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Sammanfattning 

Människor tillbringar stor del av sina liv med att arbeta, därmed är det viktigt med en god 

arbetsmiljö. I takt med teknisk utveckling och globalisering, sker förändringar på 

arbetsmarknaden. Många arbetsmiljöstudier har utförts, som påvisat samband mellan ohälsa 

och ogynnsam arbetsmiljö. Det finns vissa branscher och arbetsplatser där det ofta 

förekommer ogynnsam arbetsmiljö. Dessa definieras ofta av att arbetskraven är höga, 

samtidigt som möjligheterna till kontroll över det egna arbetet är lågt, vilket kan skapa 

negativ stress som kan vara bidragande faktor till hälsoproblem. En rapport från 

Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön på 112 callcenter i Sverige, påvisade omfattande 

förekomst av ogynnsam arbetsmiljö. Studien utgick från en krav-kontroll-stödmodell med 

fokus på upplevda krav, egenkontroll och stöd i arbetet. Stor andel av arbetsplatserna visade 

förekomst av starkt styrt och bundet arbete, att arbetstagarna hade hög arbetsbelastning och 

låg beslutsfattning, vilket konstaterades vara vanligt inom arbetet på svenska callcenter.   

Syftet med denna studie var att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för säsongsanställda 

på ett callcenter i Sverige. Uppsatsen avsåg att undersöka hur respondenterna upplevde ohälsa 

respektive arbetsglädje i sin jobbsituation, samt om och hur arbetets krav, resurser och 

anställningsform påverkar dessa faktorer. Studien genomfördes för att urskilja om en 

kvalitativ ansats, kunde komplettera den tidigare kvantitativa forskningen inom callcenter. 

Resultaten visade att respondenterna upplevde arbetskraven som höga, och de var tvungna att 

ta in mycket ny information kontinuerligt under anställningens gång. De höga arbetskraven i 

form av att utföra arbetet utan misstag och under tidspress, med rädsla för negativa 

konsekvenser, är en form av negativ stress. De höga arbetskraven skulle på längre sikt kunna 

leda till allvarligare former av ohälsa. Den upplevda arbetsglädjen var hög, och kan ses som 

starkt relaterad till den sociala gemenskapen som fanns både på och utanför arbetsplatsen. 

Trivsel, gemenskap och att uppleva sig ha roligt på arbetsplatsen var grunden för 

arbetsglädjen. Samtliga respondenter, med undantag för en, önskade fortsatt anställning inom 

callcentret, efter säsongsanställningens slut. Några av respondenterna angav sig känna stress 

inför det kommande avslutet av anställningen, vilket kan kopplas till att anställningsformen 

skapade negativ stress, vilket kan leda till allvarligare former av ohälsa. Det fanns dock inget 

som tydde på att anställningsformen haft någon påverkan över respondenternas upplevda 

arbetsglädje.  

Nyckelord: ohälsa, arbetsglädje, tillfälliganställning, krav och kontrollmodellen. 
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1. Inledning 

Teknisk utveckling, globalisering uttrycks av Berggren och Weman-Josefsson, skapa 

förändringar på arbetsmarknaden, där konkurrens och produktivitetkrav ständigt har ökat. 

Genom konkurrensens ekonomiska krav skapas snävare organisationer, högre prestationskrav 

på den enskilda arbetaren och förändrade anställningsformer. Med anledning av att en stor del 

av våra vuxna liv består av arbete, är arbetsmiljö något som är högst relevant (Berggren & 

Weman-Josefsson, 2013). En artikel av Ivarsson (2014) beskriver att nästan var fjärde svensk 

har någon gång under det senaste året upplevt ohälsa av något slag, orsakat av deras arbete. 

Detta är en ökning med sex procent, sedan 2012. Ohälsan är både av fysiska och psykiska 

slag, och beror främst på stress, orsakat av arbetsbelastning och svaga sociala relationer till 

chefer och kollegor 

Psykosocial arbetsmiljö är ett passande begrepp, som beskriver hur arbetet påverkar 

individers psykiska hälsa och välmående. Anställningsform, arbetsuppgifter och relationer till 

kollegor, beskriver Berggren och Weman-Josefsson, som några av de viktigaste faktorerna för 

bedömning av en arbetsplats psykosociala arbetsmiljö. Forskning inom psykosocial 

arbetsmiljö bedrivs ofta genom den teoretiska arbetskrav-kontroll-stödmodellen. En 

kombination av modellens komponenter har genom omfattande forskning visat sig vara det 

hittills bästa sättet att kartlägga ohälsa och negativa arbetsmiljöer (Berggren & Weman-

Josefsson, 2013). 

Karasek och Theorell (1990), beskriver fyra olika typer av arbetssituationer, den mest 

krävande och utsatta av dessa är definierade som spända arbeten. Dessa karakteriseras av att 

arbetskraven är höga, men samtidigt små möjligheter till kontroll över det egna arbetet, vilket 

kan skapa negativ stress och bidra till hälsoproblem. Ett exempel på ett passivt arbete beskrivs 

i en rapport från arbetsmiljöverket, Jonsson (2004), gällande arbetsmiljö inom olika Svenska 

callcenter. Där visade en stor andel av arbetsplatserna förekomst av starkt styrt arbete med 

hög arbetsbelastning och låg kontroll över det egna arbetet. Problematiken handlade främst 

om alltför långa sammanhängande arbetspass, hög arbetsbelastning, begränsat variation av 

arbetsuppgifter och låg möjlighet till beslutsfattande hos de anställda (Jonsson, 2004).  

Påfrestande arbetsmiljön inom callcenter, redogör Bakker et al. (2003), kunna resultera i hög 

sjukfrånvaro och stor omsättning av personal. Deras studie fann stöd för att högre arbetskrav 
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skulle vara den viktigaste predikatorn för ohälsa, och i fler fall resulterade i sjukfrånvaro. 

Tillfredställande jobbresurser, i form av stöd och coachning från chefer, var den viktigaste 

predikatorn för att de anställda inte ville byta jobb, och känna arbetsglädje. 

Berggren och Weman-Josefsson (2013), beskriver även att utöver arbetskrav och kontroll, kan 

även en otrygg anställningsform, påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Håkansson 

(2001), klargör att konkurrens och produktivitetkrav inom organisationer, skapar krav på 

flexibilitet. Ett sätt att åstadkomma detta, är flexibilitet inom personalvolymen genom 

tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningarna kan vara av olika karaktär 

och innebär olika villkor för individerna. De behovsanställda, så som säsongsanställda, är en 

av de mest utsatta grupperna av tidsbegränsade anställningar. Säsongsanställningar är 

vanligast bland anställda under 26 år. Om man ser till gruppen som helhet anger Håkansson, 

att dessa har svårare än andra ålderskategorier, att finna fast anställning (Håkansson, 2001).  

En artikel av Rackner (2014), redovisar att en av tio anställningar utgörs av en tidsbegränsad 

anställning. Artikeln grundas i statistik som visar att det finns betydande skillnader i 

arbetsmiljön mellan tidsbegränsade och fasta anställningar. Personer med tidsbegränsade 

anställningar i jämförelse med fast anställda, oroar sig i större utsträckning över arbetslöshet, 

där oron över arbetslösheten främst är ekonomiskt grundad (Rackner, 2014). 

1.1 Problematik 

Då arbete utgör en stor del av individers vardag och liv, är det viktigt att anställda trivs och att 

arbetet inte skapar ohälsa. Med ett arbete som kännetecknas av hög arbetsbelastning och låg 

kontroll över arbetet, kan så som tidigare forskning visar leda till negativ stress, som sedan 

leder till ohälsa och vantrivsel. Därför är det av intresse att närmare studera förekomsten av 

ohälsa och arbetsglädje, bland anställda på ett callcenter, vilket är ett arbete som platsar under 

kategorin, spända arbeten. Theorell (2012), beskriver hur möjlighet till beslutsfattande 

varierar betydligt inom olika arbeten och arbetsplatser, men hur denna möjlighet inom spända 

arbeten det bristfällig. Socialt stöd inom arbetsplatsen, beskrivs, kunna mildra effekten av 

höga krav och litet beslutsutrymme. Socialt stöd både genom stöd och assistans av 

medarbetare och chefer kan väga upp arbetets negativa stress och energi (Theorell, 2012).  

Vid det callcenter som studerades i denna uppsats, utgörs de anställda av personer yngre än 26 

år, och med tidsbegränsad anställning. Denna anställningsform är vanlig för ålderskategorin, 

och är en ytterligare faktor som kan påverka anställdas psykosociala arbetsmiljö negativt. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för säsongsanställda på 

ett svenskt callcenter, utifrån faktorerna arbetskrav, arbetsresurser, anställningsform, ohälsa 

och arbetsglädje. Mer specifikt är syftet att undersöka hur respondenterna upplever 

arbetsglädje respektive ohälsa i sin jobbsituation, samt undersöka om, och i så fall hur olika 

faktorer påverkar de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Studien genomförs för att urskilja 

om en kvalitativ ansats, kan komplettera tidigare kvantitativ forskning inom callcenter. Med 

bakgrund av syftet skall följande frågor besvaras: 

 Har arbetskraven en negativ påverkan på respondenternas hälsa? 

 Främjar arbetsresurser den upplevda arbetsglädjen? 

 Påverkar den tillfälliga anställningen respondenternas hälsa respektive arbetsglädje? 

1.3 Avgränsning 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö, beskriver hur arbete påverkar individers psykiska hälsa 

och välmående (Berggren & Weman-Josefsson, 2013). Syftet med denna uppsats är inte att 

kartlägga alla aspekter av den psykosociala arbetsmiljön för säsongsanställda på ett callcenter, 

utan fokus har lagts på respondenternas upplevda arbetskrav, arbetsresurser, anställningsform, 

hälsa och arbetsglädje. Avgränsningen grundas i att dessa faktorer anses som centrala och 

fundamentala för välmående och hälsa (Bakker et al., 2003). Anställningsformen är avgränsad 

till säsongsanställning, vilket enligt Håkansson (2001), är en av de tidsbegränsade 

anställningsformerna som kan upplevas otrygg. 

1.4 Disposition 

Upplägget för denna uppsats är vidare: Teoriavsnittet presenterar de teoretiska 

utgångspunkterna för studien. Tidigare forskning och definitioner av studiens begrepp ger 

förståelse för studiens uppbyggnad och syfte. I metodavsnittet presenteras den metod som 

används i studien. Avsnittet inleds med klargörande av valet av metod, följt av presentation av 

bakgrund, urval och etiska aspekter. Sedan redovisas studiens datainsamling och 

resultatprocess. Avslutningsvis bedöms studiens trovärdighet. Resultatavsnittet inleds med att 

presentera respondenternas upplevda psykosociala arbetsmiljö. Avsnittet avslutas med 

diskussion och återkoppling till studiens syfte, frågeställning och teoretiska referensram.   
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Sverige har sedan 1960-talet, haft arbetsmiljölagar. Detta regelverk beskrivs ha utformats 

genom omfattande utredningsarbete och utveckling, för att förebygga ohälsa och olycksfall 

inom arbete. Arbetsmiljölagens syfte är att uppnå god arbetsmiljö, vilket till en början enbart 

gällde arbetens fysiska belastning. Numera omfattar lagen såväl den fysiska som psykiska och 

sociala miljön. Med detta menas att lagen betonar att arbetsmiljö formas lika mycket av fysisk 

belastning, arbetets innehåll och den sociala miljö som arbetsorganisationen tillhandahåller. 

Arbetsorganisationsmiljön avser hur en arbetstagare kan påverka vad, när och hur ett arbete 

skall utföras, alltså hur mycket kontroll arbetstagaren har i sitt eget arbete. Inom psykosociala 

arbetsmiljö kan bedömningen av problem vara svårt, och för att arbetsmiljöverket skall kunna 

förelägga en arbetsgivare att vidta åtgärder, krävs en bedömning om att det finns risk för 

ohälsa. Det räcker inte med att en arbetstagare ogillar vissa delar av sin arbetsmiljö (Iseskog, 

2012:345).  

Berggren och Weman-Josefsson, beskriver att en central förståelse av samlingsbegreppet 

psykosocial arbetsmiljö grundar sig i det psykosociala helhetsperspektivet. Detta beskrivs 

som de sammanlagda faktorerna som innefattar en individ i sitt arbete. Specifikt för detta är 

att det är individens egna upplevelser och värderingar av sin arbetssituation som skapar en 

god eller dålig psykosocial arbetsmiljö. Exempel på detta är hur individen upplever 

arbetsplatsens sociala gemenskap, hanterbarhet av arbetsuppgifter och anställningstrygghet. 

Man skulle kunna säga att det handlar om att hitta glädje och intresse inom arbetet och 

arbetsplatsen, känner individen att denne tycker om sitt arbete är det därmed en bra 

psykosocial arbetsmiljö. Om man inte tycker om sitt arbete och sin arbetsplats, eller känner 

någon form av påtagligt obehag i sin arbetsmiljö, finns det ett psykosocialt 

arbetsmiljöproblem. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till att organisationen förlorar 

effektivitet, skapa vantrivsel, samt på längre sikt orsaka ohälsa och sjukskrivningar. (Berggren 

& Weman-Josefsson, 2013).  

Sett till arbetsmiljölagen kan psykosociala arbetsmiljöproblem vara svåra att genom 

lagstiftningen förändra, då det krävs att det går så långt att arbetstagaren kan påvisa att det 

förekommer någon form av risk för ohälsa eller har bevis för kränkande särbehandling 

(Iseskog, 2012:345).  
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2.2 Arbetsglädje 

Sandberg (2011) beskriver att i och med att intresset för arbetspsykologin växte fram på 1900-

talet förankrades också begreppet arbetsglädje. Egenskapen av arbetsglädje förknippas med 

en individs känsla av trivsel, meningsfullhet, god kommunikation och att ha roligt på 

arbetsplatsen. Arbetsglädje skapas i samspelet mellan individens egenskaper och förhållanden 

i arbetslivet (Sandberg, 2011). Anglöw (2006) introducerade begreppet systematisk 

arbetsglädje, som ett sätt att medvetet utveckla och använda strategier för att stärka 

arbetsglädjen på arbetet. Arbetsglädje presenteras som en viktig grund för individuella och 

organisatoriska framgångar. Strategierna skall leda till högre effektivitet och kvalitet i arbetet 

samt bättre samarbete och trivsel mellan kollegor. Arbetsglädjen avspeglas främst i relationen 

mellan kollegor, individens positiva syn på arbetsuppgifterna, samt om denna 

uppmärksammar sina arbetsrelaterade framgångar och utveckling. Arbetsglädje förklaras även 

kunna minska risken för arbetsrelaterad stress och ohälsa.  

2.3 Krav-kontrollmodellen 

I boken Psykosocial miljö och stress, beskriver Theorell (2012), hur den amerikanska 

sociologen Robert Karasek redan 1970 presenterade studier som visade att arbetstagare med 

höga arbetskrav och låg kontroll var de som också i högre grad rapporterade om ohälsa och 

dåligt välbefinnande.  

Sedan dess har modellen vidareutvecklats, men beskrivs som en grundmodell för forskning av 

psykosocial arbetsmiljö (Theorell, 2012). Karasek och Theorell (1990) beskriver samspelet 

mellan möjligheten till tidsstyrning och beslutsfattande som de betydande faktorerna inom 

kvaliteten av arbetsmiljö. Tidssyrning utgörs av mängden arbete som skall utföras inom en 

viss tid. Möjlighet till beslutsfattande, kan ses som individens handlingsfrihet i arbetet. 

Beslutsfattande förklaras som befogenhet att förändra och utveckla det sätt som 

arbetsuppgifterna utförs. De primära kombinationerna mellan tidsstyrning och beslutsfattande 

presenteras i krav-kontrollmodellen nedan. 
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Figur 1: Krav-Kontrollmodellen 
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Källa: Karasek and Theorell (1990: 32). 
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Spända arbeten skapas när arbetskraven är höga och möjlighet till beslutsfattande är lågt. 

Detta skapar negativ energi, vilket i sin tur skapar negativ stress och kan bidra till 

hälsoproblem. Ett exempel på detta är telefonister, där de anställda ofta är lätta att ersätta samt 
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Karasek och Theorell (1990), redogör även för vad som kännetecknar ett arbete med hög 
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sin kompetensutveckling, möjlighet till kontroll och beslutsfattande, hanterbara krav och att 

det är en demokratisk beslutsprocess inom arbetsplatsen. Låg kvalitet innebär att det inte finns 

antydan till utveckling, hög tidspress, osäkerhet gällande anställningstryggheten och hög 

övervakning av arbetet, samt brist på frihet och beslutsutrymme. Den sociala samhörigheten 

är låg mellan kollegor och utebliven respons från kollegor och chefer skapar osäkerhet av 

arbetets värde för företaget. 

Theorell (2012) beskriver att krav-kontrollmodellen som oftast använder begreppet 

beslutsutrymme, som förklaring till kontroll. Beslutsfattandet riktar sig dels till själva 

deltagandet av arbetet i helhet, det vill säga när och hur arbetsuppgifterna ska utföras, när den 

anställde får ta en paus, vilka arbetsuppgifter som ska utföra samt i vilken ordning. Ett högt 

deltagande i beslutsfattande innebär att medarbetaren har inflytande, vara med att besluta 

inför förändringar samt kan påverka sina arbetstider. Möjlighet till beslutsfattande kan variera 

betydligt inom olika arbeten och arbetsplatser. Theorell förklarar att socialt stöd inom 

arbetsplatsen kan mildra effekten av höga krav och litet beslutsutrymme. Socialt stöd både 

genom stöd och assistans av medarbetare och chefer kan väga upp arbetets negativa stress och 

energi.  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Arbetsmiljö callcenter 

En rapport gällande arbetsmiljön inom callcenter publicerades 2004 av arbetsmiljöverket. En 

krav-kontroll-stöd modell användes vid studie av arbetsmiljön på 112 olika callcenter i 

Sverige. Studien lade fokus på faktorerna, upplevda krav, egenkontroll och stöd i arbetet. En 

stor andel av arbetsplatserna visade förekomst av starkt styrt och bundet arbete. Vidare hade 

arbetstagarna ofta hög arbetsbelastning och låg beslutsfattning. Några av argumenten för 

genomförandet av projektet, var dels att callcenter inom Sverige kan ses som en relativt ung 

och växande bransch.  

Rapporten påvisar hur flera positiva arbetsmiljöfaktorer i callcenters arbetsmiljö är 

begränsade, och rapporter om en ökning av ohälsa och sjukskrivningar inom liknande typer av 

branscher, vilket argumenterar rapporten som viktig. Resultatet av arbetsmiljöverkets rapport 

visade omfattande brister i företagens årliga arbetsmiljöarbete. Framför allt ställde 

arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivaren skulle genomföra regelbundna undersökningar och 

bedömningar av arbetsmiljön.  
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Problematiken handlade främst om alltför långa sammanhängande arbetspass, hög 

arbetsbelastning, begränsat variation av arbetsuppgifter och låg möjlighet till beslutsfattande 

hos de anställda. Att förbättra alla dessa arbetsmiljöfaktorer samt utveckla det sociala stödet 

från kollegor och chefer var de sammanfattande rekommendationerna i rapporten (Jonsson, 

2004).  

Definition ohälsa och arbetsglädje  

Denna studies definition skiljer sig till viss del från Bakker et al. (2003). Viss modifiering 

valdes för att anpassa studien till en kvalitativ ansats och andra valda teoretiska grunder. 

Begreppet ohälsa begränsas till Berggren och Weman-Josefssons (2013) beskrivning av 

psykosociala sjukdomar, så som sömnsvårigheter, oro och trötthet, eftersom de förklaras som 

hälsoproblem som vanligen uppkommer när individer upplever att de inte kan kontrollera 

eller förändra sin arbetssituation. Definitionen av arbetsglädje är i tidigare forskning 

begränsad till viljan att inte byta arbetsplats, enligt Bakker et al. (2003). Denna uppsats 

anpassar denna definition och använder sig istället av begreppet arbetsglädje, enligt Sandberg 

(2011) och Angelöw (2006), som preciserar som individernas känsla av, trivsel, gemenskap, 

att ha roligt på jobbet, samt upplevelsen av uppskattning och meningsfullhet i 

arbetsuppgifterna. 

2.4.2 Arbetsresurser 

Genom att använda sig av en krav-kontroll-stödmodell, studerade Dollard et al. (2000) de 

viktigaste sambanden i modellen och dess effekt på de anställdas hälsa respektive 

produktivitet inom vård och omsorgssektorn. Den kvantitativa studien genomfördes för att 

beskriva hur förbättrad arbetsanpassning och stöd i arbetet kunde motverka negativa effekter 

av höga arbetskrav och personalnedskärningar, och därmed även minska den psykiska och 

ekonomiska kostnaden både för den enskilda individen och för hela samhället. Studien 

genomfördes utifrån sju utvalda yrkeskategorier som ansågs tillhöra yrken som generellt 

innebar höga arbetskrav och låga möjligheter till beslutsfattande. Studien fann stöd för att 

arbetsrelaterad ohälsa var jämförelsevis mer förekommande inom arbeten med högre 

arbetskrav och sämre socialt stöd. Samt att högre arbetskrav och sämre socialt stöd i arbetet, 

förknippades med depression och emotionell utmattning. Studien redogör även för ett visst 

stöd att högre arbetskrav och sämre socialt stöd, i kombination med lägre egen-kontroll i 

arbetet, producerade de lägsta nivåerna av personlig tillfredställelse. 



 9 

En ytterligare version av krav-kontrollmodellen användes av Bakker et al. (2003), i en studie 

gällande arbetsmiljö inom ett holländskt callcenter. Där syftade krav-resursmodellen till att 

analysera sambandet mellan arbetskrav och arbetsresurser, och dess effekt på de anställdas 

hälsa respektive en motivationsprocess, i form av viljan att inte byta arbetsplats. Studie visade 

en ytterligare variant av krav-kontrollmodellen, där kontroll utgörs av en faktor som innefattar 

individens arbetsresurser. Förändringen kan ses som ett sätt att anpassa den teoretiska 

modellen till en bransch som kännetecknas av låg egen-kontroll i arbetet. Bakker et al. 

presenterar studien som väsentlig gällande branschens arbetsmiljö och framtida studier, då 

arbetet inom ett callcenter beskrivs som till stor del krävande och stressfyllt. Den påfrestande 

arbetsmiljön redogör kunna resultera i hög sjukfrånvaro och stor omsättning av personal. 

Studien fann stöd för hypotesen, att jämförelsevis högre arbetskrav skulle vara den viktigaste 

predikatorn för ohälsa, resulterade i sjukfrånvaro. Tillfredställande jobbresurser var den 

viktigaste predikatorn för att de anställda inte ville byta jobb.  

Definition arbetskrav och arbetsresurser 

I denna studie definieras arbetskrav och arbetsresurser enligt tidigare forskning av Bakker et 

al. (2003). Krav definieras genom arbetets belastning, psykiska krav, förändringar i rutiner 

och negativa effekter av tekniska problem. Arbetsresurser definieras av socialt stöd i arbetet, 

coachning från kollegor och chefer, feedback av arbetsinsats och möjlighet till tidsstyrning av 

arbetet och återhämtning.  

2.4.3 Säsongsanställning 

Rapporten av Håkansson (2001), är en del av ett större forskningsprojekt. Syftet med 

projektet var att förklara vilka faktorer som påverkar arbetsmarknadens strävan efter flexibel 

arbetskraft. Flexibilitet kommer som en följd av variation i efterfrågan av företagets produkter 

och tjänster, därmed även behovet av arbetskraft. Håkansson anger flera olika typer av 

flexibilitetsstrategier, som särskiljs beroende på vilken del av en organisation som behöver 

gynnas. Rapporten redovisar olika strategier efter olika typer av anställningsformer och dess 

samband till olika faktorer så som kön, ålder, bransch, utbildning och nationalitet. Särskilt 

relevant är visstidsanställningarnas flexibilitet i arbetsstyrka och dess samband med ålder och 

bransch. Rapporten var relevant för denna uppsats, då dess frågeställning innefattar frågan om 

en tillfällig anställning kan uppfattas som ett hjälpmedel in på arbetsmarknaden, eller ett sätt 

för företagen att skapa flexibilitet.  Håkansson fastställer att unga personer (16-24 år), är den 

åldersgrupp som har störst andel tillfälliga anställningar.  
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En förklaring till detta diskuteras kunna vara att den allmänna uppfattningen är att unga 

individer ser fördelar med denna form av anställning. Argument för detta är att det skulle ge 

frihet till spontana förändringar och utrymme för resor och studier. Dock visar rapportens 

resultat på motsatsen, då stor del av denna åldersgrupp, 83 procent, skulle föredra en fast 

anställning. Att unga individer, och de utan eftergymnasialutbildning, är den kategori som 

oftast hamnar i denna form av anställning förklaras med att utbudet av passande jobb är 

begränsat (Håkansson, 2001:57), vilket även presenteras som förklaringen till att unga, 

lågutbildade individer är överrepresenterade inom service-, hotell- och restaurangbranschen 

där utbudet av passande jobb är stort.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att tillfälliga anställningar, så som 

säsongsanställningar, inom vissa företag syftar till ökad flexibilitet, vilket till viss del kan ses 

som en arbetskraftbuffert inom arbetsmarknaden. Därmed tillskrivs denna grupp av 

arbetskraft, värde endast när företaget är i behov av ökad produktion. Konsekvenserna som 

kan uppkomma är dels långa perioder av otrygga arbetsförhållanden, varvat med perioder av 

arbetslöshet, därmed fungerar arbetskraftflexibiliteten i denna form av anställning inte alltid 

som något bra hjälpmedel in på arbetsmarknaden.  

Definition säsongsanställning 

Enligt Iseskog (2012) är säsongsanställning en anställningsform som avser arbete som endast 

varar en del utav året. Anställningen skall avse samma typ av arbetsuppgifter för samtliga 

med säsongsanställning inom företaget, samt tidsbegränsas efter hur länge typen av säsong 

antas pågå. Beträffade denna form av anställning skall den anställde ha företrädesrätt till 

säsongsarbete kommande säsong.  

2.5 Teorisdiskussion 

Rapporten av arbetsmiljöverket redovisar att arbete inom en stor andel av svenska callcenter 

kännetecknas av hög arbetsbelastning och låg beslutsfattning. Vilket visar att denna typ av 

arbetsmiljö kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) definition av spända arbeten, med 

andra ord en arbetssituation som kan bidra till negativ stress och hälsoproblem. Kartläggandet 

av arbetsmiljön inom svenska callcenter är begränsad, och rapporter om ohälsa och 

sjukskrivningar inom liknande typer av branscher har ökat de senaste tio åren (Jonsson, 

2004). Theorell (2012) beskriver att socialt stöd inom arbetsplatsen kan mildra negativa 

effekten av höga arbetskrav. Socialt stöd både genom stöd och assistans av medarbetare och 
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chefer kan väga upp arbetets negativa stress och energi.  En version av socialt stöd presenteras 

i studien av Bakker et al. (2003), där arbetsresurser skulle kunna vara en variabel, som kan 

uppväga negativa effekter av höga arbetskrav.  

Med dessa grunder är det av värde för denna uppsats att kartlägga ett callcentrets psykosociala 

arbetsmiljö i en svensk kontext. Det är av intresse att undersöka om höga arbetskrav har en 

negativ effekt på respondenternas hälsa, samt om arbetsresurser främjar deras upplevda 

arbetsglädje. Med en kvalitativ metod utifrån det psykosociala helhetsperspektivet, har 

uppsatsen strävat efter att på djupet skapa förståelse för individernas upplevelser och 

värderingar av sin arbetssituation. Berggren och Weman-Josefsson (2013) beskriver även att 

psykosocial arbetsmiljö påverkas inte bara av den sociala gemenskapen och 

arbetsuppgifterna, utan även av anställningstryggheten, vilket gör det rimligt att anta att även 

deras upplevelser av anställningsformen säsongsanställning, är en intressant aspekt att ha i 

åtanke vid kartläggning av denna typ av arbetsmiljö.  

3. Det studerade callcentret 

Företaget är ett stort välkänt företag som har permanenta verksamheter och tillfälliga event 

över hela Sverige, och till viss del också i andra länder. Callcenterdriften sker på företagets 

huvudkontor, beläget i en svensk storstad. Kontakten med företaget utgjordes av en personlig 

kontakt, som tillhandahöll kontaktuppgifter till respondenterna. Möte med administratör gav 

en inblick i företaget och callcenterverksamheten. Callcenteravdelningen bestod av en 

callcenterchef, fyra stycken tillsvidareanställda och tio stycken säsongsanställda. 

Säsongsanställningen är en tillfällig anställning som startar med en veckas upplärning, och 

löper sedan uppskattningsvis från mitten av augusti till mitten av februari. Några av de 

säsongsanställda har vid tidigare år haft möjlighet till fortsatt anställning efter säsongens slut, 

antingen vid callcentret eller andra delar av företaget. Fortsatt anställning påverkas främst av 

de anställdas prestation, vakanser och kvantiteten av de planerade tillfälliga eventen. De 

säsongsanställdas arbetsuppgifter grundar sig i att ta emot samtal från företag och 

privatpersoner som önskar information och reservation inom företagets olika drifter. Drifterna 

tillhandahåller allt från transport, kost, logi, konferensutrymme och underhållning, oftast i en 

kombination av alternativen. Då drifterna är många och belägna över hela landet, kräver 

arbetet inom callcentret goda färdigheter inom kommunikation, effektivitet och trevligt 

bemötande.  
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4. Metod 

En kvalitativ intervjustudie valdes för att besvara studiens syfte, att kartlägga och analysera 

den psykosociala arbetsmiljön på ett svenskt callcenter. Enligt Bryman (2011) bör studiens 

syfte ligga till grund för valet av metod. Kvalitativ metod strävar efter en djupare förståelse 

för sociala fenomen, samt hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Denna 

kunskapsteoretiska ståndpunkt, ett induktivt synsätt och den ontologiska ståndpunkten uppges 

vara karakteristiskt för kvalitativ forskning. Det innebär att empirin formar studiers teoretiska 

grund och att den sociala verkligheten ständigt är föränderlig av samspelet mellan individer 

(Bryman, 2011). Denna uppsats använder växelvis både en induktiv och deduktiv ansats, där 

tidigare studier lade grund för den ursprungliga frågeställningen, vilket syftade till att ge en 

djupare förståelse för de sociala fenomen som redovisats i tidigare kvantitativ forskning. 

Samtidig som empirin lade grund för utveckling av frågeställningen, samt den teoretiska 

referensramen (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.1 Urval 

I denna studie användes ett målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna valdes för att 

på ett strategiskt sätt besvara problemformuleringen (Bryman, 2011). Urvalskriterier för 

studien var att informanterna skulle vara tillfälligt anställda på ett och samma callcenter. 

Företaget valdes genom tillgänglighet av kontaktperson. Med anledning av att intervjuerna 

utfördes under högsäsong då arbetsbelastningen är som störst för callcentret, valdes dessa att 

genomföras utanför utsatt arbetstid. Intervjuerna genomfördes efter respondenternas önskemål 

av tid och plats, efter de via mail tagit del av ett informationsbrev (bilaga 1). Respondenter 

angav intresse för att delta i studien genom att besvara mailet, och blev därefter kontaktade 

via telefon. Urvalet i denna studie bestod av fem stycken säsongsanställda inom ett callcenter, 

som samtliga var kvinnor, mellan 19-23 år och utan eftergymnasial utbildning.  

4.2 Etiska forskningsaspekter  

Eftersom alla respondenter i informationsbrevet garanterats anonymitet, är beskrivningen av 

såväl företag och respondenter anpassats så att dessa inte skall kunna identifieras. Detta i 

enlighet med Gustafsson et al. (2011) konfidentialitetskrav. Resterande krav av 

individskyddet, samtycke och information om hur det insamlande materialet skulle användas, 

delgavs respondenterna skriftligt (bilaga 1) samt muntligt innan intervjutillfällena. 
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4.3 Datainsamling 

Uppsatsens sekundärdata, vetenskapliga referensram, så som teori och tidigare forskning, 

erhölls genom en process av sökningar i olika databaser. Genom att ta del av tidigare studiers 

referenskällor, genomfördes ytterligare sökningar för att utvinna denna uppsats teoretiska 

utgångspunkter.  

Sekundära data valdes efter Bryman (2011) rekommendation, att vid studier använda sig av 

flera olika källor som stöd, för att nå en bättre insikt och förståelse kring ämnet. Detta 

minimerar risken för feltolkningar av materialet. Sökorden som användes var bland annat 

tillfällig anställning, arbetsglädje, produktivitet, callcenter och arbetsmarknad. 

Intervjuerna genomfördes genom både en strukturerad del, samt en semistrukturerad del (se 

bilaga 2). En strukturerad del valdes för få in jämförbart material på kortare tid. Denna del 

utgjordes av en rad påståenden, där en skala med fem alternativ från mycket bra till mycket 

dåligt, gav ett mått på hur väl dessa stämde in på respondenternas upplevelse. Frågorna lästes 

upp muntligt, för att respondenterna skulle ha möjlighet att ställa frågor och kommentera 

påståendena. Den semistrukturerade delen användes för att skapa ett djup i intervjuerna och 

kunna ge respondenterna större frihet att yttra sina åsikter och erfarenheter. I denna del kunde 

följdfrågor ställas och ske i valfri ordning för att få samtalet att flyta fritt. Varje intervju 

spelades in och tog mellan 45 minuter och en timme. Efter varje enskild intervju 

transkriberades det inspelade materialet och en innehållsanalys genomfördes. 

Innehållsanalysen innebar att efter upprepad läsning identifierades ord och meningar in i olika 

kategorier, för att sedan kunna analyseras. Valet att göra endast fem intervjuer grundar sig i 

antalet frivilliga respondenter.   

 4.4 Analys och resultatprocessen 

Ahrne och Svensson (2011) belyser tre grundläggande steg inom samhällsvetenskapliga 

analyser, att sortera, reducera och argumentera. Det är tre steg som underlättar för att göra 

datamaterial hanterbart. Sorteringssteget bemöter oordning, det vill säga skapar ordning och 

överskådlighet i en studies datamaterial. Nästa steg i processen är reducering, vilket utgörs av 

att välja bort och välja ut de väsentliga delarna av det sorterade materialet. Genom sortering 

skapas ordning och genom reducering skapas skärpa och fokus. Det sista steget är 

argumentering, vilket ger studier en innebörd. Argumenteringen sker genom att koppla 

analysens resultat till studiens syfte, och argumentera för studiens resonemang och relevans.  
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Insamling av datamaterial, analysarbetet och teoretisk referensram skedde växelvis, vilket 

enligt Ahrne och Svensson, kan ses som ett samspel mellan induktiv och deduktiv metod. Den 

induktiva metoden kännetecknas av att det är det insamlade datamaterialet som styr valet av 

studiens teorier, medan den deduktiva delen leds av teorier som ger grund för ett visst antal 

hypoteser, som analysen av datamaterialet syftar till att bekräfta eller falsifiera. Kvalitativ 

metod innebär oftast att växla mellan induktiv och deduktiv metod, oftast genom att teorin 

hjälper forskaren urskilja det som eftersöks i den stora mängd material som samlas in. Vikten 

i denna process läggs på att hålla ett öppet sinne för utveckling av den teoretiska grund som 

valts. 

4.5 Trovärdighet  

Validitet och reliabilitetsbedömningar utförs för att skapa trovärdighet till studier. Bryman 

(2011), redogör att validitet är att studera det som ämnas studeras och att reliabilitet bedömer 

mätinstrumentens tillförlitlighet. Inom kvalitativa studier är det den som utför studien som är 

själva mätinstrumentet och den som tolkar respondenternas uttalanden. Inom kvalitativa 

studierna är dessutom det sociala fenomen som mäts konstant föränderliga, vilket kan 

försvåra validitet- och reliabilitetsbedömningar Ahrne & Svensson (2011), förklarar att 

trovärdighet inom kvalitativ forskning kan uppnås genom tre steg: transparens, triangulering 

och återkoppling till fältet.  

Detta kan enkelt förklaras som att tydligt ange sin forskningsprocess, använda sig av flera 

metoder inom insamling av data, teorier och tidigare forskning, för att möjliggöra en så 

korrekt och äkta bild av det sociala fenomenet som studeras. Återkoppling är också ett sätt att 

öka studiens trovärdighet, vilket kan betyda att man exempelvis återkopplar till respondenter 

för att dessa skall få möjlighet tycka till om resultatet. 

4.6 Metoddiskussion 

Denna uppsats strävade efter trovärdighet genom att ha väl satt sig in i ämnet, tydligt referera 

till den teoretiska referensramen och utförde samtliga intervjuer på så likvärdigt sätt som 

möjligt. Dessvärre finns det vissa brister i trianguleringen då intervjuguidens frågor (bilaga 2) 

i vissa avseenden inte tillräckligt tydligt kom att fånga upp vissa aspekter för att möjliggöra 

besvarade av syftets frågeställning. Detta problem kunde eventuellt ha undvikits genom en 

mer omfattande pilotundersökning, medan endast en intervju genomfördes, huvudsakligen i 

syfte att uppskatta intervjulängden.  
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En ytterligare pilotundersökning för mer utförlig bearbetning av intervjuguidens frågor, 

valdes dock bort då antalet respondenter vid tillfället upplevdes begränsad. I efterhand 

uppskattas även att empirin hade gynnats om den strukturerade delen av intervjun hade varit 

semi-strukturerad. Men på förhand uppskattades en mindre tidskrävande intervju kunna gynna 

antalet frivilliga respondenter. Till en början av denna studie fanns ambitioner att kartlägga 

och jämföra respondenter med skilda anställningsformer, samt inkludera bokningschefens 

psykosociala arbetsmiljö. Denna ambition fick tyvärr stå åt sidan, bristande intresse att delta 

samt hög arbetsbelastning var orsakerna för detta.  

5. Resultat 

5.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Nedan presenteras respondenternas upplevda psykosociala arbetsmiljö, utifrån faktorerna 

arbetskrav, arbetsresurser, säsongsanställning, hälsa och arbetsglädje.  

5.1.1 Arbetskrav 

Respondenterna upplever callcentrets arbetsbelastning som hög, där de tre största faktorerna 

av arbetskraven utgjordes av att göra kunderna nöjda, skapa kort väntetid och inte göra några 

misstag i bokningarna eller informationen. Callcentret arbete upplevdes främst innefatta att 

reservera de events som kunderna önskade, vilket ofta skedde under tidspress och brist på 

utbud av reservationsmöjligheter. Att göra kunderna nöjda var en genomgående ett centralt 

upplevt arbetskrav, som ibland också upplevdes problematiskt. När respondenterna ombads 

förklara problemet kring detta, kom flertal faktorer upp. Ett av dessa var att det upplevdes 

som ett dilemma att ordna allt som kunden önskade, samtidigt som de inte utlovade mer än 

vad drifterna och eventen var kapabla att arrangera. Att missförstånd eller felaktigheter skulle 

uppkomma vid bokningen var något som var viktigt att undvika, då felaktigheter skapade 

missnöje och problem vid aktivitetens tidpunkt. Kraven på att göra ett bra arbete är alltså 

höga, dels för att göra kunderna nöjda, men också för att undvika negativa konsekvenser. 

Dilemmat grundade sig inte bara i att försöka utföra bokningarna korrekt, men också på så 

kort tid som möjligt. Att undvika allt för lång väntetid för kundsamtalen, återkom som en 

betydande del av arbetets krav. Detta uppfattades att dessa krav till viss del ställdes av chefer 

och företaget i helhet, men främst av respondenterna själva. 
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Att inte ställa till problem genom felaktiga bokningar, för kollegorna på drifterna och eventen, 

utgjorde en stor del av pressen av att utföra bokningarna korrekt. 

”Jo, ja vi måste jobba rätt hårt, just nu ringer det hela tiden. Man vill inte låta dom vänta för 

länge. Men det är svårt att jobba snabbare, man vill inte att det blir fel.” Respondent 4 

”Man vill göra alla nöjda. Boka in det kunderna vill ha, men ibland är det svårt att veta om 

allt går att fixa så som de vill. Ibland är det fullbokat flera månader, vilket vissa tycker är 

konstigt och kan bli sura.” Respondent 2 

Ämnet arbetskrav ledde intervjuerna in på hur mycket kunskap och information 

respondenterna var tvungna att lära sig för att kunna utföra arbetet. Kunskapskraven 

upplevdes som många och mycket, men även som något roligt av samtliga fem respondenter. 

Anledning till entusiasm grundade sig främst i att respondenterna fått möjligheten att besöka 

de olika drifterna och fått god kontakt med vissa kollegor utanför callcentret. Dock var 

bokningsprocessen för drifterna varierande avancerade att utföra och de driftansvariga mer 

eller mindre krävande att samarbeta med. Information om eventuella förändringar var något 

som uppfattades som bristfälligt, detta problem ansågs bero på att drifterna ändrande rutiner 

utan att informera callcentret. Rutinändringar var i sin helhet något som ansågs påfrestande 

och tidskrävande. 

”Ja det är rätt mycket att hålla koll på, men det beror på vilket ställe som bokas. Vissa 

bokningar är lättare än andra.” Respondent 4 

”Ja, ja det kan vara jobbigt och ger oss en massa extra jobb. Dom ändrar rutinerna för olika 

events, och inbokade kunder är lovat något helt annat. Då vill dom att vi ringer upp och 

informerar, alla blir inte så nöjda.” Respondent 2  

Tekniska problem med telefoni eller datorer var inte något vanligt förekommande. Men när 

problem uppstod var det något som kunde medföra att arbetsprocessen stod helt stilla. 

Respondenterna upplevde det som en krävande situation när telefonin fungerade men inte 

datorerna och bokningssystemet. Vid sådan situation krävdes ursäktande och förklarande för 

kunder som ringde, då respondenterna inte kunde utföra de bokningar eller ge den information 

som önskades. Till dess motsats upplevde respondenterna att när telefonin låg nere, kunde de 

passa på att ta rast.  
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”Det har inte hänt så många gånger, men för en vecka sen låg bokningssystemet nere. 

Kunderna var inte så nöjda och det var jobbigt att inte kunna göra någonting eller veta när 

det skulle fungera igen.” Respondent 2 

”Ja det är inte så bra. En gång när allt slutade funka så var det inte mycket att göra förutom 

att vänta och dricka kaffe, det var lite skönt. Men dagen efter var det många som ringde och 

beklagade sig att dom inte hade kommit fram dagen innan, då kändes det som att alla samtal 

tog längre tid.” Respondent 5 

5.1.2 Arbetsresurser 

Det sociala stödet mellan kollegorna på callcentret, upplevs vara den största delen av 

respondenternas arbetsresurser, och är den del av arbetsresurserna som i störst utsträckning 

användes i det dagliga arbetet. 

”Absolut, vi hjälper varandra hela tiden. Nästan alla har någon enhet eller event vi kan lite 

bättre, då kan vi skicka över kunderna till varandra, då går det lite fortare.” Respondent 2  

”Ja teamkänsla har vi, vi hjälps åt. Det skulle inte funka annars, speciellt om någon är sjuk.” 

Respondent 3 

Även positiv feedback från kollegor och kunder också är en bidragande faktor till 

arbetsresurser. Detta grundas främst inte i feedback av hur själva arbetsuppgifterna utförs, 

utan det indirekta resultatet. Alltså den återkoppling som kommer från drifterna och kunder 

som varit nöjda med bokningar och events.  

”Ja ibland, det är alltid roligt när någonting är lyckat. Då vet man att man gjort något rätt”. 

Respondent 1 

”Ja det är alltid kul! Ofta om vi får något tackmail så skriver vi ut det och sätter upp det på 

anslagstavlan så alla kan se, eller om någon av enheterna skickar godis eller nåt, det har 

hänt några gånger.” Respondent 3 

Gällande att be chefer om hjälp, coachning eller få positiv feedback i hur arbetet utförs, 

verkar till stor del vara bristfällig. När det gäller att be om hjälp i arbetet så väljer 

respondenterna hellre att ta hjälp av varandra. Stöd i arbetet av nära kollegor verkar vara 

grunden till respondenternas arbetsresurser.  
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”Vi stöttar varandra i allt och hjälper varandra. Men jag frågar hellre dom andra om hjälp 

med något istället för att störa [call centerchef].” Respondent 2 

Dock en avvikelse där en av respondenterna uppger sig inte varken vilja störa kollegor eller 

chefer om hjälp behövdes. 

”Ja, Jo, om jag måste så kan jag göra det, men jag hänvisar hellre till att dom ska återkomma 

eller maila om det är något jag inte kan svara på. Ofta har vi så mycket att göra att det är 

lättare att göra så, än att störa någon annan, det går fortare så”. Respondent 1 

Möjligheten att styra arbetet, så som arbetstakt och arbetsbelastning är näst intill obefintlig, 

utan grundar sig helt i belastningen på telefonin. Det uppges kunna förkomma lugnare dagar, 

men då det är svårt av förutspå krävs ständig beredskap. Det sociala stödet i arbetet är 

grunden till att hjälpa kollegor att kunna ta pauser och rast, då telefonväxeln endast är 

avstängd under en halvtimmes lunchrast.  

”Nej det är svårt, det beror ju på hur många som ringer. Ibland kan det vara lugnt, men man 

vet inte när det sätter igång igen, så man kan ju inte lämna kontoret. Om det inte är något 

jätteviktigt så klart, då måste man ju få gå iväg.” Respondent 4 

”Vi försöker ställa upp för varandra. Om någon verkligen behöver ta en paus, så jobbar vi 

andra hårdare för att ställa upp. Nästa gång kanske det är en själv som behöver det.” 

Respondent 3 

5.1.3 Hälsa 

Respondenternas hälsa i avseende sömnsvårigheter och oro upplevs som god. Samtliga angav 

svarsalternativ ”dåligt” och ”mycket dåligt” i avseende på hur väl det stämmer att tankar 

rörande arbetet ger dem sömnsvårigheter. Att uppleva oro i kroppen tillhörde heller inte 

vanligheten, men flera respondenter angav att en viss oro och stress upplevdes vid 

anställningens start. Oron och stress skapades främst av all information som behövde tas in 

och de kunskaper som krävdes för att behärska de olika bokningsprogrammen och 

telefonväxeln.  

”Nej inte nu i alla fall. I början var jag orolig att jag inte skulle klara det. Det kändes som 

omöjligt att lära sig allt om alla enheter, då var jag rätt stressad. Men nu känns det som man 

kan nästan allt, man har lärt sig av fel som hänt.” Respondent 2  
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”Jag var orolig att jag inte skulle kunna lära mig bokningssystemet från början och att det 

skulle bli en massa fel. När jag tog mitt första samtal helt själv var jag livrädd och sa nog en 

massa konstigt.” Respondent 4 

Trötta och slitna var det flertal respondenter som angav sig känna, till viss del med anledning 

av att det var en period med hög arbetsbelastning, men också till stor del av stressande 

situationer utanför arbetet. Kombinationen av åtaganden utanför arbetet och 

arbetsbelastningen skapade svårighet att skilja dessa åt. Detta innebar att respondenterna vid 

frågorna gällande ohälsa, flertal gånger motiverade ohälsan med aspekter som inte kunde 

kopplas till faktorer som innefattade deras arbete. 

”Ja, ja absolut lite grann. Det är det är så många som ringer just nu, så det är mycket, och 

sen en massa saker att hinna fixa innan jul, jag har inte ens hunnit tänka på julklappar.” 

Respondent 5 

När det gäller ohälsa i form av sjukfrånvaro från jobbet var den upplevda mängden näst intill 

obefintlig. 

”Nej faktiskt inte, jag har varit ovanligt frisk i år.” Respondent 5 

”Nej det tycker jag inte, jag har varit lite småsjuk, men kunnat jobba hela tiden.”  

Respondent 3 

5.1.4 Arbetsglädje 

Respondenter upplevde sig trivas bra och mycket bra på arbetsplatsen, vilket även gällde 

stämningen och gemenskapen. Relationen till arbetskollegor och chefer, upplevdes också som 

bra och mycket bra. Att ha roligt på jobbet upplevdes som mycket bra, vilket angavs bero på 

den goda stämningen mellan kollegorna. Den goda stämningen byggde främst på att 

respondenterna umgicks mycket privat och under de events de fick gå på genom företaget. 

Detta upplevdes föra respondenterna närmare varandra och skapa samtalsämnen. 

”Vi känner varandra jättebra. Vi får gå på en massa events vilket är en bonus. Det blir alltid 

lite roligt att hänga ihop även när man inte jobbar, det gör att man har alltid något att prata 

om.” Respondent 2 
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Gällande hur de upplevde uppskattning för jobbinsatser, samt om de ansågs sig ha 

meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter, var svaret att det var bra och varken bra eller 

dåligt. Undantaget var en respondent som upplevde nivån på uppskattning och 

arbetsuppgifterna som mycket dåliga. 

” Nä jag känner inte alls att jag får någon uppskattning, det är bara jobb jobb jobb.“ 

Respondent 1 

5.1.5 Säsongsanställning 

Med anledning av att respondenternas var tillfälligt anställda, och inte garanteras någon 

fortsatt anställning inom callcentret var det av intresse att kartlägga deras upplevelser kring 

detta. Alla utom en av respondenterna önskade fortsatt anställning efter säsongsanställningens 

slut, men med en önskan om förändrade arbetsuppgifter. 

”Absolut jag trivs verkligen med alla här, men om jag skulle få välja kanske jag inte skulle 

vara i telefon så mycket. Helst skulle jag ha mer ansvar.” Respondent 3 

”Ja det skulle jag, men helst börja jobba med någon typ av marknadsföring, det vore mycket 

roligare. Men om jag fick fortsätta här skulle jag göra det med.” Respondent 4 

En respondent var relativt klar över att hon inte ville jobba kvar på callcentret, eller inom 

någon annan del av företaget. 

”Jobba kvar på callcentret? Nej det tror jag inte alls jag skulle vilja.” Respondent 1  

Gällande vad respondenterna hade för planer efter anställningens slut, var respondenternas 

svar varierande. Tankar gällande resor och studier var det vanligaste svaret. Det framkom att 

flertal av respondenterna inte hade reflekterat mycket över det faktum att de inom de 

kommande månaderna kunde vara arbetslösa. Bristen av reflektion kan både bero på att 

respondenterna hade hopp om att få fortsatt anställning, samt att de inte angav sig upplevda 

någon större stress över eventuell arbetslöshet. 

”Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, det känns som jag nyss började jobba här. Men 

om jag nu inte hittar något annat jobb så vill jag nog börja plugga något.” Respondent 2  

”Jag har tänkt börja plugga. Något med ekonomi, men det är för sent att söka nu, så får 

bestämma mig till våren. Helst vill jag flytta till någon studentstad.” Respondent 1 
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Två av respondenterna förklarade sig känna viss stress inför anställningens slut. Upplevd 

stress förklarades främst bero på oro över ekonomin och uppfattningen att det kan vara svårt 

att hitta ett nytt jobb tillräckligt snabbt. 

”Ja just nu har jag inget annat jobb färdigt, så det är faktiskt lite stressande. Man har ju 

räkningar att betala, men det visste jag ju när jag tog det här jobbet, men det är inte så kul.” 

Respondent 3 

Ingen av respondenterna ansåg att anställningsformen påverkade deras jobbinsats negativt. 

Vilket kan förklaras med att alla utom en önskade fortsatt anställning inom företaget, samt 

flera angav att det var viktigt att jobba bra för att få goda kontakter och referenser. 

5.1.6 Sammanfattning av empiri  

Arbetskraven upplevs höga på callcentret. Det är mycket kunskap som behöver erhållas vid 

anställningens början och till viss del även kontinuerligt under anställningen gång. De 

starkaste upplevda kraven som respondenterna är att göra sina kunder nöjda, reducera väntetid 

och utföra arbetet korrekt. Att ge felaktig information och göra fel i bokningssystem är 

orosmoment som höjer stressen av arbetskraven. Även oro för negativ feedback från kunder 

och kollegor har stark effekt på arbetskraven, medan all annan form av feedback av kollegor 

och chefer endast kan ses som ett litet positivt tillskott till arbetsresurserna. Stöd från kollegor 

utgör den största delen av arbetsresurserna.  

Hälsan hos respondenterna upplevs som god, med undantag för upplevelse av att känna sig 

trötta och slitna. Respondenternas arbetsglädje bygger på trivsel, ha roligt och gemenskapen 

mellan närmsta kollegorna, förkommande beröm för sitt arbete från chefer är minimal och 

gynnar inte arbetsglädjen nämnvärt.  

Arbetsglädjen kan ses som hög och bygger mycket på den gemenskap som formats mellan 

respondenterna både utanför och på arbetsplatsen. Flertal respondenter önskar fortsatt 

anställning inom företaget, men inte alla har tänkt över vad de skall göra efter anställningens 

slut. För vissa är det faktum att snart kunna stå utan arbete något som upplevs stressande. 

Ingen av respondenterna upplever att den tillfälliga anställningen påverkar deras arbetsinsats 

negativt. 
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5.2 Diskussion 

Arbetskraven på det studerade callcentret upplevdes som höga. Kraven utgörs främst av att 

göra kunderna nöjda, utföra bokningarna regelriktigt och ge korrekt information, allt detta 

under tidspress. Respondenternas möjligheter till att styra arbetsbelastningen var näst intill 

obefintlig, vilket sammanfaller med resultatet av arbetsmiljöverkets rapport (Jonsson, 2004).  

Det empiriska resultatet och arbetsmiljöverkets rapport visar båda att arbete inom ett 

callcenter av dessa slag exemplifierar Karasek och Theorell (1990) definition av spända 

arbeten. Arbetet utgörs av höga arbetskrav och låg möjlighet till beslutsfattande, en 

arbetssituation som kan bidra till negativ stress och ohälsa. Arbetsrelaterad stress och ohälsa 

inom spända arbeten var något som både Dollard et al. (2000) och Bakker et al. (2003), 

studier grundade sig i. Studien av Bakker et al. (2003), belyser hur de spända arbetena, inom 

just ett callcenter kan leda till problem genom ohälsa, sjukskrivningar och hög 

personalomsättning. Genom att utesluta kontrollvariabeln ur krav-kontrollmodellen och 

ersätta denna med arbetsresurser, anpassades den teoretiska modellen till den typen av arbete 

som utgörs på ett callcenter. Resultatet av den studien visade att arbetskrav var predikatorn 

för ohälsa, och att jobbresurser predikatorn för att skapa vilja att jobba kvar på sin arbetsplats, 

vilket i denna studie kan kopplas till arbetsglädje. Denna uppsats grundar sig i denna studie, 

gällande frågeställning och begrepp. Med anledning av detta var det intressant undersöka om 

höga arbetskrav hade en negativ effekt på respondenternas hälsa, samt om goda arbetsresurser 

främjade deras arbetsglädje.  

Har arbetskraven en negativ påverkan på respondenternas hälsa?  

Resultatet visade att respondenterna i denna studie inte upplevde några hälsoproblem i form 

av sömnsvårigheter eller oro. Trötthet var dock ett av kriterierna för ohälsa som flera av 

respondenterna upplevde. De höga arbetskraven i form av att utföra arbetet utan misstag och 

under tidspress, med rädsla för negativa konsekvenser, kan även ses som en form av negativ 

stress. Dessa resultat tyder på att det finns viss form av ohälsa, samt att det kan vara troligt att 

den höga arbetsbelastningen på längre sikt kan bidra med allvarligare former av ohälsa. Det 

bör dock tilläggas att det inte bör uteslutas att andra faktorer, utöver de höga arbetskraven, 

kan vara bidragande till den negativa stressen. Resultat är trots detta av värde och bör 

utvecklas genom fortsatt forskning, då arbetsmiljöverket (Jonsson, 2004) beskriver att 

kartläggandet av arbetsmiljön på svenska callcenter är begränsad, och att det rapporterats om 

en ökning av ohälsa och sjukskrivningar inom liknande typer av branscher.  
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Främjar arbetsresurser den upplevda arbetsglädjen? 

Theorell (2012) beskriver att socialt stöd och assistans av medarbetare kan mildra och 

uppväga arbetsrelaterad negativ stress och energi. Socialt stöd och assistans av närmsta 

kollegorna är något som är starkt förekommande för respondenterna i denna studie, och skulle 

kunna ses som en viktig byggsten för att callcentrets arbete skall flyta på. 

Arbetsresurskriterierna gällande coachning, tidsstyrning och feedback upplevdes låga, istället 

var starkt stöd och hjälp från de närmaste kollegorna, det som var grunden till 

arbetsresurserna. Undantagsfallet var en respondent, som valde att tillgå andra arbetsmetoder 

än att ta hjälp av kollegor. Den upplevda arbetsglädjen var hög, och kan ses som starkt 

påverkad av den sociala gemenskapen som fanns både på och utanför arbetsplatsen. Trivsel, 

gemenskap och att uppleva sig ha roligt var grunden för arbetsglädjen, då stimulerade 

arbetsuppgifterna och beröm upplevdes bristfälligt. Intressant nog är att respondenten som 

inte tog lika mycket hjälp av sina kollegor också upplevde mindre arbetsglädje än övriga 

respondenter. Resultatet kan tolkas som att arbetsresurser främjar arbetsglädje, men även att 

arbetsglädjen kan ha främjat arbetsresurserna.  

Riktningen på sambandet mellan arbetsglädje och arbetsresurser är svår att avgöra, speciellt 

då båda faktorerna utgörs av enbart sociala fenomen. Riktningen på sambandet kan ses som 

viktigt då det kan tolkas vara lättare att säkerhetsställa och styra denna arbetsplats 

arbetsresurser, än dess arbetsglädje. Förklaringen till detta är att det är svårt att säkerhetsställa 

att callcentret behåller en hög arbetsglädje i kommande säsonger, då att arbetsglädje i detta 

fall till så stor del består av sociala fenomen utanför arbetsplatsen, vilket är svårt för företaget 

att styra. 

En studie av Håkansson (2001) förklarar att tillfälliga anställningar, så som 

säsongsanställningar inom vissa företag kan ha i syfte att åstadkomma flexibilitet. Denna 

flexibilitet kan till viss del ses som en arbetskraftbuffert inom arbetsmarknaden. Alltså en 

grupp av arbetskraft som enbart tillskrivs värde när den behövs. Tillfälliga anställningar är 

vanligast förkommande bland unga individer, under 24 år. Konsekvenserna som kan 

uppkomma för de tillfälligt anställda är dels otrygga arbetsförhållanden och återkommande 

perioder av arbetslöshet. Med detta som grund valde denna uppsats att ta redo på hur 

respondenterna upplevde sin tillfälliga anställning, samt om denna påverkade deras hälsa 

respektive arbetsglädje 
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Påverkar den tillfälliga anställningen respondenternas hälsa respektive arbetsglädje? 

Precis som i studien av Håkansson (2001), önskade samtliga respondenter, med undantag för 

en, fortsatt anställning inom callcentret. Dock fanns det för samtliga av dessa en strävan, att 

förändra och utveckla de nuvarande arbetsuppgifterna. Flertal av respondenterna hade dock 

inte reflekterat över det faktum att de snart kunde vara arbetslösa, vilket möjligen kan kopplas 

till att dessa hade förhoppningar om fortsatt anställning. Två av respondenterna angav sig 

känna stress inför det kommande avslutet av anställningen, vilket kan kopplas till att 

anställningsformen i deras fall kan skapa negativ stress, och eventuell ohälsa. Den upplevda 

oron av avslutet av anställningen var eventuell arbetslöshet och negativa ekonomiska problem 

som situationen kan bidra med. Det finns dock inget som tyder på att anställningsformen har 

haft någon påverkan över respondenternas upplevda arbetsglädje. 

Resultatet visar att en respondent ger avvikande resultat gällande brister inom 

arbetsresurserna, arbetsglädjen och önskan om fortsatt anställning. Det fanns dock inga 

nämnvärda avvikelser för denna respondent, gällande arbetskrav, eller bakgrundsfaktorer, 

såsom ålder, utbildning eller tidigare arbetslivserfarenheter. Trots bristande intresse för att 

fortsätta jobba inom callcentret eller företaget, upplevde hon att trivseln och gemenskapen var 

mycket bra, samt upplevde sig ha roligt på jobbet. Detta skulle kunna tänkas bero på att denna 

respondent redan hade andra planer, så som studier, och inte upplevde någon stress över 

eventuell arbetslöshet. Resonemanget kan ses som en förklaring till varför denna respondent 

inte visade en högre negativ stressnivå, i jämförelse med resterande respondenter, vilket enligt 

den teoretiska bakgrunden borde ha förekommit 

Sammanfattningsvis har denna studie kartlagt delar av den psykosociala arbetsmiljön för fem 

stycken säsongsanställda på ett svenskt callcenter, utifrån faktorerna arbetskrav, 

arbetsresurser, anställningsform, ohälsa och arbetsglädje. Kartläggningen skedde för att 

kvalitativt i en svensk kontext, komplettera tidigare kvantitativ forskning av Bakker et al. 

(2003) och Jonsson (2004).  

Resultatet av denna uppsats bekräftar många viktiga aspekter av den tidigare forskningen, 

men belyser även en problematik för branschen i en svensk kontext. Problematiken berör den 

yngre generationen av säsongsanställda, de under 26 år, som utgör stor del av den Svenska 

arbetsmarknadens tillfälligt anställda. Så som Håkansson (2001) beskriver leder tillfälliga 

anställningar ofta till fortsatta otrygga arbetsförhållanden och återkommande arbetslöshet. Om 

anställningsformen kan leda till ytterligare negativ stress, utöver den stress som arbetskraven 
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skapar, kan detta leda till större risk för hälsoproblem. Denna problematik kan medföra 

sjukskrivningar, hög personalomsättningar och ohälsa inom alla branscher med spända 

arbeten och tillfälliga anställningar. Problematiken bör tas på högsta allvar då det troligtvis 

hårdast drabbar den generation av anställda som har största delen av sitt yrkesliv framför sig, 

vilket kan ha allvarliga följder för såväl samhället, arbetsmarknaden, samt för enskilda 

individer. 

Med hänsyn till tidigare forskning och empirin, skulle det studerade callcentret och dess 

anställda, gynnas av en förbättring av vissa faktorer i dess arbetsmiljö. En rekommenderad 

åtgärd, vore att utöka arbetsresurserna. Därmed skulle de anställda inte enbart behöva förlita 

sig på stöd och hjälp av kollegor, vilket även är en form av arbetsresurser som eventuellt inte 

kan återskapas i framtida säsonger. Om detta callcenter kan öka de säsongsanställdas 

arbetsresurser i form av bättre coachning, feedback och ge möjligheten till viss tidsstyrning, 

skulle möjligen en större del av den negativa stressen kunna undvikas. En ökning av 

resurserna skulle eventuellt även öka arbetsglädjen ytterligare, därmed säkerhetsställa att det 

är arbetsresurserna som främst främjar arbetsglädjen och inte tvärtom. Arbetsglädjen kan 

enligt Angelöw (2006) även kunna minska risken för arbetsrelaterad stress och ohälsa. 

Att studien avgränsats till endast ett callcenter, med enbart kvinnliga, unga säsongsanställda 

respondenter, bör innebära en viss kritisk syn på huruvida studiens alla slutsatser kan 

appliceras på andra callcenter eller liknande branscher. Utifrån det resonemanget, grundas 

överförbarheten på att kommande studier granskar callcenter med liknande förutsättningar. 

Studiens ambition om att kartlägga och täcka ett sådant stort syfte och frågeställning, gav 

vissa brister i empirin och resultatet. En djupare förförståelse skulle erhållits om 

begränsningar hade formats av större kunskap av det studerade objektet och dess kontext. En 

tidigare förståelse för bristen av kunskap gällande den studerande branschen, skulle eventuellt 

förebyggds med mer tidsenlig teoretisk grund. 

5.2.1 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra en bredare studie och inkludera fler callcenter.  I en större 

studie kan en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ ansats förmodligen skapa en bättre 

bild av branschens psykosociala arbetsmiljö. Så som nämnt tidigare vore det även av intresse 

att jämföra callcenteranställdas psykosociala arbetsmiljö utifrån olika anställningsformer, för 

att på ett bättre sätt se hur denna faktor påverkar de anställda.  
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Med anledning av arbetsmiljöverkets rapport (2004), där flertal callcenter ålades krav om 

arbetsmiljöåtgärder, hade det varit av stort intresse att göra en uppföljande studie och se om 

arbetsplatserna förbättrats. Förhoppningen är att framtida forskning skall kunna ge väl 

grundade förslag till en förbättring av callcenteranställdas psykosociala arbetsmiljö, speciellt i 

en svensk kontext. Förslag till förbättring kanske kan fastställas genom en jämförelse av 

anställdas och chefers uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön. En förbättring skulle 

troligtvis både gynna de anställda, samt företaget i helhet, då ingen part gynnas av ohälsa eller 

bristande arbetsglädje. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Informations brev till respondenter 

 

Hej! 

Jag fick din mailadress av din xxxxx kollega på xxxxx, xxxxxx. 

Då jag hoppas att du kan tänka dig vara delaktig i en studie om ditt arbete på callcentret. 

Jag heter Madeleine och studerar på Stockholms Universitet.   

Just nu gör jag mitt examensarbete och har valt att inrikta mig arbetsmiljö och arbetsglädje. 

Mitt arbete kommer genomföras nu under hösten 2014, och vara färdigt efter årsskiftet.  

Jag har tänkt genomföra flera intervjuer för att få en djupare förståelse för ert arbete och era 

åsikter.  

Du kommer vara anonym, då jag är skyldig att hålla alla insamlade uppgifter under sekretess. 

Vilket betyder att andra personer inom eller utanför xxxxx inte kommer kunna urskilja dina 

svar eller åsikter i den färdiga uppsatsen.  

Det är frivilligt att delta och skulle du vilja ändra eller inte längre vara del i arbetet är det en 

självklar rättighet du har.  

Du kan även sen kontakta mig om du önskar ta del av den färdiga uppsatsen. 

Om du skulle kunna tänka dig avvara lite tid och vara en del av studien, hoppas jag att du 

svarar på detta mail, så kontaktar jag dig för att boka in tid och en plats som passar. 

 

Tack! 

Madeleine Åkerlund 

Mail: ………………. 

Telefon nr: …………. 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide  

Bakgrund 

Ålder 

Vad har du för utbildning? 

Bor du själv?  

Vart är du uppvuxen? 

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? 

Beskriv vad ditt arbete på callcentret består av? 

Strukturerad del: 

Hur väl stämmer påståendet? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

Arbetsglädje 

Jag trivs på mitt arbete. 

Jag får beröm och uppskattning för mina jobbinsatser. 

Det är god stämning och gemenskap på min arbetsplats. 

Jag har meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter. 

Jag har god relation till alla mina arbetskollegor och min chef. 

Jag har roligt på jobbet. 

Hälsa 

Jag har ibland problem att sova för att jag tänker för mycket på jobb.  

Semi-strukturerad del 

Känner du dig någon gång orolig?  

Är du ofta stressad på jobbet? 

Är du ofta trött och sliten? 

Hur ofta är du sjuk?  

Säsongsanställning 

Skulle du vilja fortsätta jobba på callcentret efter säsongsanställningen tar slut? 

Tror du att du får fortsatt anställning? 

Vad har du annars för planer? 
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Om du skulle vara utan jobb efter den här anställningen, hur tro du att det skulle påverka dig? 

Tror du att din arbetsinsats påverkas av att du är säsongsanställd? 

Arbetsresurser 

Kan du fråga kollegor eller din chef om hjälp om du behöver?  

Får stöd av din chef och dina kollegor? 

Ger dina chefer dig feedback på hur du jobbar? Coachning? 

Har du möjlighet att påverka när, hur snabbt eller hur mycket som du skall hinna med under en arbetsdag? 

Kan du ta rast när du vill? 

Krav 

Känner du att du måste jobba hårt för att klara ditt arbete? 

Vilka krav upplever du att du har i arbetet?  

Ändrar ni ofta rutiner?  

Har ni ofta tekniska problem?  

Saknar du ofta information som är viktigt för du skall kunna göra ditt jobb? 

Är det mycket kunskap och information att lära dig? 


