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Förord 

 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Eva Boman som hjälpt oss på vägen med 

en positiv inställning och ett stort engagemang. Vi vill även tacka samtliga respondenter 

inom organisationen som ställt upp på intervju. Ett extra tack vill vi ge vår 

kontaktperson Kristin Blom som varit tillmötesgående och engagerad under hela 

processen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur personal på ett callcenter som arbetat 

länge med monotona arbetsuppgifter upplever sitt arbete i förhållande till känslan av 

kompetens, samhörighet och autonomi, samt vad de tycker kan förbättras för att det ska 

uppfyllas i större utsträckning. Sex intervjuer genomfördes och materialet analyserades 

med hjälp av en induktiv tematisk analys. I studien framkom att alla respondenterna 

ansåg att det är viktigt att ha kompetens oavsett vad man arbetar med inom 

organisationen. Kompetensen utvecklades av individens eget driv men skulle kunna 

utvecklas ytterligare med fler utbildningar inom organisationen. Samhörigheten ansågs 

vara stark vilket gynnade samarbetet och den skulle kunna stärkas ytterligare genom fler 

aktiviteter arbetsgrupperna emellan. Resultatet visade att alla respondenterna upplevde 

att de har en känsla av autonomi i sitt arbete och kan påverka sitt arbete. Detta trots att 

arbete på callcenter i tidigare studiers ansetts vara mycket styrt.  

 

 

 

Nyckelord: Self-determination theory, kompetens, samhörighet, autonomi, callcenter, 

monotont arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate how staff at a call center who has worked 

with monotonous tasks experience their work in relation to the sense of competence, 

relatedness and autonomy, and what they think could be improved for it to be met to a 

greater extent. Six interviews were analysed by an inductive thematic analysis. The 

study showed that all respondents considered that it is important to have competence no 

matter what you are working with at the organization. The competence were mostly 

developed on initiative of the individual’s themselves but cold be developed further 

with more continuing education within the organization. Relatedness was considered 

strong, which favored cooperation and could be further strengthened through more 

activities between working-groups. The results showed that all the respondents felt that 

they have a sense of autonomy and can influence their work, despite the fact that call 

center work in earlier studies is considered to be very controlled. 

 

 

 

Keywords: Self-determination theory, competence, togetherness, autonomy, call center, 

monotonous work. 
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Introduktion 
 

Vad är det som motiverar individer att stanna kvar på ett arbete med monotona 

arbetsuppgifter? Att medarbetare i en organisation känner sig motiverade till sitt arbete 

har en stor inverkan på organisationens resultat (Schou, 1999).  Deci och Ryan (2000a) 

beskriver innebörden av motivation som ”to be moved to do something”, alltså att vara 

motiverad innebär att individen känner en vilja och inspiration till att arbeta och utföra 

något. McClelland (1987) tydliggör att motivationsbegreppet utgörs av de inre tankar 

och önskningar som finns hos individen och att detta styr individens beteende. 

McClelland menar också att det är viktigt att ta reda på vad som motiverar en person till 

att utföra vissa handlingar eftersom det då går att förutse resultatet av en uppgift och 

han anser att det är av högsta grad viktigt inom arbetslivet. Deci och Ryan (2000a) 

menar att det finns olika typer av motivation som driver individen till detta.  En del är 

motiverade på grund av inre faktorer som gör att individen har ett genuint intresse av 

uppgiften, som därmed leder till att individen presterar bra på grund av detta, eller att de 

vill få ett erkännande av t ex chefen att jobbet är bra utfört. Andra styrs av yttre 

motivationskrafter såsom att individen presterar bättre på arbetsplatsen på grund av 

belöningar såsom löneförhöjning för ett väl utfört arbete, befordring eller andra typer av 

uppmuntran. 

 

Self-Determination Theory  

SDT teorin är en motivationspsykologi som utvecklades av Deci och Ryan. Enligt Deci 

och Ryan (2000a) är människan från födseln nyfiken och har ett intresse, som kommer 

inifrån, att lära sig nya saker. Det finns på så vis inneboende motivationsfaktorer redan 

från start. Deci och Ryan menar vidare att de inre drivkrafterna avtar med åren och 

ersätts till stor del av de yttre drivkrafterna såsom att individen måste uträtta vissa 

handlingar för att nå sina mål. Teorin riktar sig främst mot tre medfödda psykologiska 

behov som leder till social utveckling och ett personligt välbefinnande hos individen: 

känslan av att inneha kompetens, samhörighet och autonomi (Deci & Ryan, 2000a).  

SDT menar att dessa behov är grundläggande och teorin fokuserar på att se till vilken 

grad behoven uppfylls kontra inte blivit uppfyllda (Deci & Ryan, 2008).  Individen har 

ett behov av att inhämta kunskaper och uppleva sig ha de färdigheter som krävs för att 

klara av de utmaningar som den ställs inför. Detta utgör behovet av en känsla av 

kompetens (Deci & Ryan, 2000a).  Behovet av samhörighet blir tillfredsställt av 
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relationer som ger en känsla av gemenskap och trygghet (Deci & Ryan, 2000c). 

Samhörighet blir tillfredsställt av att individen är omgiven av människor som delar ens 

värderingar och behovet blir på så sätt uppfyllt genom att den får en känsla av 

gemenskap och trygghet. Deci och Ryan (2000c) menar vidare att det är en fördel om en 

grupp inom organisationen är sammansvetsad då det underlättar att lära av varandra. Att 

känna samhörighet inom gruppen är på så vis fördelaktigt för organisationen och 

individen.  

 Deci och Ryan (2000a) beskriver att självbestämmande är att vi människor vill 

kunna välja hur vi tänker och agerar. Det är viktigt att kunna känna att vi kan vara oss 

själva och att vi kan påverka de beslut som tas samt att även kunna fatta egna beslut.  

Deci och Ryan (2000c) menar vidare att självbestämmande upplevs då vi kan handla i 

enlighet med de värderingar vi har.  Om vi inte känner att vi kan bestämma själva så 

upplever vi att det är någon som tvingar oss att göra det vi gör, dvs. handlingen sker helt 

enkelt eftersom individen känner sig tvingad till det. Deci och Ryan (2000c) menar att 

självbestämmande är extra viktigt för den inre motivationen i situationer av kontroll. 

Ges personen möjlighet till någon typ av självbestämmande som t ex att bestämma 

upplägget av arbetsuppgifterna så ökar det välbefinnandet och ger en högre 

tillfredsställelse av den inneboende motivationen.  Forskning visar (Deci & Ryan 

2000b) att inom arbetspsykologin används ofta SDT, och en arbetsplats är ett ställe som 

både kan skapa möjlighet för att uppfylla dessa tre behov men kan också stå i vägen för 

behovsuppfyllelsen (Hetland, Hetland, Schou Andreassen, Pallesen & Notelaers, 2011).  

 Enligt Deci och Ryan (2000a) finns det en avgörande skillnad mellan kompetens, 

samhörighet och autonomi. För att individen ska uppleva fullständig autonom 

motivation krävs det att alla tre behoven är uppfyllda. Kontrollerad motivation upplevs 

då samhörighet och kompetens är tillfredsställda, det vill säga att avsaknaden av 

autonomi gör att individen inte upplever den fullständiga motivationen som medför att 

arbetet upplevs som viktigt och värdefullt. I SDT beskrivs motivation som två olika 

delar då en skillnad görs på autonom och kontrollerad motivation (Deci & Ryan, 2008). 

Autonom motivation kommer inifrån individen och en vilja att utföra uppgiften finns då 

den upplevs som tillfredsställande eller viktig. Den autonoma motivationen är i sin tur 

uppdelad i två delar: inre och integrerad motivation. Den inre motivationen styrs av att 

individen känner glädje inför uppgiften och vill genomföra den. Individen har här 

förstått vilken betydelse uppgiften har och handlar efter det.  Den integrerade 

motivationen innebär att individen har en drivkraft att utföra uppgiften eftersom den 
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stämmer överens med självbilden (Deci & Ryan, 2000a).  Deci och Ryan (2000a) menar 

vidare att positiv feedback höjer den anställdes motivation samtidigt som negativ 

feedback sänker motivationen vilket även leder till sämre resultat. Den inre 

motivationen kan även komma att sänkas genom yttre belöningar men även genom hot, 

som olika direktiv eller deadlines. Den inre motivationen kan också stärkas om 

individen upplever att den får fritt utrymme att bestämma hur arbetet ska läggas upp då 

det ger en större känsla av självständighet. 

 Deci och Ryan (2000a) tydliggör att den kontrollerade motivationen innebär att 

individen upplever en viss press att utföra något. Pressen kan komma från individen 

själv av olika anledningar, eller från någon utomstående, som chef eller liknande. Deci 

och Ryan (2000a) menar vidare att vid de tillfällen som individen utför uppgifter som 

inte överensstämmer med de egna värderingarna så styrs motivationen av något annat än 

individen själv. Yttre motivation bygger på att individen utför uppgiften för att få någon 

typ av extern belöning eller för att undvika bestraffning. Den här motivationen ses som 

kontrollerande. Deci och Ryan (2008) beskriver att den introjicerade motivationen 

bygger på samma princip men istället för de externa krafterna så kommer viljan inifrån. 

Individen handlar då för att öka på eller tillfredsställa sin självkänsla och det är de egna 

tankarna, känslorna och värderingarna som styr detta. 

 

Callcenter 

Enligt IT-kommissionen (1999) har anställda på callcenter en hög arbetsbelastning med 

monotona arbetsuppgifter. Monotona arbetsuppgifter, även kallat ensidigt upprepat 

arbete, innebär att ett arbetsmoment med upprepande arbetsuppgifter utförs under en 

stor del av dagen och att tiden mellan upprepningarna av arbetsuppgifterna är väldigt 

kort (Arbetsmiljöverket, 2003). Arbetet utförs också ofta i ett högt tempo 

(Arbetsmiljöverket, 2003, Taylor & Bain, 2001). 

  Melin (2003) och Kinnie, Hutchinson och Purcell (2000), menar att ett arbete på 

ett callcenter är monotont eftersom den anställde upprepar information vid varje nytt 

telefonsamtal, vilket kan liknas med en känsla av ett ”mentalt löpande band”. Arbetet 

har en hög intensitet och arbetstagaren är ofta bunden till sin arbetsplats stora delar av 

dagen. Melin (2003) menar vidare att arbetet därmed saknar möjlighet till stimulans och 

kan leda till en mental trötthet. Den mentala tröttheten uppkommer genom att 

arbetstagaren har en ständig kognitiv upptagenhet, det vill säga att den anställde inte har 

möjligheter att tänka på något annat under stunden arbetet utförs. Tröttheten i sin tur är 
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en signal till att avsluta aktiviteten, i det här fallet själva arbetsuppgiften, för att undvika 

total utmattning. 

  Tidigare forskning (Tengblad, Wiberg, Herrman & Backström, 2002) har också 

visat att anställda på callcenter upplever sitt arbete som väldigt styrt och med en hög 

känsla av press då det knappt förekom någon paus mellan telefonsamtalen, samt att 

samtalsfrekvenser registrerades. Kinnie et al. (2000) menar vidare att utbildningarna för 

medarbetarna är få och ibland knappt existerande. Det finns sällan möjligheter till att 

avancera inom företaget och de anställda kan ha svårt att sköta sitt arbete diskret och 

enskilt eftersom det ofta finns en kontroll som består i att information om samtalstid, 

överbliven tid och efterbehandlingstid samlas in. Det är också vanligt att samtal bandas, 

information som gruppledare och andra chefer sedan har tillgång till. Detta har till följd 

att de anställda ständigt kan känna sig övervakade och kontrollerade. Tidigare studier 

(Stone, Deci & Ryan, 2009) har visat att den kontrollerade arbetsmiljön på callcenter 

minskar och förhindrar de anställdas upplevelser av autonomi, kompetens och 

samhörighet. Medarbetarna tycker då att reglerna på arbetsplatsen känns påtvingade och 

motivationen kommer från yttre belöningar istället, exempelvis befordran, 

löneförhöjningar och beröm (Stone, Deci & Ryan, 2009). Det faktum att medarbetarna 

upplever att de har en liten egen kontroll och begränsade möjligheter att påverka sitt 

arbete (Norman, Nilsson, Hagberg, Wigaeus, Tornqvist, & Toomingas, 2004), 

kombinerat med de monotona arbetsuppgifterna tros vara en av anledningarna till att 

callcenter har en hög personalomsättning (Kinnie et al., 2000, Regeringen, 2010), till 

skillnad från vad som är normalt inom annan kontorsverksamhet (IT-kommissionen, 

1999). 

 Grundidén med callcenter är att de ska ge nöjda kunder och en bekvämlighet på ett 

kostnadseffektivt sätt. Callcenter ger en möjlighet för enskilda företag att stärka sitt 

varumärke och både bygga och hantera relationer med kunderna. Ibland är den enda 

kontakten en kund har med ett företag just genom ett callcenter och då är det av största 

vikt att samspelet mellan callcentermedarbetaren och kunden fungerar bra. Det kan vara 

det enda kriterium som kunden bygger sin upplevelse av företaget på, och när den 

jämför det med andra konkurrerande företag (Kinnie et al., 2000). Då kombinationen av 

de monotona och kontrollerande arbetsuppgifterna kan leda till utbrändhet och 

uppsägningar bland personalen på callcenter (Kinnie et al., 2000) är det viktigt att det 

finns potential för själva arbetet att vara motiverande, då det i så fall är en större chans 

att de anställda känner att de trivs med sitt arbete och väljer att stanna kvar (Wegge, 
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Van Dick, Fisher, Wecking & Moltzen, 2006). Genom att medarbetarna känner trivsel 

på arbetsplatsen så är det större chans att de gör ett bra jobb, vilket blir lönsamt för 

organisationen (Arbetsmiljöverket, Rapport 2004:3) och om personalen stannar kvar i 

organisationen, och då också utvecklas, så är det en värdefull resurs i konkurrensen mot 

andra företag (Lindelöw Danielsson, 2003).  

 I förhållande till detta är det intressant att genom en kvalitativ intervjustudie få 

mer ingående och beskrivande belysning av hur personal som jobbat en längre period på 

ett callcenter upplever begreppen kompetens, samhörighet och autonomi och vad som 

kan stärka de tre psykologiska behoven på deras arbetsplats och därigenom 

motivationen. Tidigare forskning inom området har baserats till stor del på kvantitativa 

studier och därför är det intressant att genom en kvalitativ intervjustudie få en mer 

fördjupad och beskrivande belysning av inre arbetsmotivation och hur den kan stärkas.  

  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur personal på ett callcenter som arbetat länge med monotona 

arbetsuppgifter upplever sitt arbete i förhållande till begreppen autonomi, kompetens 

och samhörighet samt vad de tycker kan förbättras för att det ska uppfyllas i större 

utsträckning. 

  

Frågeställningar: 

 

- I vilken mån upplever personalen kompetens, samhörighet och autonomi i sitt arbete? 

- Vad skulle bidra till att tillfredställelsen av kompetens, samhörighet och autonomi 

stärks? 

 

 

Metod 
 

Urval 

En kvalitativ intervjustudie med sex personer (3 kvinnor och 3 män) genomfördes med 

anställda på ett callcenter. Respondenterna arbetade dagtid mellan kl 8.00-17.00 

måndag till fredag, i första hand med uppsökande försäljning men även med support via 

telefon. 
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Material  

Vi använde oss av en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som utformats 

utifrån SDT och berörde frågor om autonomi, kompetens och samhörighet samt när, 

och/eller om respondenterna upplever situationer som främjar detta. Beroende på svaren 

från respondenterna så ställdes följdfrågor om det behövdes. 

  

Tillvägagångssätt 

Personalchefen på arbetsplatsen kontaktades och vi förklarade kriterierna för de 

respondenter som var aktuella till undersökningen. Personalchefen delade sedan ut 

missivbrevet (bilaga 1) till de 15 personer på arbetsplatsen som uppfyllde kriterierna. I 

missivbrevet fanns information om syftet med studien samt forskningsetiska aspekter. 

Respondenterna tog själva kontakt med oss via mail om de var intresserade att delta. 

När vi fått sex respondenter som var villiga att delta i studien så bokade vi in en tid som 

passade dem då intervjun skulle ske. Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på 

arbetsplatsen. 

 Innan intervjun startade så påpekades det att det inte fanns något rätt eller fel svar 

på frågorna utan att det var respondentens personliga upplevelse som vi var intresserade 

av. Vi nämnde också igen syftet med studien, att all data kommer behandlas 

konfidentiellt samt att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville om de så önskade. 

Vi var båda närvarande under alla intervjuer och innan vi startade inspelningarna så 

informerade vi om att det endast var en av oss som skulle ställa frågorna och att den 

andra av oss enbart skulle föra anteckningar. 

 

Dataanalys  

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades dem. En av oss förde 

anteckningarna under intervjun som var som ett stöd till den senare transkriberingen för 

att markera vissa ord och meningar som användes ofta. Det transkriberade materialet 

skrevs ut och analyserades genom en induktiv tematisk analys. Analysen genomfördes i 

sju steg: transkribering, genomgång av det insamlade materialet, sortering av teman, 

definiera temana, söka i materialet efter ytterligare information till varje tema, 

namnsätta temana och dela in data, för att till sist välja ut relevanta data för att bäst 

kunna beskriva temat (Hayes, 2000). Under genomgången av det utskrivna materialet så 

markerades de svar som hörde ihop med autonomi, kompetens och samhörighet var för 
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sig. Sedan delades de tre huvudtemana in i olika undergrupper beroende på vad som 

kom fram i kodningen av resultatet genom att fokusera på likheter i svaren från 

respondenterna. 

 

Etiska överväganden 

Information gavs till respondenterna om hur studien var utformad, vilka som 

genomförde den och vad studien var. Respondenterna fick också information om 

möjligheten att avbryta intervjun utan orsak och att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt. Respondenterna lovades anonymitet i resultatet och att 

ljudupptagningarna skulle raderas så fort de hade blivit transkriberade för att på det 

sättet uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

 

Resultat 
 

Kompetens  

När vi bearbetade materialet som handlade om vad kompetens innebar och vad som 

främjar det så framkom tre underteman: olika kunskapsformer, att vara lyhörd och ärlig, 

och egen drivkraft. 

 

 Olika kunskapsformer. Respondenterna nämner alla att det är viktigt att ha 

kompetens i sitt arbete. På arbetsplatsen krävs det inte någon formell utbildning vilket 

gör att de får kompetens under tiden och bygger upp sin kunskap på det sättet. 

Kompetens inom detta arbete omfattar flera olika delar. Den huvudsakliga kompetensen 

för att förtaget ska finnas är att kunna fånga upp kunder och sälja. Andra kunskaper som 

behövs är t ex datorkunskaper, som att kunna arbeta i olika program. Kompetens för 

respondenterna innebär att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sälja inom det 

projekt de arbetar på. De upplever att om de inte får tillräckligt med kunskap om 

produkten så blir det svårare att prestera bra säljresultat. Att ha kunskap och vana i 

arbetsuppgiften i det som omfattar kundbesök, telefonmöten och rapportering är också 

något som kan ses som att inneha kompetens anser en av respondenterna.  

 

 Det är ju viktigt med kompetens oavsett vad man sysslar med. 
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Ja det är väl att man ska kunna med sitt projekt som man sitter på, att man är kunnig och 

sådär. Har man inte kunskap så är det ju svårt att sälja.  

 

Respondenterna upplever att de har kompetens för sitt arbete. De har varit anställda i 

flera år och har på så vis byggt upp sin kunskap inom området. Respondenterna menar 

också att så länge de får den information och kunskap om det som ska säljas så går det 

oftast bra. En av respondenterna tydliggör att hen har den kompetens som krävs för 

arbetet och att hen känner att hen levererar de resultat som önskas. En bidragande orsak 

till detta tycker hon är att de ständigt får veta hur de ligger till säljmässigt.  

 

Ja, jag vet inte men det konkreta är väl att man levererar det man ska och vi får veta hela 

tiden hur vi ligger till och sådär. 

 

En av respondenterna tydliggör en känsla av att vara överkvalificerad för arbetet och att 

arbetsuppgifterna inte ger den utmaning som är önskvärd. Respondenten tror att i 

efterhand kommer erfarenheterna från arbetet vara att han lärt sig saker om hur det 

fungerar i arbetslivet, men inte skaffat sig några konkreta färdigheter som han kan 

komma att ha användning av i framtiden.  

 

Nu är det väl dock såhär att jag ser mig själv som överkvalificerad för det jag gör just nu 

och för mig är det inte stimulerande. För mig är det inte stimulerande helt enkelt och det är 

för enkelt för mig. 

 

De andra respondenterna tydliggör att en av de arbetsuppgifter som de anser vara för 

lätta är själva ringandet, det vill säga att samtala med kunder. En annan arbetsuppgift 

som några av respondenterna anser vara för lätt är när de sitter på projekt som går ut på 

att ge bort något till en kund som en förmån. Det blir ingen utmaning och upplevs som 

tråkigt. Något som flera av respondenterna också upplever som för lätt, är försäljning 

där de ringer och säljer nya produkter till befintliga kunder. 

 

Man har gjort så mycket under de här åren så det är svårt att välja men för mig är det nog 

varmförsäljningen, det är alldeles för lätt för mig. Ja alltså att man ringer och säljer till 

befintliga kunder och det är alldeles för enkelt. För jag gillar att tävla mer, ha högt 

uppsatta mål och ett tydligt mål. 
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 Att vara lyhörd och ärlig. En egenskap som respondenterna anser är viktig att ha 

är social kompetens. En av respondenterna menar att det är viktigt att vara lyhörd och 

att vara en människokännare för att kunna ”fånga upp” sin kund i samtalet. 

Respondenten tycker att det är viktigt att vara trevlig och hitta en gemensam nämnare 

som det går att binda upp samtalet med kunden på. Andra delar som är viktiga är att 

kunna handskas med alla typer av människor, vilket en av respondenterna också anser 

sig ha nytta av i privatlivet då det bidrar till att man får mycket skinn på näsan av de 

olika situationerna man kan komma att hamna i.  

 

Om jag hade varit introvert hade det nog inte fungerat så himla bra. Sen lär man väl kunna 

ta alla typer av människor. 

 

Social kompetens innebär också för respondenterna att det faller sig naturligt att prata 

med kunderna och att vara ärlig i samtalen samt att inte bli pengablind trots att en del av 

lönen i vissa fall är provisionsbaserad.  

 

 Egen drivkraft . Överlag så upplever respondenterna att det inte någon större 

möjlighet till kompetensutveckling om de inte visar ett intresse själva för det. I 

dagsläget så finns det enligt respondenterna inte så mycket utbildningar inom företaget 

för att bättra på kompetensen hos de anställda. En av respondenterna tydliggör att det 

har funnits fler säljutbildningar och liknande för de anställda tidigare men att det för 

tillfället inte finns lika mycket tillgång till detta på grund av omorganisering inom 

företaget.  

 

Ja just nu är det väl lite, lite med det tror jag, men vi brukar ju oftast ha lite säljutbildningar 

och sådär och då har man möjlighet att utvecklas om vi säger så. Men jus nu står det 

ganska still på den fronten. 

 

Respondenterna var också eniga om att det är upp till de anställda själva att visa intresse 

och skapa egna möjligheter till kompetensutveckling. Att skapa möjligheter till 

utveckling av säljkompetensen finns alltid. Det är viktigt att visa att man är driven och 

har en stor vilja att komma framåt för att kunna bli sedd. Visar säljaren ett stort driv och 

skapar goda resultat leder det ofta till att säljledaren uppmärksammar detta och kan 

förmedla det inom företaget, så att möjligheter till nya tjänster öppnas upp.  
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Allting beror ju på hur driven man är och hur stor vilja man har för att gå vidare 

inomföretaget. Jag har varit med så länge i företaget och sett kollegor som börjat och 

kommit till företaget och de har gått så långt att de har hamnat på huvudkontoret och sedan 

gått vidare och blivit chef på något annat ställe och så vidare. 

 

Respondenterna upplever att företaget försöker ta vara på den kompetens som finns och 

att utveckla den personal som visar ett intresse och engagemang.  För att utvecklas från 

att enbart vara säljare så kan tjänster som projektledare eller säljledare locka för att 

bredda sin kompetens och ta sig vidare inom företaget. En av respondenterna menar 

också på att det är viktigt att jobba med sig själv för att utvecklas.  

 

Ja, man måste få ett annat projekt så att det blir en helt annan grej. Men annars är det nog 

bara att jobba med sig själv så att man blir bättre. 

 

En av respondenterna anser att det viktigt att ha mål för att kunna utvecklas. Denne 

började arbeta vid ung ålder och hade som mål att bli den yngsta säljledaren någonsin 

på företaget vilket också uppnåddes. Respondenten menar att det är viktigt att ha 

konkreta och höga mål uppsatta och att det ligger på eget ansvar att skaffa sig 

förutsättningar för kompetensutveckling och att ta för sig av det.    

 

Mitt mål var att bli den yngsta säljledaren inom företaget någonsin och det lyckades jag 

med och det var ju för att jag hade sån pass kunskap i försäljning. 

 

Något som kan främja kompetensen är att de efter omorganiseringarna kommer att 

starta upp med säljutbildningar igen för de anställda. Respondenterna tror att kommer 

att vara större chanser till kompetensutveckling då.  

 

Ja det har varit ganska mycket omorganiseringar inom organisationen och sådär då och 

man har liksom inte haft koll på vem som har varit chef nästan för att det har gått så fort 

allting. Men jag tror faktiskt att det håller på, jag tror att vi ska få lite säljutbildningar och 

sådär och det tror jag blir jättebra. 

 

En av respondenterna menar på att om intresset för yrket finns så söker individen sig till 

utbildningen vilket ökar kompetensen.  
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Ja absolut, utbildning har du ju hela tiden och det är också framförallt, vi utbildar ju vår 

egen personal mycket som säljledare och sen utbildar man sig ju ganska mycket själv och 

sen om man är intresserad av det här yrket söker man sig till utbildning. Jag tycker lite att 

det som inte är under utveckling är under avveckling, du måste hela tiden jobba dig framåt. 

 

 

Samhörighet  

När vi bearbetade materialet som handlade om vad samhörighet innebar och vad som 

främjar det så framkom tre underteman: arbeta tillsammans, en trygg VI-känsla och 

planerade aktiviteter. 

 

 Arbeta tillsammans. Nästan alla respondenter nämnde samarbete som en viktig 

orsak till att känna samhörighet på arbetsplatsen. Samarbetet är viktigt för att kunna 

hjälpa varandra om det går sämre på jobbet eller om det är någon som är ny på 

arbetsplatsen då den kanske inte presterar lika bra som någon som jobbat en längre tid.  

Alla hjälper varandra om det behövs och samarbetet anses nödvändigt för att kunna 

stötta sina kollegor, framförallt då de oftast jobbar åt samma kund.  

 

…eftersom att vi jobbar mot ett gruppmål på dom flesta projekt, och allra helt det projektet 

jag jobbar på så är det ganska viktigt att man har en rak och ärlig dialog med varandra. 

 

Om man jobbat med samma grej, samma kund, så är det klart att det är en fördel om man 

har en bra gemenskap eller om man kan stötta varandra eller inte känna att det är 

konkurrens utan att man försöker hjälpas åt. 

 

En respondent nämner att en rak och ärlig dialog är viktigt att ha med kollegorna, 

speciellt om de ingår i samma projekt, och det är lättare att ha det om det finns en bra 

gemenskap. Åsikter som två av respondenterna nämner, är att det är bra att ha en god 

gemenskap på arbetet just för att det ska underlätta att jobba ihop men att det räcker 

med att man känner att man kan samtala med varandra för att göra ett bra arbete. 

Prioriteringen då är att det är viktigast att samarbetet fungerar på jobbet men att det är 

oväsentligt vad man egentligen tycker om varandra utöver det. 

 

…Kanske inte känner varann just så innan och utan men så att man har att man kan 

prata med varandra. Så allra helst genom att man kämpar mot gemensamma mål så är 

det ganska viktigt. 
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…det viktigaste är ju att man fungerar ihop på arbetet. Sen om man inte tycker om varandra 

annars det är väl struntsamma tycker jag i alla fall. 

 

En av respondenterna nämner också att det är viktigt med en bra relation och ett bra 

samarbete med sin närmsta chef just för att det påverkar arbetsresultatet.  

 

Jag har en så bra relation med min närmaste chef så jag kan säga att de här människorna 

trivs jag med. Och han är ju inte korkad så han skulle inte sätta mig med människor som jag 

inte trivs med, för det påverkar ju även resultatet. 

 

Uppfattningen var att gemenskapen är hög på företaget men det framkom också förslag 

på hur den kunde stärkas ytterligare. En respondent nämnde att gemenskapen skulle öka 

om könsfördelningen var mer jämn i de olika projekten. Om det hade varit en mer jämn 

könsfördelning så skulle vissa grupper undvika att bli ”grabbiga” eller ”tjejiga”.  

 

 En trygg VI-känsla. Alla respondenter känner sig mycket nöjda med gemenskapen 

på arbetsplatsen, tack vare de goda relationerna mellan kollegorna.  Arbetsplatsen 

beskrivs som en plats där alla håller ihop och där en trygghet råder. När det är någon ny 

som börjar på arbetsplatsen och känner sig otrygg till en början så får den stöttning och 

hjälp av sina kollegor.  

 

Alla har en jättegemenskap och det är bra. Är man otrygg och kommit hit så blir man trygg 

alltså, för alla puschar en och alla är med och alla är vänliga så det är ett bra företag på 

det sättet. 

 

Att ha roligt ihop är något som också kännetecknar gemenskap på arbetsplatsen enligt 

en av respondenterna och alla respondenter känner att gemenskapen har en väldigt 

betydelsefull roll. 

 

Ja det är väl det viktigaste av allting och det är väl en av anledningarna till att jag 

fortfarande är kvar här efter så många år. Det är VI, vi är det liksom, och så är det vart 

man än sitter. 

 

…vi brukar ju träffas efter jobbet och sådär också, vi är ju liksom kompisar eller vad man 

ska säga. 
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Under vissa perioder är det mycket nyanställningar och då kan det vara svårt att lära 

känna den nya personalen. En respondent nämner att en nyanställd säljare inte 

uppmärksammas på samma sätt som om det börjat en ny chef. Om de nya säljarna hade 

fått presentera sig, förslagsvis under måndagsmötena så skulle det vara en bidragande 

faktor till att öka gemensaken på arbetsplatsen.  

 

…Man kunde samla till ett måndagsmöte eller så och berätta att den här personen har 

börjat och kanske få presentera sig själv eller nått sånt. Om jag måste sakna något så kan 

det nog vara det. 

 

 

 Planerade aktiviteter. Flera respondenter nämner att gemenskapen är bra på 

arbetsplatsen på grund av de olika aktiviteterna på företaget såsom teamworks, 

workshops, gemensamma luncher, informationsluncher, afterwork och resor. Vissa 

fredagar så har de speciella klädkoder och det är något som anses främja samhörigheten 

då det leder till att de anställda kan bjuda mer på sig själva enligt en av respondenterna.  

 

  …som i fredags då skulle vi klä upp och liksom ha kavaj och 

sådär liksom. Det är ju en sak som ökar gemenskapen liksom, 

man får bjussa på sig själv lite och då blir det ju automatiskt att 

man får mer gemenskap. 

 

Till skillnad från vad de andra respondenterna nämnde om planerade aktiviteter efter 

arbetstid, exempelvis afterwork så menar en respondent att det inte skulle öka 

gemenskapen då de anställda inte känner någon koppling till sin yrkesroll och när det 

kommit upp som förslag så är det många anställda som säger att de inte är intresserade. 

 

Det är inget ställe som man identifierar sig med sin arbetssituation och sin professionella 

arbetsroll och då blir det nog så att väldigt många skärmar av det här från sitt liv och inte 

vill vara beblandad med det. Det vet jag väldigt mycket eftersom när det är snack om att 

göra saker och så vidare så är det väldigt, väldigt många som deklarerar att de inte är 

intresserade. 

 

Flera respondenter tyckte att planerade aktiviteter främjar känslan av gemenskap. En 

respondent menade att de anställda höll ihop i olika gäng beroende på vilket team de 

jobbar i eller om de sitter på under- eller övervåningen. 
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Det blir ju lätt så att det är samma team och så är det 10 personer som man känner och de 

andra inte så bra. Det är inte heller så att folk hänger ihop med alla andra på det här 

stället. Det blir ju samma. 

 

Genom att då ha planerade aktiviteter där alla från olika projekt och grupper kan närvara 

så kan gemenskapen i grupperna sinsemellan också öka.  

 

Det är väll det att samma personer hänger ihop och går iväg på rasterna. Det är inte så att 

alla sätter sig i köket för att träffas utan alla hänger lite för sig själva. Det är väll om alla 

skulle hänga ihop mer, men ibland är det så, ibland är det måndagsmöten och då blir det att 

man sitter gemensamt och går igenom saker. 

  

 

Autonomi 

När vi bearbetade materialet som handlade om vad autonomi innebar och vad som 

främjar det så framkom tre underteman: påverkan, valmöjlighet i projekt och samtal 

samt acceptans.  

 

 Påverkan. Majoriteten av respondenterna upplever att de har stor möjlighet att 

påverka sina arbetsuppgifter och arbetssituationer och de är nöjda med sin grad av 

påverkan. De upplever att det ständigt finns en dialog om saker och ting och det finns 

möjligheter till att göra det bästa på individnivå.  

 

Vi har en öppen dialog, vi pratar ju öppet om allting. Är det så att någonting som man 

tycker inte passar så tar man upp det. Då diskuteras det och så försöker man göra det bästa 

på individnivå helt enkelt och fungerar väldigt bra vad jag har upplevt det. Man kan inte 

göra vad som helst, det förstår ju vem som helst som arbetar, men det finns möjligheter till 

att göra det bästa för individen och så upplever jag att det alltid varit på det här företaget i 

alla fall. 

 

Jag menar, är det något vi tycker och tänker så tar vi ju alltid upp det och så ja, försöker de 

ju göra någonting åt det. Det är inte alltid att det går eller alltid de vill göra något åt det, 

men det lyssnar och tar in åtminstone. 
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En av respondenterna menar att graden av påverkan kan vara beroende på vilken chef 

som är verksam för tillfället men att så länge de visar att de är ansvarsfulla så får de ett 

förtroende som gör att de kan påverka mer.   

 

…det är nog ganska mycket att man får ta ansvar för sig själv och göra det man ska. Men 

som sagt jag måste göra det jag ska göra på jobbet och jag tycker att det är väldigt mycket 

så idag, att jag kan komma och gå som jag vill nästan. Att man har stort förtroende.  

 

En av respondenterna menar att hen skulle vilja påverka mer på vilket sätt de kan ha 

möten med sina kunder. Nu sker allt via mail och telefon och hen menar att det skulle 

vara bättre om de hade möjlighet till fysiska möten för att kunna påverka kunderna till 

vissa beslut. 

 

 

 Valmöjlighet i projekt och samtal. Respondenterna är också eniga om att det finns 

valmöjligheter i deras arbete. Alla respondenterna upplever att de kan styra vilket 

projekt de vill arbeta med, att det finns möjlighet till byte av projekt om de inte trivs 

eller om det skulle fungera mindre bra. De tycker också att telefonsamtalen med 

kunderna är något som de kan styra själva över, de menar att de har ett manus att utgå 

ifrån men att den kan utarbetas efter sin egen personlighet.  

 

Ja att man ska kunna byta projekt om man tycker att det går jättedåligt på något, det kan 

vara skönt att ha den valmöjligheten att kanske hoppa över på något annat projekt ett tag 

och köra det eller kanske om man inte trivs på en speciell plats så att man kanske får byta 

plats eller sådär. 

 

Ja det skulle väl vara samtalen då tror jag. De får man ju styra fritt över, så länge man gör 

bra ifrån sig och säljer så. 

 

Ja, jag kan ju styra över mina samtal helt enkelt, jag lägger upp ett samtal efter min 

personlighet. 

 

Två av respondenterna nämner att det finns möjligheter att styra sina timmar genom att 

jobba in raster och även styra sin arbetslängd så att det passar även om de har småbarn 

eller studerar vid sidan av.  Två av respondenterna tycker att de för tillfället är placerade 

på projekt där de till stor del kan styra sina dagar själva och att arbetsuppgifterna bygger 



 

16 
 

på frihet. De kan anpassa arbetet efter när de själva anser sig vara som mest effektiva. 

Arbetsuppgifterna i dessa projekt anses vara så pass varierande att så länge de når målen 

för försäljning och liknande kan de lägga upp sina dagar efter vad som passar dem bäst.  

 

…det är så svårt att förklara men jag har en varierad arbetsuppgift och kan styra. Jag har 

ju ett visst antal, ett visst antal försäljning som jag ska göra på en månad. Sen får jag ju 

styra hur jag ska lägga upp det för att nå dit. Om jag så bara vill ringa mina kunder eller 

mejla det får jag helt och hållet bestämma själv. 

 

En av respondenterna tydliggör att hen ibland ställer upp på projekt där det fattas folk 

för att hjälpa chefen även om det inte är ett projekt som hen normalt skulle föredra att 

jobba med. Om något projekt som inte känns moraliskt okej finns också valmöjligheten 

att välja något annat projekt istället.  

 

Jag kan till exempel säga nej till försäkringsförmedling om jag personligen vill det då jag 

tycker branschen är vidrig, och det tycker jag är bra. 

 

 

 Acceptans. Att vara accepterad på arbetsplatsen är något som alla respondenterna 

anser vara viktigt. Respondenterna anser att vara accepterad på arbetsplatsen innebär att 

kunna vara sig själv och få vara med i gemenskapen, det ska inte vara jobbigt att 

befinna sig på arbetsplatsen. De anser att det är viktigt att vara raka och ärliga mot 

varandra, det ska heller inte förekomma någon ryktesspridning på arbetsplatsen.  

 

Det är jätteviktigt, ungefär lika viktigt som att jag är här skulle jag vilja säga. För mig är 

det jätteviktigt. 

 

Accepterade, ja det är väl att man ska kunna vara den man är och sådär tror jag. Och det 

tycker jag nog att vi får vara också. Man är ju olika allihop och man godkänner ju det eller 

vad man ska säga. 

 

Att de tar mig för den jag är. Att jag inte behöver gå hit med någon osynlig slips på mig. 

 

En av respondenterna berättar att det här är något som genomsyrar hela företaget. VD: n 

har förmedlat till de anställda att de inte ska döma någon utan behandla alla likadant. 

Hela företaget ska välkomna alla utan att särbehandla eller döma någon.  
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Vi är människor helt enkelt, sen vad vi har för kön och för åsikter, religion, vad vi tycker om 

samkönat äktenskap, det är ingenting som vi lägger någon större värdering i. Vi behandlar 

alla människor likadant och det är nog fan det bästa med allting tycker jag, att man kan 

vara helt neutral och inte lägga några värderingar i hur andra människor lever sitt liv. 

 

För att undvika situationer av press har en av respondenterna medvetet valt att enbart 

arbeta med projekt som kan hanteras mentalt.  För att hantera situationer av press såsom 

uteblivna säljresultat så upplever respondenterna att en god dialog med cheferna 

underlättar för att hantera dessa situationer på ett så smidigt sätt som möjligt för att 

komma vidare. 

 

Enkla saker som att man kanske inte ligger på målen en dag och man inte vet vad det är 

som gör att man inte gör det. Men det är ju också en dialog jag kan föra väldigt öppet med 

min närmsta chef så saker och ting löser sig alltid. 

 

En av respondenterna exemplifierar detta genom att beskriva en situation denne själv 

hamnade i, där säljresultatet var för dåligt. Känslor som ”att inte veta vad man håller på 

med” gjorde att en arbetsterapeut kopplades in. Efter samtal med chefen och en 

omplacering till nya arbetsuppgifter så ökade säljresultatet igen. Respondenten menar 

att genom öppen kommunikation med chefen så kan förändringar ske till det bättre. 

Något annat som främjar autonomin är enligt en av respondenterna att våga göra sig 

hörd, att uttrycka sina åsikter och önskemål. Något som respondenterna också upplever 

som något som höjer motivationen är att få mer insyn i företaget. Företagets VD har 

varit på plats och informerat om hur det går för företaget. Det ger en inblick som höjer 

motivationen till att jobba vidare. 

 

Njaa det har väl blivit bättre men att VD:n kommer hit ibland och att man får veta vad som 

händer, sådant har inte varit så bra innan. Det har blivit bättre och bättre, men att man blir 

mer informerad om vad som händer i företaget. Det påverkar ju ganska mycket hur man blir 

motiverad till att jobba och så. 

 

Många av respondenterna upplever en känsla av press då de sitter på projekt där 

säljresultaten uteblir och därmed kan känsla av autonomi hindras. Pressen kan även 

uppstå då det går dåligt för någon kollega i samma projektgrupp. En av respondenterna 

menar att det känns som att de andra tycker att hen är dålig vid dessa tillfällen och anser 

att hen borde prestera ett bättre resultat, men hen tror egentligen att det handlar om att 
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hen trycker ned sig själv i dessa situationer. 

  

Hm, pressad. Om det går dåligt, om man inte säljer på en hel dag så kan man känna sig 

värdelös när man går hem. 

  

Det är väl om det har gått dåligt ett tag, för mig själv eller för hela gruppen att man ligger 

dåligt till och kunden kanske inte är nöjd och cheferna är på en. Om det varit trögt ett tag 

med någonting, då kan man vara pressad att få till det. 

  

En av respondenterna upplever press i slutet av varje månad då orderläggning och andra 

uppgifter ska avslutas, dock framhålls att den typen av press inte är negativ då 

respondenten gillar att jobba under press. En annan av respondenterna uppger att denne 

inte har förmågan att bli stressad och att känslan av press därför inte uppstår. 

 

Men där är jag nog personligen ganska speciell också, jag känner mig sällan särskilt 

stressad eller pressad sådär. Jag har nog inte riktigt den förmågan eller egenskapen. 

 

 

 

Diskussion  
 

Kompetens 

Respondenterna upplever alla att det är viktigt att ha kompetens för sitt arbete och inom 

det här yrket utvecklas kompetensen genom lärandet av varandra. För respondenterna 

innebär kompetens att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sälja på det projekt de 

arbetar på. Det innebär att ha vana och kunskap i arbetsuppgiften. Respondenterna 

upplever att de har den kompetens de behöver för sitt arbete, de har varit anställda i 

flera år och på så vis byggt upp sin kunskap inom området. Behovet av kompetens är 

enligt Deci och Ryan (2000a) människans behov av att kunna ta in kunskaper och 

uppleva att den har de färdigheter som krävs för att klara utmaningen som den ställs 

inför. Resultatet i föreliggande studie visar att behovet är tillfredsställt då 

respondenterna upplever att de har den kompetensen som de behöver för att hantera sina 

arbetsuppgifter på bästa sätt. Vidare visar resultatet på den koppling mellan kompetens 

och samhörighet som betonas av Deci och Ryan (2000c), där de menar att det är en 

fördel om gruppen upplever stark samhörighet då det underlättar för att lära av varandra. 

Det stämmer överens med den här arbetsplatsen där respondenterna upplever att de har 
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en stark samhörighet vilket i sin tur gynnar utvecklingen av kompetensen, då de lär av 

varandra. 

          En av respondenterna upplever att hen känner sig överkvalificerad och anser att 

arbetsuppgifterna är för lätta och därför inte stimulerar hen. Den här respondenten är 

inte direkt motiverad till sina arbetsuppgifter då hen känner sig understimulerad vilket 

kan göra att hen kan komma att välja att byta jobb i framtiden.  Tidigare forskning har 

visat att kombinationen av de monotona och kontrollerade arbetsuppgifterna kan leda 

till uppsägning bland personalen (Kinnie et al., 2000) vilket gör att det från 

organisationen sida är extra viktigt att se till att på något sätt möjliggöra att 

arbetsuppgifterna ska vara motiverande och stimulerande för personalen.  De andra 

respondenterna upplever att arbetsuppgifter som själva ringandet och att samtala med 

olika kunder är lätt. Varmförsäljningen, då de säljer till redan befintliga kunder, anses 

också vara en lättare del av arbetet.  Resultatet är i linje med Deci och Ryan (2000a), 

där de menar att det bör finnas en kombination av uppgifter som de anställda upplever 

att de kan hantera med lätthet och mer utmanande uppgifter som gör att personalen blir 

motiverade och stimulerade av sitt arbete. Då kan medarbetarna känna att de har de 

färdigheter som behövs samtidigt som de behöver inhämta de kunskaper som krävs för 

de mer utmanade uppgifterna. 

         I nuläget upplever respondenterna att det inte finns några större möjligheter till 

kompetensutveckling. Tidigare fanns det mer utbildningar men så är inte fallet för 

tillfället, men det är något som är på uppgång. Det här stämmer överens med tidigare 

forskning (Tengblad et al., 2002) som tydliggör att det är vanligt med få utbildningar på 

olika callcenter. Tengblad et al. (2002) menar också att det är svårt att avancera inom ett 

callcenter och detta stämmer överens med respondenternas syn där de menar att det är 

upp till dem själva att ta för sig. Kompetensen skulle främjas ytterligare om det fanns 

fler utbildningar för de anställd att ta del av. I nuläget kan personalen endast utvecklas 

genom att de visar stort engagemang för arbetsuppgifterna och kan på så sätt lyftas fram 

och ta sig till nya befattningar. Med fler utbildningar skulle alla i personalstyrkan kunna 

nå kompetensutveckling då det i dagsläget endast är de som vågar ta för sig mycket 

själva som når detta. 

 

Samhörighet  

Majoriteten av respondenterna nämnde att det var viktigt att ha ett nära samarbete med 

varandra för att kunna för att kunna hjälpa och stötta sina kollegor och nyanställd 
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personal samt de som jobbar inom samma projekt. Samarbetet är ett viktigt inslag för att 

känna en samhörighet på arbetsplatsen enligt respondenterna. Det stämmer väl överens 

med det Deci och Ryan (2000c) tar upp där de menar att om en grupp är sammansvetsad 

så är det en fördel då de behöver lära ut eller ta hjälp av varandra. Medarbetarna på 

företaget känner en stor gemenskap, något som gynnar organisationen, då medarbetarna 

har lättare att lära sig av varandra än om de inte hade haft något bra samarbete. 

Samarbetet är bra och det finns en väl sammansvetsad grupp, något som borde vara en 

fördel då ny personal anställs. Den nyanställde kan då snabbt komma in i gruppen och 

lära av de redan väl etablerade medarbetarna och därmed kan introduktionen fortlöpa 

mycket smidigare och kanske även snabbare. 

         Goda relationer på arbetsplatsen medarbetarna sinsemellan och att de upplever att 

de har roligt tillsammans är en av de starkaste bidragande faktorerna till att de upplever 

sig ha en bra gemenskap. Gemenskapen bidrar till att personalen håller ihop och en 

trygghet råder. Resultatet är i linje med Ryan och Deci (2000c) som menar att 

samhörigheten stärks av att det finns en bra gemenskap och en trygghet på en 

arbetsplats. Genom att medarbetarna ställer upp om någon känner sig otrygg och vänder 

det till en trygghetskänsla istället, så uppfylls på det sättet behovet av samhörighet. Alla 

medarbetarna både upplevde och värderade gemenskapen på arbetsplatsen väldigt högt i 

fråga om vad som får dem att vilja gå till arbetet på morgonen så tyder det på att de har 

likvärdiga värderingar i vad som är viktigt på en arbetsplats. Det är något som Ryan och 

Deci (2000c) också betonar, att då personer umgås med personer med samma 

värderingar så känner de en högre grad av samhörighet, vilket bidrar till att behovet blir 

tillfredsställt. Genom att umgås med sina kollegor på arbetsplatsen, som har lika 

värderingar, så upplevs gemenskap, och det leder därmed också till att en av delarna i 

SDT-teorin, samhörighet, är uppfylld. 

         Planerade aktiviteter där medarbetare från olika projekt och grupper närvarande 

var något som respondenterna tyckte främjar känslan av gemenskap. Genom att fortsätta 

med olika aktiviteter som gör att medarbetare från olika projekt och grupper därför får 

chansen att umgås med varandra så kan känslan av gemenskap fortsätta vara på en hög 

nivå. Det gör att behovet av samhörighet blir tillfredställt, samtidigt som det även 

kommer att underlätta för samarbetet i själva arbetssituationen (Deci & Ryan, 2000c).  

Respondenterna menar att de snabbt kommer in i den grupp de tillhör men genom att 

utföra olika aktiviteter där medlemmarna från de olika grupperingarna blandas kan 

samhörigheten inom organisationen bli starkare på ett bredare plan. 
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Autonomi 

Alla respondenter upplever en känsla av valmöjlighet i sitt arbete och att de kan styra 

över sina projekt och vilket projekt de vill jobba med. Det stämmer inte överens med 

vad Tengblad et al. (2002) skriver där de menar att anställda på callcenter har ett styrt 

arbete. Telefonsamtalen med kunderna upplever respondenterna att de kan lägga upp 

själva genom att utgå från grundmanuset, men att omarbeta det så att de passar 

respektive personlighet. Det stämmer inte heller överens med vad Kinnie et al. (2000) 

menar då de beskriver arbetsuppgifterna på ett callcenter som kontrollerande. Genom att 

möjligheten finns att lägga om samtalet utifrån vad som passar medarbetarna själva 

bäst, så krockar inte arbetsuppgiften med deras egna värderingar, eftersom samtalet då 

kan se olika ut för person till person, då de lägger upp det på eget sätt, så upplevs 

känslan av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000a). Genom att medarbetarna lägger 

upp samtalen och påverkar vilka projekt de jobbar med så kan de anpassas utifrån 

värderingarna. En respondent nämnde att denne inte ville arbeta med ett specifikt 

projekt just på grund av egna värderingar. Deci och Ryan (2000a), menar att då kunna 

avstå, så ökar chanserna att motivationen kommer inifrån. Om respondenten ändå hade 

behövt arbeta med något som strider mot värderingarna så kan arbetet istället lätt 

komma att handla om att göra det enbart för yttre faktorer, exempelvis lönen, och 

arbetet hade troligtvis inte känts betydelsefullt eller viktigt för arbetstagaren (Deci & 

Ryan, 2000a). 

         Genom att respondenterna kan styra över sina arbetstimmar genom att jobba in 

raster upplever de att de kan styra över sina arbetsdagar. Deci och Ryan (2000a) betonar 

vikten av att kunna välja sitt agerande och tänkande, och genom att medarbetarna 

upplever att de kan välja hur de vill lägga upp sina arbetstimmar så uppfyller även det 

en känsla av självbestämmande. 

         Två av respondenterna tycker att deras arbetsuppgifter för tillfället innebär frihet 

och är anpassningsbara så länge de uppfyller sina mål för försäljningen.  Det stämmer 

väl överens med det Deci och Ryan (2000c) tar upp när de menar att när den anställde 

kan planera upplägget av arbetsuppgifterna så ökar välbefinnandet och därmed också 

den inre motivationen. Respondenternas uppfattning om att de har möjlighet att påverka 

skiljer sig från tidigare forskning som pekar på att anställda på callcenter har en liten 

egen kontroll (Norman et al., 2004). Därför uppfylls på företaget den del av autonomin 
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som behövs för att känna den fullständigt autonoma motivationen. Om det endast var 

autonomin som inte hade tillfredställts på arbetsplatsen så hade ändå medarbetarna 

kunnat uppleva en kontrollerad motivation. Det hade då inneburit att motivationen 

istället kommit från exempelvis lönen, men förutsättningarna för att medarbetarna kan 

känna en fullständig inre motivation ökar alltså på arbetsplatsen genom att de känner en 

hög känsla av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000a). 

         Att vara accepterad på arbetsplatsen är något som alla respondenter anser vara 

väldigt viktigt, samt att medarbetarna har en rak och ärlig dialog mot varandra. Det är 

något som anses gemensamt för hela företaget. Respondenterna känner att de kan vara 

sig själva, och välja hur de tänker och agerar. Det gör enligt Deci och Ryan (2000a) att 

känslan av självbestämmande infinner sig, och på det sättet kan medarbetarna handla 

utifrån sina värderingar och inte känna sig pressade till att göra något de inte kan stå för 

(Deci & Ryan, 2000c). 

         Uteblivna säljresultat är något som skapar en press bland majoriteten 

respondenterna och är därför något som kan hindra den autonoma motivationen. Två av 

respondenterna kände sig sällan pressade varav den ena utryckte att inte kunna bli 

stressad. Tidigare forskning (Tengblad et al., 2002) menar att känslan av press på 

callcenter är hög på grund av det höga tempot. Det är inget som någon av 

respondenterna nämner som en bidragande orsak till att de skulle känna sig pressade. En 

av respondenterna nämner att genom att kunna föra en dialog med sin närmsta chef om 

orsakerna till de uteblivna säljresultaten, så blir det oftast bättre. Deci och Ryan (2000a) 

menar att positiv feedback höjer medarbetarens motivation. Genom att då komma med 

positiv feedback så kan motivationen därför höjas och det kan vara en bidragande orsak 

till att säljresultatet ökar igen. Eftersom respondenterna nämner vikten av att ha en god 

dialog med cheferna för att känna en minskad känsla av press är det viktigt att jobba 

aktivt med detta hela tiden.  En av respondenterna nämner att det är viktigt att våga ta 

ton och det är något som direkt kan kopplas till pressen. Vågar de anställda säga till när 

trycket blir för stort och vågar ta hjälp i dessa situationer stärks känslan av autonomi 

och pressen kan sänkas och förmildra omständigheterna. 

 

Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 

För att ta reda på hur de anställda på företaget upplevde känslan av kompetens, 

samhörighet och autonomi valde vi att göra en kvalitativ studie då det passade vårt syfte 

bäst. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som genom en viss 
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struktur skapar en grund av frågor samtidigt som den är öppen och genom det skapar 

plats för följdfrågor. Enligt Merriam (2009) är denna metod mest lämpad då vi vill få 

insikt i människors känslor och få deras personliga syn i ämnet.  Vi använde oss av en 

intervjuguide under intervjuerna vilket gjorde att vi fick en överblick som gjorde att vi 

inte glömde bort några frågor samt att alla deltagare fick samma frågor. 

        För att analysera materialet som framkommit under intervjuerna valde vi att göra 

en induktiv tematisk analys. Hayes (2000) menar att en kvalitativ analysmetod medför 

att författarna kan påverka valet av de olika temana och därför bör vara extra 

uppmärksam på att inte förvränga materialet. För att motverka detta använde vi oss av 

triangulering som innebär att bearbeta materialet från olika flera olika synvinklar 

(Merriam, 2009).  Vi bearbetade materialet som framkommit under intervjuerna 

oberoende av varandra och jämförde sedan vad vi kommit fram till för att hitta teman 

som passade in. Detta gjorde att vi kunde hålla oss objektiva och neutrala till ämnet. 

        Urvalet av personer som deltog i studien gjordes genom att kriterier för att delta 

lämnades till vår kontaktperson inom organisationen. Hon sammanställde de personer 

som uppfyllde dessa kriterier vilket blev en grupp på 15 personer.  Personerna som 

tillhörde denna grupp fick göra en frivillig anmälan till oss vilket gav oss sex 

intervjupersoner som medverkade på eget initiativ.  På detta sätt genomfördes 

intervjuerna med personer som medverkade frivilligt och som inte var utvalda av 

företaget på något vis vilket skulle kunna ge missvisande resultatet då de eventuellt 

blivit utvalda på grund av att de har en stark relation till företaget. 

        Vi tror att platsen för intervjuerna kan ha spelat in på resultatet.  Det hade varit 

önskvärt att vi hade befunnit oss på en mer neutral plats så att intervjupersonerna 

eventuellt vågat öppna upp sig ännu mer och minska risken för att de eventuellt skulle 

känna sig iakttagna av kollegor och chefen. 

         I vår studie framkom t ex att de anställda upplever att de har valmöjligheter trots 

att det ses som en styrd arbetsmiljö. Deci och Ryan (2008) menar att när individen är 

autonomt motiverad så leder det till en större psykisk hälsa och att de blir effektiva på 

sin arbetsplats. Det vore därför av intresse att göra en kvalitativ studie med olika chefer 

för att få en djupare förståelse för deras synsätt. Det hade på så sätt varit intressant att få 

veta om det är något som cheferna är medvetna om och jobbar aktivt för eller om det 

beror andra saker, speciellt eftersom chefens syn på det kan påverka hela 

organisationen. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

 
 

 
Vill du delta i en intervju kring motivation i arbetslivet? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att arbeta på ett callcenter.  

Vi vill undersöka hur personal som arbetat en längre tid upplever sitt arbete i 

förhållande till begreppen autonomi, kompetens och samhörighet samt vad de tycker 

kan förbättras i större utsträckning. 

 

Vi vill därför intervjua dig som har kunskap och erfarenhet som är värdefull för oss och 

för det arbete vi gör. Du som blivit tillfrågad är heltidsanställd, arbetar dagtid och har 

varit anställd en längre tid på arbetsplatsen. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och 

vara förlagd under arbetstid.  

 

Deltagandet bygger på frivillig medverkan och du kan därför avbryta intervjun när du 

vill eller hoppa över frågor utan att komma med någon förklaring till det. 

Ljudupptagning kommer att ske under intervjun för att vi ska kunna behandla och 

sammanställa informationen till vår kommande uppsats.  Ditt deltagande kommer att 

vara konfidentiellt och allt material kommer att behandlas så att inga enskilda individer 

kan komma att identifieras.  

 

Materialet kommer att sammanställas och användas till vårt examensarbete som vi 

skriver inom Personal och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

 

Om du är intresserad av att vara med i vår studie så hör av dig till oss för en 

tidsbokning. Sista dag för anmälan är tisdag 1 april men kontakta oss gärna så snart du 

kan via telefon eller mail.  

 Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss eller 

vår handledare för mer information.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar  

Linnéa Hansson ofk11lho@student.hig.se  072-704 27 84 

Amanda Rahlén  ofk11arn@student.hig.se  073-064 90 65 

 

Handledare:  

Eva Boman eva.boman@hig.se  026-64 81 63 

 

 

 

mailto:ofk11lho@student.hig.se
mailto:ofk11arn@student.hig.se
mailto:eva.boman@hig.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

 

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som telefonförsäljare? 

Hur är det att jobba som telefonförsäljare? 

 

Kompetens: 

Vad innebär kompetens på din arbetsplats? 

Upplever du att du har den kompetens som krävs för det här arbetet? – Varför/ Varför 

inte? 

Beskriv delar i arbetet som du upplever som för lätta? 

Vilka möjligheter finns det till utveckling av kompetens på din arbetsplats? 

 

Samhörighet: 

Vad innebär gemenskap på din arbetsplats? 

Hur ser du på gemenskap i förhållande till ditt arbete? 

Beskriv någon situation på din arbetsplats där du skulle vilja känna mer gemenskap? 

Vilka möjligheter finns det till att öka känslan av gemenskap på din arbetsplats? 

 

Autonomi: 

Vad innebär valmöjligheter på din arbetsplats? 

Beskriv arbetsuppgifter eller situationer på din arbetsplats som du själv kan styra över? 

Beskriv arbetsuppgifter eller situationer på din arbetsplats som du skulle vilja kunna 

styra mer själv över? 

Vad innebär det för dig att känna sig accepterad på din arbetsplats? 

Beskriva en situation då du känner dig pressad på din arbetsplats? 

Vad skulle bidra till att du skulle kunna påverka och styra mer över din arbetssituation? 

 

Avslutande fråga  

Om du får sammanfatta den här intervjun med att beskriva vad som motiverar dig mest 

med att gå till jobbet, vad skulle du säga då? 

 

Vill du tillägga något innan vi avslutar? 

Om jag upptäcker att jag har missat något, är det okej om jag återkommer till dig då?  

Tack så mycket för att du ställde upp, vi uppskattar verkligen att du tog dig tid.  
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