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Abstract

This paper in sociology is about the psychosocial work environment, primarily on the

substance job satisfaction and what it means to work in a customer service for a

telecommunications company. The purpose of this study is therefore to describe the

psychosocial work environment but also try to investigate what in this context that promotes

or prevents a good work environment.

The method of this study is based on semi-structured interviews with seven respondents. The

informant has been selected by e-mail and direct contact. The theoretical framework rests on

Bertil Gardell studies on job satisfaction and Karasek and Theorell Requirements-control-

support model that is about how the characteristics of work provide different conditions for

individuals' health.

The informants experienced their work situation-driven and controlled. These characteristics

of work result in that most respondents consider their work as stressful. The study also shows

that individuals have different views on how they experience their work; some of the

informants feel it's good to know exactly what is expected to of them while others feel it is

restrictive and isolating.

The overall picture of the informants' experience shows that it is important for an employer to

create a good job satisfaction in the workplace since it describes as what creates the

conditions for a good and healthy workplace. Although the informants have different

backgrounds, age and gender are their vision of what promotes a good job satisfaction equally

striking. The experience of having a good job satisfaction is described as the importance of

social support, having a good leader and the ability to influence and control their work

situation. These subjects can also prevent or obstruct the experience of good work satisfaction

if they are missing or existing but in a very small amount.

Keywords: Customer Service Employees, job satisfaction, psychosocial work environment



Sammanfattning

Denna uppsats i sociologi handlar om psykosocial arbetsmiljö och främst då om ämnet

arbetsglädje och hur medarbetare som arbetar i en kundtjänst upplever sin arbetssituation.

Syftet med denna studie är därför att beskriva den psykosociala arbetsmiljön vid en

kundtjänstmiljö vid ett av Sveriges största telekommunikationsföretag, men också försöka

beskriva vad i denna kontext som främjar eller hindrar en god arbetstrivsel.

Metoden för studien är baserad på semi-strukturerade intervjuer med sju informanter. Dessa

har valts genom kvoturval som skapade en lista för att lottas och sedan slutligen frågas vid

muntlig kontakt. Det teoretiska ramverket bygger på Bertil Gardells studier om

arbetstillfredsställelse, Karasek och Theorells Krav-kontroll-stöd modell som handlar om hur

olika egenskaper i arbetet ger olika förutsättningar för individens hälsa. Men också tankar

kring vad socialt stöd kan vara samt vad som beskriver en god ledare.

Resultatet visar att informanterna upplever sin arbetssituation som styrd och kontrollerad,

monotomt och isolerande och liten egenkontroll. Dessa egenskaper i arbetet beskrev också

kunna leda till att arbete upplevdes som stressigt medan en del av informanterna tyckte att det

styrda arbetet var bra då de exakt kunde förstå vad som förväntas av dem. Vad som främjar

eller motverkade arbetstrivsel upplevdes vara samma teman dessa teman är socialt stöd, en

god ledare, inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation.

Den övergripande bilden av informanternas erfarenheter visar att det är viktigt för en

arbetsgivare att skapa god trivsel på arbetsplatsen eftersom det beskrivs vara det som skapar

förutsättningar för en god och hälsosam arbetsplats. Trots att informanterna har olika

bakgrund, ålder och kön är deras vision av vad som främjar en god trivsel lika slående. De

teman som skapar arbetstrivsel såg informanterna även kunde hindra eller begränsa

upplevelsen av god arbetstrivsel om de saknades eller fanns men i en begränsad mängd.

Nyckelord: Kundtjänstmedarbetare, arbetstrivsel, psykosocial arbetsmiljö
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur är de flesta idag medvetna om, speciellt då detta

präglat stora delar av media under föregående år. Precis som ordet lågkonjunktur beskriver

kan vi i dagens samhälle se en period som präglats av allmän låg ekonomisk aktivitet, hög

arbetslöshet och låg inflation Nationalencyklopedin (2009). Det rådande läget i landet innebär

också att många företag, stora som små, tvingas till betydande nedskärningar för att klara sin

verksamhet. Dessa nedskärningar handlar om att minska sina utgifter och görs vanligen

genom en minskning av personalstyrkan, detta då denna post är bland de största utgifter som

ett företag har. Riskerna när företag fokuserar på att bli mer effektiva och fokus ligger på att

minska kostnaderna men ändå klara av liknade mängd arbete, fast med färre anställda, är att

det som på pappret visar sig mest lönsamt inte alls överensstämmer i verkligheten. Detta

fenomen beskrivs i boken Arbetsmiljö Zanderin red (1997). Där menar författaren Krister

Håkansson att när ett företag gör effektiviseringar influerat av taylorismen gör de detta genom

att försöka hitta optimerade sätt att snabbt utföra arbetsuppgifter på minsta tid och

konsekvensen blir lätt att de mänskliga faktorerna glöms bort, dessa som i sin tur kan leda till

andra ökade kostnader.

När företag minskar sin personal och effektiviserar sin organisation för att kunna bibehålla

eller till och med öka produktionen, ses det som viktigt att personalen trivs och är motiverade

inför förändringen detta för att kunna möta de ökade krav som de ställs inför. Peter Docherty

skriver i boken Människan i arbetslivet Lennerlöf red (1991 sid 202):

”Tillvaratagandet av mänskliga resurser kan kopplas direkt till målen med en positiv

arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö ska stödja och främja den enskildes hälsa, välbefinnande och

personliga utveckling”

Forskning visar att det är viktigt att fokusera på arbetsmiljö för att kunna ha en nöjd personal.

Att människor är motiverade har inte bara fördelen att de mår bättre utan har också

ekonomiska fördelar för företaget som i slutändan kan resultera i stora besparingar i form av

exempelvis mindre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning men kanske framförallt en större

produktionsvinst som ofta ligger till grund i en positiv attityd till arbetet. (Lennerlöf, 1991)
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Arbetsmiljö handlar i all enkelhet om förhållandena på en arbetsplats, i boken Det goda

arbetet – den goda stressen Eile (1997) beskriver författaren att det inte bara handlar om

föreskrifter, förordningar, eller om skadliga ljudnivåer på en arbetsplats utan det handlar

också om hur vi faktiskt trivs på vår arbetsplats. Arbetslivsforskning är ett ständigt aktuellt

ämne och har utvecklats ända sedan 1930-talet och området har därmed hunnit växa sig stort

och omfattande. Arbetsmarknaden är dock inte en fast form utan i ständig förändring både när

det gäller att nya typer av organisationer uppkommer men också att nya arbeten utvecklas

som svar på detta. Jag anser att studera hur människor har det på sin arbetsplats är högst

relevant med bakgrund till att om arbetet skall upplevas som en positiv effekt för människan

måste också arbetsmiljön erbjuda just detta. Lyckas arbetsgivaren skapa en god arbetsmiljö

får denne i retur tillbaka en ökad effektivitet och kvalité som gynnar både företaget,

medarbetaren själv samt den bransch dessa befinner sig i men i ett längre perspektiv också

samhället i stort.

1.2 Syfte

Min studie syftar till att beskriva hur de anställda i en arbetsgrupp vid en

kundtjänstverksamhet till ett av Sveriges största telekommunikationsföretag upplever sin

psykosociala arbetsmiljö. För att ge studien djupare förståelse vill jag undersöka ur ett

personalperspektiv inte bara då det gäller kundtjänstmedarbetarnas arbetssituation utan även

vad deras upplevelse av god arbetstrivsel är. Att undersöka arbetsmiljö ur ett psykosocialt

perspektiv innebär att titta på samspelet mellan individ och miljö, där individen påverkar

miljön och miljön i sin tur påverkar individen. Det beskrivs också att detta synsätt syftar till

att försöka förstå samt förklara samspelet mellan individers tankar, känslor, beteende och det

omgivna samhället vilket jag anser passar mina frågeställningar. (Angelöw, 2000).

1.3 Frågeställningar

 Hur upplever de anställda sin arbetssituation?

 Vad upplever informanterna främjar respektive motverkar en god arbetstrivsel?
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1.4 Avgränsningar

Min studie avser att beskriva hur den psykosociala arbetsmiljön vid en kundtjänstverksamhet

ser ut och då mer direkt vad som främjar respektive motverkar god arbetstrivsel. I och med

mitt syfte har jag aktivt valt att enbart fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. Jag är

medveten om att det finns fler faktorer än den psykosociala arbetsmiljön som påverkar

arbetstrivsel, exempelvis den fysiska arbetsmiljön (ljud, ljus, lokal), lön eller arbetsuppgifter

men väljer att inte lägga större vikt vid dessa. Jag har också valt att avgränsa studien till en

ort, företaget finns placerat runt om i hela Sverige men med bakgrund till den tidsram som

finns för denna studie kommer jag endast att genomföra intervjuerna vid ett kontor och

därmed kommer också resultatet att bli baserat på den kontext jag studerat. I och med att

studien utförs på denna specifika plats skall också resultatet och dess uttalanden läsas utifrån

detta.

1.5 Tidigare forskning

De tidiga studierna inom ämnet psykosocial arbetsmiljö kommer från Human Relations

rörelsen där Elton Mayo med sitt mest kända bidrag Hawthorne-studien påvisade att arbetare i

första hand inte motiveras av betalning eller fysiska arbetsvillkor utan att det snarare handlar

om psykiska behov där uppmärksamhet var en av de faktorer som visade sig påverka hur

människor presterade i arbetet. Human relationsskolan och den beteendevetenskapliga skolan

ändrade därmed synen på vad som påverkar en produktion i ett arbete från att människan sågs

som ett verktyg till för att styra en maskin till att ses som en social, kännande individ som kan

påverka sin omgivning. (Wadell & Larsson, 1998, kap 5)

Vidare finns det också en känd forskare vid namn Abraham Maslow som på 1950-talet

presenterade en motivationsteori som kallas för behovstrappan, och handlar om människans

olika behov och hur dessa kan appliceras i olika sammanhang bland annat i arbetslivet. Själva

slutsatsen av hans studier var att behovstrappan antog att först när de fysiologiska kraven var

fastställda kan individen gå vidare och försöka kunna tillfredställa högre behov. Behoven

ordnade han i fem nivåer i form av en trappa. Första steget handlade om fysiologiska behov

(äta, sova) andra steget om trygghetsbehov. Tredje om att kunna känna gemenskaps- och

tillgivenhetsbehov, fjärde steget om behov av uppskattning och det slutgiltiga stegen såg

Maslow var behov av självförverkligande. (Nationalencyklopedin, 2009)
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Dessa studier är i sig intressanta och har tillsammans influerat andra forskare kring den tiden

till vidare studier kring ämnet arbetsmiljö och som sagt själva ämnet arbetsmiljö är vitt forskat

om. Utgångspunkten i mitt arbete handlar om arbetstrivsel och där finns en forskare vid namn

Bertil Gardell som genomförd två kvantitativa studier vid en industrimiljö om just ämnet

arbetstrivsel. Denna forskare ser jag som väl lämpad för att använda mig av i min studie då

han mer precist talar om just arbetstrivsel.

Min studie genomförs på ett kvalitativt sätt i en kundtjänstmiljö med inriktning på service till

ett företagets privata kunder och fokuset i studien handlar om hur kundtjänstmedarbetarna

upplever sin arbetssituation samt vad i denna kontext som främjar respektive motverkar god

arbetstrivsel och någon sådan studie har jag inte hittat. Däremot finns det studier som tittar på

psykosocial arbetsmiljö i callcenter miljöer, men då kundtjänstmiljön skiljer sig från ett

callcenter samt att min studie är direkt inriktad mot arbetstrivsel ser jag att min studie är

intressant att genomföra. Under arbetets gång då jag kommit igång och träffat min handledare

fann jag en nyskriven uppsats, genomförd vid Lunds Universitet, som behandlar ämnet

arbetstrivsel. Där har forskaren studerat arbetstrivsel men då med inriktning på en arbetsplats

som är ett boende för autistiska barn där de anställda arbetar under en stor psykisk press.

Fokus för den studien ligger på arbetstrivsel kontra den enorma psykiska pressen som arbetet

innebär, exempelvis hur vårdpersonalen hanterar att ständigt hjälpa människor som ofta är i

stort behov av stöd och hjälp. Min studie kommer att genomföras i en helt annan kontext med

ett annat fokus där de anställda har helt andra arbetsuppgifter och verkar i helt annan typ av

bransch. Eftersom arbetsmiljöerna skiljer sig vitt åt och det är två helt olika yrken som

studeras ser jag att nyttan i min studie fortfarande är relevant och intressant att studera.

1.6 Disposition

Kapitel ett börjar med inledning för att ge läsaren en introduktion till min studie och vad den

syftar att beskriva. Här finner frågeställningar, avgränsningar, ett kort avsnitt om tidigare

forskning inom ämnet och dispositionen som beskriver studiens olika kapitel. Kapitel två

handlar om metoden som denna studie genomförts med och beskriver urvalet,

tillvägagångssättet vilka teoretiskutgångspunkter som finns, hantering av material, etiska

funderingar, validitet samt reliabilitet. Kapitel tre ger en kort introduktion till

arbetsbeskrivningen till arbetet kundtjänstmedarbetare samt hur arbetsplatsen ser ut detta för

att ge läsaren en bild om vilken typ av arbete studien tittar på. Kapitel fyra handlar om den

teori som studien vilar på och då främst Bertil Gardells studie om den demokratiska
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arbetsplatsen samt Karaseks krav-kontroll-stöd modell. Där finner läsaren även ett

kompletterande avsnitt om socialt stöd, då Karaseks modell först handlade om krav och

kontroll, samt ett kompletterande avsnitt om vad som beskrivs som den goda ledaren.

Kapitel fem redovisar de empiriska resultat som framkommit vid intervjuerna med

förklarande citat och beskrivande text för att sedan komma till kapitel sex som ger en

diskussion av studien som kopplar samman frågeställningar, syfte, teori och empiri. Slutligen

finner läsaren en redovisad referenslista och två bifogade intervjuguider som användes vid

intervjutillfällena.
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2. Metod

Utifrån mitt syfte har jag använt mig av en kvalitativ metod. Som författarna till boken

Qualitative Data Analysis Miles & Huberman (1994) beskriver innebär att arbeta med

kvalitativ metod att den som driver studien försöker genom sitt material söker att finna

kategorier, beskrivningar eller modeller som beskriver fenomen som finns i vår omvärld.

Detta kan också beskrivas som att studien syftar att beskriva egenskaperna hos något eller hur

något är beskaffat. Att använda sig av en kvalitativ metod för att analysera ett fenomen

innebär att studien drivs i det syfte att studenten är intresserad av upplevelsen av en helhet i

den kontext som fenomenet befinner sig i. I och med att min studie handlar om att

upplevelsen av informanternas arbetssituation och vad som främjar respektive motverkar en

god arbetstrivsel anser jag att kvalitativ metod är en passande metod att angripa ämnet med.

2.1 Tillvägagångssätt

Inför denna uppsats ville jag skriva om arbetsmiljö då jag själv tycker att den delen inom

arbetslivet är mycket intressant. Efter att jag gjort bakgrundsläsning inom ämnet psykosocial

arbetsmiljö kom jag i kontakt med ordet arbetstrivsel och detta fångade genast mitt intresse.

Böcker som jag använde under denna tid hittades via biblioteket på Luleå Tekniska

Universitet och sökord som användes var: psykosocial arbetsmiljö, sociologi och arbetstrivsel.

När jag hade en idé om vad jag ville göra min uppsats om tog jag via mitt kontaktnät kontakt

med ledaren på min arbetsplats för att se om det fanns en möjlighet att få skriva en c-uppsats

via dem. Han rekommenderade mig vidare inom företaget till några namn som skulle kunna

vara intresserade av det jag ville undersöka, dessa tog jag kontakt med via e-post. Efter en

initial kontakt e-postade jag mitt PM till en regionchef för företaget samt bifogade syfte och

frågeställningar. Regionchefen var intresserad av både ämnet jag valt men också tanken till

genomförandet av uppsatsen. Därmed ser jag att den plats jag valt att genomföra min studie

på skett ur ett bekvämlighetsperspektiv.

Min egen förförståelse för kundtjänstmiljön är stor då jag själv arbetar inom den typen av

miljö dock är varken företaget eller jag själv av uppfattningen av att det skulle utgöra något

hinder för studien utan snarare tvärtom. Likväl finns det dock en risk att mina egna

värderingar färgar resultatet, detta är något som jag själv kommer att hålla i åtanke genom

hela min studie.
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2.2 Urval

När jag fått klartecken från arbetsplatsen att jag fick genomföra min studie där samt vilket

kontor detta skulle bli vid resulterade i att studien genomfördes vid ett lokalt företag på orten

som bedriver kundtjänstverksamhet vid ett flertal kontor runt om i Sverige.

Miles & Huberman (1994) beskriver att med små urval i en kvalitativ studie finns riskerna för

att urvalet kan bli ensidigt, detta hade jag i åtanke då jag endast valt att intervjua personer från

ett kontor. Risken kan bli att min studie får en lokal prägel och även detta tas i hänsyn genom

hela studien, fördelen är att jag i denna studie inte syftar till att generalisera alla

kundtjänstmiljöer hos detta företag utan jag vill titta på upplevelsen av god arbetstrivsel i

denna kontext. De urvalskriterier jag ställde upp inför intervjuerna upp var att informanterna

skulle ha sin huvudsyssla i kundtjänst, samt att jag ville att de skulle ha varit anställda vid

företaget mer än sex månader, vilket beskrivs som ett kvoturval enligt Per Esiasson mfl

Metodikpraktikan (2009) Orsaken till att jag valt att ställa upp dessa kriterier för intervjuer är

att de är direkt väsentliga för studiens syfte. Om jag vill titta på hur informanterna upplever

sin arbetsroll är det också viktigt att de faktiskt har liknande arbetsuppgifter. Orsaken till att

jag valde att de skulle ha arbetet i minst sex månader var för att de ska ha hunnit få en

uppfattning om jobbet och därmed också kunna ge deras upplevelse av vad som främjar

respektive motverkar en god arbetstrivsel.

Sammanlagt består det empiriska materialet av sju semistrukturerade intervjuer och är med

gjorda med sex kundtjänstmedarbetare och en facklig representant. Informanterna är mellan

27 och 53 år, spridningen av åldern av mina informanter ser bra ut och detta ser jag som en

fördel då det motsvarar den naturliga spridningen som finns på arbetsplatsen.

2.3 Material och Intervjuförfarande

Det empiriska materialet består som nämt innan av sju semistrukturerade intervjuer. Som

beskrivs i boken Metodpraktikan Esaiasson mfl (2009) är intervjuer ett passande metodval när

syftet med studien är att försöka förstå hur människor själva uppfattar sin värld. Jag är

intresserad av hur informanterna upplever sin arbetssituation och då faller det sig naturligt att

använda öppna intervjuer. De teman som jag använde mig av är möjligheter till kontroll,

social kontakt, arbetstrivsel, beskrivning av arbetssituationen och utifrån dessa hade jag innan

intervjuerna skapat öppna underfrågor. De teman som intervjuguiden är byggda på är

baserade på först och främst mitt syfte men relaterade till aktuella teoretiska ramverk.
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Min tanke med att ha teman och förberedda öppna frågor var både att säkerställa att

intervjuerna skulle beröra mitt syfte men också för att kunna känna säkerhet i att

informanterna själv skulle kunna tala öppet om de ämnen jag tog upp. Fördelen var också att

jag kunde få samma typ av inledning på intervjuerna och sedan kunde den fortlöpa alltefter

som vad informanten berättade. Orsaken till att jag inte hade fler teman och underfrågor än

vad intervjuguiden visar var för att intervjuerna inte skulle dra ut på tiden, då

kundtjänstmedarbetare jobbar efter ett precist schema gav kortare intervjutid fördelen att fler

informanter kunde ställa upp samt att det gav tid till att samtala efter att intervjuerna var

avslutade, om eventuella funderingar eller frågor som informanterna hade fått. Intervjuernas

längd varierade mellan 20-45 minuter.

Den första intervjun genomfördes med en facklig representant som jobbar med

arbetsmiljöfrågor för arbetsplatsen. Detta för att öka förståelsen för den arbetsmiljö jag vill

studera men den gav mig samtidigt en djupare förståelse för hur företaget jobbar med

psykosocial arbetsmiljö idag. Intervjun med den fackliga representanten gav mig också frågor

och funderingar som jag sedan kunde ta vidare och använda mig av i intervjuerna med

kundtjänstmedarbetarna. Tillvägagångssättet att välja ut kundtjänstmedarbetare till de andra

sex intervjuerna skedde genom att jag först skickade ut e-post till alla handläggare på

arbetsplatsen för att berätta om min studie samt att jag skulle lotta ut ett antal handläggare

som jag sedan skulle kontakta för att höra om intresse fanns att delta i min studie. När jag

kommit till den punk att jag lottat namnen tog jag kontakt med dessa utvalda. Alla kontakter

skedde personligen där jag informerade vidare om min studie, vissa av dessa tackade ja och

några tackade nej. Som tur var hade jag lottat ut fler namn än jag tänkt genomföra intervjuer

och därmed kunde jag använda dessa reservnamn och på det sättet fick jag sex informanter

som ville delta. Innan intervjun startade har jag informerat informanterna om det är ett

frivilligt deltagande och att de kommer att vara anonyma. Intervjuerna skedde i arbetsgivarens

lokal på medarbetarnas arbetstid. I efterhand ser jag att skulle jag fått chansen att göra om

intervjutillfällena är det detta som jag skulle gjort annorlunda och inte genomföra intervjun på

arbetstid. Det finns en risk i detta då informanterna kanske inte känner sig lika öppna som om

intervjun genomförts på ett annat ställe. Dock ansåg jag att det var större chans att få fler

informanter att ställa upp på intervju om denne skulle ske på arbetstid. För att motverka detta

hade tillgång att boka ett enskilt grupprum där intervjuerna genomfördes med endast mig och

informanten närvarande avskilt från gruppen där informanten jobbar vilket jag hoppas gett
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informanterna känslan av enskildhet och detta i sin tur kunde medverka till att de kände att de

kunde tala öppet.

Sex av intervjuerna bandades och en genomfördes med noteringar då en informant inte ville

spelas in. Orsaken till att jag ville banda samtalen var för att minimera att analysprocessen

skulle påverkas av missuppfattningar och finns de inspelade för mig att lyssna på säkerställer

det äktheten i mitt material. Det finns ytterligare en fördel och det är att bandingen har gett

mig chansen att använda citat i min uppsats. Under intervjutillfället har jag också ställt

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden om det är något som jag upplevt som oklart,

detta för att undvika missuppfattningar. I slutändan av intervjutillfället har jag också

säkerställt med informanten om tillåtelse att återkomma till dem om det är något jag skulle

behöva klargöra eller ytterligare fråga om.

2.4 Behandling av empiriskt material

Efter att jag genomfört intervjuerna, lyssnade jag noga igenom dessa samt transkriberade dem

på dator. Vid transkriberingen plockades alla personuppgifter bort såsom namn, ålder eller

annan information som skulle kunna spåras tillbaka till informanten. Den intervju som inte

bandats satte jag mig direkt ned efter intervjutillfället och renskrev de kommentarer jag fått

vid intervjutillfället men också det som kommit till tanke under intervjun. Även denna

renskrevs vid senare tillfälle på dator för att få det materialet likt de andra intervjuerna. När

jag sedan arbetat med det empiriska materialet har jag läst de transkriberade intervjuerna ett

antal gånger och under tiden noterat i marginalerna vad som utmärkt sig i respektive intervju.

Efter att ha läst intervjuerna gång på gång började materialet kännas mättat, det vill säga att

ämnen inte längre stack ut och gjorde sig uppmärksammande, då satte jag mig ned och skrev

alla de kommentarer som jag gjort i marginalerna på intervjupapprena och fick mina

slutgiltiga teman. Eller som beskrivs i boken Qualitative data analysis Miles och Huberman

(1994) att hitta teman och se dem i sitt sammanhang innebär att faktiskt analysera sitt

material. I och med att teman skapas ur meningar och sammanhang är det viktigt att förstå och

se dem på det sättet. För det är inte själva ordet som temat skapar som forskaren i sig är ute

efter att utan det är meningen som ordet skapas i som är intressant. Detta då det är den

meningen som tillsammans med andra skapar ett sätt att förklara det som en studie syftar att

undersöka.
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Fördelen som Miles och Huberman (1994) påpekar är att det är lätt att intervjuerna beskriver

många intressanta ämnen i sig och det är lätt att förlora sig i alla dessa ämnen. Att skriva i

marginalerna underlättar denna process och jag upplever att det gav mig en överblick på de

teman som uppkom samtidigt som mina egna idéer och tankar inte försvann på vägen och

sedan när jag sammanställde alla teman kunde jag relatera de som var intressanta för det syfte

som studien drivs med.

2.5 Teoretiska utgångspunkter

I min teoretiska utgångspunkt har jag främst använd mig av socialpsykologen Bertil Gardell

som genomfört två större studier som handlat om just arbetstrivsel och demokratiska

arbetsplatser. Sedan har jag också använd mig av boken Healthy Work- Stress, productivity

and reconstruction of working life (1990) skriven av Robert Karasek och Töres Theorell . Den

beskriver krav-kontroll modellen vilken också blivit vidareutvecklad till att idag innefatta

socialt stöd (krav-kontroll-stöd) och även denna används i min studie. Förutom dessa teorier

används två kompletterande studier kring socialt stöd samt beskrivande kring vad som kan

känneteckna en god ledare. Det är dessa teorier som intervjuguiden baserar på och

slutsatserna för min studie kommer därmed ha sin utgångspunkt i främsta Bertil Gardell

arbeten och Karasek krav-kontroll-stöd modell.

2.6 Etiska funderingar

En vetenskaplig studie styrs mer eller mindre av tvingande regler om hur studien skall

genomföras, dock är det ändå forskarens eller den som genomför studien egna etiska

ställningstagande som utgör grunden för forskningsetiken. Forskningsetik handlar om att

studien genomsyras av god kvalité och att alla resultat och metoder som används redovisas

(www.codex.vr.se) Min tanke med denna studie är att beskriva mina informanters egna

upplevelser och på det sättet skapa en rättvis bild av deras upplevelser. Studien har utgått från

fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet ställer upp för att studier skall kunna stå för de

etiska kraven. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. (www.codex.vr.se)

”Informationskravet” är uppfyllt i och med att jag i första steget tog kontakt med företaget jag

ville genomföra studien hos och skickade iväg ett PM där jag beskrev min studie med syfte

och frågeställningar. För att säkerställa att informanterna fått den information som de behöver

har jag innan intervjuerna skickat ut ett brev till alla potentiella informanter om studiens syfte
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och att deltagande är frivilligt samt att de har full rätt till att avbryta sitt deltagande när helst

de vill. Denna information gavs även muntligen vid förfrågningen om de ville ställa upp på en

intervju och vid själva intervjutillfället för att säkerställa utifall någon av individerna antingen

hade ångrat sin medverkan eller hade missat någon av de ovanstående tillfällena att få denna

information.

”Samtyckeskravet” handlar om att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma

över sin medverkan. (www.codex.vr.se) Informanterna vid min studie har fått denna

information vid flertalet tillfällen samt fått bestämma över hur de vill att deras medverkan ska

se ut. Exempel på detta är att förfrågan om intervju och själva intervjutillfället har skett vid

olika tillfällen och då ser jag att informanterna ska ha hunnit fundera över sitt deltagande.

Andra exempel är att intervjuerna har skett på olika dagar och tider utifrån vad som passat

informanterna samt möjligheten till att välja om de vill bandas eller inte.

”Konfidentialitetskravet” har tillgodosetts genom att bibehålla anonymiteten hos

informanterna. Vid transkribering har alla personuppgifter, namn, ålder eller personliga

ämnen eller saker som skulle kunna relateras tillbaka till någon av informanterna tagits bort

eller ändrats. Materialet som framkommit från intervjuerna har lyssnats av och transkriberats

för att sedan förstöras, slutprodukten har jag sedan förvarat på sådant sätt att endast jag

kommer åt dessa och på det sättet bibehållit anonymiteten och därmed också uppfyllt

”nyttjandekravet” som handlar om att säkerställa att insamlade uppgifter endast får användas

för forskningsändamål vilket också framkommit till informanterna genom informationen vad

min studie syftar till och att intervjuerna skall användas i det ändamålet. (www.codex.vr.se)

2.7 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument och

eftersom forskaren själv ofta skapar de mätinstrument som används i studier exempelvis

intervjuguider föreligger risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg. Ejvegård (2003)

Utmaningen är att om någon skulle vilja genomföra samma studie under liknande kontext

skall detta vara möjligt och denne skall få liknande resultat som mina. En åtgärd jag gjort för

att försöka minimera chansen till missförstånd är att jag genomfört en testintervju med en

bekant för att se att mina frågor är enkla att förstå och att de inte går in i varandra.
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Ejvegård (2003) beskriver att det finns sätt att säkerställa reliabiliteten i ett material och ett av

dessa kallar han för halveringsmetoden där svar från intervjuer delas upp i två halvor och

jämförs med varandra, ju mindre avvikelse som finns desto bättre anses tillförlitligheten vara.

I mina intervjuer ser jag att i de teman som informanterna talar om finns det olika åsikter om

själva ämnet men trots det är det samma ämnen som informanterna talar om, vilket ger en röd

tråd i materialet och även detta ser jag visar på materialets äkthet.

2.8 Validitet

Validitet innebär att kunna säkerställa att studien mäter det som den ska mäta Ejvegård

(2003). För att kunna säkerställa detta har jag skapat en egen intervjuguide som mina

intervjuer sedan utgått från. Denna intervjuguide är baserad på teman som skapats från den

teoretiska utgångspunkten som är aktuella för mitt syfte. Jag har använt begrepp från teorin

och omvandlat dessa till frågor och underfrågor och kunde på det sättet säkerställa att

frågorna berörde det som jag syftade att undersöka. Att intervjuguiden är skapad utifrån ett

teoretiskt ramverk ser jag också är ett sätt att stärka att studien mäter det den ska. Jag anser

också att intervjuer har varit ett bra tillvägagångssätt för att undersöka mitt syfte och en fördel

med en förberedd intervjuguide är att alla intervjuer har startat på samma sätt, med samma

information och sedan har informanten själv kan tala öppet om de frågor jag ställt och

beroende på de svar som informanten gett har jag kunnat bygga vidare. Detta gav mig en

trygghet i min roll som intervjuare och intervjuguiden har varit en god hjälp för mig för att få

en sorts struktur på förfarandet.
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3. Kundtjänsten

3.1 Arbetsbeskrivning

För att lättare kunna förstå arbetssituationen som kundtjänstmedarbetare i perspektiv till min

studie har jag valt att presentera den arbetsbeskrivning som medarbetarna har till sitt arbete

samt hur deras arbetsplats ser ut idag. Detta ser jag ger en bild av den kontext som studien har

gjort sin undersökning via.

Att arbeta som kundtjänstmedarbetare handlar främst om att ge service till företagets kunder

då det är dit som kunderna kontaktar företaget vid frågor och funderingar. En

kundtjänstmedarbetare jobbar med att besvara inkommande telefonsamtal, fax och e-post från

olika kunder. Arbetet handlar om att ge support, hjälp, ta emot felanmälningar, arbeta med

administrativ service samt genomföra merförsäljning av företagets produkter. Arbetet handlar

också om att kunna beskriva och sälja företagets produkter och visa på tjänsters fördelar.

Uppgiften ses också vara att kunna etablera goda kundkontakter och ge support, information,

rådgivning och service. Rollen kan också innebära vissa typer av reklamationer.

För att passa in i rollen skall personen också ha en utbildning som lägst är

gymnasiekompetens på tre år eller motsvarande utbildning som kan ses som likvärdig.

Medarbetarna skall också gärna ha tidigare erfarenhet av liknande arbete. Datorvana är ett

krav då det främsta arbetsverktyget är en dator och en telefon, som styrs via datorn. Som

person ser arbetsgivaren att kundtjänstmedarbetare skall vara positiva, ha en stor känsla för

service, vilja skapa goda relationer och tycka om att möta kunder i deras vardag samt en stor

känsla för att kunna lösa olika problem. Att vara kundtjänstmedarbetare innebär också att

inneha en god förmåga att kunna informera företagets kunder med hjälp av olika stödsystem

samt trivas med att arbeta i ett högt tempo. Kundtjänsten har öppet alla årets dagar mellan

klockan 8 till 21 vilket betyder att en kundtjänstmedarbetare jobbar alla veckans dagar efter

ett i förlagt schema. (Arbetsbeskrivning Kundtjänstmedarbetare, 2010)

3.2 Arbetsplatsen

Kundtjänsten som ligger till grund för denna studie är förlagd i ett våningshus som företaget

innehar och där företagets anställda jobbar. Det finns olika våningar i huset och på varje

våning sitter olika delar av företaget. På den våning informanterna som ligger till grund för

det empiriska materialet sitter är det ett typiskt kontorslandskap med öppna ytor och långa
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korridorer. Själva arbetsplatsen där informanterna utför sitt arbete är förlagd till att de sitter

vid varsin arbetsstation i grupper om fyra, vilket bildar något som kallas för fyrklövrar.

Mellan dessa platser finns det skärmar som isolerar både ljud som kommer från när de talar

med kunder men detta ger också uppfattningen av en egen arbetsplats mitt bland alla andra.

Redskapet som kundtjänstmedarbetarna jobbar med är främst dator och telefon men de tar

även emot sina kunder via ingångar såsom fax eller e-post.

På våningen sitter kundtjänstmedarbetarna i två ungefär lika stora grupper. De innehar

ungefär samma arbetsuppgifter och storleken på grupperna är mellan cirka 18 till 20 personer.

Var grupperna har en ledare som också sitter gemensamt tillsammans med gruppen. Åldern på

grupperna varierar från tidig 20 års ålder och uppåt. Fördelningen över arbetsplatsen är till

större del kvinnor men även män finns representerade på arbetsplatsen.
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4. Teoretisk Utgångspunkt

4.1 Definition av arbetsglädje

Bertil Gardell, författare till boken Arbetsinnehåll och livskvalité (1997), har utifrån sina

studier inom arbetslivsforskning kommit att behandla området arbetsmiljö och närmare

bestämt arbetsglädje som kan beskrivas med vad som påverkar hur en individ mår och

presterar på arbetet. Det finns ingen klar definition på ordet men Gardell har definierat

förutsättningarna för arbetsglädje till att främjas av dessa faktorer:

 Möjligheterna till inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation

 Möjligheterna att uppleva sin arbetsinsats som meningsfull och angelägen

 Möjligheterna att i arbetet ha kontakt och gemenskap med andra människor

Bertil Gardell (1997) ser också att egenskaper på arbetsplatsen både kan främja men också

motverka arbetsglädje. Dessa handlar såväl om egenskaper i själva arbetet, arbetsuppdelning

på arbetsplatsen, om lönen men även om arbetsledares påverkan.

4.2 Definition av psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar i sin enkelhet om förhållandena på en arbetsplats, i boken Det goda

arbetet – den goda stressen Eile (1997) beskriver författaren att arbetsmiljö inte bara handlar

om föreskrifter, förordningar, eller om skadliga ljudnivåer utan faktiskt också handlar om hur

människor trivs på sin arbetsplats. Studier inom området visar att det är av vikt att inte bara ta

hand om de fysiska aspekterna av en arbetsplats utan såväl de psykiska, sociala och

organisatoriska förhållandena i och med att de spelar in i hur god arbetsmiljö en arbetsplats

har. Den rådande arbetsmiljölagen som kom ut 1977 speglar just detta, där den beskriver att

den officiella målsättningen skall vara att miljön skall anpassas till människans förutsättningar

i fysiskt och psykiskt avseende samt vara tillfredställande med hänsyn till den sociala och

tekniska utvecklingen. (Sveriges Lagar, Arbetsmiljölagen 2 kap Arbetsmiljöns beskaffenhet,

2009)

Psykosocial arbetsmiljö handlar alltså om förhållandena mellan individ och dess arbetsmiljö,

om hur individer uppfattar och reagerar på olika förhållanden på sin arbetsplats. Inom det

psykosociala arbetsmiljösynsättet ser de att det är den upplevda verkligheten snarare än den

fysiska som är intressant och i den upplevda verkligheten finns en helt annan rymd som är
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fylld av psykiska och sociala faktorer, såväl som interaktionen människor emellan.

(Arbetsmiljö, red Zanderin, 1997)

4.3 Definition av effektivitet

Boken ”Arbetsmiljö en dold resurs” skriven av Birgitta Wadell och Bertil Larsson (1998),

beskriver hur den ekonomiska utvecklingen i västvärlden har gått från jordbrukssamhälle via

industrisamhälle till att idag i stor utsträckning handla om tjänsteproducerande ekonomi. I och

med detta är själva ordet effektivitet svårt att ge en klar beskrivning på då det är ett stort

begrepp inom många områden. Själva ordet effektivitet avser i ekonomiska sammanhang

förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat och enkelt uttryckt

det som innebär den största möjliga samhällsnyttan. (Nationalencyklopedin) Insatserna kan

vara produktionsfaktorer som arbete eller resultat som varor eller tjänster vilka kan användas i

produktion eller konsumeras.

Effektivitet är som sagt ett vitt begrepp men i denna studie handlar effektivitet om att

maximera ett företags produktion för att kunna få ut maximala vinsten. Effektivitet kan

därmed beskriva som den insats (arbete) som människor gör vid ett arbete kontra det resultat

(vinst) som ett företag gör. (Wadell B & Larsson B, 1998)

4.4 Definition av stress

Ordet stress är idag ett begrepp som används för många olika företeelser exempelvis hög

arbetsbelastning, personer som känner tidsbrist och jäkt eller andra former. Detta visar att det

finns många olika former som stress kan uppkomma genom och all stress behöver inte vara

negativ utan kan vara positiv. Positiv stress är sådan som motiverar människor och hjälper

dessa att nå mål medan negativ stress uppkommer när vi inte har kontroll eller inflytande i ett

visst område och det är den sortens stress som om den finns under lång tid är skadlig.

Personer som är utsatta för dåligt psykosocial miljö med inslag av kraftig stress är oftare sjuka

med besvär som värk, problem med mage, huvud och hjärta. Negativ stress definieras som

den fysiologiska påfrestning individen utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer

överrens med vad denne förmår och kan. (Negativ stress och ohälsa, Statistiska Centralbyrån,

2001)
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4.5 Den demokratiska arbetsplatsen

Bertil Gardell var en arbetspsykolog som studerade psykosocial arbetsmiljö och

medbestämmande i arbetslivet. Studien resulterade i boken Arbetsinnehåll och livskvalité

Gardell (1997) som handlar om att beskriva hur stora inskränkningar i människors arbetsliv

inom industrin bidrar till låg arbetsglädje och små förutsättningar att utveckla ett yrkesmässigt

ansvar. Studien vilar på idén om att varje individ har rätt att känna arbetsglädje på sin

arbetsplats och därmed har Gardell i sin studie utgått från en modell som bygger på

människans behov och anspråk. Modellen visar på att det inte enbart finns skillnader emellan

invidiver utan även likheter, likheter som arbetsplatsen bör syfta att tillgodose för större

grupper av arbetstagare i vårt land.

Industriellt arbete är vanligen högst uppdelat, där arbetsuppgifter är toppstyrda och

förenklade. Att arbetsuppgifterna ser ut på följande sätt är ett led i den rationalisering som

industriellt arbete genomgått för att maximera effektiviteten i ett företag. Gardell menar att

arbeta på ett sådant sätt leder vanligen till att arbetet nedvärderas hos arbetstagarna till att det

enda personerna egentligen kräver av sitt arbete är att det skall ge en god inkomst samt att det

ska ske under trygga former. Arbetet kommer inte till att främja individens fulla potential,

eller som Gardell själv skriver på sidan 16 i boken Arbetsglädje och livskvalité:

”[…]det blir endast ett medel för att skapa resurser för behovstillfredsställelse utanför

arbetet, på fritiden, främst genom olika former av konsumtion. Arbetet i sig självt upplevs som

i grunden ointressant.”

I detta ser författaren en konflikt mellan produktionens effektivitetsmål och människors rätt

att uppleva glädje och mening i sitt arbete. Vad är det då som sker när människor befinner sig

i en miljö som är inskränkande, där arbetstagarna har mindre inflytande och kontroll över sitt

arbete? Gardells studie visar på att individer som har ett sådant yrke ofta riskerar att uppleva

sitt arbete som monotomt, stressande och isolerande. Människor är olika och har olika smak

och tycke i vad som gör att de trivs på en arbetsplats. Men ett yrke som har dessa egenskaper

riskerar överlag att få personal som i större utsträckning har en låg arbetsglädje. Dessa resultat

gäller över ålder och kön även om den yngre generationen påvisar mest kritik mot de ensidiga

och maskinstyrda arbetsuppgifterna. Studien belyser också lönens påverkan för arbetsglädje

och resultaten visar på att lön inte är avgörande utan att personer ser hellre att de har ett

intressant jobb med större påverkan där de nyttjar hela sin resurs jämfört med ett jobb som ger
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bra betalt men då är mer inskränkt. Härmed ser Gardell att upplevelsen monotoni och hur ens

attityd är påverkas av hur arbetet är utformat och inte av storleken på inkomsten, därmed är

det inte sagt att lönens storlek inte har betydelse för arbetet däremot menar Gardell att det inte

är helt självklart att relatera skillnader i arbetsglädje till vilken inkomst en individ har.

Ytterligare en påverkan i hur en person upplever sin situation hänger mycket samman med

vilken typ av ledning denne arbetar under. Här presenterar Gardell sitt uttryck den

demokratiske ledaren. Hans studie visar på att hur en ledare agerar har stor inverkan på

upplevelsen av arbetsglädje hos arbetaren oberoende av arbetets art och innehåll. Den

demokratiske ledaren kännetecknas av en person som har god kontakt mellan sig och sina

underställda, visar förtroende och främjar synpunkter och analysering från sin personal av

beslut som skall tas som rör dessa. En ledare med dessa egenskaper främjar arbetsglädje och

kan till och med påverka individen till att upplevelsen av monotoni och stress avtar markant i

jobb som i vanliga fall främjar detta. Med detta menar Gardell att ledaren i en organisation har

stor påverkan i hur personalen mår.

Låg arbetsglädje är vanligt då kraven på lönsamhet ger inskränkningar i livskvalité för

människor. Att detta omedelbart leder till stress och ohälsa är inte klarlagt men mycket tyder

på att låg kontroll över sitt arbete, ensidiga krav på individen och en social isolering fungerar

som genuina stressfaktorer för människan. Dessa kan i sin tur leda till både psykisk och fysisk

ohälsa. Gardell menar att det är högst viktigt att i sitt yrke känna en meningsfullhet och en

social gemenskap både till arbetsplatsens mål såväl som till den fysiska platsen och därmed

bör det inom psykosocial arbetsmiljöarbete vara centralt att jobba för att främja en god

arbetsglädje, eller som författaren själv skriver det på sidan 21 i Arbetsinnehåll och

Livskvalité 1977, sidan 21:

”[…]Ju mer arbetet möjliggör självbestämmande och ju mer allsidiga krav som ställs på

individens intellektuella, sociala och manuella resurser desto bättre är förutsättningarna för

att uppleva glädja och mening i sitt arbete”

Detta är utgångspunkten för den demokratiska arbetsplatsen där individen främjas och arbetet

ger förutsättningar för inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation. Individen ges

också möjlighet till att känna sitt arbete som meningsfullt och angeläget samt att utrymmet för

social kontakt och gemenskap är där. Gardell menar på att värdet i att utforma en arbetsplats



och en yrkesroll utifrån dessa kriterier inte bara gynnar individen utan också samhället i stort

då motsatsen av en högpresterande produktionsnivå vanligen leder till förslitning av

arbetskrav, en högre andel olyckor och kostnader som företaget i sig inte har inräknade i sina

direkta ekonomiska beräkningar utan istället får bäras av individen själv och även samhället i

form av åtgärder som kommer av den ohälsa som en odemokratisk

till.

4.6 Karaseks Krav-kontroll-

Sambanden mellan förhållanden i arbetslivet och olika uttryck för ohälsa har ägnats stor

uppmärksamhet i arbetslivsforskning. Ett stort område

mellan välmående och arbetstagarens möjlighet till inflytande och egenkontroll. Grunden till

denna forskning kom redan på 1960

Simonsson och Holmer (2006)

En modell som haft stor påverkan i svenskt arbetsliv är krav

som reslutat efter studier av först Karasek och sedan genom vidare forskning genomförd av

Johnson & Hall men också Johnson, Hall och Theorell där modellen även kom att innefatta

socialt stöd . Dessa studier resulterade i en modell som

följande:
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Syftet med modellen är att synligöra hur individens psykiska status kan formas av olika

kombinationer av arbetskrav och handlingsutrymme samt att den visar på olika dimensioner i

arbetslivet. Det ena är arbetets krav och det andra är utsträckningen av krav över individens

egen arbetssituation. I krav-kontroll-stöd modellen tänker forskaren på krav i arbetet som hur

hårt en person jobbar för att ens arbete skall bli utfört men också efter senare forskning hur

motstridiga krav som en person kan uppleva i sitt yrke eller hur rollkonflikter kan uppstå

påverkar definitionen för hur individen upplever kraven i sin arbetssituation. Med kontroll

menar de det beslutsutrymme som består i friheten att kunna fatta sina egna beslut,

möjligheten till att utvecklas och vara kreativ i sin arbetsroll. Den tredje dimensionen socialt

stöd kan liknas med praktiskt och känslomässigt stöd från ledare och kamrater på

arbetsplatsen. Dessa dimensioner ses ge en direkt påverkan till vilken grad en individ psykisk

status kan påverkas i arbetslivet och brukar därmed liknas enligt en buffert emot negativ

stress. Krav-kontroll-stöd modellen antar alltså att höga krav i kombination med ett begränsat

handlings- eller påverkans utrymme i kombination med en låg grad av socialt stöd innebär en

avsevärt ökad risk för att en arbetstagare riskerar att hamna i ohälsa. Raka motsatsen däremot,

en kombination av höga krav, stort utrymme för egna beslut och påverkan för sin situation

med en stor grad av socialt stöd kan vara mycket utvecklande för en arbetstagare i sitt

arbetsliv. (Simonsson och Holmer, 2006)

Modellen beskriver också hur arbeten var egenskaper präglas av ett stort handlingsutrymme

samt innehar låga krav på arbetsprestation har små risker för negativ stress men den kan ändå

uppfattas som negativ för individen då den kanske innehåller för få utmaningar i relation till

individens behov av utveckling. Som nämt ovan utökades modellen med ytterligare en

variabel vid senare forskning och modellen kom även att innefatta socialt stöd. Denna

variabel ses som viktigt på grund av att det är en tredje faktor som anses minska hälsoriskerna

för stress men även för att socialt stöd bygger på idén om att sociala relationer har betydelse

för den effektivitet som finns inom en verksamhet. Modellen pekar på att socialt stöd har

direkt betydelse för hälsan men forskarna hänvisar också på att den kan fungera som en

buffert emot ohälsa och då främst hjärt- och kärlsjukdomar. (Wadell, Larsson, 1998)

Orsaken till att modellen ger olika utgångar på om en individ har ett arbete som resulterar i

höga krav i arbetet i kombination till lågt respektive högt handlingsutrymme är för att studien

ser dessa variabler som ett sätt för individen att kunna hantera sin arbetssituation på. Krav,

socialt stöd och kontroll är verktyg som arbetstagaren kan hantera högre lednings krav på som
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denne dagligen ställs inför. Därför är det inte sagt att en person upplever sitt arbete precis som

modellen säger bara för att arbetet passar in i de kriterier som modellen ställer upp. Däremot

menar forskarna att modellen tydligt visar på att det är viktigt att påpeka att höga krav och

saknad av socialt stöd kan vara en negativ inverkan i sig för individen. Simonsson och

Holmer (2006)

Karasek och Theorells krav-kontroll modell används inom många områden och den visar även

på vikten att det bör finnas fler mått att mäta effektivitet på för att passa i vår vardag, speciellt

när vi pratar om effektivitet inom tjänstesektorn. Karasek och Theorell pratar om New value

och det handlar om att försöka väga in färdigheter och kunskaper som uppkommer vid

produktionen av en vara eller tjänst istället för att enbart fokusera på effektivitet. Karasek och

Theorell pratar också Old value där de menar att effektiviteten handlar om arbetsproduktionen

enbart fokuserar på att mäta kvantitet alltså hur de skall matematiskt kunna öka

produktiviteten. Fördelarna som de menar på med New value är att om förmågan finns för att

generera nya kunskaper och färdigheter hos användaren kommer det leda till att det skapas

ändrade behov i produktionen. Detta i sin tur ser forskarna skall leda till en ny efterfrågan av

mer sofistikerade varor och tjänster, en ständigt rullande lina som innebär att de som jobbar

med produktion av tjänster och produkter får ständig möjlighet till utveckling vilket i sin tur

kommer gagna företaget i stort. (Karasek & Theorell, 1990)

4.7 Kritik mot Krav-kontroll-stöd Modellen

Det finns en del kritik riktat mot krav-kontroll-stöd modellen och då främst mot variabeln

stöd där Karasek och Theorell ser denna som en buffert mot stress och ohälsa men också och

mot belastningshypotesen som handlar om att forskarna ser att höga krav inte lika ofta leder

till ohälsa om individen har möjligheten till ett stort beslutsutrymme i arbetet. Det finns

studier som visar både för och emot dessa till dessa tankar. Studierna som tittat på krav i

relation till ohälsa visar på att belastningshypotesen stämmer när det gäller ohälsa i form av

fysiska symtom men när det kommer till psykisk ohälsa blir resultaten mindre entydiga.

Bufferthypotesen om att kontroll och socialt stöd kan fungera som stötdämpare mot ohälsa får

också skilda åsikter.
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När det kommer till kontroll som en buffert mot höga krav och välbefinnande får medhåll

men däremot när det handlar om socialt stöd som buffert anser forskare att det finns för få

studier genomförda för att kunna dra någon typ av slutsats om det verkligen kan fungerar som

buffert eller ej, eller som de beskriver i boken Forskning om arbete kapitel 3 skriven av Ingela

Thylefors, sidan 55:

” […]även om ett stödjande klimat och självbestämmande i allmänhet är av godo behöver det

inte innebära att de dämpar effekterna av för höga krav”

En av förklaringarna till varför inte krav-kontroll-stöd modellen får entydiga resultat från

olika studier kan vara att det är betydligt lättare att studera frågor som handlar om möjligheter

att påverka sitt arbete som kontroll än att studera frågor och undersöka om psykiska

belastningar kan underlättas av socialt stöd då dessa frågor kräver annorlunda metoder.

(Simonsson och Holmer, 2006)

4.8 Socialt stöd i arbetslivet

Socialt stöd i arbetet kan te sig annorlunda från det sociala stöd vi kan uppleva i vår privata

sida i livet. Arbetslivsforskaren James House visar på att det finns teoretiskt fyra olika typer

av socialt stöd, dock ser han att i verkligheten överlappar dessa typer varandra.

 Emotionellt stöd: De handlar om omtanke, känslor, kärlek och tilltro. Han ser det

som ett av de viktigaste stöden som är kopplat till människors hälsa och välbefinnande

och kan fås i arbetet genom att människor umgås regelbundet och innehar en

gruppkänsla.

 Värderande stöd: Att individen kan jämföra sig med andra och få bekräftelse på att

hon duger, att hon gör ett bra jobb och är likvärdig med sina kollegor

 Informativt stöd: Att individen får information som kan hjälpa klara av sin

arbetssituation

 Instrumentellt stöd: Att individen har möjlighet till konkret hjälp i arbetet i form av

avlastning.

Han menar på att studier visar att det sociala stödet påverkar en individ direkt och indirekt.

Direkt genom att det har en positiv effekt på individen själv och indirekt genom att vissa

studier hävdar på att socialt stöd kan fungera som stötdämpare mot ohälsa. Många vuxna

spenderar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen och därmed utgör dessa relationer till
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andra människor en stor del av deras sociala tid och blir på det sättet en nyckel till

välbefinnande. (Svenning, 1993)

4.9 Vikten av ett gott ledarskap

En individs arbetsprestation och egenskaper i arbetet är präglade av den ledning som finns

men också det sociala klimat som råder på arbetsplatsen. Även saker som

organisationsstruktur, hur och vad företaget producerar, personalpolitik och

personaladministration påverkar hur en individ presterar och mår skriver Sigvard Rubenowiz i

boken Människan i arbetslivet (1991). Där menar han att arbetsprestationer och

arbetstillfredställelse måste ses som en slutprodukt i samspelet mellan dessa. Individen

påverkas av och påverkar ständigt sin miljö och omgivning.

När det pratas om begreppet ledarskap menas vanligen den förmåga en person har att optimalt

använda de tillgängliga materiella och personliga resurser ett företag har och få dessa resurser

att prestera ett positivt resultat i relation till de uppsatta mål som organisationen har. Med

bakgrund till detta har det inom den beteendevetenskapliga forskningen bedrivits studier som

tittat på begreppet ledarbegåvning och vad som gör att en ledare fungerar bra. Dessa studier

har, bland annat, resulterat i följande:

 Han/Hon har medfödda ledartalanger som god intelligens, social mognad,

prestationsmotivation samt en positiv tilltro till mänsklig utvecklingspotential.

 Beter sig på ett speciellt lämpligt sätt i sin ledarroll

 Ledaren passar den grupp denne skall leda över (situationsanpassat ledarskap)

Däremot är dessa ämnen och kriterier inte samstämmiga från olika studier och det går inte

heller att säga att person som innehar dessa egenskaper självklart är en god ledare. Att vara en

god ledare handlar mycket om vem ledaren skall leda för, det vill säga de anställdas

utbildning och anspråksnivå, såväl som den karaktär på arbetet ledaren skall arbeta i. Då

studier haft svårt att fastställa exakta personlighetsdrag som ger en god ledare har forskare

istället fokuserat på att försöka finna karaktärstyper som utmärker framgångsrika ledare
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Studierna visar att den ena karaktären inte är bättre än den andra eller att den ena karaktären

är en god ledare och den andra inte. Redaktören till boken Människan i arbetslivet, Lennart

Lennerlöf (1991) menar att den ledare som fungerar bäst är den individ som har förmågan att

anpassa sig och sitt ledarskap till det som situationen kräver, vilket han beskriver som det

situationsanpassade ledarskapet. Den samstämmiga arbetsvetenskapliga forskningen visar

också på att det finns relativt goda belägg för att effektivitet och produktivitet i våra

organisationer såväl inom den offentliga som privata sektorn kommer bli beroende på det sätt

organisationen leds och tar vara på de anställdas kompetens. (Människan i arbetslivet,

Rubenowitz, S 7 kap, 1991)



31

5. Empiriska Resultat

5.1 Informanternas bakgrund

Informanterna som utgör basen för detta empiriska resultat jobbar vid en

kundtjänstverksamhet vid ett av Sveriges största telekommunikationsföretag och är

allesammans anställda av företaget vid den kundtjänst de jobbar i. Informanterna har spridda

anställningstider inom företaget och den informant som varit kortast tid har funnits vid

företaget i cirka tre år ända upp till dem som funnits inom företaget i mer än 25 år.

Underlaget är baserat på sju stycken semistrukturerade intervjuer varav 5 stycken är

genomförda med kvinnor och 2 stycken är genomförda med män. Skillnaden på ålder och

arbetstid hos företaget har bidragit till att de har olika erfarenheter, exempelvis tidigare

anställningar. Ålder på informanterna har också varierat och de är mellan 27 och 56 år och

samtliga har intervjuats enskilt.

5.2 Upplevelsen av arbetssituationen i en kundtjänstmiljö

Som beskrivit ovan har informanterna i intervjuerna befunnit sig i denna arbetssituation i

olika lång tid, några har haft andra jobb innan detta medan för andra är detta deras första jobb.

De har kommit in i branschen på olika sätt och i olika skeden i företagets historia vilket

medför att deras ord och upplevelser grundar sig på olika erfarenheter men trots detta

utkristalliseras ändå tydligt vissa gemensamma drag för rollen som kundtjänstmedarbetare

och dessa är kravfyllt och övervakat arbete, liten egenkontroll, monotomt och isolerande samt

stressande. Nedan kommer jag beskriva dessa teman utförligare och förtydliga dem med citat

från intervjuerna.

Informanterna sitter med arbetsuppgifter var huvudsakliga uppgift är att ge service, supporta,

hjälpa och göra merförsäljning till företagets kunder. Eller som en informant beskriver det

”Eee hjälpa kunderna om dom har några allmänna problem som vi kan hjälpa till med när

det gäller sådana här saker, alltså dom ärenden vi har” - Person 2
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5.2.1 Monotomt och isolerande

Att jobba i en kundtjänstroll innebär att arbeta i ett monotomt och isolerande arbete med

många olika mål och krav ställda från högre ledning att uppfylla. Vid frågan om hur deras

vardag ser ut beskriver informanterna en liknad situation där de på förhand får ett exakt

schema som säger hur deras dag skall se ut i form av raster, tid till att sitta i telefon och hjälpa

kunder, luncher och eventuella andra uppgifter som de kan tilldelas, beroende på hur högre

ledning fördelar deras arbetskrav. Varje dag ser ungefär lika dan ut som den andra och därav

pratar informanterna om ett monotomt jobb med litet utrymme för att själva kunna påverka.

Informanterna beskriver också en isolering i arbetet trots att de hela dagarna arbetar med

människor på olika sätt. Detta då deras arbetsuppgifter utvecklas till att mer och mer

fokuseras vid en dator och även eventuell hjälp som de behöver i sina ärenden ska tas via

telefon (de ringer och pratar med support) istället för att vända sig till en kollega på samma

arbetsplats som kan hjälpa till med problemet. Vissa medarbetare går emot detta och vänder

sig till sina kollegor på plats i alla fall, just för att de saknar den personliga kontakten som de

annars går miste om men då med risken att deras egna sälj och samtals mål blir lidande för att

det inte är planerat att hjälpa varandra på det sättet. Isoleringen främjas också då schemat som

medarbetarna jobbar efter är optimerat för att det alltid ska finnas personer som kan ta emot

kunderna i telefonen, vilket leder till att medarbetarna sällan har gemensamma raster och

luncher utan mer går om varandra.

”Jag skulle personligen se… kundtjänst är ett monotomt jobb. Du sitter varje dag, du ska ta

dina samtal, du ska hela tiden arbeta mot mål” – Person 7

”Jag upplever att det finns ingen omväxling, så man tänker inte på det utan istället så kör

man bara på trots att stannar man upp och tänker man på det så är det ju egentligen ett

väldigt enformigt arbete”- Person 5

”Tyvärr så är det väldigt styrt… medarbetare är fastlåsta vid samtal att generera […] och det

påverkar även samarbetet eller vad ska man säga inom grupperna liksom den här sociala

biten som jag tycker är jätteviktigt” - Person 6
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5.2.2 Kravfyllt och övervakat arbete

Vid beskrivningen om vilka arbetsprestationer de skall uppfylla i sitt jobb ger informanterna

bilden om ett styrt arbete med tydligt uppsatta mål och krav som de förväntas fylla i sin

arbetsroll. Dessa krav är bland annat samtalsmål, följa schema, leverera rätt timmar i telefon,

säljmål, ärendetid och dessa mål är gemensamma för alla medarbetare och uppsatta av högre

ledningen. För vissa av informanterna upplevs detta som positivt då de har en klar bild av vad

som krävs av dem under arbetsdagen och det blir lättare att förstå vad som förväntas av dem.

”Som person tycker jag att det är ganska skönt! Jag tycker om att kontroll och då vet man

ju… man vet ju vad man ska göra och dan går att dela upp i olika mål, så det tycker jag om”

–Person 4

Andra beskriver kraven på att nå mål ur en annan synvinkel. Där målen blir en börda, speciellt

då det finns en mängd olika mål att uppnå och det också förväntas att alla skall uppnå dessa

mål. Målen i sig ses då inte som en morot eller en motivation i jobbet utan istället ett sätt för

högre ledning att kunna övervaka medarbetarna och se att de gör sitt jobb.

”Det är väl mest det här eee att man känner sig hela tiden övervakad och det för med sig en

känsla av irritation och stress i sig självt” - Person 3

”Jag tycker det har ökat styrningen och det är mer koll på allting i mer och mer detalj känns

det som… både samtal och vad du ska sälja och allt är det statistik på i minsta detalj” -

Person 2

”... när vi har återkopplingar så går dom ju igenom allt i detalj och då är det ju du har inte

skött din, du har inte sålt din, man känner som att jaha nu var jag bra på något men något

annat var inte bra… det är som alltid det är en massa delar som ska klaffa ihop och det är

sällan och aldrig du har full pott på alla dom där” – Person 2
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Informanterna jobbar med service och att möta företagets kunder dagligen och ska dagligen

representera sitt företag utåt. Men att jobba mot höga krav och under en hög kotroll medför att

3 av 7 informanter beskriver sitt arbete på ett sätt som skulle kunna liknas med ett

industriarbete. Där produkten de ska kunna producera är de mål som högre ledning ställer upp

och råvarorna är de kunder som företaget har.

”Vi hade ju tidigare… eee det fanns alltid tid för om vi säger konversationer nu gör det inte

det. För nu sitter man ju och räknar sekunder på samtal. Så att eee det är ju rena löpande

bandprincipen” Person 3

”Idag är det volym som gäller och inte kvalité, oavsett vad man säger så är det volym som

gäller” - Person 3

5.2.3 Begränsad egenkontroll

I relation till den mängd mål som medarbetarna arbetar med ställdes också frågor kring

egenkontroll i arbetet och möjlighet att påverka sin egen situation. Informanterna beskriver

alla att det är ett styrt arbete där det är låg möjlighet till egen påverkan. De kan i viss mån

lägga önskemål om hur de skulle vilja att exempelvis schemat såg ut, eller när de vill ha sin

semester. De kan också bestämma på förhand om de vill ha 30 eller 45 minuters lunch, de kan

också i viss mån önska mer tid att utföra ärenden på men deras ursprungsmål förändras inte

med bakgrund hur deras dag ser ut. Målen är uppsatta av ledningen och därmed kan

medarbetarna inte själv påverka eller styra dessa mål utan de informerads månadsvis om vilka

mål som gäller och dessa kan variera. Därmed beskriver informanterna att de måste hålla sig

uppdaterad hela tiden för att hänga med och klara av målen som ställs upp.

” Eee nja det är väl ganska styrt tycker jag, det kan man väll inte påverka så mycket tycker

jag… och underförstått blir det ju lite mer stress, det blir det ju naturligtvis även om man inte

själv vill kanske tänka så. – Person 2

”Ledningen styr våra mål och därmed också våra krav och de ser inte alltid verkligheten och

vad vi gör. Jag kan endast påverka en liten del av det stora och det är frustrerande när målen

är påverkade av faktorer som jag inte kan styra över. ” – Person 5
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5.2.4 Stress

Vid frågan om informanterna upplever sin arbetsroll som kundtjänstmedarbetare som stressig

beskriver flera av informanterna att ofta känner sig stressade. Detta härleds till att de har en

mängd utsatta mål som de skall nå och om något ändras i förutsättningarna till att nå dessa

mål kompenseras de inte utan förväntas fortfarande arbeta för att nå de utsatta målen, vilket

gör att de känner en inre stress. Informanterna beskriver också att det finns olika sorters stress,

det finns stress som kan få en att bli mer motiverad och jobba hårdare men också stress som

upplevs som en inre stress och denna är inte alltid positiv.

”Ja det är väll samtalsmålen… för dom är ju inte som sagt alltid man kan styra… då kan det

ju vara väldigt struliga ärenden som tar tid och då hinner du inte med att ta dom där

samtalen och då blir det en stress fast du inte själv vill stressa” – Person 2

”Jag känner mig stressad på jobbet varje dag… men lagom stress är okej för min del i alla

fall då arbetar jag bra men är det för mycket stress då blir det liksom… obalanserat och jag

blir för utsugen. Och det kan vara inre stress, alltså min egen och det kan vara stress från

företagets liksom, att dom pressar mig och sådär” - Person 1

5.3 Upplevelsen av faktorer som bidrar till en god arbetstrivsel

Arbetstrivsel är ett vitt begrepp och rymmer många delar av området arbetsmiljö. Under

intervjuerna har informanterna fått beskriva arbetstrivsel både hur det ser ut i dagsläget och

vilka egenskaper de värderar när det kommer till arbetstrivsel. Trots informanternas skillnad i

ålder, kön och anställningstid är det slående lika vad de anser är viktigt när det kommer till

arbetstrivsel. Under intervjuerna har det framkommit teman som är gemensamma och dessa är

socialt stöd, ledaren samt inflytande och kontroll över sin egen situation. Här nedan kommer

jag att beskriva dessa teman samt tydliggöra dem med citat från intervjutillfället.

5.3.1 Socialt stöd

När vi pratar om socialt stöd berättar alla informanter att de personligen anser att det är viktigt

med sociala stöd för att ha en god arbetstrivsel. Två informanter pratar om vikten av stöd från

högre lednings håll i form av goda kontakter och förmågan att känna att de finns där medan

resterande inte alls nämner detta som en del av ett socialt stöd utan istället pratar om socialt

stöd i form av gruppledare och arbetskamrater vilken de i första hand vänder sig till för att få
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stöttning och hjälp. Sammanlagt visar dock informanterna att socialt stöd kan komma i många

former exempelvis som arbetskamraterna:

”Arbetskamrater eee det är nog det allra viktigaste” –Person 7

Eller att kollegor har roligt tillsammans på arbetet:

”Alltså jag tror att det på något sätt binder samman teamet lite bättre. Att folk har mer

förståelse för varandra sånna saker” - Person 2

Eller att ha möjligheten till att hjälpa varandra i gruppen:

”Trots att vi egentligen ska fokusera på att ta samtal och kunderna och när någon behöver

hjälp så ska de ringa så kan jag inte låta bli att hjälpa mina vänner när de behöver hjälp” -

Person 5

Eller tillexempel något enkelt som att ha någon att gå på rast eller lunch med:

”Att få gå på en timmas gemensam lunch och äta med mina kollegor man är ju som ute på

grönbete… det är verkligen bara å herregud man har så mycket att prata om och man blir

nästan flamsig för att annars möts man bara i fikarummet eller vid kaffeautomaten man går

om varandra. Jaha har du rast nu, nähä inte du har någon annan rast nu? ”- Person 1

5.3.2 Upplevelsen av en god ledare

Ett annat tema som de flesta informanter pratade om var vikten av att ha en god ledare och ser

denne som ett verktyg för att kunna ha en god arbetstrivsel på arbetsplatsen. I och med att

informanterna har jobbat olika länge och vissa har erfarenheter från andra jobb och hur ledare

fungerade där innebär att synen på hur en ledare skall vara är olika . I detta jobb där

medarbetarna sitter tillsammans i team och har sin närmsta gruppledare nära inpå visar att fem

informanter pratar om vikten av att ha en god relation till sin gruppledare i och med att denna

står dem nära. Övriga synpunkter som kommer fram är att ledaren är den person som de

vänder sig till för större frågor eller funderingar, samt den de håller ansvarig för att ta reda på

dessa frågor. Att vara en god ledare innebär olika för informanterna, några pratar om empati

och förståelse, andra pratar om och vikten av att kunna leda och fördela arbetet, något som
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däremot alla nämnde var vikten av att blir sedd av sin ledare samt att ha en god relation till

denne.

” … det som är absoluta kärnan tycker jag är en bra ledare, bli sedd alltså” – Person 1

”[…] ledaren… dom ska vara så ärliga att dom kan säga att jag håller med dig men jag kan

inte göra som jag tycker… en sån människa respekterar man, trovärdighet är livsviktigt det är

bara så.” - Person 3

”En ledare ska vara medmänniska eee… men samtidigt ha pondus att gå in där det gäller…

våga ta ansvar och våga alltså stämma i bäcken där det behövs men medarbetarna ska känna

att du finns där som en oerhört viktigt pusselbit i hela teamet […] och att se individer för dem

de är”- Person 7

”Det sociala är mycket för mig, att bli sedd och så vidare, få bekräftelse.” Person 1

5.3.3 Inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation

I det jobb som informanterna sitter i har de en väldigt begränsad möjlighet till att kunna

påverka sin arbetssituation. De som mest talades om var att de ser att det skulle vara en klar

förbättring om de inte var lika styrda i sitt arbete speciellt då det gäller uppsatta mål som de

själv inte kan påverka. Exempel på detta är att idag misstämmer målet mot schemaefterlevnad

om en kund drar över tiden i telefon då en handläggare är schemalagd för rast men

handläggaren fortsätter att hjälpa kunden istället för att ta sin rast. Samtidigt pratar fem av

informanterna om att ifall de hade denna möjlighet ser de vinsten av en minskad stress i

arbetet vilket de i sin tur tror skulle leda till att de skulle må bättre och tycka att det vore

roligare att komma till arbetet. Kontroll handlar också om att känna att möjligheten till att få

kunna påverka målen innan de blir uppsatta i och med att informanterna själva jobbar ute i

verksamheten och upplever sig ha god vetskap om hur de borde se ut:

”Möjligheten att påverka arbetet på många olika sätt, hur man lägger upp det. Ja att vara

med och påverka semester, raster, hur ska vi schemalägga upp det här så att alla får vara

med så det passar. Man vill ju ha en möjlighet att påverka, att känna sig delaktig i dom här
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besluten. Det är jätteviktgt… då tror jag att man mår bättre som människa när man går hem

efter en arbetsdag”- Person 6

” Att här skulle jag vilja ha rast och här skulle jag vilja ha lunch och så vidare och så

vidare… lite mera frihet.” Person 3

5.4 Upplevelsen av vad som motverkar en god arbetstrivsel

Vikten av att klargöra vad som skapar en god arbetsmiljö har också lett till att särskilja vad

informanterna inte ser främjar en god arbetsmiljö. Som tidigare nämnt har individerna olika

synpunkter på vad som påverkar detta ämne, säkerligen med bakgrund just till att de är av

olika ålder, kön och arbetshistoria. Vid intervjutillfället bads informanten beskriva en dag på

jobbet där de inte trivs samt att vad de själv ser som fällor till en arbetsmiljö där de inte trivs.

Detta med bakgrund till att dessa frågor skulle kunna ge ledtrådar till vad informanterna anser

missgynnar arbetstrivsel. Svaren blev vid sammanställandet något skilda, en del misstrivdes

när det uppkom saker de inte hade förväntat sig, medan andra misstrivdes när redskapen de

jobbade med strulade. Trots att sakerna i sig som informanterna misstrivs med är olika visade

det sig vid själv analysarbetet att det som egentligen besvarar min frågeställning är allt det

som informanterna beskrev mellan raderna, själva sammanhanget som sakerna de misstrivdes

med befann sig i och kom fyra tydliga teman som informanterna upplever motverkar en god

arbetstrivsel fram och dessa är stress, krav och kontroll av ledning, liten möjlighet till socialt

stöd samt avsaknaden av en god ledare. Dessa teman kommer beskrivas nedan samt

synligöras med citat från intervjutillfället.

5.4.1 Stress

Som beskrivet i upplevelsen av arbetssituationen finner de flesta informanterna sitt arbete som

stressande, speciellt då de har många olika målbilder som de ska klara av att fylla. Stress kan

som beskrivit ovan vara en positiv påverkan när den får en individ motiverad men däremot

när stressen blir någon negativt då ser informanterna att det är en direkt påverkan på

arbetsmiljön. När stressen påverkar dem och upplevelsen blir att de inte hinner med det som

de ska eller som en handläggare beskriver att de tillslut inte känner att de har tid att kunna sitt

jobb är den definitivt inte bra för arbetstrivseln.
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”För nu är det så brett område det är hela tiden nya saker som slängs på en… förr då kunde

man direkt hjälpa kunden nu känns det som att man måste gå in och kolla hela tiden och

sådär.. man känner sig ibland lite osäker, blev det rätt eller blev det helt fel? Och då känner

man kanske inte alltid att man hjälper kunden till 100%” Person 2

Eller den typen av stress när informanterna beskriver att de inte känner sig nöjda med sin

arbetsprestation vilket leder en enorm inre stress, att inte känna sig nöjd för det arbete en gör.

”Jag mår dåligt och blir enormt stressad för jag vill nå alla mål med det finns så många olika

staplar att fylla och alltid är det någon som inte är grön” Person 5

5.4.2 För höga krav och kontroll av ledning

Den arbetssituation som de anställda arbetar i är som beskrivit fylld med krav och kontroll

från högre ledning. Informanterna beskriver en övervakning av den högre ledning och denna

skapar en stressfaktor hos de anställda. Samtliga informanter svarande enstämmigt vid frågan

om hur krav och kontroll i arbetet påverkade arbetstrivsel och de menar att för hög del av krav

och kontroll har en direkt negativ effekt för arbetstrivseln. Med detta ser informanterna också

att krav kan vara positivt för att de vet vad som förväntas av en och det kan vara motiverande

att ha klara direktiv att jobba mot. Däremot när kraven blir för höga och den egna kontrollen

över dessa blir inskränkt till att du inte själv kan påverka din situation då ser informanterna att

den upplevs som en negativ effekt på arbetstrivsel. Informanterna beskriver hur detta påverkar

deras känslor på arbetet eller som person fem beskriver:

”I och att jag mådde så dåligt för att jag inte klarade av mina mål och jag kunde inget göra

mot det så har jag fått inse… eee att jobbet är bara ett jobb. Och för att känna att jag mår bra

när jag går hem så gör jag det som krävs för att få behålla mitt jobb, jag kommer i tid, tar

den nivå av samtal som krävs och får då min lön. Jag gör inget mer och inget mindre än det”

Vid frågan om en dag då informanterna misstrivs på jobbet framkommer tydligt att de saker

som främst skapar misstrivsel är saker som de inte kan påverka. Som att systemen kraschar,

att de inte får information som är viktigt för att de ska kunna göra sitt jobb, att de läggs på

mera jobb som de inte hinner med att hantera eller okunskap från andra om vad som förväntas

av dem. Dessa krav tillsammans med en hög styrning upplever informanterna innebär att de

blir upprörda, irriterade, eller tappar lusten till arbetet.
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”då är jag så jävla irriterad så helst skulle jag inte vilja att någon kommer och petar i mig,

Just då. Sånna saker, det är sånt som retar mig, sånt som jag inte kan påverka” Person 3

Eller saker som ligger utanför informanternas egna händer men som direkt påverkar dem via

mål som förändras och därmed också hur de ska få utbetalat sin lön. Som Person 6 beskriver

det att ledningens fokus ligger på att kunna visa upp goda kvartalsrapporter och inte lägger

lika stor vikt i hur sina medarbetare mår som resultat av detta:

”Marginalerna har minskat, det är en otrolig press man sätter på de som jobbar.. å allt så

som jag kallar det för den nya kvartalskapitalismen"

5.4.3 Liten möjlighet till socialt stöd

Upplevelsen av saknaden av social kontakt är ett stort genomgående teman hos alla

informanter. De beskriver att stöd kan komma i många olika former men alla beskriver det

som viktigt för att orka med sitt jobb. I dagsläget har informanterna en ganska begränsad

social kontakt med varandra trots att de dagligen sitter i ett öppet landskap och arbetar med

arbetsuppgifter som handlar om att ge service till andra människor. Detta ger att

informanterna kan beskriva en något isolerad känsla från andra individer på jobbet vilket de

ser är negativt för att kunna känna arbetstrivsel. Medarbetarna har inte möjlighet att gå på

lunch med varandra, inte möjlighet att ta gemensamma raster utan detta planeras från ett

schema som görs för hela delar av Sverige och individanpassningar är i det nästan möjliga

uteslutet.

”Till exempel förut så hade vi sådana möjligheter att större grupperingar kunde gå och ta

raster samtidigt så man lärde känna varandra… men nu är det så himla uppstyrt så man kan

inte alls ta raster gemensamt som man kunde förut. Det är otroligt uppstyrt…” Person 6

”… just att raster och sånt där är fastlagt i schema så … du kan ju eventuellt fråga om en

förändring men det är ju sällan det sker när det gäller raster och sånt” Person 2

Informanterna beskriver att upplevelsen av social gemenskap och att kunna ha tid att vara

arbetskramrater är viktigt. Avsaknaden av detta resulterar då i en isolering och de problem

som de stöter på i arbetet blir värre när de inte har någon att dela detta med.
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”Jag tycker att det är viktigt att känna arbetstrivsel, och trots att jag inte har tid så tar jag

mig tid för det viktigaste för mig det är att vara en god arbetskamrat och vän till mina

kollegor. Då kan vi dela på de saker som händer och eee på så sätt blir allt inte lika tufft”

Person 5

”det blir ju så att man inte jobbar i gemenskap med varandra utan var och en jobbar för sig”

Person 7

5.4.4 Avsaknaden av en god ledare

Ett klart tema vid intervjuerna har varit ledaren och precis som informanterna beskriver att en

god ledare kan skapa en god arbetstrivsel ser informanterna också att avsaknaden av en god

ledare kan leda till att motverka god arbetstrivsel. I och med att informanterna jobbar i team

blir också gruppledaren en central nära roll för hur arbetsklimatet är och vilken kultur som

finns inom gruppen. Upplevelsen av en ledare som inte främjar arbetstrivsel är en ledare som

inte är engagerad i gruppen, som inte arbetar för gruppen utan endast ser till högre ledning,

eller en ledare som inte vågar vara ledare och hellre vill vara kompis med sin grupp.

”En ledare som bara motiverar dom som är på topp… ” Person 7

”eee en som ska vara kompis och som inte kan säga till” Person 4

”Jag har ju själv sett exempel på ledare som inte fungerat som bra ledare så visst kan dom

ställa till […] de har ju en jättestor påverkan” Person 6

Att ledaren har en stor inverkan på hur människor trivs på jobbet blir klart tydlig och även att

de måste finnas i alla situationer, när det går bra såväl som när det går dåligt. Att inte ha en

god ledare beskriver informanterna som att de inte har någon att ta saker vidare med eller

kunna komma till för stöd. Finns inte känslan av detta beskriver Person 3 följande:

”Ledningen måste ut och titta på verksamheten, för någon måste ju hålla i rodret för

annars… det blir ju fullstädigt kaos
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6. Diskussion

Syftet med denna studie handlar om att försöka beskriva den psykosociala arbetsmiljön hos en

arbetsgrupp i en specifik kundtjänstmiljö vid ett av Sveriges största telekommunikations

företag. De frågeställningar jag ställt upp och som därmed också fungerat som vägledare i

studien är hur de anställda upplever sin arbetsroll i denna specifika miljö samt vad deras

upplevelse är av vad som främjar respektive motverkar en god arbetstrivsel i denna

kundtjänstmiljö. Den teoretiska tyngdpunkten har legat i Bertil Gardells forskning som

handlar om arbetstrivsel samt Karasek Krav-kontroll-stöd modell. När jag tittar tillbaka på

vad det empiriska resultatet visar denna studie säger den att teorierna stämmer bra överens

med det resultat jag fått från mina intervjuer, vilket kan tydas som en styrka för materialet.

Frågan skulle dock kunna vridas och ifrågasättas och då tänker jag på samstämmigheten

mellan teori och empiri, vilket jag även själv funderat över under arbetets gång. Vid

analysarbetet har jag arbetat efter hitta det som utmärker sig i texten, det som träder fram från

det övriga, hitta sammanhanget som förklarar fenomenet jag undersöker och de teman som

belyses ovan är också vad det empiriska materialet säger. Vid analysarbetet arbetade jag med

ett öppet förhållningssätt och ville låta materialet tala för sig själv och då var det detta som jag

fick fram, skulle jag däremot analyserat utifrån att se om teorierna stämde överens med

materialet eller ej tror jag att risken skulle finnas att jag bara såg det jag då letade efter och

kunde då gått miste om det som var verkligen intressant. En annan aspekt till att teorierna kan

vara samstämmiga med materialet är att mina frågeställningar är formulerade efter att förklara

ett fenomen, och detta kan göras på många olika sätt, och ses från olika vinklar. Detta är vad

jag också försökt spegla i mitt val av teorier då dessa tar upp olika sidor att se psykosocial

arbetsmiljö och arbetstrivsel från.

6.1 De anställdas arbetssituation

Efter att ha analyserat mitt empiriska resultat ser jag tydligt att informanterna upplever att

arbeta som kundtjänstmedarbetare är ett styrt jobb med många uttalade krav, med liten

självkontroll och låg social kontakt med andra. Informanterna beskriver också sin

arbetssituation som monotom, stressande och som ett led i den låga sociala kontakten och det

styrda schemat också till viss del isolerande, detta till trots att de dagligen arbetar med kontakt

med andra människor. Hur informanterna hanterar denna situation är olika då de beskriver

olika metoder att hantera situationen på. Några accepterar de höga krav som ställs och skjuter

undan sina egna funderingar och känslor medan andra istället väljer att inte nå alla mål för att
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kunna underlätta sin egen situation. Informanterna beskriver dock alla att de upplever sin

arbetssituation som stressande och kravfylld vilket i sin tur påverkar dem negativt då de alla

besitter viljan och önskan om att nå de mål som arbetsgivaren ställer upp men inte känner att

de ges tiden till att göra detta.

6.1.1 En arbetsplats som skapar möjligheter

Bertil Gardell talar om att när ett arbete är toppstyrt och arbetsuppgifterna enkla och kan

utföras av vem som helst för att maximera effektivisering och därmed öka inkomsten i ett

företag innebär vanligen att arbetstagarna nedvärderar sitt arbete till att det endast skall ge

dem en inkomst samt ske under trygga former. Under intervjutillfället har vid frågan vad som

gör att informanterna trivs på jobbet har flera just pratat om detta, lön. De beskriver

situationen där de inte ser en möjlighet till utveckling, utan den insats de sätter in är i relation

till vad de ska prestera för att få ut sin lön. Bertil Gardell ser i detta en konflikt mellan

produktionens effektivitetsmål och människors rätt att kunna uppleva glädje och mening i sitt

arbete. En arbetsplats som är effektiviserad på detta sätt, som inte främjar arbetstrivsel och

istället lämnar människor stressade och isolerade kommer inte heller få en personal som

presterar på sin högsta nivå, vilket effektiviseringen egentligen syftar till. Att kunna maximera

vinsterna på den minsta möjliga tid. Därmed ser jag vikten av att främja en god arbetsmiljö på

grund av inte bara för individerna ska må bra och prestera bättre utan också för att en god

arbetstrivsel egentligen handlar om att se den som en del i en helhet när det kommer till

effektivisering för att öka företagets vinst. Ett företags resultat påverkas av många faktorer

och att se främjandet av en god arbetstrivsel ser jag som en av dessa faktorer medan det oftast

idag ses som en separat del när det handlar om effektivisering av ett företag.

Precis som Bertil Gardell beskriver den demokratiska arbetsplatsen som främjar utveckling

och en personal som presterar bättre skapas detta endast om företaget inser vinsten i att främja

en god arbetsmiljö och därmed också aktivt arbeta med det som ett mått på att i slutändan få

en effektivare personal.

6.2 Upplevelsen av vad som främjar respektive motverkar god arbetstrivsel

Det empiriska materialet visar på att informanterna anser att det är viktigt att arbeta för en god

arbetstrivsel då de beskriver att det är det som bland annat skapar förutsättningarna för att må

bra på jobbet. Att trivas handlar om olika saker då individer har olika åsikter men trots detta

ger informanterna en samlad bild av vad som främjar arbetstrivsel. De har olika bakgrund,
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ålder och kön och beskriver de hur olika saker får dem att må bättre på arbetet, prestera bättre,

känna motivation för att gå till jobbet och utvecklas som individ. Nedan kommer dessa teman

diskuteras utifrån vad som kommit fram i det empiriska materialet och det faller sig naturligt

att det som individerna upplever främjar respektive motverkar god arbetstrivsel handlar om

samma saker, men beroende på hur de faller sig uppleves den antingen en främjande eller

motverkande för en god arbetstrivsel.

6.2.1 Socialt stöd

Både Bertil Gardell och Karaseks modell pratar om vikten av känna socialt stöd på sin

arbetsplats och då socialt stöd fått kritik i Karaseks modell har jag tittat extra på detta. I min

studie visar informanterna att de upplever det som viktigt med socialt stöd för att kunna må

bra men att sedan kunna veta om det fungerar som en buffert mot att må dåligt, det får jag

inget tydligt svar på och därmed kan jag precis som kritiken säger inte dra den slutsatsen.

Däremot ser jag precis som Ingela Thylefors (2006) säger i boken Forskning om arbete” att

socialt stöd är av godo och detta visar informanterna tydligt då de faktiskt upplever det som

viktigt att känna socialt stöd på arbetsplatsen.

Informanterna beskriver socialt stöd på arbetsplatsen från sina kollegor i form av vänskap och

hjälp, exempelvis om någon har ett problem finns det alltid en kollega att prata med om det.

Informanternas arbete handlar om att hjälpa kunder och då kan problem som är jobbiga

uppstå, exempelvis om någon haft en jobbig kund och upplever det då skönt att kunna vända

sig till en arbetskollega som förstår ens situation. Som beskrivit ovan kan socialt stöd komma

i olika former och på olika sätt och även om de rent teoretiskt går att skilja åt gör de inte detta

i verkligheten. Informanterna beskriver också detta genom att de beskriver olika typer av

socialt stöd som de ser viktiga är till exempel emotionellt stöd bland kollegor, att kunna känna

att de för ett bra jobb och informativt stöd från exempelvis arbetskollegor, vänner eller ledare.

Däremot framkommer det dock att sättet som informanterna jobbar på inte främjar social

aktivitet eller tiden att kunna få socialt stöd då det är extremt svårt att kunna gå på lunch

tillsammans med sina arbetskamrater, gå på gemensamma raster eller kunna gå iväg en stund

vilket leder till att arbetet upplevs som isolerat och ensamt. Att arbeta isolerat och ensamt är

inte främjande för arbetstrivsel då det ofta kan härledas till en ökad negativ stress och ohälsa.

Här ser jag i likhet med Karasek modell att social aktivitet kan fungera som en motkraft mot

hårt kravfyllda och monotona arbetsförhållande och därmed är viktigt för att kunna

upprätthålla en god stämning på arbetsplatsen.



45

Socialt stöd handlar också om möjligheten att känna förtroende och tillit till den högre ledning

som finns inom organisationen och där ser informanterna att närmsta chefen spelar en stor

roll. Att skapa en god psykosocial arbetsmiljö handlar om att kunna främja social aktivitet och

jag anser att det är väldigt viktigt att arbetstagarna känner ett förtroende både mot sina

arbetskamrater men också mot den ledning som de jobbar under. Om det inte finns utrymme

för social aktivitet tror jag att det är svårt att upprätthålla en god psykosocial aktivitet i och

med att det ofta kan vara det som ger en typ av gruppkänsla och tillhörighet till varandra som

gör att människor trivs ihop.

6.2.2 Den goda ledaren

Sigvard Rubenowiz beskriver i boken ”Människan i arbetslivet” att arbetsprestationer och

egenskaper i arbetet är präglade av den ledning som individen arbetar i. Informanterna

beskriver i intervjuerna vikten av att ha en god relation till dess närmste ledare då ledaren

spelar en central roll i hur de mår och trivs på sin arbetsplats och jag tror att det spelar stor roll

hur en ledare agerar till hur dess personal mår. De informanter som kände att de kunde vända

sig till sin närmsta ledare för stöttning vid problem var också dem som upplevde att de mådde

bättre. För de yngre informanterna var det viktigt att ledaren såg dem och att de fick

bekräftelse för det jobb de gjorde medan de äldre informanterna pratade om vikten av att

ledaren var där för att leda och kunna agera på ett sådant sätt vilket kan härledas till att

individer har olika behov. Men en helhetsbild av ledaren är att den ska vara empatisk,

trovärdig, våga ta tag i saker, se individerna för vilka de är och kunna visa respekt och ha

medkänsla för sina medarbetare. På samma sätt som jag ser att en ledare kan skapa värde och

trivsel inom en grupp kan en ledare motverka detta. Informanterna beskriver att en person

som jobbar endast för sin högre ledning, som inte besitter ödmjukhet och respekt för vad de

jobbar med skulle innebära ett tappat förtroende för ledningen och därmed skulle de inte

heller vända sig till denna person för stöd. Bertil Gardell talar i sin studie om hur en ledare

agerar kan påverka dess medarbetare att uppleva sitt arbete på olika sätt, trots att arbetet är

detsamma. Jag instämmer i denna syn och ser att hur en ledare agerar kan lätt speglas av på

hur dess medarbetare mår. Detta stämmer också väl med vad Lennart Lennerlöf talar om i sin

bok ”Människan i Arbetslivet”(1991) om det situationsanpassade ledarskapet som beskriver

att en ledare måste kunna anpassa sin ledarstil beroende på kontext. Jag tror att i kundtjänst

miljön är vikten av en gruppledare som skapar förtroende och tillit viktigt. Att ledaren har ett

anpassat ledarskap som möjliggör att kunna balansera de krav kontroll som finns på
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arbetsplatsen för att då minimeras de stressfaktorer som finns och orsakar att arbetstagarna

mår dåligt, och på det sättet möjliggöra för att en god arbetstrivsel skapas. Detta är nog också

orsaken till att alla informanter beskriver närmsta ledare som en viktig person att ha en god

relation till och nästan ingen talar om den högre ledningen som viktig.

6.2.3 Möjlighet till inflytande och kontroll

Krav-kontroll-stöd modellen sätter upp fyra fält med olika typer av arbeten. Baserat utifrån

det empiriska materialet som informanterna berättar om deras arbetsroll ser jag att de tillhör

den rollen som har höga arbetskrav och låg egenkontroll och därmed hamnar i ett högstress

arbete. Vid intervjuerna nämner alla sex informanter att de upplever att de skulle må bättre

om de själva hade större möjlighet att påverka sin egen situation.

Kontroll handlar för informanterna om att kunna påverka sin egen situation, vilket de i liten

utsträckning upplever att de kan göra, och precis som Karasek och Theorell pratar om i

kontroll-krav-stöd modell där de menar att andelen krav och egenkontroll i sin arbetssituation

påverkar hur en arbetstagare upplever sitt arbete upplever informanterna detsamma.

Informanterna beskriver att avsaknaden av kontroll inverkar på många delar i arbetet och det

kan också förklara den känsla av maktlöshet som de upplever. Kontroll handlar inte bara för

informanterna om en önskan att kunna påverka sina arbetsuppgifter, schema och semester

utan också en önskan om att bli sedd för det jobb de gör. För precis som Bertil Gardell skriver

när arbetet blir förenklat till att vem som helst kan ersätta dig skapas ännu en osäkerhet över

att bli ersatt om du inte uppfyller de krav som företaget ställer upp. Den enda kontroll som då

finns kvar hos arbetstagaren för att inte bli ersatt blir att stäva efter att nå de utsatta målen,

vilket vissa informanter ser som en sporre men kan även leda till en ökad stress speciellt när

arbetsmarknaden är osäker. I och med informanternas beskrivelse av upplevelsen av sin

arbetssituation och visat på avsaknaden av kontroll ser jag också hur viktigt det är att inneha

kontroll över sin egen arbetssituation för att kunna må bra. Och även i en miljö som är strikt

och toppstyrs bör ledningen försöka maximera känslan av de anställdas egenkontroll då detta i

slutändan kommer att leda till att personalen mår bättre. Karaseks modell beskriver att i ett

arbete där arbetstagaren har kontroll och frihet att fatta egna beslut och har möjligheta att

utvecklas och vara kreativ kommer arbetstagaren trivas och utvecklas på ett positivt sätt och

att känna egenkontroll handlar egentligen om att leda på rätt sätt.
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Hand i hand med att uppleva stora krav och inte kunna kontrollera sin egen situation kommer

den negativa stressen. Upplevelsen av en stressig miljö är något som informanterna beskriver,

vissa talar om positiv stress som ger motivation medan andra pratar om negativ stress som gör

att de mår dåligt. Den positiva stressen är något som kan främja trivsel på arbetet genom att

den ger en kick och hjälper gruppen att nå mål tillsammans och när målen är nådda höjer både

självförtroende och självkänslan vilka är viktiga delar för att känna glädje och skapa en

gruppkänsla. Däremot negativa stress som informanter talar om har en direkt motverkan på

god arbetstrivsel i och med att den föder både psykiska och fysiologiska besvär. Jag ser det

som viktigt att den negativa stressen inte får ta över eller finnas under allt för lång tid då den

kan få människor att må dåligt. En sätt att motverka stress är att som ledning jobba med att ge

de anställda egenkontroll över sin situation för att på det sättet kunna hantera sina arbetskrav.

6.3 Slutsatser

Under detta arbete har det tydligt framkommit för mig vikten av att se arbetstrivsel som en del

i en helhet när företag pratar om att effektivisera sin verksamhet. Detta då jag anser att en god

arbetstrivsel inte går att särskilja från ett arbete som vill främja ett gott psykosocialt

arbetsklimat. Har ett företag inte en personal som är motiverade och engagerade när de gör

förändringar för att öka vinsten kommer den långsiktiga effektiviseringen vara negativ,

mycket till grund att långvarigt ansträngda människor oftast inte ät motiverande eller

engagerade att jobba hårdare. Wadell, Larsson (1998) Skapar företaget istället ett arbetsklimat

som främjar god arbetsmiljö och skapar individer som vill vidareutvecklas tror jag att

företaget i slutändan kommer att göra stora vinster i främst produktivare medarbetare, ett

företag vars medarbetare följer med i utvecklingen och skapar nya värden men också större

vinster då en god psykosocial arbetsmiljö minskar de faktorer som vanligen leder till

sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Upplevelsen från informanterna är att en god

arbetstrivsel skapar människor som trivs, som mår bra och tycker om sitt arbete och därmed

vill fortsätta arbeta och verka på sitt jobb och där ser jag en effektivisering när den är som

bäst, där alla parter är vinnare.

Skulle jag gjort fortsatt forskning inom ämnet arbetstrivsel ser jag att det hade varit intressant

att titta på hur lång och korttidsfrånvaro ser ut på denna arbetsplats. Men även titta på hur

hälsotillståndet ser ut i stort i denna typ av miljö. Just pågrund av den bild som informanterna

beskriver rörande sin psykosociala arbetsmiljö lätt skulle kunna bidra till ohälsa. I övrigt ser

jag också att det skulle vara intressant att titta på arbetstrivsel ur ett annat perspektiv och titta
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på upplevelsen av arbetstrivsel ur ett ledarperspektiv. Detta för att se om det föreligger

skillnader i hur de ser på området arbetstrivsel i relation till hur arbetare ser på området.

Orsaken till att jag ser detta som intressant är för att det oftast är ledaren på en arbetsplats som

har ansvaret för arbetstrivsel och finns det skillnader i hur de uppfattar vad arbetstrivsel är kan

det leda till arbetsplatser som inte alls främjar det som ledningen har i syfte att skapa
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Bilaga 1. intervjuguide med facklig representant

1. Inledning

- Vem jag är, min studie, anonymiteten, tillstånd till bandspelare

2. Bakgrundsinformation

- Vad är din anställning?

- Hur länge har du varit anställd inom företaget?

- Ålder

3. Egenskaper i arbetet

- Kan du beskriva ditt arbete relaterat till arbetsmiljö? (uppgifter)

- Hur jobbar ni tillsammans med arbetsgivaren för att främja den psykosociala

arbetsmiljön?

- Vilka problem upplever du finns på arbetsplatsen idag som kommer från

medlemmarna? Varför

- Hur jobbar ni med att motverka dessa problem?

- Kan du beskriva läget på arbetsplatsen idag?

4. Trivsel på arbetsplatsen

- Kan du beskriva vad arbetstrivsel innebär för dig
- Kan du beskriva vad du tycker utmärker en god arbetsplats

5. Gemenskap med andra
- Hur skulle du beskriva att dina medlemmar trivs på sina arbetsplatser?
- Är det en genomströmmning av folk som börjar och slutar på arbetet?

6. Övrigt

- Är det något du skulle vilja lägga till som vi inte har pratat om?
- Avslutande ord.
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Bilaga 2. intervjuguide med medarbetare

1. Inledning

- Vem jag är, min studie, anonymiteten, tillstånd till bandspelare

2. Bakgrundsinformation

- Vad är din anställning?

- Hur länge har du varit anställd inom företaget?

- Ålder

3. Egenskaper i arbete ut för dig? (arbetstid, uppgifter)

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter

- Upplever du att kan påverka ditt arbete och de krav som finns?

- Om ja, hur hanterar du de krav som finns?

- Vilka krav upplever du som jobbigast och varför

- På vilket sätt tror du att det skulle det bidra om du hade större utrymme för att arbeta

självständigt?

- Upplever du att du har möjlighet att vidareutvecklas inom företaget?

4. Trivsel på arbetsplatsen

- Kan du beskriva vad arbetstrivsel innebär för dig
- Kan du beskriva vad du tycker utmärker en god arbetsplats
- Kan du beskriva en dag på jobbet som du inte trivs på…
- Upplever du att det är viktig att själv känna arbetstrivsel?
- Känner du dig stressad på arbetet? Om ja varför

5. Gemenskap med andra
- Tycker du att det är viktigt att få tid för att social aktivitet på jobbet? Varför/Varför

inte?
- Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen?
- Hur tror du att det skulle påverka dig om ni hade gemensamma raster, luncher istället

för uppdelade?

6. Egenkontroll
- Kan du själv styra när du vill ha rast/lunch/semester?
- På vilket sätt upplever du att det skulle förändra om du själv hade denna möjlighet?

7. Övrigt

- Är det något du skulle vilja lägga till som vi inte har pratat om?
- Avslutande ord.


