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Fast lön? Nej tack! 

Anställdas arbetstillfredsställelse och motivation på ett callcenter företag 

Astrid Gonzalez Larsson och Frida Dynér 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkade framgångsrika säljares prestation 

positivt på ett callcenter företag. Detta var betydande då tidigare studier främst fokuserat på 

problemen inom callcenterbranschen. Undersökningen utfördes genom intervjuer med sex 

framgångsrika säljare, där frågorna utformades utifrån Antonovoskys teori om KASAM samt 

Herzbergs tvåfaktorteori. Resultatet visade att det främst var prestationslön, bekräftelse och 

tävlingar som bidrog till motivation och kolleger samt bekräftelse som skapade 

arbetstillfredsställelse. Bekräftelse skapade både motivation och arbetstillfredsställelse och hade 

därför en dubbelfunktion som påverkade säljarens prestation positivt. Det anmärkningsvärda är 

dock att bekräftelse inte är något materiellt utan något som kräver ett långsiktigt arbete som bygger 

på engagemang och god sammanhållning, varför det krävs skickliga och lyhörda ledare. Istället för 

att fokusera på varför säljarna inte trivs inom callcenterbranschen, borde uppmärksamheten istället 

fokusera på motivationshöjande vägledning som främjar framgång. 
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1. Inledning 

Inte en chans att jag fortsätter med det här. Det är inget man gör på längre sikt utan för att man 

är ung och behöver pengar. Det är enformigt att sitta och säga samma sak varje dag. 

Sådant lyder ett uttalande från en telefonförsäljare kring arbetet inom telemarketingbranschen i 

Anna Askers artikel i tidningen Svenska dagbladet (2007). 

Idag arbetar över hundratusen människor i Sverige inom det som kallas callcenterbranschen, eller 

som på svenska också benämns, kundkontaktcenters
1
. Det finns idag ingen universalt accepterad 

definition av begreppet callcenter då det egentligen är mer en benämning på en arbetsmetod snarare 

än en bransch (Norman, 2005). Arbetsuppgifterna inom callcenter innefattar all typ av kundkontakt 

via telefon, genom inkommande eller utgående samtal eller bådadera, exempelvis helpdesk, 

telemarketing, kundservice eller olika typer av informationstjänster (Unionen, 2009). Genom dessa 

verksamheter passerar årligen miljontals samtal inom en rad olika branscher, från banker och 

resebyråer till försäkringsbolag (ibid).  

Trots att callcenter är en av de snabbast växande branscherna i Sverige (Norman, 2005) fortsätter 

den att ha ett dåligt rykte knutet till sig. Otaliga rapporter, forskningsundersökningar och studier 

pekar på likartade brister och hur dessa påverkar de anställda negativt. Det rör allt ifrån dåliga 

arbetsförhållanden, låga löner, höga prestationskrav och lågt inflytande över den egna 

arbetssituationen (Hagman, Hansson Risberg, Norman & Toomingas, 2003; Norman, 2005: 

Unionen, 2009). Till följd av, eller därutöver, drabbas många företag inom branschen av hög 

personalomsättning vilket kostar pengar, i form av nyrekryterig, kontinuerlig utbildning och lägre 

produktivitet i inkörningsfasen. Företag får se på när kunskap och kompetens försvinner i ett 

ständigt utflöde (Hagman et al., 2003; Unionen, 2009). 

Bristerna inom branschen har alltså visat sig vara många. Dock menar Annika Flaten, central 

ombudsman på fackförbundet Unionen, att detta lett till att branschen fått ett oförtjänt dåligt rykte, 

då det idag finns många seriösa och professionella företag.
2
 Även branschens egen 

intresseorganisation Sveriges Callcenter Förening (SCCT) instämmer med detta resonemang och 

                                                      
1
 http://www.sccf.se Hämtad 2012-04-06 

2
 http://www.kollega.se/index.cfm?c=14138. Hämtad 2012-04-06 

http://www.sccf.se/
http://www.kollega.se/index.cfm?c=14138
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försöker sudda ut branschens befläckade rykte genom att strukturera upp gemensamma regler och 

normer som de menar ska bidra till den seriositet och uppskattning branschen förtjänar
3
. 

1.1 Val av problemområde  

Hittills har studier inom callcenterbranschen främst fokuserat på de negativa faktorerna och 

beskriver en bransch som brister med att arbeta långsiktigt med utveckling och ledarskap (Norman, 

2005; Hagman et al., 2003; Unionen, 2009). I nuläget är forskningen därav inriktad på att analysera 

problem vilket lett till att åtgärdsprogram och förbättringsförslag ständigt utarbetats (ibid). 

Självfallet är den typen av forskning betydelsefull men dock har det resulterat i en kunskapslucka. 

Relativt få studier undersöker nämligen de gynnsamma faktorerna på callcenter, för att på så sätt 

visa på möjligheter att förstärka dessa och på det sättet också åstadkomma förbättringar. 

Att på detta sätt vända på problematiken och studera det som är sunt och prestationshöjande, är en 

relativ ny företeelse inom organisationsforskningen och blev vanligt för bara drygt ett decennium 

sedan (Schaufeli & Baker, 2004; Wright, 2003). Forskning visar nämligen att det oftast är vitt 

skilda ting som påverkar individens val att stanna eller lämna sin arbetsplats, samt vad som 

motiverar eller får den att vantrivas (Cho, Johanson, & Guchait, 2009; Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

En bransch som präglas av hög personalomsättning kan därför ha stor nytta av att undersöka det 

som upplevs positivt och motiverande för medarbetarna för att öka arbetstillfredsställelsen.  

Vidare kan det vara betydelsefullt för arbetsgivare och ledare inom branschen att få en ökad 

förståelse kring betydelsefulla faktorer som motiverar de mest framgångsrika medarbetarna. En 

sådan förståelse kan bidra till ännu högre prestation och därmed ökad produktivitet vilket sin tur 

främjar företagets lönsamhet. Dessutom kan det leda till att utveckla ledarskapet för chefer inom 

branschen samt förbättra synen på yrkesgrenen i stort genom att förstärka de positiva aspekterna i 

arbetet.  

Slutligen är all kunskap kring arbetsmarknadens yrkesområden, vare sig det handlar om brister eller 

styrkor, viktigt för studie- och yrkesvägledare att ha vetskap om i sitt arbete. Detta för att 

vägledaren ska hålla sig á jour med branschens verklighet och därmed bli skickligare med att ge en 

sanningsenlig vägledning och information kring denna yrkesgren.  

                                                      
3
 http://www.sccf.se Hämtad 2012-04-06 

http://www.sccf.se/
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1.2 Det undersökta företaget 

Företaget som studien utgått ifrån är ett 15 år gammalt bolag som tillsammans med ett 

försäkringsbolag driver en gemensam säljorganisation. Försäkringsbolaget tillhandahåller bland 

annat produkten (försäkringarna), material, verktyg och coacher medan det undersökta företaget 

förser organisationen med personal. Företaget fungerar därmed som en personalavdelning åt den 

gemensamma säljorganisationen.  

 

Säljstyrkan består av omkring 170 heltidsanställda, blandat tillsvidare- och provanställda. Då 

kunderna är privatpersoner sker försäljningen främst under eftermiddag och kvällstid varför 

arbetstiderna är måndag till torsdag kl:12:45-21:00. Säljarna arbetar i mindre säljteam tillsammans 

med en coach som ger dem stöd och feedback och där kontakt med kunderna endast sker via 

utgående samtal. Samtliga arbetar på provision men har dock en garantilön på 18 000 kr 

(provanställda) respektive 14 000 kr (tillsvidareanställda) som utfaller vid de tillfällen då den 

anställde presterar under denna garantilön. Företagets definition av en framgångsrik säljare är 

anställda med tillsvidareanställning som arbetat över ett år på företaget och som har en snittlön som 

överstiger 18 000 kr. Framgång i denna studie definieras i fortsättningen utifrån företagets 

definition.  

Företaget lider av hög personalomsättning då den genomsnittliga tiden för en anställd är mindre än 

ett år. Företaget har även problem med anställda som presterar under garantilön. På grund av detta 

har företaget själv startat ett arbetsmiljöprojekt för att synliggöra de bakomliggande faktorerna till 

den höga personalomsättningen. Då en av oss arbetar på företaget uppstod ett intresse för denna 

problematik i samband med projektet. Detta ledde till att vi tog ett självständigt initiativ att 

undersöka framgångsrika säljares drivkraft och arbetstillfredsställelse på det utvalda företaget. 

Företaget uppskattar vårt intresse men studien är helt självständig. Företaget har därmed inte varit 

med och påverkat eller skapat valt syfte eller vad som ska undersökas, trots att en av oss är anställd 

på det valda företaget. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har inte haft syftet att undersöka hur exempelvis faktorer som habitus, etnicitet, kön eller 

social status påverkar individens yrkesval, arbetstillfredsställelse och motivation. Vi har även ställt 

företagets perspektiv och förutsättningar utanför denna studie. Denna studie har endast haft syftet 

att undersöka individens subjektiva uppfattningar.  

1.4 Förförståelse 

Då en utav oss, sedan ett år tillbaka, arbetat som rekryterare på det undersökta företag, bidrog det 

till att personen hade en relativt god förförståelse kring arbetsplatsen, arbetsmiljön och en anställds 

dagliga arbete. Denna person var därmed bekant med de anställda samt chefer sedan tidigare och 

var inte främmande för arbetsförhållandena. Den andra utav oss hade också en förförståelse kring 

branschen, genom sin arbetserfarenhet som telefonförsäljare under en kortare period.  

Det dåliga ryktet som branschen lider av och som ofta nämns i media, påverkade självfallet också 

vår uppfattning om callcenter. Vi är medvetna om att våra egna erfarenheter har påverkat oss i hela 

processen, från frågeutformning till analys. Detta har bidragit till att andra tolkningar kan ha gått 

förlorade. Vår utgångspunkt har därför varit att förhålla oss och arbeta utifrån teorier för att minska 

våra egna tolkningar och vårt eget inflytande. 

1.5 Definitioner och begrepp 

Arbetsmiljö är”…de förhållandena som finns på en arbetsplats och som påverkar människans 

fysiska som psykiska förutsättningar
4
.”  

På scoreboard visas säljresultat över de anställdas försäljning. Informationen visas på tv-skärmar 

och i samtligas datorer.  

                                                      
4
 http://www.nationalencyklopedin.se Hämtad 2012-04-03 

 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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Arbetstillfredsställelse definieras i denna uppsats som en behaglig känsla individen upplever i sitt 

arbete. 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål.
5
 

Hen är en könsneutral benämning istället för hon eller han (ibid).  

1.6 Syfte 

Undersöka vilka faktorer som framgångsrika säljare uppfattar påverkar deras prestation positivt. 

1.7 Forskningsfrågor 

På vilket sätt upplevs individens meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet påverka dennes 

arbetstillfredsställelse och motivation på arbetet?  

Vilka arbetsförhållanden upplever individen påverkar dennes motivation positivt på arbetsplatsen?  

1.8 Kunskapssyn 

Denna uppsats utgår från ett hermeneutiskt synsätt i att nå och tolka kunskap utifrån 

respondenternas intervjuer. Hermeneutisk tolkning bottnar i en humanistisk syn i att förstå 

människor och dess livssituation, genom att tyda fenomen inom mänskliga sociala sammanhang ur 

individernas egna utsagor (Davidson & Patel, 2003). Öppenhet kring intervjuns syfte och sekretess 

kring studiens resultat har därför framförts till respondenterna med ett missivbrev, se bilaga 1.  

 

                                                      
5
 http://www.nationalencyklopedin.se Hämtad  2012-05-14  

http://www.nationalencyklopedin.se/
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Genom den kunskap som litteraturen gett oss vid införskaffandet av material, har studien kunnat 

genomsyras av en förståelse kring bakomliggande orsaker som det tolkade fenomenet har 

förankring i såsom kön, etnicitet och social status. Dock har dessa faktorer inte undersökts på grund 

av tidsbrist.  

 

Vi är av den åsikten att absolut kunskap inte går att uppnå. För det första för att data samlats in 

utifrån ett specificerat fokus vilket selekterat bort annan information som därav inte tagits hänsyn 

till (Johannessen & Tufte, 2010). För det andra är kunskapen som presenteras i studien föränderlig 

och gäller endast under den tiden då undersökningen fortgick. Denna inställning bottnar i att 

människor upplever sin arbetssituation olika, oberoende om dessa individer arbetar i ett och samma 

företag och för att arbetsmarknaden är föränderlig (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006), vilket kan innebär att studiens resultat med stor sannolikhet kan bli inaktuellt i 

framtiden.  
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2. Bakgrund 

Sökningen efter forskning kring de utvalda teorierna skedde via www.uppsatser.se med sökorden 

callcenter, telemarketing, personalomsättning, Herzberg och KASAM. Uppsatsen KASAM – en 

förutsättning för långtidsfriskhet (Jönsson & Nilsson, 2005) som undersökte sambandet mellan 

långtidsfriska personer och känsla av sammanhang blev första inspirationen till denna studie, då 

den gav ett annorlunda infallsvinkel att angripa valt problemområde. Lämplig litteratur hittades 

även via sökmotorerna Google Schoolar, Libris och Stockholms universitetsbibliotek. Litteraturen 

begränsades till de som funnits allra mest relevant för studien. Ambitionen var därav inte att 

granska all litteratur, då intresset ligger i att påvisa det nuvarande kunskapsläget kring det valda 

ämnet och undvika fällan att endast redogöra för tidigare forskning.  

2.1 Teorier om ökad arbetstillfredsställelse och motivation inom 

arbetet 

I dagens arbetsmarknad byter människor arbete allt oftare, arbetslivet har blivit mer flexibelt och 

friare, samtidigt som det blivit mer kravfyllt och otryggt. (Allvin et al., 2006). Det har därför blivit 

allt viktigare för organisationer att studera de faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse och 

motivation då det är det humana kapitalet som i mycket bidrar till ett företags totala framgång 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Studier visar att företag som bygger en positiv image eller anseende, 

lockar fler ansökande, vilket ökar möjligheten att finna ”rätt” personal (Rynes & Barber, 1990; 

Turban & Cable, 2003). Dock kräver den konkurrensutsatta marknaden att anställda inte längre 

endast ”producerar”, utan det krävs också att de är högst kompetenta samt har förmågan och 

drivkraften att bidra till företagets fortsatta framgång och utveckling. Det behövs motiverade 

medarbetare som vågar tänka nytt men som också vill vara kvar i organisationen. Det här ställer 

höga krav på en arbetsmiljö som främjar lika mycket kreativitet som trivsel (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). 

Vad som motiverar människor i arbetet, har McClellands (1990) behovsteori, inspirerad av 

Maslows motivationsteori, försökt förklara. Jämfört med Maslow som fått kritik för uppställningen 

http://www.uppsatser.se/
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av människans fem grundbehov som hierarkiska, har de mänskliga behoven i McClellands teori 

grupperats i ett kontinuum utifrån behov av makt, behov av samhörighet och behov av prestation 

(McClelland, 1990). McClelland menar att individen kan förflyttas i båda riktningar om behov inte 

blir tillfredställda (till skillnad från Maslows hierarkiska ordning) (ibid). Kärnan i båda 

behovsteorier, är att individens motivation bottnar i möjligheten att tillfredställa sina behov och att 

människor faktiskt har olika behövligheter (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Därmed är det inte en självklarhet att anställda i samma företag sporras av samma faktorer, vilket är 

en aspekt som Vrooms förväntansteori har undersökt (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Vroom & Deci, 

1992). Människors motivation, menar Vroom kan påverkas och förklaras med faktorerna valens, 

förväntan och instrumentalitet, där valens, betyder att belöningen för en insats måste vara något 

önskvärt för personen (Vroom & Deci, 1992). Förväntan avser individens förmodan att det råder ett 

samband mellan insats och resultat. Slutligen syftar instrumentalitet, på att personen måste vara 

övertygad om att ett åstadkommet resultat, i slutänden leder till den önskade belöningen (ibid). 

Valens, förväntan och instrumentalitet står i ett mångfaldigt förhållande till varandra, vilket innebär 

att även om individen är säker på att åstadkomma ett eftersträvat resultat men valensen är låg 

(belöningen är något mindre önskvärt), kommer detta att minska motivationen (ibid). Investeras 

resurser åt vidareutbildningar för att öka motivation för att de anställda ska nå de förväntade 

resultaten men glömmer valens (så att medarbetarna värdesätter resultatet) minskar chanserna att få 

de anställda att arbeta i linje med företagets vision och mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

För att kunna motivera personalen att arbeta mot företagets vision i praktiken behövs, enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori, konkreta verktyg, då teorin hävdar att motivation och ”vantrivsel” är 

kopplade till olika sorters omständigheter (Herzberg, 1957). Att åtgärda bristfälliga 

arbetsförhållanden är inte liktydigt med att de anställda blir nöjda och motiverade (ibid). 

Motivationen, oberoende individens kulturella bakgrund, är främst sammankopplat till 

arbetsuppgifterna egenskaper medan ”vantrivsel” är knutet till arbetsmiljön, bemötande och hur 

arbetsuppgifter uppnås (ibid).  

Omständigheter som kan bidra till motivation benämns motivationsfaktorer, och frambringar trivsel 

i den utsträckning som dessa finns i ett företag men bidrar inte till ”vantrivsel” om de inte finns 

(Herzberg, 1957). Förhållanden som bidrar till ”vantrivsel” kallas hygienfaktorer. Hygienfaktorerna 

kan skapa ”vantrivsel” om de saknas men inte skapa trivsel om de finns (ibid), se tabell 1. 
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Tabell 1. Herzbergs tvåfaktorteori, fritt översatt (Hughes, Ginnett & Curphy, 2002).  

Motivations-

faktorer 

 Hygienfaktorer  

Prestation  Övervakning  

Erkännande  Arbets-

förhållanden 

 

Själva arbetet  Medarbetare  

Ansvar  Lön  

Avancemang 

och utveckling 

 Policys och 

procedurer 

 

 

  Anställnings-

trygghet 

 

Trivsel om 

faktorerna 

finns, men inte 

vantrivsel om 

de saknas 

 Vantrivsel om 

faktorerna 

saknas, men inte 

trivsel om de 

finns. 

 

 

Hygienfaktorerna är sex stycken. Med övervakning menas den upplevda övervakningen den 

anställde känner från sin chef medan arbetsförhållanden handlar om hur den fysiska arbetsmiljön 

ser ut. Med medarbetare menas hur relationen är mellan kollegor och lönen innefattar den lön och 

förmåner den anställde får från företaget för utfört arbete. Policy och procedurer betyder hur 

företaget har organiserat den anställdes arbete och vilka regler och riktlinjer som finns. Med 

anställningstrygghet menas det som berör den anställdes anställningsavtal (Hughes, Ginnett, 

Curphy, 2002).  

Motivationsfaktorerna är fem stycken. Prestation handlar om arbetsinsatsens resultat och 

erkännande är kopplat till de känslor som utbringas av utfört arbete. Själva arbetet handlar om 

arbetsuppgifternas karaktär och hur de upplevs i form av till exempel variation och intresse. Ansvar 

handlar om den egna kontrollen över arbetet och slutligen handlar avancemang och utveckling om 

möjligheterna att utvecklas vidare samt fortsätta högre upp i företagets hierarki (Hughes, Ginnett, 

Curphy, 2002). 

Precis som behovsteorierna skiljer även Herzberg på inre belöning, i form av positiva känslor 

genom insatser och uppnådda resultat, och yttre belöningar (exempelvis lön) då åtskillnaden är en 

viktig aspekt i sambandet mellan belöning och motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Behovsteorierna och Herzberg menar att inre belöning är viktigare än yttre belöning för att öka 

motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Huruvida Herzbergs resultat är korrekta, då han 

använder sig av intervjupersonernas upplevelser när de känt sig nöjda eller missnöjda i arbetet, 

finns det delade uppfattningar om (ibid). Människor tenderar nämligen att skylla på andra eller 

omgivningen när det går dåligt och är snabba med att ta åt sig äran för bra resultat (ibid). Detta kan 

därför betyda att motivation och ”vantrivsel” inte behöver ha en tydlig koppling till motivations- 

och hygienfaktorerna som teorin hävdar (ibid). Dock står Herzberg fast vid att motivet bakom 

människor motivation, är individens upplevelse kring sina arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter som arbetet erbjuder, samt individens känsla av att hantera utmaningar 

(Herzberg,1957). 

En annan teori som också hävdar att känslan av att hantera utmaningar orsakar motivation men 

även god hälsa, är Antonovskys (1987) teori om KASAM. Antonovsky menar att det finns en 

positiv förbindelse mellan arbetstillfredsställelse och god hälsa beroende på vilket sätt individen 

upplever sin tillvaro som hanterbar, begriplig och meningsfull (ibid).  

Hanterbarhet är känslan av tillförsikt inför möjligheterna att möta livets svårigheter och krav. Detta 

bottnar i individens upplevelse av exempelvis arbetets redskap som hen har förfogande över och 

personens upplevelse av att ha kontroll över sina arbetsuppgifter. En person med hög känsla av 

hanterbarhet ser sig inte som en förlorare eller orättvist behandlad när olyckliga omständigheter 

inträffar (ibid).  

Begriplighet syftar på i vilken omfattning individen upplever inre och yttre intryck samt 

information, som förnuftig, gripbar och ordnad. En person med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att framtida upplevelser och händelser kommer att vara tydliga och sammanhängande. 

Vid överraskningar kan personen sortera, förklara och förstå det inträffade utan att tappa fotfästet 

(ibid).  

Med meningsfullhet menas huruvida individen känner att livet har ett känslomässigt innehåll. En 

person med hög känsla av meningsfullhet har större förmåga att omvandla svårigheter och krav till 

utmaningar värda att kämpa för, än att uppfatta de som bördor (ibid).  

Teorins tre komponenter är oupplösligt sammanflätade och definieras i sin helhet som KASAM -

Känsla Av Sammanhang (svensk översättning), där meningsfullhet betraktas som 

motivationskomponenten. Har individen en stark känsla av sammanhang har personen också högt 

KASAM. Med detta menas att personen har förmågan att hantera, begripa och finna meningsfullhet 

i viktiga delar i livet, även vid utmaningar och påfrestningar. Det är dock omöjligt att sätta 
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personens känslor, relationer, existentiella aspekter men även individens yrke utanför den sfär som 

betyder något för individen och fortfarande ha ett stark KASAM (Antonovsky, 1987). 

Det finns dock undantag och gränser då vissa personer som har högt KASAM, inte behöver uppleva 

hela sin objektiva värld som högst begriplig, hanterbart och meningsfullt för att ha ett stark 

KASAM.  Det som avgör om en person har ett högt KASAM, är att personen har områden i livet 

som upplevs som personligt viktiga och som begripliga, hanterbara och meningsfulla (ibid).  

Har personen hög känsla av begriplighet och hanterbarhet, det vill säga, en god förståelse kring 

arbetets regler och en tro att denne har tillgång till resurser för att lyckas i sitt arbete, men inte 

meningsfullhet, minskar automatiskt nivån av begriplighet samt hanterbarhet. Detta försvagar 

individens hälsa, vilket påverkar individens arbetstillfredsställelse och motivation (Antonovosky, 

1987). 

KASAM får dock kritik för att den saknar en konventionell vetenskaplig ram, teoretiska verktyg 

samt lämnar otillräckliga förklaringar gällande uppkomsten av KASAM och sammanhanget kring 

hälsa och ohälsa (FRN, 1998). Förespråkare menar i sin tur att kritikernas grundinställning inte gör 

teorin rättvis då det krävs ordentliga analyser av forskare av olika inriktningar (ibid). Dock menar 

Antonovskys att KASAM är en sökande teori som inte alls med säkerhet har funnit den slutgiltiga 

lösningen (ibid). 
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3. Metod 

Nedan presenteras forskningens metodiska angrepp och utförandesteg. 

3.1 Undersökningsstrategi och metod 

Studien har använt sig av fenomenologiska intervjuer vilket innebär att vid transkriberingen 

identifierade mönster som beskrev "på vilket sätt" personen upplevde sitt arbete och "vad" inom 

arbetet som var avgörande faktorer för individens arbetstillfredsställelse och motivation. Frågorna 

utformades självständigt och skapades inte utifrån någon standardiserad mall då ingen lämplig 

återfanns för valt syfte. Samtliga frågor var öppna förutom tre skalfrågor som dock efterföljdes med 

öppna frågor då intresset var att få en tydligare och korrektare uppfattning om medarbetarnas tankar 

kring dessa ämnen. I respondenternas utsagor fann vi gemensamma nämnare som sedan kopplades 

till valda teorier. 

 

Intervjufrågorna, se bilaga 2, har till att börja med inspirerats och strukturerats utefter KASAMS tre 

teman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, då syftet var att undersöka individernas 

känsla av sammanhang. 

 

Genom att undersöka hur respondenterna begrep sin roll och sina arbetsuppgifter samt vilka 

förväntningar som ställdes på dem har begriplighet granskats. Genom att studera hur de förhöll sig 

till arbetets utmaningar och krav har hanterbarhet undersökt. Slutligen har meningsfullhet kopplats 

till frågor kring motivation och arbetstillfredsställelse då dessa har möjliggjort att studera positiva 

känslor kopplade till arbetet. Dock menar Antonovsky (1987) att dessa tre begrepp är tätt 

sammanflätande vilket gjort att respondenternas svar ibland innefattade samtliga tre. Därmed 

tolkades svaren utifrån samtliga komponeter för att se sambanden med KASAM.  

 

Vid de svar som pekat på att respondenterna upplevt sitt arbete som begripligt, hanterbart och 

meningsfullhet har vi tolkat det som att de känner arbetstillfredsställelse.  
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Herzbergs tvåfaktorteori har influerat intervjufrågorna då den användes för att undersöka 

respondenternas uppfattningar kring aspekterna som listats under motivations- och 

hygienfaktorerna i tabell 1. Detta för att urskilja vad som påverkade motivationen och ”icke 

vantrivsel” i arbetet. 

3.2 Urvalsförfarandet och urvalsgrupp 

Urvalet bottnade ur företagets definition av vad en framgångsrik säljare var, vilket var anställda 

som arbetat över ett år på företaget och som hade en snittlön som översteg 18 000 kr (beräknat sex 

månader bakåt i tiden). Utifrån dessa kriterier bestod vår urvalsgrupp av 28 personer, alltså 17 

procent av det totala antalet anställda. Ur denna grupp valdes sex stycken personer slumpmässigt ut 

för intervjutillfrågan utan hänsyn till vare sig kön, ålder eller etnicitet. 

3.3 Genomförandesteg 

Utifrån företagets register producerades en lista med dessa 28 medarbetarna i slumpmässig ordning. 

Vi mailade sedan en intresseförfrågan i form av ett missivbrev, se bilaga 1, till de tio första på 

listan. Åtta tackade ja men endast de sex första på listan kontaktades för lämplig dag och tid för en 

intervju. Att just sex personer valdes berodde på den begränsade tiden samt att antalet ansågs av 

författarna rimligt för att kunna generalisera. Valet att välja de som stod först på listan av de som 

tackat ja, var ett enkelt sätt att göra ett urval utan bedömning. De två som blev bortvalda 

kontaktades per telefon där de meddelades att de på grund av stort gensvar inte skulle komma att 

bokas upp för en intervju. 

Intervjuerna genomfördes på en utsatt tid och ägde rum på de anställdas arbetsplats. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon, trots att det riskerar att hämma personerna från att prata fritt 

(Brinkman & Kvale, 2009). Fördelarna vägde dock tyngre då det blev lättare att tolka samt 

analysera svaren vid transkriberingarna utan att riskera att ändra intervjupersonerna ord med våra 

egna. Från vår sida minskade även distraktionen under intervjuerna då vi slapp störa samtalet med 

att föra exakta anteckningar av respondenternas specifika uttalanden.  
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3.4 Datainsamling 

Data samlades in genom sex stycken intervjuer som ägde rum på respondenternas arbetsplats vid 

bestämda tider. Intervjuerna tog allt ifrån 45 minuter till en timme. Utifrån dessa data gjordes 

tolkningar och analyser av samband.  

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

För att försäkra att den information som anges i uppsatsen är tillförlitlig intervjuades endast 

anställda som arbetat minst ett år på företaget (vilket också är ett kriterium för en framgångsrik 

säljare på företaget). Vi är dock medvetna om risken att respondenternas svar kan ha påverkats då 

en av oss arbetar som rekryterare på företag. Därför var vi också tydliga med att förklara och 

påpeka i missivbrevet (bilaga 1) och vid intervjutillfället, att studien var självständig, utan någon 

inblandning från företagets håll. 

 

För att vid tolkningen av svaren urskilja motivation och arbetstillfredsställelse från varandra, har vi 

kopplat arbetstillfredsställelse till den behagliga känsla individen upplever i sitt arbete och 

motivationen till den drivkraft som leder till målinriktad handling. Däremot har vi ingen vetskap om 

hur respondenterna tolkat denna skillnad; dock är det rimligt att tro, att orden motivation och 

arbetstillfredsställelse är bekanta varför det inte heller lagts någon vikt på att förklara dem. Dock 

kvarstår risken att respondenterna blandat ihop eller misstolkats dessa ord.  

 

Vi är även medvetna om att det finns begränsningar i vår undersökning eftersom vi inte undersökt 

hur etnicitet, kön och social status påverkat de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse. 

Detta med tanke på att Antonovsky påpekar att dessa faktorer har stor inverkan på en individs 

känsla av sammanhang. Det är dock ett val som har tagits på grund av tidsbrist men också för att 

intresset ligger i att finna gemensamma nämnare i intervjuerna som kan ge en generell beskrivning 

av gruppens åsikter. Vi är dock av den uppfattningen att verksamheter inom callcenter kan se olika 

ut, varför denna studie inte kan ses som en beskrivning av andra företags förutsättningar och 

möjligheter. Vi har heller inte haft som syfte eller målsättning att jämföra företagets 

arbetsförhållanden med andra.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011) i kontakten med respondenterna 

samt i resultatbearbetningen av intervjumaterialet. 

 

Vi har tillämpat kravet på tystnadsplikt då informationen vid intervjuerna endast har bearbetats och 

behandlats av oss. Vi använde oss av kravet anonymisering och avidentifiering genom att inte 

avslöja enskilda individers åsikter och identiteter i studien. Slutligen användes 

konfidentialitetskravet, då det i transkriberingen inte skrevs ut några namn. Därutöver har materialet 

endast använts för denna studie, vilket också förstördes maskinellt efter avslutad forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vidare var inställningen vid intervjuerna att respondenterna först och främst skulle känna sig 

bekväma för att känna förtroende och vilja vara öppna med sina svar. Dock låg det även ett intresse 

av att gå på djupet med frågorna för att få ta del av de anställdas personliga upplevelser och 

erfarenheter, vilket ställde oss inför vad Brinkman och Kvale (2009) kallar för ”intervjuarens etiska 

dilemma”. Denna studie tog dock itu med detta dilemma genom att prioritera respekt framför 

ingående frågor i de fall vi märkte att personen verkade obekväm eller ovillig att svara. Därutöver 

fanns en försiktighet i att tolka kroppsspråk, rösttempo och liknande, då vi inte avsåg att döma 

personen utifrån synliga intryck (ibid). Detta anser vi kan bidra till felaktiga tolkningar och 

upplevas integritetskränkande om individen i ett senare skede får reda på att vi detta använt oss av 

en sådan strategi.  
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4. Resultat 

Intervjumaterialet presenteras under olika teman för att skapa överskådlighet och där det under 

samma rubriker också framgår tydligt hur teorierna kopplats till frågorna. Båda gemensamma som 

olikartade svar kommer att lyftas fram i tabellerna, dock kommer det i textform främst delges svar 

som omnämndes av majoriteten. Tabellerna visar samtliga respondenters precisa svar i form av 

ord/begrepp som de uppgivit vid intervjuerna. Respondenterna har av frågornas öppna karaktär 

kunnat ge flera svar på samma fråga, därav flera svar än respondenter. Samtliga sex respondenter 

svarade på alla frågorna.   

4.1 Arbetstillfredsställelse och motivation (frågor 1-6) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS meningsfullhet och 

Herzbergs motivationsfaktorer (tabell 1). Då frågorna skilde på motivation och 

arbetstillfredsställelse har svaren som berörde motivation placerats under rubriken Motiverande 

faktorer och de som berörde arbetstillfredsställelse placerats under rubriken Arbetstillfredsställelse, 

se tabell 2.  

 

Respondenterna benämnde prestationslön, bekräftelse och tävlingar som de mest motiverande 

faktorerna i arbetet. Några argumenterade till och med att en fast lön inte var tänkbart i jobbet som 

säljare då det bidrog till minskad prestation.  

 

Bekräftelse samt god stämning och medarbetare, benämndes av respondenterna som det mest 

betydelsefulla för att öka arbetstillfredsställelsen. Det går därmed att tyda att bekräftelse har en 

dubbel funktion då den både bidrar till drivkraft och välbefinnande. 
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Tabell 2. Tabell över respondenternas precisa svar i form av de ord/begrepp över faktorer 

som skapade motivation och arbetstillfredsställelse. Tabellen är kopplad till sex frågor (bilaga 

2) vilket innebär att samtliga respondenter angett fler än ett svar, dock angav respondenterna 

minst sex svar var. (n=6) 

Motiverande 

faktorer 

Antal svar Arbetstillfreds-

ställelse 

Antal svar 

Provisionslön 5 

 

Kolleger/ god 

stämning 

6 

Bekräftelse 5 Bekräftelse 6 

Tävlingar 5 Mål, resultat och 

tjäna pengar 

3 

Kolleger/ god 

stämning 

4 Hjälpa kunder/ 

medarbetare 

2 

Scoreboard 

 

4 

 

Variation  

 

2 

 

Utbildning 

 

1 Fysisk arbetsmiljö 

 

2 

Roligt arbete 

 

1 Frihet under ansvar 2 

Säljprodukt 1   

4.2 Motivationsdämpande faktorer och utmaningar (Frågor 7-9) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS begrepp hanterbarhet då 

avsikten var att undersöka hur respondenterna hanterade motivationsdämpande faktorer och 

utmaningar snarare än att ta reda på varför just dessa faktorer nämndes. Trots detta har faktorerna 

ändå staplats upp i en tabell för att skapa tydlighet för läsaren, se tabell 3. 

 

Som tabellen visar var det relativt stor spridning på svaren under motivationsdämpande och 

utmanande faktorer.  
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Tabell 3. Tabell över faktorer som upplevdes motivationsdämpande och utmanande i arbetet. 

Tabellen är kopplad till tre frågor (bilaga 2) och därav har samtliga respondenter angett fler 

än ett svar. (n=6) 

Motivations-

dämpande 

faktorer 

Antal svar Utmaningar Antal svar 

Dålig stämning 4 Att sälja på en hög 

nivå 

3 

 

Personal-

omsättning 

4 Att hinna med 

administrationen 

1 

Teknikstrul 2 Att vårda 

kundunderlaget 

1 

Obefogad kritik 1 Otrevliga kunder 1 

Enformigt arbete 1 

 

Den mentala 

inställningen 

 

1 

 

Yttre faktorer 

 

1 Att lära sig yrket 1 

Minskad lön vid 

sjukdom 

 

1   

Scoreboard 

 

1   

Vet ej 1   

 

Som tabellen visar påverkades flertalets motivation av stämningen på kontoret. 

Och stämning på kontoret, och det är ju även motsatsen, så om det är dålig stämning så går jag 

väldigt långt ner för jag är en typisk känslomänniska så jag reagerar utefter hur det känns 

runtomkring mig. 

Uttalandet speglar hur en respondent påverkas negativt av dålig stämning. Samtliga respondenter 

hanterade tråkiga attityder genom att till exempel säga ifrån till vederbörande, fungera som medlare 

vid kontroverser eller genom att försöka ignorera det.  

Övriga motivationsdämpande faktorer hanterades av respondenterna på olika sätt beroende på 

orsak. Vid kritik och dålig stämning gick vissa på en promenad för att ändra sin sinnestämning, 
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andra sökte aktivt efter inslag som varit positiva under dagen för att hålla humör och motivation 

uppe. Vid de tillfällen utrustningen fallerade (och därav begränsade dem att kontakta nya kunder) 

utnyttjades tiden åt administration eller att ringa tidigare kunder manuellt.  

 

Vidare uppgav också majoriteten att personalomsättningen påverkade dem negativt. Trots detta 

uppvisar deras svar inte att de använde någon speciell strategi för att hantera missnöjet. Flera 

respondenter ansåg dock att detta var en naturlig del av ett callcenter, varför de heller inte såg 

omständigheten som något anmärkningsvärt. 

 

Vad gällde arbetets utmaningar var respondenterna mer överens kring detta, vilket var att sälja och 

hålla en hög försäljningsnivå. Samtliga la också ansvaret på sig själva vad gällde att hantera 

utmaningarna, så som att jobba fler timmar och fokusera på uppgiften samt göra sitt yttersta för att 

nå sitt säljmål.  

 

Resultatet visar också att utmaningar främst handlar om inre faktorer som bottnade i individens 

egen förmåga. Däremot innefattar motivationsdämpade faktorer främst yttre faktorer såsom vädret, 

stress hemifrån och medarbetare. 

4.3 Påverkan och ansvar (Frågor 10-11) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS hanterbarhet och 

begriplighet samt Herzbergs motivationsfaktorer ansvar och själva arbetet. 

 

Möjligheterna att påverka sin arbetssituation upplevdes av majoriteten som ”stor” då de upplevde 

fullt eget ansvar över sitt arbete och sin prestation, vilket i sin tur också påverkade deras lön. 

Därutöver nämndes möjlighet att självständigt lägga upp sitt arbete som något påverkbart samt 

förmånen att variera och anpassa arbetstiderna, då de var något som ibland delgavs framgångsrika 

säljare, se tabell 4. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg också att de hade fullt eget ansvar över sitt arbete. Detta 

menade de främst berodde på arbetets självständiga utformning och det egna ansvaret att påverka 

lönenivån (tabell 4). 
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Tabell 4. Tabell över hur respondenterna värderade sina möjligheter att påverka och ta 

ansvar över sitt arbete. Frågorna var skalfrågor där respondenterna kunde välja en 

bedömningsnivå mellan 1-7, där ett var lägst.  (n=6) 

Upplevd 

påverkan 

Antal svar Upplevt ansvar Antal svar 

Nivå 7 

Nivå 5 

Nivå 3 

4 

1 

1 

Nivå 7 

Nivå 5 

 

5 

1 

 

 

4.4 Arbetets planeringsmöjligheter och variation (Frågor 12-13) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS begriplighet samt 

Herzbergs motivationsfaktorer ansvar och själva arbetet.  

 

Enligt respondenternas utsagor upplevde samtliga att möjligheterna att planera och förutse sina 

dagar var ”mycket goda” då de självständigt strukturerade upp sina dagar genom att sätta upp mål 

och planera in telefonmöten med kunderna. Friheten att planera sina arbetsdagar ansåg majoriteten 

också var viktigt för att lyckas prestera bra som säljare och för att skapa variation.  

 

Att samtala med olika människor varje dag var det som främst ansågs skapa variation. Två av 

respondenterna sökte aktivt upp variation genom att delta i olika projekt på arbetsplatsen. 

4.5 Anställningstrygghet och coachning (Frågor 14-15) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS meningsfullhet samt 

Herzbergs hygienfaktorer anställningstrygghet och övervakning. 

 

Vad gäller anställningstryggheten visar respondenternas utsagor att få reflekterat kring detta men att 

majoriteten ändå kände sig trygga i sin anställning. 
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Däremot hade de fler tankar vad gällde coachen och vad som ansågs vara viktigast att erhåll från 

denne för att känna meningsfullhet. Detta var främst bekräftelse, vilket bland annat kunde vara 

muntlig feedback, beröm, en klapp på axeln eller ett leende. De som inte angav bekräftelse 

värderade istället frihet under ansvar som meningsfullt (tabell 5). 

Tabell 5. Tabell över vad respondenterna önskade från sin coach för att känna 

meningsfullhet. Tabellen är kopplad till en fråga (bilaga 2). En respondent angav tre 

svar (respekt, tydlig kommunikation och frihet under ansvar). Övriga fem angav ett 

eller två svar. (n=6) 

Önskas från 

coachen 

 Antal svar  

Bekräftelse  4  

Frihet under 

ansvar 

 2  

Respekt  1  

Tydlig 

kommunikation 

 1  

 

4.6 Delaktighet och riktlinjer (Frågor 16-18) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS meningsfullhet och 

begriplighet samt Herzbergs hygienfaktor policy och procedurer och motivationsfaktorn själva 

arbetet.  

 

Samtliga respondenters svar uppvisade känslor av delaktighet i företagets målbild då de såg sin 

tydliga roll i företagets vision. Flertalet upplevde att de hade en viktig funktion då de beskrev sig 

själva som företagets ansikte utåt samt bidrog till lönsamheten.  Enligt respondenternas utsagor 

kände sig samtliga även ”tillräckligt” delaktiga på arbetsplatsen, dock hade alla olika behov av 

delaktighet. Två respondenter kände exempelvis inget behov av att vara delaktig på arbetsplatsen 

utöver sitt eget arbete. 
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Vad gällde regler och riktlinjer ansåg samtliga att det inte fanns några tydliga sådana på 

arbetsplatsen förutom arbetstiderna. Däremot ansåg alla att det dock var viktigt med regler då det 

skapar struktur och trygghet.  

4.7 Prestation och utveckling (Frågor 19-24) 

Intervjufrågorna under denna rubrik hade som syfte att beröra KASAMS samtliga komponenter 

samt Herzbergs motivationsfaktorer prestation, erkännande samt avancemang och utveckling.  

 

Majoriteten ansåg att en god prestation var att hålla en hög och jämn försäljningsnivå vilket främst 

skulle belönas med högre lön men även i form av beröm och sociala aktiviteter såsom afterwork 

och gemensamma tillställningar. Andra tankar kring vad som innefattade en god prestation var att 

hjälpa kunder eller kollegor, vilket skulle belönas med bekräftelse från omgivningen. 

  

Vad gäller utvecklingsmöjligheterna var svaren mycket likstämmiga kring hur de värderade den 

utveckling de fått i sitt arbete, se tabell 6.  

Tabell 6. Tabellen visar hur respondenterna värderade sin utveckling på arbetsplatsen. 

Frågorna var skalfrågor där respondenterna kunde välja en siffra mellan 1-7, där ett 

var lägst. (n=6) 

Upplevd utveckling 1 2 3 4 5 6 7 

Antal svar - - - 5 st - 1 st - 

 

Endast en respondent upplevde utvecklingen på företaget som hög. Detta då respondenten själv 

framfört önskan till utveckling till sin coach och därav blivit tilldelad ökat ansvar och inflytande på 

arbetsplatsen. Andra ansåg dock att utvecklingen var ”god” på det sättet att de utvecklades i sin roll 

som säljare i kontakten med kunderna. I stort var samtliga ändå nöjda med utveckling de hittills fått 

på arbetsplatsen. Dock var fyra respondenter missnöjda med att de inte fått mer utbildning i form av 

kurser och föreläsningar kring branschen och säljyrket samt mer avancerad och anpassad feedback 

från coacher. Några av respondenterna angav dock att de hanterade detta med att själva leta upp 

utvecklingsmöjligheter.  
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5. Analys 

I denna analys önskar vi allsidigt belysa de svar som redovisats under rubriken Resultat och som 

varit relevanta för studiens syfte. Detta med hjälp av Antonovskys och Herzbergs teorier kring vad 

som kan ligga bakom respondenternas bedömningar kring faktorer som upplevdes mest 

motiverande, tillfredsställande samt utmanande. Nedan kommer samtliga faktorer att presenteras 

och tolkas. 

5.1 Provisionslön 

Majoriteten av respondenterna menade att provisionslön var motiverande då de kunde påverka sin 

inkomst och därmed möjligheten att tjäna en bra lön.  

För om jag inte kan påverka min egen lön… dödstråkigt! Och bara gå till jobbet varje dag med 

en fast månadslön, eller ännu värre timlön för det går ju direkt emot mig. Jag gillar att göra 

saker snabbt och då får jag ju lägre betalt. 

Detta citat belyser lönens betydelse för motivationen varför vi också tolkar lönen som en 

motivationsfaktor till skillnad från Herzberg (2003) som menar att lön är en hygienfaktor. Detta 

beror säkerligen på att Herzberg (2003) inte utfört sin studie på personer som tillämpat 

provisionslön och därför heller inte uppmärksammade vad pengar (lön) kan ha för annat värde 

utöver det rent faktiska. Vi kunde nämligen utläsa från respondenternas svar att Herzbergs 

motivationsfaktorer såsom prestation, erkännande och ansvar var nära kopplade till lön. 

Varför det förhåller sig på det viset tror vi beror på två orsaker. För det första är hög lön det 

konkreta beviset på att individen utfört ett bra arbete vilket bidrar till att lönen även får ett 

symboliskt värde i form av en god prestation. Lönen är med andra ord det mätbara och synliga 

resultatet av arbetsprestationen som består i att sälja försäkringar. Vi kan även hitta dessa 

symboliska värden i form av mål där lönen sågs som ett medel att nå dit. 

För det andra är det rimligt att tro att lönen leder till motivation då säljresultatet visas på scoreboard 

vilket torde bidra till att individen känner sig sedd och därav erkänd. Detta erkännande grundar sig 
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också på en helt självständig prestation då samtliga upplevde stort eget ansvar vilket också, enligt 

Herzberg (2003), skapar motivation. Därutöver upplevde de flesta att detta ansvar även bidrog till 

att de också kunde påverka mycket i sin arbetssituation. 

Utifrån KASAM tolkar vi provisionslönen som en bidragande faktor till individens meningsfullhet 

och därav drivkraft eftersom meningsfullhet är djupt förankrad i motivationen (Antonovsky, 1987). 

En fast lön minskar möjligheten att påverka sin lön och därmed även meningen med arbetet.  Att 

respondenterna upplever lönen som meningsfull tror vi också är en avgörande faktor till varför de 

också klarar av att hantera callcenters ”osäkra” löneform (prestationslön) som framgått som något 

negativt i tidigare studier (Unionen, 2009; Hagman et al., 2003; Norman, 2005; Sprigg, Smith, & 

Jackson, 2003). Dessutom möjliggör meningsfullhet till att bevara en hög begriplighet 

(Antonovsky, 1987), vilket vi tolkar är de positiva förväntningarna vi ser hos respondenterna att de 

kommer att genomföra ett högt försäljningsresultat. 

5.2 Bekräftelse 

Bekräftelse gavs främst genom kollegor och coacher och ansågs av samtliga som väldigt viktigt då 

det skapade både motivation och arbetstillfredsställelse. 

 

Vi tolkar att bekräftelse kan ses som en typ av erkännande vilket Herzberg (2003) menar skapar 

motivation. Detta då bekräftelse resulterade till arbetsglädje och trevnad. 

 

Utöver omgivningens bekräftelse känner sig respondenterna även sig sedda i sin arbetsroll då de 

anser sig vara företagets ansikte utåt. Detta tyder på att de såg sitt värde i företagets vision vilket vi 

rimligtvis tror borde bidrar till individens meningsfullhet i arbetet. De upplevde även visionen som 

sammanhängde med det dagliga arbetet vilket pekar på en hög känsla av hanterbarhet samt 

begripligt då de upplevde sin roll som gripbar och förnuftig. Detta tror vi ökade deras förmåga att 

prestera bättre då de kände sig som en del av något större.  

 

Att bekräftelse är så pass viktigt tror vi även beror på att arbetet är mycket självständigt och 

prestationsbaserat vilket skapar behov för direkt respons. Det öppna kontorslandskapet möjliggör 

även för muntlig feedback och bidrar till en drivande arbetsmiljö.  
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5.3 Medarbetare 

Medarbetare är en hygienfaktor som utifrån Herzbergs (2003) teori inte bidrar till motivation. Dock 

visar resultatet att medarbetare och stämningen mellan kollegor både kunde höja och sänka 

motivationen hos majoriteten av respondenterna (tabell 2 & 3). Flertalet beskrev till och med 

stämningen som en huvudingrediens för en lyckad arbetsdag och att det var svårt att känna 

motivation utan kollegors stöd och positiva humör. Detta resonerar vi kan bero på att säljarna 

arbetar i team och där bekräftelse och positiv sinnesstämning upplevdes viktiga för teamkänslan. 

Vidare kan arbetsklimatets frekventa peppningar och muntliga feedback vara en annan orsak till att 

kollegors förhållningssätt upplevdes viktigt. 

 

Vid de tillfällen stämningen upplevdes negativt kan vi finna, utifrån KASAM (Antonovsky, 1987), 

att respondenterna hade strategier för att hantera omgivningens påverkan. Trots detta uttryckte 

några att omgivningen stundtals kunde vara besvärlig att hantera. Detta kan bero på att dessa 

respondenter upplevde sina kolleger som en betydelsefull faktor för arbetsglädjen. Eftersom 

samtliga respondenter ändå är framgångsrika i sitt arbete tolkar vi omgivningens påverkan som 

något som de dock klarade av att hantera skapligt.  

5.4 Tävlingsmoment 

Majoriteten av respondenterna betraktade tävlingsmomenten i form av scoreboard och frekventa 

interna tävlingar som motiverande (tabell 2). Utifrån KASAM (Antonovsky, 1987) tolkar vi att 

dessa tävlingsmoment skapar meningsfullhet då individerna motiveras av konkreta resultat. 

Respondenterna har därför funnit en strategi för uppnå dessa höga resultat genom att planera sina 

dagar, sätta mål och inspireras av kolleger. Detta kopplar vi till KASAMS begrepp begriplighet 

som menar att ifall individen inte har full förståelse för en situation, minskar möjligheten att 

hantera den (ibid). Därmed tror vi att resultatet sporrar de att prestera eftersom de uppenbarligen 

har kapaciteten att begripa och hantera uppgiften att sälja på en hög nivå.  

 

Ett annat sätt att se på det är att en tävling alltid är kopplad till en prestation. Leder prestationen till 

en vinst eller högt resultat, bidrar detta även till ett erkännande från omgivningen för väl utfört 

arbete. Dessa två komponenter menar Herzberg (2003) bidrar till motivation. Erkännandet tolkar vi 
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som den bekräftelse som majoriteten strävar efter för att känna sig som en värdefull säljare och 

trivas på arbetet.  

5.5 Utmaningar 

Hälften uppgav att den främsta utmaningen handlade om att hålla en hög och jämn säljnivå, med 

andra ord ett högt resultat (tabell 3). Detta kopplar vi till Herzbergs (2003) motivationsfaktor 

prestation. Utmaningen bidrar därmed till en positiv drivkraft för att nå en så pass hög lönenivå 

som möjligt. Trots andra utmaningar och faktorer som sänkte motivationen var samtliga 

respondenter engagerade i sitt arbete, då de alla framförde åsikter, idéer till förbättringar och 

metoder för att hantera svårigheter i arbetet.  

 

De behärskade till exempel enformiga arbetsuppgifter genom god planering av dagen vilket bidrog 

till variation och den höga personalomsättningen genom att acceptera branschen som sådan.  

Nä, som jag ser det är det en naturlig del i den här branschen, i det här yrket för alla fixar det 

här jobbet men det är väldigt svårt att veta på förhand kommer göra det eller inte. Men det 

kommer alltid att vara så, att i en säljorganisation, folk droppar av. 

Ett sådant uttalande tyder på att flertalet har resurserna för att möta de krav som arbetet ställer och 

kontroll över arbetets olika delar, vilket enligt Antonovsky (1987) definierar en hög känsla av 

hanterbarhet. Detta engagemang och intresse som respondenterna uttryckte, pekar ytterligare på att 

dessa individer har en hög känsla av meningsfullhet i arbetet, som möjliggör för dem att vinna 

förståelse och hitta resurser för att manövrera arbetets påfrestande sidor.  
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6. Slutsats 

Vad vi har funnit har denna undersökning, till skillnad från tidigare studier, lyft fram aspekter som 

främjar prestationen istället för vad som begränsar den, vilket har lett till ett annat resultat (Hagman 

et al., 2003; Norman, 2005; Sprigg et al., 2003; Unionen, 2009). Därutöver har denna studie utgått 

ifrån två teorier, Antonovskys KASAM och Herzbergs tvåfaktorteori. Genom att använda sig av 

KASAM har svaren kunnat tolkas utifrån helt nya förutsättningar då den har ambitionen att på ett 

djupare plan studera individens upplevelser av arbetsförhållandena och hur denne hanterar, 

begriper och finner meningsfullhet i detta. Genom tvåfaktorteorin har studien fått en tydligare 

struktur att utgå ifrån då den består av konkreta element.  

Slutsatsen vi kan dra av resultatet är att prestationslön, tävlingar samt bekräftelse är det som främst 

bidrar till motivation och att kollegor samt bekräftelse är det som främst leder till 

arbetstillfredsställelse. Detta betyder att bekräftelse både bidrar till drivkraft och 

arbetstillfredsställelse vilket vi därför tolkar är den viktigaste faktorn för framgång då dessa faktorer 

påverkar säljarens prestation. 

 

Eftersom bekräftelse bidrar till ett känslomässigt värde för individen tolkar vi att bekräftelse därav 

bidrar till den meningsfullhet som Antonovsky menar leder till motivation. Utifrån Herzberg 

kopplar vi bekräftelse till motivationsfaktorn erkännande då också han menar att det bidrar till ett 

emotionellt värde. Erkännande som på den här arbetsplatsen, är kopplad till synliga resultat genom 

till exempel scoreboard och kollegers feedback, blir en typ av bekräftelse.  

 

Forskningsfråga: På vilket sätt upplevs individens meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

påverka dennes arbetstillfredsställelse och motivation på arbetet?  

Enligt denna studie framgår det att respondenterna upplever bekräftelse, provisionslön, tävlingar, 

kolleger och god stämning som meningsfulla vilket bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse. 

Därutöver visar respondenterna att de hanterar att arbeta självständigt med en provisonsbaserad lön 

på ett framgångsrikt sätt, vilket påvisar att dessa personer har en hög hanterbarhet och begriplighet 

vad gäller yrkets mer unika förutsättningar. Detta i kombination men en hög känsla av 

meningsfullhet i arbetet skapar motivation och förståelse vilket ger dem verktygen att prestera med 

goda resultat.  
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Forskningsfråga: Vilka arbetsförhållanden upplever individen påverkar dennes motivation 

positivt på arbetsplatsen?  

Resultatet visar att det är främst bekräftelse, provisionslön och tävlingar som påverkar motivation. 

Bekräftelse och tävlingar kan tolkas som instrumentella värden som ger upphov till effekten av en 

hög provisionslön. Därmed kan bekräftelse och tävlingar ses som verktyg för att uppnå målet, vilket 

är att hålla ett jämt och högt säljresultat.  
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7. Diskussion 

Diskussionen kommer att innefatta reflektioner kring resultatet, metod samt nya forskningsområden 

som kan studeras i framtiden.  

7.1 Resultat 

Eftersom callcenter ofta diskuteras i den allmänna debatten och sägs ha dåligt rykte, samt uppvisar 

bristande arbetsförhållanden (Hagman et al., 2003; Norman, 2005; Unionen, 2009) var studiens 

annorlunda problemställning högst intressant för branschen. Callcenterbranschen är också ett 

växande verksamhetsområde som berör många arbetstagare och deras arbetsförhållanden (Norman, 

2005) varför det kan finnas ett behov av nya infallsvinklar och mer forskning.  

Att studera vad som främjar prestation och framgång är något som idag allt mer präglar 

samhällsforskningen. Denna typ av forskning skulle därför kunna vara ett nytt sätt att lyfta och höja 

statusen på en bransch som idag värderas relativt lågt. Därutöver skulle denna studie kunna ses som 

underlag för att attrahera ”rätt” arbetssökande till provisionsbaserade yrken inom callcenter. Vet 

arbetsgivare vad som motiverar de ”rätta” arbetstagarna skapas också möjligheter för ökad 

prestation och minskad personalomsättningen. 

Utifrån detta kan det vara betydelsefullt att undersöka hur framgång nås i denna typ av bransch då 

det enligt oss inte verkar ha blivit uppmärksammat i tidigare studier. Beror detta på att det är en 

bransch med lägre krav på utbildning, enklare arbetsuppgifter och yrkets lägre status? Eller för att 

denna typ av forskning, som fokuserar på de fungerande faktorer som leder till motivation, är 

relativt nytt inom organisationsforskningen? Vi tror att det är en kombination av båda.  

Att bekräftelse ansågs vara en sådan viktig faktor kopplat till motivation och arbetstillfredsställelse 

pekar på omgivningens stora betydelse för en callcentermedarbetare. Både kolleger och coacher har 

därav en viktig funktion vilket belyser vikten av feedback, uppmuntran och god sammanhållning på 

arbetsplatsen. Det anmärkningsvärda är att bekräftelse inte är en faktor som kostar företaget pengar 

i form av materiella åtgärder och därför heller inte kan ombesörjas med snabba ekonomiska 

lösningar. Att skapa en trivsam och sporrande arbetsplats är ett långsiktigt arbete som kräver 
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engagemang, förtroende och en god sammanhållning bland samtliga på arbetsplatsen, men också 

skickliga och lyhörda ledare. Istället för att fokusera på varför säljarna inte presterar väl i 

callcenterbranschen anser vi därför att uppmärksamheten bör styras in på vad som får medarbetare 

att prestera och motiveras. Detta genom att lägga mer resurser på fungerande vägledning och 

feedback för att branschen ska kunna blomstra. Det handlar inte bara om att leta efter ”rätt” 

personer som passar för säljaryrket, utan även om att lägga lika stor kraft på att locka till sig 

coacher med förmågan att lyssna, berömma, vägleda och uppmuntra sina medarbetare till framgång. 

Har vi ”rätt” personer som arbetar som coacher? Det är en fråga som callcenterföretagen borde 

ställa sig allt oftare. 

 

Dessutom resonerar vi kring det faktum att bekräftelse även i mycket kommer från kollegor varför 

det är rimligt att tro att faktorerna medarbetare och bekräftelse hänger tätt samman och därav är i 

symbios med varandra. Utan medarbetare torde bekräftelse minska och därav påverka motivationen 

negativt på denna typ av arbetsplats. Därmed är det rimligt att tro att bekräftelse har en stor 

betydelse i ett arbete där prestation är tydligt kopplat till synliga resultat, i form av tävlingar och 

scoreboard samt lön.  

Prestationslön (som normativt anses ha negativ inverkan på hälsan och välbefinnandet) 

konstaterades också i denna studie bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse. Detta tror vi 

främst beror studiens annorlunda utgångspunkt vilket därför också ifrågasätter tidigare studiers 

resonemang kring prestationslönens negativa effekter. En prestationslön är per definition rörlig men 

dock inte otrygg. Vi tror, med resultatet som underlag, att en individ som är trygg i sin egen 

arbetsroll och som litar på sin förmåga ser prestationslön som en positiv och betydelsefull faktor i 

arbetet snarare än ett otryggt och obehagligt element. Vi tror att denna vetskap är viktig att lyfta 

fram då den kan bidra till en känsla av kontroll och stolthet över att kunna påverka sin lön genom 

en högst självständig och individuell prestation. 

Vi är dock medvetna om att resultatets tillförlitlighet kan ha påverkats negativt då en av författarna 

arbetar på det undersökta företaget, vilket möjligtvis inverkat på respondenternas svar. Detta kan ha 

bidragit till att respondenterna inte varit helt sanningsenliga på grund av att de är medvetna om att 

en av författarna kommer att finnas kvar på arbetsplatsen och därmed känner till deras 

uppfattningar kring arbetet. Dock har frågorna främst fokuserat på positiva aspekter i arbetet vilket 

kan tros ha minimerat denna risk. Dessutom deltog även samtliga respondenter frivilligt samt visste 

förutsättningarna för intervjun vilket rimligtvis borde ha bidragit till ärliga svar. Å andra sidan kan 

skälet att respondenterna valt att delta vara ett sätt för dem att framhäva sig själva positivt i 

arbetsgivarens ögon eller haft en förutbestämd agenda med frågeställningar de velat lyfta. Vi kan 
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därmed inte fastställa på vilket sätt respondenterna påverkats av en av författarens anställning på 

företaget och vi kan därför inte lämna några garantier för tillförlitligheten i resultatet. 

Däremot är resultatet tillförlitligt om det betraktas endast utifrån det undersökta företags synvinkel. 

Dock är det rimligt att tro att liknande företag inom branschen och som tillämpar provisionsbaserad 

lön skulle kunnat visa snarlika resultat. Vidare funderar vi även på om resultatet hade blivit något 

helt ett annat om respondenter inte varit framgångsrika. 

7.2 Metod 

Studiens fokus på arbetstillfredsställelse och motivation visades sig kunna mätas på flera sätt, dock 

fann vi att det var särskilt lämpligt att använda sig av etablerade teorier, både som teorier och som 

analysmetoder. KASAM då den undersöker vad som bidrar till hälsa och välmående samt Hezberg 

som menar att det inte går att åtgärda brister för att skapa motivation varför dessa två ansågs 

mycket lämpliga för studien. En sådan metod möjliggjorde att utformningen av forskningsfrågorna 

lyfte fram positiva faktorer som var prestationshöjande vilket gav ett unikt resultat till skillnad från 

tidigare studier. Vidare möjliggjorde intervjumetodiken att underlag kunnats ta fram vilket skapat 

bredd såväl som djup, till skillnad mot vad en enkät kunnat ge. 

 

En möjlighet som vi avstod ifrån och som hade gett resultatet ytterligare en dimension var den 

standardiserande KASAM enkäten som utformats av Antonovsky (1987). Enkäten är utformad med 

29 skalfrågor som värderas med siffrorna 1 till 7 och som i slutänden ger en summa, som säger sig 

kunna avgöra om en individ har ett högt eller lågt KASAM. Skälet att enkäten inte användes 

berodde på att frågorna ansågs för känsliga och privata av författarna. Resultatets tillförlighet kan 

möjligtvis också ha påverkats genom författarnas tolkningar av respondenternas svar som sedan 

kopplats till teorierna. Vid tillfällen har svaren även graderats såsom exempelvis ”mycket goda” för 

att förenkla och för att skapa ett gemensamt sammanhang.  
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7.3 Framtid 

Resultatet från studien, som haft en annorlunda infallsvinkel, har mynnat ut i flertal nya framtida 

frågor som vore intressanta att undersöka vidare. 

Då respondenterna upplevde coachens arbete som viktigt för meningsfullheten genom främst 

bekräftelse, frihet under ansvar samt respekt vore det intressant att i framtiden studera på vilket sätt 

olika ledarstilar kan påverka medarbetares motivation, utifrån KASAM och Herzberg.  

Eftersom resultatet i denna studie kommit fram till att bekräftelse har en dubbelfunktion genom att 

både påverka framgångsrika säljares motivation och arbetstillfredsställelse, vore det intressant att 

undersöka ifall detta även stämmer in på lågpresterande säljarna inom ett callcenter företag. Skiljer 

det sig något eller är det samma faktorer som dominerar även för dessa? Motiveras lågpresterande 

på ”fel” sätt och är det därför de inte blir framgångsrika? 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, som ska skriva ett 

examensarbete. Syftet med studien är att få en större förståelse för hur arbetsmiljö och personligt 

synsätt påverkar individens arbetstillfredsställelse och motivation. 

Vi skulle vara intresserade av att intervjua dig utifrån din arbetsroll. Intervjun beräknas ta en timme 

och kommer även att spelas in på band i det fall du samtycker. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt av oss som utför intervjun och presenteras på ett sätt som inte gör det möjligt att 

identifiera vare sig dig eller ditt företag. Studien har ingen inblandning från din arbetsgivare. 

Uppsatsen är dock en offentlig handling. 

Medverkan i studien är frivillig och du har rätt att när som helst dra dig ur undersökningen. 

Vänliga Hälsningar 

Frida & Astrid 

 

Frida Dynér 

Tel: xxxx - xxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

 

Astrid Gonzalez Larsson 

Tel: xxxx - xxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

Frågorna vill undersöka på vilket sätt individen upplever sitt arbete som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt (KASAM). Därutöver hur individen ser på de motivations- och hygienfaktorer kopplat 

till arbete och vilken påverkan det ger i arbetet. Frågorna är strukturerade och det kan komma 

ställas följfrågor till dessa för att öka förståelsen. På tre frågor använder vi oss av skalor då vi anser 

att det blir enklare att värdera svaren som något personen upplever som tillfredsställt eller inte.  

Arbetstillfredsställelse och motivation 

1. Vad i ditt jobb skapar arbetstillfredsställelse hos dig? 

2. Kan du nämna några faktorer som motiverar dig i ditt arbete? 

3. Hur påverkas din motivation av stämningen på kontoret? 

4. Vad i den fysiska miljön bidrar till arbetsstillfredsställelse hos dig? 

5. Vad har bekräftelse för betydelse för din motivation i jobbet? 

6. Hur påverkar det din motivation och prestation, att säljresultaten visas upp inför samtliga på 

kontoret? 

 

Motivationsdämpande faktorer och utmaningar 

7. Kan du nämna några faktorer som får dig att tappa motivationen? 

 På vilket sätt hanterar du detta? 

8. Vad anser du är de största ta utmaningarna i ditt arbete? 

 På vilket sätt hanterar du detta? 

9. På vilket sätt påverkar personalomsättningen din motivation? 

 

Påverkan och ansvar 

10. På en skala 1 – 7, hur mycket anser du att du kan påverka din arbetssituation? 

 Vad gör att du valt denna siffra? 

 Vad skulle kunna göra att siffran blev högre? (2 steg upp) 

11. På en skala 1 – 7, hur mycket eget ansvar anser du att du får ta i ditt arbete? 

 Vad gör att du valt denna siffra? 

 Vad skulle kunna göra att siffran blev högre? (2 steg upp) 
 

Planeringsmöjligheter och arbetets variation  

12. Vad anser du om dina möjligheter att planera och förutse dina dagar?  

13. Vad anser du om arbetsuppgifternas variation? 

 

Coachning och anställningstrygghet 

14. Vad anser du är viktigt att du får från din coach för att känna meningsfullhet i ditt arbete? 

15. Vad är din upplevelse gällande din anställningstrygghet? 

 

Delaktighet och riktlinjer 

16. På vilket sätt känner du att du får vara delaktig på arbetsplatsen? 

17. På vilket sätt förstår du din egen roll i företagets övergripande vision och målsättning? (Inför 

följande fråga fick respondenten ta del av företagets officiella vision.) 

18. Vilka arbetsrutiner och riktlinjer upplevs relevanta och stimulerande för ditt arbete? 
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Prestation och utveckling 

19. Vad är en god prestation och hur ska en sådan belönas enligt dig? 

20. Motiveras du av att försöka bräcka dina kollegor eller hålla en jämn försäljningsnivå? 

21. På en skala 1 – 7, hur upplever du att du får den utveckling du behöver från din arbetsgivare? 

 Vad gör att du valt denna siffra? 
 Vad skulle kunna göra att siffran blev högre? (2 steg upp) 

22. Vad gör du själv för att utvecklas och lära dig nytt? Hur viktigt är det? 

23. Vilken typ av utveckling skulle du önska för att öka din arbetstillfredsställelse?  

24. På vilket sätt hanterar du att jobba på provision? 
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