annat att alla skulle ha liknande arbetsuppgifter som innefattade rollen som 
mötesbokare. Titeln mötesbokare var på det undersökta företaget Account Manager 
eller Key Account Manager. Skillnaden mellan de två titlarna utgjordes i huvudsak av 
två faktorer. Som nyanställd i företaget tilldelades den anställde titeln Account 
Manager och efter att denne jobbat ett år på företaget gavs automatiskt titeln Key 
Account Manager. Titeln Key Account Manager kan även erhållas om säljaren 
lyckades hålla en viss säljbudget i sex sammanhängande månader. Förutom liknande 
arbetsuppgifter efterfrågade jag även en jämn könsfördelning samt att 
intervjupersonerna skulle falla inom ramarna för definitionen av generation Y för att 
matcha ESF syfte. Något min kontaktperson också tog hänsyn till var att tilldela mig 
intervjupersoner som arbetade inom olika team eller grupper samt att de helst hade 
jobbat några månader på företaget. Intervjupersonernas medverkan var frivillig. Dock 
tackade alla som blev tillfrågade för intervju ja på hennes förfrågan. Detta resulterade i 
att de personer som deltog i intervjuerna var mellan 18-26 år, två stycken var män och 
två stycken var kvinnor. Av de som intervjuades hade den som jobbast kortast på 
företaget varit där drygt en månad medan den som arbetat längst varit där under cirka 
ett år. De intervjuades huvudsakliga arbetsuppgifter bestod av att ringa ut till olika 
företag och försöka boka in dessa till ett möte åt deras kund, för att skapa nya 
kontakter som kan ha nytta av deras tjänster eller produkter. Kunden i detta fall var ett 
företag som genom företag X ville ha hjälp med att nå ut till nya kunder. Ett företag 
som var kund på företag X benämndes som ett projekt och genererade varierande 
lönsamhet per möte för den som lyckas boka mötet åt kunden. Med detta följde även 
vissa enklare administrativa uppgifter såsom att skicka en bekräftelse av mötet till 
kunden som företag X jobbade åt och en bekräftelse till de företag som nappade på 
förslaget att boka in ett möte, samt diverse övriga administrationsuppgifter. Denna typ 
av arbetsuppgifter brukar kallas för mötesbokning eller nykundsbearbetning.     
 
Datainsamling 
Insamling av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjufrågorna var av öppen karaktär i syfte att intervjupersonerna själva skulle styra 
intervjun och bestämma vad de ville dela med sig av (se bilaga 1). Fyra 
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intervjupersoner som var anställda på företaget intervjuades under deras arbetstid och 
varje intervju varade runt cirka 45 minuter. Intervjuerna genomfördes i företag X:s 
lokaler i ett mindre mötesrum med en stor glasdörr som gjorde det möjligt att sitta 
ostört. Varje intervju spelades in efter samtycke av intervjupersonen med hjälp av ett 
program som heter ”Garage Band” som finns i basutbudet på en MAC OS X Version 
10.5.8. Som backup för inspelningen genom datorprogrammet användes även en 
traditionell inspelningsbar bandspelare, för att minska effekterna av potentiella 
tekniska problem. Innan intervjuerna påbörjades berättade jag kort om mitt syfte med 
intervjuerna samt att intervjun var frivillig och gick att avbryta när som helst om så 
önskades. Dessutom informerades intervjupersonerna om att de kommer vara helt 
anonyma i uppsatsen och att allt material kommer att behandlas konfidentiellt enligt 
rekommendationerna av de etiska riktlinjerna för uppsatsskrivande (Langemar, 2008). 
Insamling av data skedde också genom en mindre observationsstudie på företag X. 
Detta i ett kompletterande syfte för att få bättre förståelse för intervjupersonernas 
utsagor efter intervjuerna och bidra till ett djupare insamlat material. Genom 
observationen, som varade under en förmiddag i företag X:s lokaler, studerades därför 
hur de anställda på företag X arbetade och hur dess arbetsmiljö såg ut. Detta bland 
annat genom att medlyssning av säljsamtal genomfördes, anteckningar kring hur 
lokalerna var utformade samt det övergripande intrycket av företaget antecknades.    
 
Analys  
Analys av data skedde enligt en tematisk analys. En tematisk analys är enligt 
Langemar (2008) en praktisk basmetod som i en eller annan form används inom ett 
flertal kvalitativa inriktningar. Viktigt att ta hänsyn till när man genomför en kvalitativ 
metod är att frågeställningen och ämnesvalet lämpar sig för detta val av metod. Ämnet 
motivation är ett stort och komplext område där det inte finns några givna svar och 
alla människor har en egen subjektiv uppfattning vad begreppet innebär. Genom att 
försöka få en djupare inblick, tolka och förstå hur unga anställda på callcenter 
motiveras är en kvalitativ metod att föredra då intervjupersonerna själva fick delge sig 
av sin subjektiva uppfattning och åsikt. De teman som materialet har sorterats in under 
var inte förutbestämda utifrån en teoretisk utgångspunkt utan formades efter att 
intervjuerna genomförts. Detta kallas för en induktiv tematisk analys och efter tydliga 
mönster för vad som intervjupersonerna delgav sig av under intervjuerna formades 
slutligen sex stycken teman. Med hjälp av den mindre observationsstudien har även 
materialet analyserats i viss mån i ett kompletterande syfte för att kunna ge läsaren en 
bättre bild och förståelse för det som framkommit under intervjuerna genom en rikare 
beskrivning av vad som faktiskt äger rum på företaget.   
 
 

R e s u l t a t 
 
Gemenskapen hos de anställda 
Den gemensamma uppfattningen om att företaget bidrog till en stor del av varför 
intervjupersonerna blev motiverade att gå till jobbet, beskrevs ligga bakom 
samhörighetskänslan de kände med övriga anställda på företaget. Att betona vikten av 
hur pass bra företaget som just de jobbade på var en genomgående framtoning bland 
alla intervjupersoner. För att utveckla detta sades denna känsla av samhörighet med de 
övriga på företaget dels komma ifrån det belöningssystem företaget använde sig av. 
Genom belöningssystemet som till exempel kan innebära att om företaget når upp till 
en viss budget genomförs en gemensam resa under en kortare period med samtliga 
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anställda på företagets bekostnad. Detta blev betydelsefullt då det gav mötesbokarna 
en chans att interagera med varandra eftersom det skedde med jobbet fast på fritiden. 
En vidare förklaring till varför denna känsla av samhörighet var stor sades också vara 
att företaget uppmanade samtliga anställda att genomföra mycket aktiviteter 
tillsammans som anordnades genom företaget. En uppfattning var till exempel att 
företaget gav de anställda en chans att lära känna varandra utanför deras respektive 
team eller grupp genom innebandyträffarna varje fredag kväll. Dessutom anordnades 
mycket afterwork som bidrog till ytterligare ett tillfälle att skapa gemenskap hos de 
anställda.  
 
Chansen att prata om något annat än det som rörde jobbet, i och med företagets resor 
eller diverse anordnade aktiviteter, gavs även enligt mötesbokarna när de var dags för 
lunch, mellan de utgående samtalen eller vid de uttalade rasterna på förmiddagen och 
eftermiddagen. De anställda hade en femton minuters rast klockan tio som ägde rum 
på förmiddagen, och sedan var det lunch klockan tolv i en timme och slutligen hade de 
även en sista rast i femton minuter på eftermiddagen klockan tre. Under min 
observation hos företaget hölls de uttalade rasterna till punkt och pricka. När till 
exempel klockan slog tio så upphörde arbetet och hur de anställda spenderade sin tid 
skiljde sig lite från person till person. Vissa valde att gå till det gemensamma 
utrymmet som bestod av en stor röd hörnsoffa, ett större rum som rymde ett fullt 
fungerade kök, med väldoftande nytt kaffe, samt två olika långbord där det ena var 
aningen högre likt ett bord som hittas i barer med matchande stolar, och det andra av 
den mer traditionella stilen och höjden. Dessutom fanns även en plasma-tv och det 
allra första som uppenbarades i rummet var receptionisten som satt bakom ett modernt 
skrivbord där denne höll uppsikt över entrén. De som inte infann sig bland de 
gemensamma utrymmena valde att sitta kvar vid datorn och surfa in på diverse icke 
arbetsrelaterade sidor. Möjligheten att få tankarna på andra banor än jobbet beskrev 
underlätta och känslan av att även fast du var på jobbet fick du möjlighet att prata med 
dina kompisar.  
 
Samhörigheten beskrev vara så pass stor att genom jobbet hade en del till och med 
funnit några av sina bästa kompisar. Människor som de inte hade någon kännedom om 
innan hade nu blivit en sådan stor del av deras liv att de inte bara tog tillfället i akt att 
umgås med på jobbet som kollegor utan även på fritiden som livskamrater. En 
förklaring till detta beskrevs vara det faktum att många anställda på företaget var i 
samma ålder. Snittåldern var låg, med vissa enstaka undantag, vilket medförde att 
mötesbokarna befann sig i ett spektrum av människor som med stor chans dels befann 
sig i samma stadium i livet och dessutom lättare hittade gemensamma intressen hos 
varandra. Att kunna prata om gårdagens fotbollsmatch eller att ha möjlighet att umgås 
med sina kompisar (kollegor) utanför arbetstid beskrevs som en stor lättnad, speciellt 
vid flytt till en ny stad då de inte hade några kompisar att vända sig till för umgänge på 
helgerna. För att förklara känslan av samhörighet ytterligare menade mötesbokarna att 
bemötandet på jobbet oftast var i positiv anda. Detta bidrog till att de själva upplevde 
känslan av att de triggades igång när de kom till jobbet och alla de negativa tankar de 
ibland kom till jobbet med försvann.  
 

Ja alltså jag blev väldigt förvånad när jag kom hit första veckan, att alla hälsade 
och fyra veckor efter man hade jobbat här kändes det som om man kände alla 
direkt och man kom väldigt bra in i gruppen så att säga. 
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Dessutom enligt en uppfattning var det av stor betydelse att trots att arbetets 
utformning baserades på individens enskilda prestation så var det skönt att veta att ens 
kollegor och gruppmedlemmar alltid fanns nära till hands. För att förklara detta vidare 
så bestod företagets kontor, förutom det gemensamma utrymmet med den stora röda 
soffan, köket och receptionen, dels också av tre större rum. Alla rum hängde ihop, utan 
dörrar men med avskärmande väggar, och hade en öppen planlösning där varje rum 
hade 3-4 stycken ögrupper i rummet. Varje ögrupp hade runt tre arbetsplatser beroende 
på hur stort teamet eller gruppen var. Dessa arbetsplatser bestod av ett skrivbord med 
en dator, telefon och små post-it lappar samt diverse papper fulla med anteckningar 
eller manus för det pågående projektet de försökte sälja in. Förutom de tre större 
rummen där mötesbokarna hade sin arbetsplats fanns det även ett mindre antal små, 
slutna rum, med glasdörrar som bland annat figurerade som mötesrum. Slutligen fanns 
det också två mindre avdelningar som var avskärmade från det tre större rummen med 
hjälp utav glasväggar och glasdörrar, där kundansvariga infann sig i det ena rummet 
och HR-personalen i det andra. Detta val av disponering av personalen upplevdes vara 
positiv då det inte krävdes mycket för mötesbokarna att vid behov få en hjälpande 
hand under eller efter genomförandet av ett samtal. Mötesbokarna menade också att 
detta bidrog, till förutom känslan av trygghet genom att det alltid fanns någon att 
vända sig till, känslan av att det underlättade utförandet av det på pappret relativt 
monotona arbetsuppgifter de hade. Då jobbet till större delen gick ut på att beta av 
samtal på samtal beskrevs det som ett måste att sitta i grupper eller tillsammans för att 
det skulle vara genomförbart. Att utföra detta jobb i sin ensamhet beskrevs alltså vara 
en omöjlighet då det skulle vara alldeles för tråkigt. Betydelsen av samhörigheten på 
företag X och den positiva atmosfären beskrevs alltså av mötesbokarna som en av de 
tyngre anledningarna till hur de trivdes och varför de motiverades att gå till jobbet. Då 
de i tankarna har laborerat och försökt föreställa sig hur det skulle vara att jobba med 
samma arbetsuppgifter, men på ett annat företag, inte kändes som någon större 
motivationskälla.    
 
Lönens betydelse  
En anställning på företaget som mötesbokare innebar att lönen till mesta dels var 
provisionsbaserad. Det fanns en grundlön, men det var upp till varje mötesbokare att 
påverka sin egen lön genom varje mötesbokning de lyckades sälja; ett upplägg som 
enligt mötesbokarna i första hand beskrevs som en positiv aspekt i deras 
löneutformning. Att känna möjligheten till att kunna påverka sin egen lön, genom sin 
egen prestation, medförde att mötesbokarna upplevde att det inte fanns någon gräns 
för hur mycket de kunde tjäna, uppåt. Detta bidrog till ett tankesätt hos mötesbokarna 
att i bakhuvudet visste de att om de gjorde ett bra jobb, så skulle det även synas på 
utbetalningen av lönen i slutet av varje månad. Detta blev betydelsefullt i den 
meningen genom att det skapade ett konstant driv hos mötesbokarna till att beta av 
samtal efter samtal. De menade att detta bidrog till vetskapen om att det inte var någon 
idé att ligga på latsidan eftersom det i första hand drabbade en själv och dessutom 
lönespecifikationen i slutet av varje månad.  
 
En gemensam uppfattning var även att intervjupersonerna ansåg sig tro att deras 
kollegor i första hand valt detta jobb på grund av möjligheten att sätta sin egen lön. I 
och med det provisionsbaserade systemet kring lönen menade jämväl mötesbokarna att 
det krävde en viss mentalitet för att klara av jobbet. Mentaliteten i detta fall beskrevs 
innebära att som mötesbokarna måste du vara beredd att prestera för att få belöning 
tillbaka. Var du som mötesbokare inte inställd på att prestera menade de att det inte 
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var någon idé att ha detta jobb eftersom det till större del baserades på provisionslön. 
Villkoren för lönen medförde även att mötesbokarna visste att det inte var någon idé 
att sjukskriva sig i första hand, eftersom även detta enbart drabbade deras lön. Ämnet 
pengar var inte bara något som kom på tapeten genom intervjupersonernas utsagor 
kring lönen, utav även genom den mindre observationen på företaget. Överallt, oavsett 
om det stod uppskrivet på en tavla gällande en tävling, eller strävan efter en gemensam 
budget så framstod det att alla resultat och de anställdas prestationer mättes i form av 
pengar. För att exemplifiera detta fanns det i ett av rummen en bägare, likt en stor 
genomskinlig och avlång cylinder, placerad på marken fylld med röd vätska. Vid 
närmare beskådning fanns det även olika mätpunkter markerade på cylindern för hur 
mycket pengar varje uppnådd markering representerade. På cylindern stod även 
förklaringen att 1 dl = 33 000 kr och en matsked = 5000 kr. Enligt principen gällde det 
alltså att fylla på med så mycket vätska i förhållande till hur mycket pengar de dragit 
in. Observationen bidrog till att påvisa hur exponerat och öppet det är kring ämnet 
pengar på företaget genom de ovanstående beskrivna inslagen i arbetsmiljön.    
 
Något som även ansågs som betydelsefullt var uppfattningen kring hur lönesättningen 
påverkades negativt av sin egen prestation. Med detta menades att till större delen 
uppskattades provision men å andra sidan bidrog det till en känsla av pengaoro när 
mötesbokarna misslyckades med att prestera. En ond cirkel bestod inte bara av känslan 
att det gick dåligt utan även tankarna kring lönen. Detta medförde ibland att tankarna 
kring ett jobb som faktiskt genererade lön oavsett skillnad i prestation dag till dag 
lockade mer för att slippa känna ångest över lönen när det gick dåligt.    
 
Trots att lön och uppmärksamheten kring motivationsfaktorn pengar så tenderade 
intervjupersonerna dels ibland att se faktorn som en självklar anledning för deras 
motivation, men även stundtals gånger inte heller vara riktigt bekväma med att 
utveckla sina resonemang kring varför lönen hade stor betydelse. För att utveckla detta 
beskrevs lönen som sagt vid vissa tillfällen av mötesbokarna som den motiverande 
faktorn, men på ett sätt där mötesbokarna gav skenet av att den åsikten var en 
självklarhet för alla, oavsett yrke. En mötesbokare uttryckte det som att ”allt handlar ju 
om pengar det är ju därför man jobbar liksom. Sen är det ju såklart mycket annat som 
spelar roll också men grunden till varför man jobbar är ju pengar och så har det ju 
alltid varit”. 
 
Andra gånger, som nämndes ovan, beskrevs lönen som den motiverande faktorn men 
intervjupersonerna utvecklade inte detta resonemang självmant. De poängterade att 
lönen var en motiverande faktor men resonemanget var väldigt enkelspårigt och det 
framkom inte på vilket sätt det hade betydelse att få mycket pengar i slutet av 
månaden, förutom att det kändes bra att ha mycket pengar. Dock var det tydligt att 
tron om att anledningen till att människor arbetar var tack vare lönen. De menade 
också att lönen till större del låg till grund för hur människor väljer sitt arbete. 
  
Ansvar och befordran 
Innebörden av bli tilldelad ansvar i sitt arbete framställdes som betydelsefullt för 
mötesbokarna. Detta beskrevs höja deras motivation då de upplevde ett förtroende från 
företaget i och med att de förlitade sig på personen ifråga. Känslan av att företag X 
trodde att de kunde klara av att bära på ansvaret. Tilliten från företaget medförde även 
att mötesbokarna kände sig uppskattade och ansvaret förde även med sig en inställning 
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att det fanns en frihet att möjligtvis få testa på nya områden eller en chans att utveckla 
och införa något nytt på företaget.  
 
Då många av mötesbokarna tidigare jobbat med någon slags försäljning per telefon 
beskrevs det också vara av stor vikt att få ringa ut till företagskunder istället för 
privatpersoner. Arbetsuppgifter som innefattade att nå ut till privatpersoner beskrevs 
som negativt då det i princip innebar att försöka nå ut till vem som helst. Detta bidrog 
till att insatsen av sitt arbete inte upplevdes lika betydelsefullt. En liknelse som 
beskrevs var att det kändes som slavarbete, medan att ringa ut till företagskunder var 
av större värde och upplevdes som en mer betydelsefull arbetsuppgift. Känslan av att 
mötesbokarna kände sig viktiga framkom inte bara genom samtalen till 
företagskunderna utan även i den stunden då mötesbokarna fick chans att sitta med på 
möten hos olika projekt de ansvarade över. Upplevelsen av att få sitta med möten hos 
företaget, tillsammans med VD:n på projektet och dessutom iförd kostym, bidrog till 
att de kände sig tillhöra företaget. Upplevelsen att därmed ha en viktig roll infann sig, 
även fast de egentligen visste att de inte tillhörde det företaget. Utöver att sitta med på 
möten hos andra företag som var kunder på företag X så betydde det även mycket att 
till exempel få möjligheten att få vara först ut i ett nytt projekt där det inte tidigare 
fanns några större befintliga relationer eller arbetsförfarande. En uppfattning 
förklarades vara att mötesbokaren även då kände företagets ansvar på sina axlar, 
tilliten att denne skulle klara av att boka möten åt kunden. Vetskapen om att ett möte 
som mötesbokaren lyckats boka in åt kunden, kunde även ligga till grund för en lyckad 
affär åt kundens räkning. Det beskrevs som häftigt att veta att ens egen insats kunde 
bidra med så mycket och vara av så stor betydelse. 
 
Att bli tilldelad ansvar medförde inte bara känslan av att vara viktig och betydelsefull, 
utan att få ansvar antyddes också vara mycket spännande enligt mötesbokarna. 
Mötesbokarna framställde deras första tid på företaget som en tid av ständigt intag av 
ny kunskap, bemötandet av en ny värld med professionella människor som verkade 
inom näringslivets olika delar. Intervjupersonerna beskrev det som spännande att 
ständigt få chansen att lära sig nya saker och i början av anställningen var ingen dag 
sig lik. En uppfattning som försökte ge en förklaring till varför allt var spännande i 
början när det var nytt antyddes vara att oavsett vad det gällde så är allting nytt 
spännande för människan. För att utveckla detta menades att samma spänning kan 
beröra dig i vardagen, om du målar om i köket, köper nya gardiner i en annorlunda 
färg eller upplever någonting du inte upplevt förut. Dock poängterades det av 
mötesbokarna att spänningen inte varade för evigt. Inom sinom tid på arbetet menade 
intervjupersonerna att det som en gång varit så spännande inte var det längre. När 
arbetsuppgifterna blivit till rutin och det inte längre fick uppleva ny kunskap och 
intryck blev det inte heller lika spännande.  
 

Allting är ju alltid mycket mer spännande i början, det är ju som i ett förhållande 
där är ju allt mycket mer spännande i början än vad det är efter 6 månader 
liksom, och så är det ju med det här jobbet också. 

 
Något som alla delade uppfattningen om var att intervjupersonens egen prestation var 
mycket bättre i början av deras anställning än vad den var efter att det har jobbat ett 
tag. Enligt mötesbokarna stod deras resultat på topp i början, i alla hörn och kanter 
slogs det säljrekord för de flesta nyanställda och viljan att lyckas boka ett möte i 
början beskrevs som enorm. Intervjupersonerna menade att anledningen bakom denna 
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skiftning av resultat berodde på att de en gång velat bevisa att de kunde prestera, men 
de behövde inte bevisa det igen. Detta utvecklades genom att de beskrev att känslan av 
att blivit för bekväma i sitt arbete och att avsaknaden av känslan att behöva imponera 
på andra hade försvunnit. Ett sätt för att eliminera denna känsla var enligt en 
uppfattning att istället sysselsätta sig med andra projekt på företaget. Denne menade 
att det fanns ”många bollar i luften” på företaget som gjorde att de ständigt kunde 
sysselsätta sig med något vid sidan om sin huvudsakliga arbetsuppgift om de så 
önskade.     
 
Feedback 
Företaget beskrevs av mötesbokarna vara ett företag vars ledning inte drog sig för att 
synas eller höras bland de anställda. Något som beskrevs som motivationshöjande var 
bland annat när någon ur ledningen, till exempel VD:n, strosande omkring bland de 
anställda och kommenterade hur det gick för dem. Något som framställdes som 
symboliskt genom intervjupersonerna för företag X var ledningens förmåga att kunna 
lyssna och samarbeta med de övriga i företaget. Detta ansågs betydelsefullt för de 
anställda då de fick känslan att ledningen genom detta inte skiljde på den anställdes 
värde, oavsett vad för status eller arbetstitel denne hade inom företaget. De var alltså 
av stor vikt när mötesbokarnas prestation uppmärksammades av någon som inte hade 
liknande position i företaget. Att ledningen dessutom la ner energi på att ta till sig 
idéer som presenterades eller att andra anställda var intresserade att lyssna på vad den 
anställde hade att säga sades också vara en bidragande faktor för motivationen. 
Mötesbokarna beskrev det som att ledningens engagemang bidrog till en positiv känsla 
i och med att mötesbokarna fick ett gensvar för sitt eget engagemang. Det 
poängterades dessutom genom en av intervjupersonerna att avsaknaden av respons 
hindrade motivationen i ens arbete. För att utveckla detta menades att en ledning som 
inte lyssnade på sina medarbetare, uppmärksammade deras prestation, eller medförde 
känslan av att de var osynliga inte var något roligt företag att arbeta på. Vilket 
framkom då en av mötesbokarna sade att ”det motiverar inte mig alls att man inte 
lyssnar på sina medarbetare när vi sitter i samma båt liksom”.  
  
Ledningen fick även möjlighet att följa upp sina anställda genom en hemsida vars 
syfte var att kunder och andra företag kunde lämna sitt omdöme om företag X och 
deras anställda. Företag som bland annat samarbetade med företag X kunde med fri 
återgivning skriva en utvärdering både om hur pass nöjda de var med mötesbokarens 
insats, men även hur pass nöjda det var med företag X:s insats. Denna möjlighet 
ansågs vara ännu ett ypperligt tillfälle att få feedback på ens egen prestation men även 
genom detta visa ledningen att kunderna var nöjda med jobbet de utfört. Tillfällen då 
kunden valde att ange namn, förslagsvis en mötesbokare som gjort ett bra jobb, 
beskrevs vara extra meningsfullt för mötesbokarna. Förutom att mötesbokarna blev 
berörda av de rosor de fått visste de även att de kunde innebära att ledningen fått upp 
ett extra öga för dem. Detta upplevdes bidra till inställningen att ens egna idéer togs 
emot med extra öppna famnar av ledningen och eventuellt bidrog till att få ännu mer 
ansvar.   
 
Utöver lednings roll i företaget för de anställda gavs det flera olika former av 
feedback. Feedback för de anställda kunde ges både verbalt, kroppsligt och 
psykologiskt uttalat. I de rummen som mötesbokarna satt i finns en tavla som visade 
på huruvida de presterat eller inte, alltså lyckas boka möten. Under min observation 
upplevde jag både den verbala, kroppsliga och psykologiska upplevelsen av att få 
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feedback vid ett och samma tillfälle. Det är nämligen så att om mötesbokarna lyckas 
boka ett möte fick de gå och skriva upp det företag de bokat åt (alltså på vilket projekt) 
på den tavlan som tillhörde teamet eller gruppen. Under min observation lyckades 
personen som arbetade på platsen mittemot under den pågående medlyssningen boka 
ett möte. Hon gick då till gruppens tavla och noterade detta med en färgglad penna. 
När personen i fråga hade skrivit upp sin lyckade mötesbokning blåste teamledaren 
med en guldig ormblåsa (en uppblåsbar pappersleksak som blåses upp likt en flöjt och 
avger ett dissonansljud liknande en hes gås) och hela teamet gjorde en high-five med 
varandra högt och tydligt. Inte bara genom detta observationstillfälle fick jag uppleva 
vikten av att synas och höras efter ett lyckat säljsamtal där mötesbokarna bokat in ett 
möte. För kort därefter lyckades en annan av mötesbokarna boka ett möte, han knöt då 
sin näve likt en målgest och brast ut i ett högt ”JA”. Därefter tog han en kortare runda 
bland sina medarbetare och berättade stolt över sin prestation. Att mötesbokarna 
gjorde en stor uppståndelse över sina bokade möten gjorde de andra medarbetarna 
automatiskt uppmärksammade om hur de själva låg till i deras prestation.  
 
Förutom den verbala och psykologiska feedbacken som förekom på företaget bland 
mötesbokarna underströk de att det kändes betryggande att arbeta så tätt in på 
varandra. Detta ledde till att känslan av stöd och snabb återkoppling fanns nära till 
hands vid behov. Den fysiska feedbacken bidrog till upplevelsen att mötesbokarna 
kände att de var som starkast i sitt team/grupp. I gruppen upplevde mötesbokarna att 
de fick det stöd som krävdes, när de tog sig ur bland annat invändningar från kunder, 
och därmed ändå lyckades boka in möten.    
 
En annan uppfattning som sades ha betydelse för de anställda var de gånger som 
medarbetarna fick chansen att bli nominerade till olika kategorier. Dessa kategorier 
gick ut på att nominera den som man ansåg vara till exempel årets säljare, och vid en 
gemensam företags kickoff utsågs en vinnare bland de nominerade. Detta beskrevs 
vara betydelsefullt att inför alla stå och ta emot medarbetarnas och ledningens 
värmande tankar om ens bedrifter på företaget.   
 
Att bemästra det okända 
Det mest omtalade samtalsämnet och som ansågs bidra mest till att minska 
motivationen i deras arbete var när mötesbokarna, som de uttryckte sig, upplevde att 
de fick dåliga förutsättningar för att utföra sitt jobb. Detta innebar i huvudsak att 
projektet de blev tilldelade oftast upplevdes som svårt att boka möten på, eller att de 
visste att samma typ av projekt hade tidigare varit knepiga att få lyckade 
mötesbokningar på. En enig uppfattning var också att upplevelsen av dåliga 
förutsättningar handlade om när området för projektet inte intresserade mötesbokaren 
eller när de upplevde att de inte hade någon större kunskap kring det berörda området 
för projektet. Intervjupersonerna menade att till skillnad från ren försäljning som sker 
genom diverse callcenters, av till exempel en viss dagstidning, står vanligtvis alla 
försäljare inför samma förutsättningar och villkor för att lyckas sälja tidningen. Medan 
på företag X så innebar olika projekt att de stod inför skilda förutsättningar att lyckas 
genomföra ett lyckat telefonsamtal som ledde till mötesbokning. Projekten som de 
anställda arbetade med fick de sig tilldelade och hur uppdelningen av projekten gick 
till styrdes av respektive gruppchef eller teamledare. Gruppchef/teamledare som i sin 
tur fått in ordern från kundansvariga på företag X. Kundansvarig var de som sålde in 
tjänsten hos obefintligt kund att i sin tur bli kund hos företag X. Mötesbokarna menade 
alltså att vilka projekt de blev tilldelade var av stor vikt för att lättare kunna boka 
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möten. De delgav också att de mötesbokare som är mer erfarna och som jobbat där en 
längre tid vågade ta för sig mer genom att informera sin gruppchef vilka typ av projekt 
denne önskade sig. Däremot var de alla eniga om uppfattningen att som nybörjare på 
företag X, och i sin roll som mötesbokare, upplevde de att modet som krävdes för att 
styra vilka projekt de helst eftertraktade att ta sig an inte riktigt existerade då.   
 
Innebörden av dåliga förutsättningar som mötesbokarna upplevde det handlade som 
sagt bland annat om tidigare kunskap kring problematiken att boka in möten för just 
den typen av projekt. Men även när de erfor att de blev tilldelad något projekt som föll 
utanför ramarna av ett område som de själva inte alls hade något intresse av. Att få ett 
projekt vars område inte låg inom intresseramarna upplevdes hindra mötesbokaren i 
deras arbete då detta ledde till att de tappade motivationen att försöka boka möten för 
det berörda projektet. Anledningen till varför denna känsla av minskad motivation 
infann sig upplevdes komma ifrån att de var ute på osäker mark där mötesbokarna till 
exempel inte kunde, utan att innan samtalet själva spendera tid på förberedelser genom 
att lära sig alla termer som kan tordes tillhöra området, genomföra ett lyckat 
telefonsamtal. Genom min observation där möjligheten gavs att sitta med som 
medlyssnare under ett samtal stötte jag på en konkret händelse kring problematiken att 
inte ha all information som ibland behövdes. I detta fall fick innebörden av det faktum 
att mötesbokarna i sin presentation av sig själva i telefonsamtalet inte utgav sig från att 
ringa från företag X, utan gav ifrån sig intrycket att de tillhörde det företag vars 
projekt de arbetade på för stunden, ha en avgörande roll. Det blev i och med detta klart 
och tydligt genom observationen vilken konst det är att bibehålla säljarrösten när de 
stötte på mindre motgångar som hade med information eller detaljer kring det företag 
de sades ringa ifrån. För att exemplifiera detta så ställdes mötesbokaren inför en sådan 
situation i ett av medlyssningssamtalen under observationen. Frågan som ställdes, från 
personen på andra sidan luren, rörde var någonstans företaget som den utsades sig 
ringa ifrån hade för olika operativa kontor runt om i landet. Detta innebar att 
mötesbokaren var tvungen att improvisera och som replik på frågan hitta på ett flyktigt 
och diffust svar för att komma ur situationen. Detta var enligt intervjupersonerna en 
vanligt förekommande händelse i ett samtal. Förväntningarna på att mötesbokarna ska 
klara sig ur dessa situationer antyddes ses som en självklarhet och att det är upp till 
varje mötesbokare att hantera oväntade frågor på bästa sätt. Visserligen berättade 
mötesbokarna att de ibland fick chansen att själva komma ut till företaget och göra sig 
bekant med vad det var för företag de försökte boka möten för, samt få kännedom 
kring deras arbetssätt och produkter.  
 
För att återkomma till problematiken att mötesbokarna kan stöta på oväntade frågor så 
beskrevs det ofta som jobbigt när de även var tvungna att försöka föra ett samtal i 
termer de inte visste innebörden av. Att känna sig inkompetent på områdets termer 
beskrevs för det mesta hänga ihop med att det inte fanns ett befintligt personligt 
intresse hos mötesbokarna inom projektets område. Fanns det inte ett personligt 
intresse för projektets område föll det sig naturligt att mötesbokarna inte hade någon 
större kunskapskälla eller någon drivkraft att vilja lära sig mer om området. Detta i sin 
tur medförde att mötesbokarna upplevde det jobbigt och oinspirerande att jobba med 
projektet. Tillfällen då frågor som de inte kunde besvara tack vare okunskap kring, till 
exempel olika IT-termer, försvårade arbetet och de upplevde att detta drog ner på 
motivationen för projektet.      
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En annan problematik för mötesbokarna upplevdes vara när de redan innan visste att 
deras kommande säljsamtal skulle leda till bemötandet av personer på ett mindre 
företag. Denna förutsättning medförde att mötesbokarna innan själva samtalet hade 
känslan av att risken för att bli klickad (att personen ifråga slänger på luren mitt i 
samtalet) eller otrevligt bemött var stor. Mindre företag sades i allmänhet inte vara lika 
tillmötesgående som stora företag då de ofta inte besatt samma professionalitet som de 
större företagen. Detta ledde till att de istället gick och drog sig för att ringa på 
projektet och projektet fick en så kallad dålig stämning över sig. För att utveckla detta 
förklarades att de istället för att göra sitt jobb och ringa ut till kunderna så ledde det 
istället till att de sysselsatte sig med undanflyktiga arbetsuppgifter som egentligen inte 
var relevanta, såsom att syssla med den administrativa biten utöver det vanliga. 
Samtidigt menade mötesbokarna att det inte gick att strunta i sitt projekt i och med att 
det drabbade en själv, dels genom lönen, men även ens eget självförtroende i och med 
att det inte blev några möten bokade. En dag som präglades av att inga möten blev 
bokade, beskrevs ofta leda till att resten av dagen fortsatte i samma dåliga anda. Detta 
medförde att mötesbokarna upplevde denna dåliga stämning på projektet och att de 
hamnade i den ökända onda cirkeln.  
 
Vidare beskrevs den onda cirkeln ha stor betydelse i form av att de ständigt påmindes 
om hur dåligt det gick för de och att de själva fick en känsla av att de var dåliga på sitt 
jobb. Men, någonstans bakom ytan av det mindre bra resultatet, så förklarade 
intervjupersonerna att tankebanorna kring varför det gick dåligt ändå ibland gick att 
bortse ifrån. För att vidareutveckla detta förklarade de att om de visste att det dåliga 
resultatet berodde på dåliga förutsättningar och inte på grund utav att de själv utförde 
ett dåligt jobb, så kändes det ibland hopplöst. Berodde däremot det dåliga resultatet på 
att de brast i sitt utförande så kändes det inte lika hopplöst. Förklaringen till detta 
menades ligga i att intervjupersonerna då visste att möjligheten till en förändring i sitt 
angreppssätt för projektet och hur de valde att arbeta med det kunde leda till en 
förbättring. En uppfattning var att insikten att det var en själv som det dåliga resultatet 
berodde på bara fick en att bli mer taggad för denne visste att en ändring hos sig själv 
skulle hjälpa. Men låg problemet som sagt enbart hos uppfattningen att det svårbokade 
projektet handlade om dåliga förutsättningar, fanns det inte mycket att göra åt saken 
och den dåliga stämningen var ett faktum.  
 
En annan aspekt som mötesbokarna beskrevs bli berörda av var när de berättade om 
rollen som anställd konsult på ett projekt. Detta innebär som mötesbokare att du var 
anställda av ett företag, som var befintlig kund hos företag X, för att boka möten åt 
deras projekts vägar. Innebörden av detta medförde att oavsett om du som konsult 
lyckades boka ett möte eller inte på projektet så garanterades konsulten att få en 
bestämd summa betalt ändå. Detta sades ge upphov till att mötesbokarna kände att de 
utsattes för en ständig press att leverera och prestera för att, dels inte ha dåligt samvete 
över att få pengar utan att bokat ett möte, men också för att leva upp till de krav som 
kunden förväntade sig att de ska uppfylla i och med deras roll som konsulter. Det som 
då upplevdes som mindre stressigt, dock ändå tillhörde den vanliga pressen, var när de 
inte jobbade som konsult och skulle boka möten för ett vanligt projekt. Detta i och 
med att följden som blev var att det egentligen först och främst bara påverkade de 
personligen om de misslyckades och misslyckandet drabbar i det stora hela inte någon 
annan.  
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Att vara en tävlingsmänniska 
Insikten att företagets alla anställda på ett eller annat sätt såg sig själva som 
tävlingsmänniskor framkom tydligt under intervjuerna. Detta var en återkommande 
insikt hos mötesbokarna när de reflekterade över vilken betydelse säljtävlingarna hade 
på företag X. Mötesbokarna beskrev att det fanns en mängd olika säljtävlingar på 
företaget. De kunde handla om att uppnå en gemensam budget över ett års tid, att tävla 
mot andra team/grupper under en veckas tid, alla mot alla dag för dag och mycket mer. 
Mötesbokarna beskrev till och med att det fanns så många tävlingar att de knappt 
själva kunde hålla reda på alla. Under vissa perioder fanns det dock lite mer speciella 
tävlingar som hade en mer komplex tanke bakom sig. För att förklara detta berättade 
mötesbokarna om en tävling där vägen till vinsten var likt ett VM-slutspel. Det fanns 
kvalgrupper, kvartsfinaler, semifinaler och slutligen en final mellan de två team/grupp 
som presterat bäst under resans gång. Konceptet med säljtävlingar beskrevs vara en 
medveten handling från lednings sida. Detta förklarades genom mötesbokarna att även 
ledningen visste att större delen av deras anställda troligtvis var tävlingsmänniskor och 
för att motivera mötesbokarna att prestera och sälja var säljtävlingarna ett måste. 
Resultatet av bokade möten mättes alltid pengar då varje möte genererade olika 
förtjänster beroende på vad för sorts möte det var och för vilket projekt de lyckades 
boka in det för. Det intressanta som alla mötesbokarna delgav sig av var det faktum att 
de i princip inte brydde sig om priset när de vunnit en tävling eller att priset på något 
sätt bidrog till motivationen att vinna en tävling. Mötesbokarna menade att det som 
hade någon betydelse var att det fanns en uttalad tävling på företaget som de kunde 
vinna. De såg alltså inte i första hand till vad för slags tävling det var eller vad för pris 
de fick om de vann. Fokus låg på att slå de övriga som deltog i tävlingen och i slutet 
stå som vinnare. En mötesbokare var tydlig vad då denne uttryckte sig som att ”jag vill 
vara en vinnare, vinner jag inte vet alla om att de vunnit mot mig”.  
 
Mötesbokarna återkom till att de alla var tävlingsmänniskor och att det var därför som 
de i första hand motiverades av att vinna tävlingen. Vissa undantag beskrevs 
förekomma då det var ett pris som verkligen lockade mötesbokarna, då de hade ett 
personligt intresse i att bli tilldelad priset. Men annars antydde mötesbokarna att 
genom vinsten av en tävling upplevde de en härlig känsla av seger, och i de fall där 
team tävlade mot team, en känsla av lagspel och lagkänsla. Ett ämne som kom på tal i 
amband med sältävlingarna var den tavla där mötesbokarna skrev upp sina inbokade 
möten på. Direkt efter ett bokat möte skrev den som bokat möte upp det på respektive 
tillhörande teams tavla. I min observation hos företaget såg jag att varje team hade likt 
en whiteboardtavla, som gick att skriva och sudda på. Vissa tavlor var mer 
utsmyckade med figurer och namn målade med färgpennor, medan andra tavlor var 
mer sakliga med enbart teamets medlemmars namn i svart färg. Dessa tavlor sades 
alltså vara en stor motivationsmorot då de såg vem som låg bäst till i tävlingen och hur 
nära vinsten de själva var. En annan uppfattning var att anledningen till att den 
brinnande motivationen i tävlingarna inte hade något med priset att göra, var att denne 
genom att vinna tävlingarna även kunde imponera och visa för sin chef och VD vem 
som var bäst.  
 
Strävandet efter att vinna en tävling sades också vara lättare när tävlingarnas deadline 
låg inom en kortare tidsperiod. Åter igen spelade inte priset någon roll för 
mötesbokarnas motivation utan i dessa fall motiverades de av att målet med tävlingen 
inte låg allt för långt bort. Vidare förklarades detta genom mötesbokarna att en 
anledning till varför de anställa lättare motiverades av tävlingar med kortsiktiga mål 
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var tack vare den höga personalomsättningen på företag X. Att de anställda inte trodde 
sig se långsiktigt på sin anställning i företag X bidrog till att tävlingar som hade 
långsiktiga mål inte var lika motiverande, för vid eventuell vinst av tävlingen skulle de 
inte arbeta kvar. Genom att satsa på de kortsiktiga tävlingarna visste mötesbokarna 
med säkerhet att de skulle kunna närvara vid en eventuell vinst de lagt ner arbete på att 
nå.  
 
Att motivationen skiljde sig mellan tävlingar som gällde hela företaget, mellan team 
eller individuella tävlingar sades också vara en gemensam uppfattning för 
mötesbokarna. Mötesbokarna beskrev det som att de gemensamma tävlingarna där 
hela företaget skulle uppnå en gemensam budget, för att till exempel åka på en resa 
tillsammans, inte var lika motiverande. Inte bara för att dessa gemensamma tävlingar 
oftast var av långsiktig karaktär utan även för att det inte fanns någon tydlig vinnare 
eller förlorare i tävlingen. Vid en gemensam tävling beskrevs det att antingen så är alla 
vinnare eller förlorare, det saknas rivalitet och det är inte heller lika lätt att se hur 
mötesbokaren själv hade bidragit till att uppnå målet och vinsten. En tävling mellan 
företagets team/grupper sågs som mer motiverande då de dels kunde se deras motstånd 
i ögonen men även känna att deras egen prestation kunde ha en avgörande betydelse. 
Mötesbokarna upplevde att när de tävlade tillsammans i team fick de en lagkänsla och 
kunde genom detta triggas av sina lagkamrater att prestera ännu bättre. Individuella 
tävlingar beskrevs återigen hänga samman med det faktum att de alla var 
tävlingsmänniskor. Deltagandet i tävlingar där resultatet bara kunde påverkas av sin 
egen prestation upplevdes som mest motiverande. Dessutom medförde individuella 
tävlingar i kombination med kortsiktiga tävlingar till att de direkt kände att de fick 
bekräftelse på deras insats då alla på företag X direkt kunde se vem som vunnit, dag 
för dag eller vecka för vecka.  
 
En uppfattning var dock att det fanns en viss problematik bakom dessa tävlingar. 
Förklaringen bakom denna problematik beskrevs vara det faktum att mötesbokarnas 
deltagande i tävlingarna på företag X skedde per automatik. Mötesbokarna förklarade 
vikten av att inse sina begränsningar genom att själva välja om de deltog i tävlingen 
eller inte. Detta förklarades vidare genom att mötesbokarna innan tävlingens start fick 
bestämma sig om de psykiskt deltog i tävlingen eller inte eftersom de egentligen alltid 
deltog ”på pappret”. De tävlingar som de inte deltog psykiskt i spelade på så sätt inte 
någon roll eftersom de redan innan tävlingen hade bestämt sig för att inte delta ”på 
pappret”. Anledningen till varför de kände ett behov av att bestämma sig för om de 
psykiskt deltog i tävlingen eller inte grundades i att de inte skulle bli allt förstörda om 
de inte vann. I den sanna andan av tävlingsmänniskor förklarade de att de hatade att 
förlora. Dock fanns det tävlingar där den psykologiska medverkan inte gick att välja, 
såsom tävlingar där team tävlar mot team, eftersom de tävlade i grupp och inte 
individuellt.  
  
 

D i s k u s s i o n  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som bidrar såväl positivt 
som negativt till unga anställdas motivation i sitt arbete på ett callcenterföretag. För att 
knyta an till syftet och resultatet kommer under denna del föras en diskussion kring de 
mest framträdande upptäckterna som framkommit från intervjupersonernas utsagor 
och flätas samman av en diskussion om tidigare forskning och teorier. Slutligen 
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kommer en metoddiskussion och en slutsats att avsluta uppsatsen. 
 
Det huvudsakliga resultatet från studien som talade om på vilket sätt olika aspekter i 
arbetet motiverade de unga anställda samt hur dessa aspekter drog ner på 
mötesbokarnas motivation bestod delvis av graden av samhörigheten de upplevde på 
företaget. De ansåg det motiverande att gå till jobbet tack vare den fina gemenskapen 
de kände med arbetskollegorna. Dessutom ansågs det vara av stor vikt att bli tilldelad 
ansvar och få kontinuerlig feedback för att hålla motivationen uppe. En annan 
uppfattning om varför de motiverades på arbetsplatsen var att företaget var fullt av 
tävlingsmänniskor och möjligheten till att själv kunna påverka sin lön. Det som 
hindrade mötesbokarna i deras arbete och drog ner på motivationen var när de ställdes 
inför dåliga förutsättningar för att lyckas sälja in och boka möten. Innebörden av 
dåliga förutsättningar beskrevs vara när mötesbokarna fick oönskade projekt vars 
område inte intresserade de eller när mötesbokarna hade bristande kunskap inom 
området.  
 
Att mötesbokarna kände en stor samhörighet bland de anställda på företaget kan även 
vara en allmän anledning till varför unga på arbetsmarknaden dras till att börja jobba 
på callcenter. En allmän uppfattning hos befolkningen, och ett faktum, tyder på att 
medelåldern hos de anställda på callcenter är betydligt yngre än på många andra 
arbetsplatser (Europeiska Socialfonden, 2011). Tack vare den låga snittåldern, tolkar 
jag det som att de personer som arbetar på ett callcenter upplever en sorts 
familjekänsla med de övriga anställda. Att få medarbetarna att känna att deras jobb är 
en del av privatlivet tror jag är ett koncept som företag medvetet försöker 
implementera i dagens arbetsmarknad. Att sudda ut gränsen mellan jobb och fritid är 
ett fenomen som börjar smyga sig på arbetet allt mer. Detta möjliggörs genom dagens 
teknologi som medför en tidslig och rumslig flexibilitet i och med att människor dels 
nästan alltid är kontaktbara och inte situationsbundna i sitt arbete (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Det finns mängder av olika företag idag 
som har avdelningar med callcenter och det gäller att finna ett koncept som gör att de 
sticker ut från mängden för att få de bästa och nöjdaste medarbetarna. Att bygga upp 
en kultur där företaget jobbar på att signalera budskapet av att de är en arbetsplats som 
är dynamisk i form av att det ständigt sker saker på företaget, trivsam och utvecklande 
för individen anser jag vara ett av de vinnande koncepten i dagens hårda konkurrens.  
 
Ovanstående resonemang ges även stöd genom generations Y:s krav på en rolig 
arbetsmiljö (Myers & Sadaghaini, 2010). Deras arbetsplats ska inte bara vara en 
arbetsplats, utan en arbetsplats som känns roligt att jobba på. Genom att uppmuntra de 
anställda, likt de gjorde på företag X, att bland annat delta i aktiviteter och afterwork 
utanför arbetstid bidrar det till en stärkt samhörighet på företaget, som i sin tur leder 
till att jobbet inte bara känns som en del av sitt liv utan även ens privatliv. Allvin et al., 
(2006) påpekar i sina studier kring gränslöst arbete att flexibiliteten hos 
organisationen, arbetstagaren, arbetsuppgifterna och dagens utvecklade teknologi leder 
till att gränserna suddas ut mellan jobb och privatliv. Att rasterna på företaget var så 
synkroniserade kan också tros ha en effekt för att medvetet stärka relationerna mellan 
de anställda, som medför att mötesbokarna får svårt att dra gränsen för vart jobbet 
”slutar” när människor de jobbar med även figurerar som deras vänner. Dock finns en 
studie som påpekar att yngre generationer har svårare för att förplikta sig till en 
organisation än vad äldre generationer har (Busch, Venkitachalam & Richards, 2008). 
De menar att yngre generationer hellre ser till att organisationen implementerar deras 
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idéer för företaget och uppmuntrar organisationsförändringar.  
 
Vidare resonerar Myers och Sadaghaini (2010) att generation Y dessutom ställer allt 
mer hårdare krav på sina arbetsgivare samt uppvisar en betydligt lägre grad av lojalitet 
mot företaget jämfört med tidigare generationer. Detta tolkar jag som en konsekvens 
av att generation Y kännetecknas av att vara anpassningsbara och har därmed inga 
problem att byta jobb om arbetsplatsen inte är tillräckligt tillfredställande för dem. I 
denna veva går det även att diskutera problematiken hos callcenterverksamhetens höga 
personalomsättning. En studie av Wallace et al., (2000)  formade begreppet ”sacrificial 
HR strategy” (uppoffrande HR strategi) som innebär att organisationer uppmuntrar till 
hög personalomsättning för att genom detta få entusiastiska och motiverande 
medarbete till en låg kostnad för organisationen. Vid första anblick kan denna strategi 
framstå som extraordinär och det tillåter en att undra hur strategin har tagit form. Ett 
perspektiv att se detta genom är att det dels kan bero på arbetsgivarens inställning att 
det finns många unga ute på arbetsmarknaden, som är hungriga på jobb, och därav 
råder det inte någon arbetstagarbrist vid behov av nytillskott i organisationen. Eller är 
det arbetstagarens inställning att arbete på callcenter i regel bara kan ses som en 
temporär sysselsättning där det finns en viss gräns för hur länge jobbet anses utförbart. 
På företag X framgick det att det fanns en relativt hög personalomsättning, dock inte i 
vilken utsträckning exakt.    
 
Förutom att unga när de söker arbete på ett callcenter vet om att det är lätt att få jobb, 
ger lättförtjänade pengar (om de innehar extroverta kvalitéer) och att företagets 
anställda oftast är av den yngre skaran, går det att ifrågasätta vad som ytterligare 
lockar de till att jobba på ett callcenter. En uppfattning som var i linje med Pfeffer och 
Sutton’s (2006) resonemang, men strider emot Herzbergs teori (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010), är hur stor betydelse lönen har för människors motivation i arbetet. 
Enligt utsagorna från intervjupersonerna hade lönen en stor betydelse för deras 
motivation och sågs som en av de positiva sidorna med deras jobb. Att mötesbokarna 
upplevde att de själva kunde ”sätta sin lön” genom den provisionsbaserade 
löneutformningen tolkar jag dock höra ihop med flera faktorer. För det första är de 
som anställs på callcenter ofta färska på arbetsmarknaden, ibland är det till och med 
deras första jobb, och genom detta får de uppleva något de inte upplevt förut, nämligen 
att bli belönad för utförd möda. En annan bakomliggande faktor till varför lönen har 
en sådan stor betydelse för unga anställda på ett callcenter tror jag ligger i 
arbetsuppgifternas utformning. Desto mindre utvecklade arbete desto mer går det att 
föreställa sig att andra faktorer på arbetsplatsen får betydelse, till exempel kollegor, 
arbetsmiljö men även lönen. Dock går det inte att bortse att mötesbokarna faktiskt kan 
öka eller påverka sin lön. Känner de dessutom att de är duktiga på sitt jobb och att 
lönesystemet gynnar de bättre än en lön som inte är provisionsbaserad finns det inget 
att invända emot. Men samtidigt anser jag att detta kan ses ur ett perspektiv där 
verksamheten på ett callcenter, genom tolkning av intervjupersonernas berättelser, är 
uppbyggt genom ett psykologiskt spel, som bland annat handlar om pengar. Överallt, 
på företag X, kommer mötesbokarna i kontakt med intryck och information som leder 
deras tankar kring pengar. Av erfarenhet är samtalsämnet pengar och lön inte något 
som är fint eller acceptabelt att diskutera med människor om. Men på företag X är det 
oundvikligt att inte tänka i termer av pengar när det ligger i mötesbokarnas dagliga 
arbete att diskutera deras egen, medarbetarnas men även företagets prestation i termer 
av pengar. Att lönen på så sätt uttalas vara en av de största anledningarna till varför de 
motiveras av sitt arbete på callcenter är därför inte lika oväntat.   
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Vikten av att få ansvar tilldelat sig för att mötesbokarna skulle känna sig uppskattad på 
företaget ligger i linje med tidigare studier där managementexperter även uttalat sig att 
detta är en förutsättning för att få produktiva och effektiva anställda (Myers & 
Sadaghaini, 2010). Dock går detta att belysa genom ett annat perspektiv där återigen 
arbetsuppgifternas monotona utformning kan tolkas bidra till ett behov hos 
mötesbokarna att känna en meningsfullhet i deras arbete för att få motivation. En 
meningsfullhet som innebär att mötesbokarna upplever att deras roll i företag är 
betydelsefull och att de känner en tillit av företag X till deras förmåga att klara av 
ansvaret. Att mötesbokarna inte bara kände sig uppskattade av företaget genom att få 
ansvar utan även genom att få olika sorters feedback på företaget menar Myers och 
Sadaghaini (2010) vara ett av de krav som överensstämmer med generation Y 
förväntningar i arbetslivet. Att generation Y förväntar sig kontinuerlig feedback tolkar 
jag som att de har ett behov att ständigt synas, höras och få bekräftelse. Detta stöds 
dessutom genom samma studie som nämnts ovan om generationsskillnader hos Baby 
Boomers, Generation X och Generation Y som Busch, Venkitachalam och Richards 
(2008) genomfört. Från deras resultat framgick det även att yngre generationen såg 
positivt på både informellt erkännande i organisationen men även erkännande genom 
formella utmärkelser av företaget. Att eftersträva erkännande för deras prestationer är 
en viktig del för att de ska känna tillfredställelse i deras arbete. Mötesbokarna på 
företag X beskrev likt detta resultat att detta var en av motivationsfaktorerna i deras 
arbete. Förutom den konkurrens globaliseringen har medfört för företagen (Porter, 
2000) torde de finnas en konkurrens inom generation Y. Då generationen är en av de 
större till antalet står även arbetstagarna i generation Y inför en stor konkurrens att få 
det jobb de eftersträvar. Vilket jag tror medför att de söker allt mer bekräftelse och 
erkännande för att känna sig mer värdefulla än övriga på arbetsmarknaden.  
 
Det negativa med kontinuerlig feedback på ett callcenter kan urskiljas när feedbacken 
kommer vare sig mötesbokarna önskar det eller inte. Feedbacken i detta fall är att de 
ständigt påminns om hur de ligger till i sin försäljning, om det går bra är det säkerligen 
inga problem, men när resultaten vissnar blir de ständigt påminda om hur dåligt de går 
för dem. Vilket jag tolkar kan vara väldigt påfrestande för deras självförtroende 
eftersom ett dåligt resultat tyder på att de brister i deras arbete men även leder tankarna 
till att lönen uteblir. Dock är den ständiga jakten på bekräftelse något som de alla 
verkar vilja ha eftersom de beskriver att de är tävlingsmänniskor och att deltagandet i 
tävlingarna på företaget bidar till en ökad motivation. Att vara motiverad av en tävling 
sades inte ha någonting med priset för tävlingen att göra, utan snarare det faktum att 
det pågick en tävling där målet var att slå de andra och stå som vinnare. Detta tolkar 
jag åter igen som ett sätt att uppleva bekräftelse och erkännande från medarbetare, 
chefer och ledning, men även få ökat självförtroende. Belöningen som kommer med 
att stå som vinnare förstärker mötesbokarnas självförtroende vilket gör att de vill 
återuppleva detta om och om igen. Här kan likheter i Skinners förstärkningsteori 
urskiljas gentemot mötesbokarnas utsagor. Förstärkningsteorin innebär att beroende på 
olika stimulus och respons formas beteenden där beteendet styrs av positiva samt 
negativa förstärkningar (Skinner, 1938). För att motiveras till handling är det viktigt 
med positiv förstärkning, till exempel i form av beröm. Detta formar ett beteende där 
individen vet att ett visst beteende följs av en belöning. Genom att mötesbokarna ofta 
får beröm och uppmärksamhet när de presterat på företaget upplevs en positiv 
förstärkning och gör att de vill återuppleva detta om och om igen.  
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Ett annat perspektiv att tolka att mötesbokarnas motiveras genom tävlingsmomentet är 
med hjälp av Locke och Latham’s (2002) teori om att människor har en central vana 
att jobba efter uppsatta mål. Teori benämns som målsättningsteorin och menar att 
oavsett om människor själva är medvetna om att de tänker i termer av mål, så är det ett 
faktum att mål leder till handling. Det finns påtaglig forskning som tyder på att när 
människor sätter upp mål höjs deras prestationsförmåga. Teorin stödjer det faktum att 
mötesbokarna lättare motiverades av tävlingar som de ansåg vara av kortsiktig 
karaktär, eftersom de då påstod att de kunde se målet framför sig. Detta tyder på att 
Locke och Latham’s (2002) teori om att mål driver människor till handlingar ligger i 
linje med de utsagor intervjupersonerna sades sig ligga till grund för hur de 
motiverades. Dessutom tolkar jag att intervjupersonerna, genom att sätta upp olika mål 
i sitt arbete, återigen kunde känna en större motivation att utföra sitt arbete med tanke 
på att arbetsuppgifterna ibland kunde kännas oändliga och väldigt enformiga.  
 
Den gemensamma uppfattningen att motivationen i arbetet minskade när 
mötesbokarna upplevde att de stod inför dåliga förutsättningar i form av oönskade 
projekt kan ses ur flera perspektiv. Innebörden av dåliga förutsättningar relaterades 
dels till när mötesbokaren kände att området för projektet inte var av intresse. Intresset 
för projektet hörde dock oftast ihop med att de inte hade någon kunskap kring det 
området projektet verkade inom. De förklarade även att de inte ansåg att det var upp 
till de själva att lära sig allt om det berörda området bara för att de råkade sitta på ett 
sådant projekt. Denna inställning hos de anställda framkom även genom resultatet av 
Bosch et., al (2008) forskning om generationsskillnader i arbetet. De menade att deras 
studie tyder på att generation Y inte har något intresse att anstränga sig utöver sina 
förpliktelser, om de inte fick betalt för det. Däremot påpekade studien att generation Y 
har ett starkt intresse för att ta sig an projekt i arbetet utan någon slags kompensation 
om projektet var av stort eget intresse. Jag tolkar dock att dessa oönskade projekt kan 
förklaras genom mötesbokarnas upplevda kompetens. Att sitta på ett projekt som 
ligger utanför kunskapsramarna tolkar jag kan bidra till att mötesbokarna känner sig 
otillräckliga i deras arbete och motivationen minskar när självförtroendet får sig en 
törn. Att jämföra detta med Herzbergs teori där han menar att en förutsättning för att 
individen ska kunna motiveras i sitt yrke måste motivationsfaktorerna vara 
tillfredställda förutsatt att även hygienfaktorerna är uppfyllda. Avsaknaden av 
trygghet, som är en hygienfaktor, medför alltså enligt Herzberg att individen inte 
tillfredställs i sitt arbete även fast motivationsfaktorerna såsom erkännande och 
prestation är uppfyllda (Kaufmann & Kaufmann, 2010).    
 
Det intressanta med helhetsbilden av det övergripande materialet intervjupersonerna 
förmedlade under intervjuerna, är som jag tidigare nämnt, att jag tolkar det som att det 
sker ett outtalat psykologiskt spel mellan å andra sidan hygienfaktorer och å andra 
sidan kallade motivationsfaktorer på företag X. Tolkningen bygger på de anställdas 
arbetssituation, arbetsinnehåll och den mentalitet som följer därav. Med termen 
psykologiskt spel menar jag att mötesbokarna genom sin arbetssituation, som tillhör 
Herzbergs klassificering av hygienfaktorer, utsätts för en ständigt osynlig press att 
själv prestera för att känna en trygghet i sin lön i och med det provisionsbaserade 
systemet. Till skillnad från vad Herzberg påstod om att hygienfaktorer inte har en 
motiverande effekt (Kaufmann & Kaufmann, 2010) påvisar resultatet från min 
undersökning det motsatta för unga anställda på callcenter. Det som driver 
mötesbokarna i deras arbete, och som överensstämmer med Herzbergs 
motivationsfaktorer, kan till viss del attribueras till deras arbetsinnehåll, nämligen det 
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provisionsbaserade lönesystemet. Av detta lönesystem utvecklas en erkännande, 
ansvars- och prestationskultur som är starkt motiverande. Som tävlingsmänniskor 
accepterar de att det finns en ständig press från företaget X:s kunder att leverera 
bokade möten på deras projekt. De accepterar även att organisationen förväntar sig att 
de ska tjäna ihop till deras gemensamma budget men samtidigt inte tappa framtida 
eller befintliga kunder. Arbetsinnehållet medför även en press att kunna anpassa sig 
genom att ta sig an nya projekt inom olika områden, samt en press att ständigt bli 
påmind om att leverera lika bra som sina kollegor i och med säljtävlingarna som 
förekommer på företaget. Oavsett om mötesbokarna själva ser sitt arbete ur detta 
perspektiv är det just denna bild mötesbokarna målar upp när jag tolkar berättelserna 
om deras arbete på ett callcenter. Däremot verkar alla acceptera hur systemet är 
uppbyggt och trivas med det de gör, vilket förklarar den mentaliteten som krävs för att 
stå ut med pressen.  
 
Metoddiskussion  
För att se hur hög validitet en studie har brukar målet vara att uppnå kvalitativ 
generaliserbarhet (Langemar, 2008). Med detta menas att en bedömning av nivån 
mellan data och det som studeras görs. Att denna studie baseras på väldigt få 
undersökningsdeltagare gentemot populationens storlek gör det svårt att generalisera 
resultatet på populationen. I detta fall kan mängden undersökningsdeltagarna inte vara 
tillräcklig för att få en med verkligheten överensstämmande bild. Dessutom är det 
svårt att generalisera resultatet till samtliga callcenter då varje callcenters 
arbetsuppgifter har olika innebörd som säkerligen medför olika motivationsfaktorer 
och påfrestningar för den anställde.  
 
Validiteten i studien påverkas också genom forskarens tolkning av materialet. Hur 
forskaren väljer att tolka resultatet kan få en betydande effekt då förförståelse och 
fördomar är något som påverkar utformningen och tolkningen av studien. Detta kan 
dra ner på validiteten om forskaren själv inte medvetandegör detta innan eller under 
studiens gång. Min egen förförståelse, tolkning och sättet att analysera kan ha påverkat 
uppsatsens utformning till viss del då många delar av uppsatsen kräver tolkning och 
analyserande av data.  
 
Att materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer kan, förutsatt att 
intervjun håller en god kvalité, bidra till att reliabiliteten i studien ökar. Med god 
kvalité menas att det är viktigare att få ett innehållsrikt och meningsfullt material än 
vad det är att följa en intervjumall till punkt och pricka. I denna uppsats fick 
intervjupersonerna fritt delge sig av deras upplevelser och subjektiva värld på 
företaget vilket gav mångsidig data och hög relevans i det insamlade materialet. Dock 
menar Alvesson och Deetz (2010) att uttalanden av intervjupersonernas verklighet ofta 
präglas av intervjusituationen snarare än med någon specifik ”erfarenhetsverklighet” 
(sid 83). De menar att uttalanden under intervjusituationen är alltför kontextberoende 
och klarar inte av att ge en spegelbild av hur verkligheten egentligen ser ut och detta 
försämrar validiteten i studien. Däremot menar Alvesson och Deetz (2010) att 
intervjuer trots allt är ett av de bästa sätten för att rikare kunna dokumentera personers 
erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck. Såväl validiteten och reliabiliteten 
i studien ökar dock genom den utförda miniobservationen på företaget eftersom det i 
viss mån går att bekräfta den verklighetsbild intervjupersonerna delgivit under 
intervjutillfället.  
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Slutsats 
Slutsatsen i denna uppsats är att det, enligt mig, pågår ett psykologiskt spel för 
mötesbokarna men som inte verkar vara uppenbart för dem själva. Trots att det råder 
delade meningar kring tidigare teorier angående vilken betydelse lönen har för 
motivationen, visar resultatet från denna uppsats på att den är av stor vikt för de 
anställdas motivation på ett callcenter. Däremot har även det psykosociala klimatet på 
det berörda företaget en stor roll för motivationen, då det bidrar till en känsla av 
gemenskap hos mötesbokarna och ses som en av de tyngre anledningarna till varför de 
trivs så bra med sitt jobb. En förutsättning för att jobba som mötesbokare är enligt 
intervjupersonerna att klara av den mentalitet som krävs i och med jobbets utformning. 
Utformningen hör ihop med det psykologiska spelet där biten som innebär att arbeta 
dels utifrån en provisionsbaserad lön medför att mötesbokarnas mentalitet prövas 
eftersom de ständigt behöver prestera och leverera för att få någonting tillbaka. Att alla 
på företaget dessutom var tävlingsmänniskor sades vara en stor bidragande faktor för 
motivationen i deras arbete. Tanken på att stå som vinnare i slutet av varje säljtävling 
och den uppmärksamhet samt erkännande som vinsten medföljde var en stor 
motivationsmorot. Dessutom var det av stor betydelse för mötesbokarnas motivation 
när de kände sig uppskattade av företaget genom att bli tilldelad ansvar och därmed 
kände tilliten från företaget att de skulle klara av det. Det psykologiska spelet 
framträder genom att lönesystemet motiverar mötesbokarna och det skapas en 
erkännande, ansvar – och prestationskultur på företaget. Dock framstår inte detta som 
en medveten handling hos mötesbokarna.  
 
I och med denna studies resultat att lönen har en stor betydelse för de anställdas 
motivation vore de intressant att utreda om detta enbart gäller för 
callcenterverksamheten eller branscher där arbetsuppgifterna till synes är relativt 
monotona. Dessutom är den stora personalomsättningen inom callcenterverksamheten 
ett faktum, även i viss utsträckning på denna arbetsplats, varav det torde gynna både 
arbetsgivare och arbetstagare om fler studier fokuserade på att undersöka orsakerna till 
detta samt försöka klarlägga på vilket sätt det går att få fler att stanna kvar längre på 
sina jobb.        
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Appendix 
 
Bilaga 1-  Intervjumall 
 
 
Bakgrundfrågor: 

• Arbetstitel 
• Ålder 
• Hur länge har du jobbat här 

 

Intervjufrågor  
Hur kom det sig att du sökte det här jobbet? 
 
Kan du berätta om en vanlig arbetsdag?  
 
Vad består dina arbetsuppgifter av?  
 
Hur känner du inför dessa arbetsuppgifter?  
 
Vilka andra inslag utöver det arbetsmässiga består ditt arbete utav? T.ex. den social 
biten 
 
Vad var det som lockade dig till just den här tjänsten/typen av arbete? 
 
Vad motiverar dig till att gå till jobbet varje dag? 
Kan du utveckla det lite mer/Varför motiverar det dig/På vilket sätt/Hur känner du dig då/Kan du ge 
exempel? 
 
Är det något som gör dig mindre motiverad? 
Kan du utveckla det lite mer/ Varför motiverar det inte dig/På vilket sätt/Hur känner du dig då/Kan du 
ge ett exempel?  
 
Vad gör företaget för att ni ska bli motiverade? Konkreta insatser? T.ex. uppdaterad 
sammanställning av bokade möten 
Vad betyder dessa insatser för dig? Hur påverkar dem dig?  
 
Tror du företaget du jobbar på skiljer sig på något särskilt sätt mot andra företag i 
insatser för att höja motivationen och prestationen för de anställda? 
Vad tror du det får för konsekvenser för dig som jobbar? (dvs. hur reagerar du på det?) 
 
Anser du att det finns omständigheter/situationen/insatser som skulle kunna göra dig 
mer motiverad på arbetsplatsen?  
Kan du utveckla det lite mer/Varför de/På vilket sätt skulle det vara bättre än hur det ser ut nu/Hur 
skulle du känna dig då? 

Vad tror du motiverar dina arbetskamrater på jobbet? Utgå från det du har märkt från dem du 
sitter bredvid eller t.ex. snappat upp på kafferasten.  
 
Om du ser på motivation i stort, som begrepp, vad betyder det för dig?  
Arbetsrelaterat 
 
 


