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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till organisationen i fråga och till våra kontaktpersoner som har 
engagerat sig i vår kandidatuppsats. Tillsammans med er växte idén fram till denna studie. Ni 
har underlättat och hjälpt oss genom studiens process och därigenom gjort den möjlig.  
 
Vi vill även tacka samtliga respondenter för deras deltagande som har delat med sig av sin tid 
och bidragit med deras upplevelser. Utan er hade denna kandidatuppsats inte varit möjlig.  
 
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Göran som bidragit med vägledning och visat intresse 
under studiens process.  
 
Stort tack till alla!  
 
--- 
 
Elin Dahlström och Viktoria Stomberg 
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Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats genomförs på uppdrag av en arbetsgivare. Huvudfokus i denna 
kandidatuppsats är vad som genererar arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna 
på en kundsupportavdelning. Den specifika avdelningen har högre personalomsättning än 
resterande avdelningar inom organisationen. Teoretiska utgångspunkter är att medarbetare 
som känner arbetstillfredsställelse och är motiverade i sitt arbete är mer benägna att stanna i 
sina arbetsroller. Det påverkar även medarbetarnas välmående, prestationer, utveckling och 
således organisationens framgång. Motivation skapas utifrån yttre och/eller inre faktorer och 
baseras på i vilket syfte en individ väljer att handla för självförverkligande eller givet ett 
förväntat resultat och mål. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sju 
medarbetare på avdelningen. I resultatet framgår det utifrån medarbetarnas upplevelser att de 
främsta faktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse är goda interpersonella relationer, 
stöd och möjlighet till utveckling. Vidare framgår det att medarbetarna främst motiveras av 
ansvar, bekräftelse, arbetsrelaterade mål och framförallt av att utvecklas. Medarbetarna 
beskriver en positiv bild av organisationen och avdelning i stort som uppfyller faktorer som är 
viktiga gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Brister beskrivs vara begränsad 
variation och utveckling i själva arbetsuppgifterna som stundtals upplevs vara omotiverade. 
För organisationen kan detta tänkas innebära en utmaning då kundsupport och dess 
arbetsuppgifter karaktäriseras av enformighet och stagnation som hämmar utveckling. I 
studien har det framgått att trots arbetsuppgifternas karaktär är arbetstillfredsställelsen hög 
beroende på utmärkande faktorer som kan tänkas kompensera bristerna under en viss tid, dock 
inte som en långsiktig lösning. Arbetsrelaterade insatser kring utveckling är därför avgörande 
för avdelningen för att medarbetarna ska se sin situation inom arbetsrollen/avdelningen som 
långsiktig.  
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1 INLEDNING 
Dagens arbetsmarknad präglas av hård konkurrens om kompetenta och engagerade 
medarbetare. Det är till stor del arbetstagaren som har makten gentemot organisationen och i 
dagens arbetsliv väljer individer att byta arbetsplats allt oftare för att matcha de enskilda 
behoven för en tillfredsställande tillvaro. Det är därför viktigt för organisationer att tänka på 
hur de kan arbeta för att behålla personal för att upprätthålla en konkurrenskraftig verksamhet. 
Arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna är grundläggande för en välmående 
och välfungerande organisation. Otillfredsställelse i arbetet kan ses som den mest utmärkande 
orsaken till att medarbetare väljer att byta arbetsplats (Hom, Lee, Shaw & Hausknecht 2017, 
s. 531-532).  Arbetstillfredsställelse och motivation är centralt för medarbetarnas personliga 
utveckling och engagemang men också för organisationers intresse och framgång. Är 
medarbetarna i en organisation motiverade i arbetet leder det till bättre prestationer både för 
organisationen och för den enskilda medarbetaren (Bengtsson & Berglund 2017, s.455-461). 
Det är således av stor vikt för arbetsgivaren att vara medveten om hur medarbetare ser på sin 
arbetssituation i syfte att förebygga missnöje vilket på sikt även kan förebygga 
personalomsättning. Det är därför av relevans att studera upplevelser av arbetstillfredsställelse 
och motivation hos medarbetare i syfte att det kan främja organisationens och personalens 
utveckling och på sikt göra organisationen mer konkurrenskraftig.  
 

1.1 Bakgrund 
Organisationen som undersöks i denna studie är en del av en större koncern som är en ledande 
aktör inom sitt område. Studien genomförs på en kundsupportavdelning där ungefär 60 
medarbetare ingår. Avdelningen behandlar främst kundrelaterade frågor och kundkontakten 
sker via telefon, mail och sociala medier. Medarbetarna som deltar i denna studie arbetar dels 
med de mest förekommande arbetsuppgifterna som beskrivs ovan, och dels inom 
stödfunktioner där arbetsuppgifterna skiljer sig åt, samtliga ingår i samma avdelning. 
Avdelningen som studeras närmare har högre personalomsättning i förhållande till övriga 
avdelningar i organisationen. På uppdrag av organisationen har vi därför undersökt vad som 
för medarbetarna genererar arbetstillfredsställelse och motivation. Syftet med studien har varit 
att bidra med en ökad förståelse för vad som kan göras för att minska avdelningens 
personalomsättning.  
 
Arbetet inom kundsupport har idag en relativt låg status på arbetsmarknaden. Dels för att 
arbetsuppgiften i sig är relativt enformig, dels för att kundbemötandet kan vara psykiskt 
påfrestande. Loukidou, Loan-Clarke och Daniels (2009) belyser tristess i arbetet. Tristess i 
arbetet kan ge ökad risk för depression, låg arbetstillfredsställelse, frånvaro, 
personalomsättning, och leda till lägre livskvalité och minskad ansträngning i arbete. Tristess 
har ställts i relation till hur det påverkar en individs glädje, motivation och beteende. I relation 
till motivation har det förts diskussioner om att tristess återspeglar en ovilja att arbeta och att 
individer söker sig vidare för att komma undan sin tråkiga situation. Tristess kan vara 
accepterat i vissa arbeten och i vissa situationer men inte i andra. Monotona arbetsuppgifter 
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leder enligt tidigare forskning till tristess i arbetet. Monotona och enformiga arbeten påverkar 
även huruvida individer känner arbetstillfredsställelse och intresse för sitt arbete (Loukidou, 
Loan-Clarke & Daniels 2009). 
 
Studier visar hur karaktären på arbetet, till exempel arbetsmängd, repetitiva eller varierande 
arbetsuppgifter, påverkar arbetstillfredsställelse, stress och sjukfrånvaro hos medarbetarna och 
organisationen i stort. Det har visats att individer som har högre nivå av autonomi i arbetet 
upplever mindre tristess. Med högre autonomi kan individen välja när och vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras trots att de är rutinartade. Högre svårighetsgrad i 
arbetsuppgifterna har en positiv inverkan för individen och skapar entusiasm och motivation i 
arbetet. Loukidou, Loan-Clarke och Daniels (2009) menar att motiverande arbete 
karaktäriseras av variation, feedback, variation i vilken kompetens arbetsuppgifterna kräver, 
autonomi och kunna påverka sin arbetstid. De sociala relationerna på arbetet kan påverka 
huruvida individer känner tristess eller ej. Sammantaget beskrivs monotona arbetsuppgifter 
påverka individers hälsa och prestationer. Vidare menar de att det finns faktorer som kan väga 
upp tristessen, vilka kan ske genom goda sociala relationer, ledarskap, mer komplexa 
arbetsuppgifter och autonomi (Loukidou, Loan-Clarke & Daniels 2009). 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ge en ökad förståelse kring vad medarbetarna upplever genererar 
arbetstillfredsställelse och vad som motiverar medarbetarna inom avdelningen. Genom att ge 
en ökad förståelse kring hur medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse och motivation kan 
studien ge avdelningen/organisationen en riktning i hur de kan utveckla och förbättra 
arbetsrelaterade insatser gällande arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna på 
avdelningen och således förebygga personalomsättningen på avdelningen. Studien utgår från 
följande frågeställningar: 
 
Hur upplever medarbetarna på avdelningen att deras arbetstillfredsställelse är?  
Vad upplever medarbetarna på avdelningen vara motiverande i deras arbete?  
Vilka faktorer gällande arbetstillfredsställelse och motivation upplever medarbetarna vara av 
betydelse för att se avdelningen som en långsiktig arbetsplats?  
 

1.3 Begreppspreciseringar 
Arbetstillfredsställelse - Bengtsson och Berglund (2017) definierar arbetstillfredsställelse 
som “Såsom framgår av ordet, handlar det om hur nöjd och tillfredsställd individen är med sitt 
arbete” (Bengtsson & Berglund 2017, s. 456). Arbetstillfredsställelse beskrivs som en attityd 
en individ har gentemot sitt arbete och hur individen värderar sitt arbete som mer eller mindre 
tillfredsställande eller otillfredsställande (Bengtsson & Berglund 2017, s. 455-456). I denna 
studie syftar arbetstillfredsställelse även till om en individ känner trivsel i sitt arbete. 
 
Motivation - Motivation syftar i denna studie till huruvida en individ känner motivation i sitt 
arbete, villig att utföra arbetsuppgifter samt i vilken avsikt individer väljer att handla.  
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Hedegaard Hein (2012) lyfter en vanlig definition av begreppet motivation “Motivation är de 
faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett viss beteende gentemot ett 
givet mål.” (Hedegaard Hein 2012, s. 13). I denna studie definieras motivation i arbetet i 
likhet med ovanstående citat.  
 
I studien görs en åtskillnad på begreppen arbetstillfredsställelse och motivation. För läsaren 
kan det vara av vikt att ha i åtanke att begreppen ibland överlappar varandra, då det finns en 
tydlig koppling och ömsesidig påverkan mellan arbetstillfredsställelse och motivation.  
 

2 Tidigare forskning  

2.1 Historisk översikt av studier om personalomsättning 
Hom, Lee, Shaw och Hausknecht (2017) redovisar i en historisk översikt studier som 
genomförts under 100 år kring ämnet personalomsättning. Forskningen kring ämnet började 
på 1920-talet och har med tiden fått många nya infallsvinklar. Forskare började tidigt 
undersöka hur attityder på arbetsplatser påverkar personalomsättningen. Tidiga studier inom 
forskningsområdet påvisade att arbetsförhållanden var den primära anledningen till varför 
arbetstagare väljer att byta arbetsplats. Studier redovisade även att de som valt att sluta på ett 
arbete upplever bristande ledarskap, sämre miljöförhållanden, underutnyttjad kapacitet och 
kompetens än vad de som stannar upplever. Dessa studier lade grunden till att lyfta fram 
miljöfaktorer som leder till otillfredsställelse på arbetsplatsen som en faktor till 
personalomsättning. Detta inspirerade fler forskare att tillämpa bredare teorier om 
arbetsotillfredsställelse med hjälp av arbetsmotivation, attityder, hygienfaktorer, individuella 
behov och förväntningar för att förklara varför individer väljer att lämna en arbetsplats (Hom 
et al. 2017, s. 531-532).  
 
Mobley, Griffeth, Hand och Meglino (1979) specificerade en banbrytande modell med ett 
antal orsaker för att förklara varför individer väljer att avsluta sina anställningar, en orsak som 
de belyser är arbetsotillfredsställelse. Likt andra forskare använde de förväntningsteorin som 
grund för sina studier. Vilket innebär att individer kan välja att stanna på arbetsplatser trots 
otillfredsställelse för att de förväntar sig att få ett eventuellt positivt nyttjande, exempelvis en 
befordran eller annan positiv utveckling för individen inom organisationen. Samtidigt menar 
de att individer som har tillfredsställande arbete kan välja att avsluta sin anställning om de 
förväntar sig en större positiv nytta på en annan arbetsplats, så som utveckling och 
möjligheter (Mobley et al. 1979).  
 
Porter och Steers (1973) utformade met-expectations theory som innebär hur 
arbetstillfredsställelse och bibehållande av arbetstillfredsställelse hänger ihop med hur väl 
medarbetarnas initiala förväntningar på arbetet uppfylls efter de har påbörjat sin anställning. 
Denna teori har sedan dess blivit en central teori gällande arbetstillfredsställelse (Porter & 
Steers 1973). Porter, Steers, Mowday och Boulian (1974) uppmärksammande en annan faktor 
som kan förklara minskad personalomsättning mer än endast arbetstillfredsställelse vilket var 
organisatoriskt engagemang. De menade att individer väljer att stanna på en arbetsplats för att 
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inte förlora organisatoriskt medlemskap, trots att arbetsuppgifterna finns på andra 
arbetsplatser. Forskare utvidgade teorier kring organisatoriskt engagemang och kom fram till 
att anställda som känner en gemenskap till chef och kollegor väljer oftast att stanna i 
organisationen och inte säga upp sig (Porter et al. 1974). Vidare påvisade Krackhardt och 
Porter (1986) även att sociala relationer påverkar individers beslut om att avsluta sin 
anställning eller att stanna på en arbetsplats. Om de anställda har sammankopplade 
nätverksband tenderar de att stanna inom organisationen (Krackhardt & Porter 1986). 
 
Forskningen på 2000-talet gav vetenskaplig tillkännagivande till studier om 
personalomsättning på grupp, team och organisationsnivå. Det beskrivs antingen som 
omsättningshastighet eller kollektiv omsättning och utgör arbetet kring detta ett tydligt 
framväxande forskningsområde. Tidigare forskning tar upp att anställningsförhållandet 
bygger på två sammanhang där det ena är erbjudna incitament till exempel lön, förmåner, 
utbildning och anställningsform och det andra är förväntade bidrag till exempel högre 
prestation, organisationsmedlemskap och de anställdas engagemang. Artikeln tar även upp 
ömsesidiga investeringar och beskriver human resource management (HRM) som en sådan 
investering. Studier visar att företag som investerar i HRM och involverar och engagerar 
personalen i strategier, visar i allmänhet på minskad personalomsättning (Hom et al. 2017, s. 
538). Avslutningsvis påvisar artikeln att forskningen kring personalomsättning är dynamisk 
och i ständig förändring (Hom et al. 2017, s. 540).  
 

2.2 Studie om personal retention  
De Sousa Sabbagha, Ledimo och Martins (2018) presenterar en studie som är utförd i en 
bankorganisation med syfte att undersöka hur arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse kan 
förutse hur organisationen kan påverka personal retention, det vill säga förmågan att behålla 
befintligt personal. För att organisationer ska vara konkurrenskraftiga krävs det att de lyckas 
attrahera, behålla och utveckla personal. Kontextuella förhållanden kring arbetet är viktigt för 
medarbetarnas motivation, arbetsnöjdhet och för organisationens bibehållande av personal. I 
artikeln definierar författarna anställdas motivation som en arbetstagares vilja att anstränga sig 
och genomföra insatser för att uppnå organisatoriska mål med villkor av att det även 
tillfredsställer medarbetarens individuella behov. I artikeln benämns inre och yttre faktorer 
som skapar motivation. En åtskillnad görs på medarbetare vars ansträngningar drivs av inre 
motivation och medarbetare vars ansträngningar drivs av yttre motivation. De medarbetare 
som drivs av inre motivation beskrivs inte vara i behov av externa belöningar till exempel lön 
och beröm för att göra ett bra jobb. Medan de som drivs av yttre motivation inte 
nödvändigtvis njuter av arbetsuppgiften i sig utan gör bra ifrån sig för att få externa 
belöningar som lön, beröm eller i syfte att undvika negativa konsekvenser (De Sousa 
Sabbagha, Ledimo & Martins 2018). 
 
Forskarna bryter ner arbetstillfredsställelse som känslor, attityder och personliga drag en 
anställd har gentemot organisationen och arbetet. En medarbetares arbetstillfredsställelse 
påverkas av faktorer som erfarenheter, värderingar och behov som inte endast härleds till 
individen. Arbetstillfredsställelse kan förklaras genom arbetets karaktär, organisationens 
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genomgripande sociala klimat och huruvida de anställdas specifika behov är uppfyllda. I 
artikeln beskrivs det vara viktigt för en organisation att skapa en miljö som engagerar 
medarbetare på lång sikt för att behålla personal. Det är av vikt för organisationen att 
identifiera och behålla engagerade medarbetare, så länge det är ömsesidigt lönsamt för båda 
parter. Faktorer som ökar organisationens chanser till att behålla engagerad personal är 
utbildning, utveckling, handledarstöd, befordringsmöjligheter inom organisationen, 
kompetensförsörjning, utmaningar, autonomi samt en balans mellan arbete och privatliv. 
Resultatet av studien visar att arbetstillfredsställelse och motivation är de främsta faktorerna 
som påverkar huruvida organisationer har möjlighet att behålla sin personal. Studiens slutsats 
är att motivation har positiv inverkan på arbetstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse har 
en positiv inverkan på motivation (De Sousa Sabbagha, Ledimo & Martins 2018). 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Inre motivation 
Inre motivation utgår från det individorienterade perspektivet och belyser en individs inre 
behov och drivkrafter. Fokus ligger på de motivationsfaktorer som skapar inre 
tillfredsställelse hos individen och kan ofta vara kopplad till en önskan om personlig 
utveckling, lärande och självförverkligande (Alvesson 2013, s. 188-189). Ryan och Deci 
(2000a) har utvecklat Self determination theory (SDT) där de skiljer på inre och yttre 
motivation baserat på en individs olika skäl eller mål som ger upphov till handling. Den 
främsta skillnaden på inre och yttre motivation beskriver Ryan och Deci (2000a) vara att inre 
motivation syftar till att göra saker som är intressant och tillfredsställande för individen, 
medan den yttre motivationen syftar till att göra saker som kan leda till ett specifikt resultat 
och belöningar. Inre motivation existerar inom en individ men kan också förklaras existera i 
relationen mellan individ och aktivitet. Specifika aktiviteter och uppgifter kan generera inre 
motivation hos en individ medan andra aktiviteter inte gör det. Att engagera sig i intressanta 
aktiviteter är ett grundläggande behov för att känna tillfredsställelse (Ryan & Deci 2000a, s. 
56-57).   
 
Ryan och Deci (2000b) belyser specifikt tre psykologiska medfödda behov som påverkar en 
individs förutsättningar för tillväxt, personlig utveckling, välbefinnande och inre motivation. 
Dessa tre psykologiska behov är kompetens, autonomi och samhörighet. Med kompetens 
menas att individer känner att de på ett effektivt och kompetent sätt kan genomföra sitt arbete. 
Autonomi innebär att individen känner att de har självbestämmande och fri vilja. Vidare 
innebär samhörighet att individer känner tillhörighet och koppling till personer på sin 
arbetsplats (Ryan & Deci 2000b, s. 68).  
 
Ryan och Deci (2000a) har även formulerat Cognititve Evaluation Theory som en subteori till 
SDT. Teorin lyfter fram specifika faktorer i den sociala miljön som påverkar en individs inre 
motivation. Interpersonella händelser och strukturer så som belöning, kommunikation och 
feedback kan påverka en individs inre motivation i den mån att de kan öka en individs känsla 
av kompetens och således tillfredsställa det psykologiska behovet av kompetens. För att 



 

6 
 

behovet av kompetens ska öka den inre motivationen menar Ryan och Deci (2000a) att det 
även måste finnas någon form av autonomi. För ökad inre motivation behöver således båda 
behoven vara tillfredsställda. Hur mycket dessa behov tillfredsställs kan påverkas dels av 
kontextuella förhållanden men även av en individs inre känsla. Studier har bland annat visat 
att positiv feedback ofta ökar en individs inre motivation medan negativ feedback i stället 
minskar den inre motivationen. Studier har även visat att materiella belöningar, hot och 
riktlinjer kan leda till minskad inre motivation på grund av att individen kan uppleva att deras 
beteende blir för kontrollerat. Majoriteten av studier som gjorts inom ämnet har haft fokus på 
autonomi kontra kontroll. Autonomi leder till en ökad inre nyfikenhet, lust och motivation hos 
individen medan en individ under allt för kontrollerade förhållanden förlorar sin 
initiativförmåga och utvecklas mindre. Viktigt att poängtera är att denna teori endast går att 
applicera när individer utövar aktiviteter och uppgifter som för individen är intressanta och 
motiverade i sig (Ryan & Deci 2000a, s. 58-60). 
 

3.2 Yttre motivation 
Yttre motivation även kallad instrumentell motivation skapas utanför en individs egna 
kontroll. De yttre motivationsfaktorerna påverkar hur en individ väljer att reagera och handla 
utifrån vilka resultat och konsekvenser som handlingen leder till. En individs handlingar styrs 
ofta av eventuella belöningar eller en rädsla för bestraffningar (Hedegaard Hein 2012, s. 17). 
Exempel på yttre motivationsfaktorer kan vara lön eller andra belöningar men även negativ 
feedback och tillrättavisande från chefer eller kunder. Bättre arbetsuppgifter, befordran och 
status benämns även dem som instrumentella motiv som påverkar individers handlingar i en 
organisation. Vrooms (se Alvesson 2013) förväntningsteori benämns som en av de främsta 
teorierna när det kommer till yttre motivation. Förväntningsteori kan kort förklaras genom att 
individers handlingar styrs av de förväntade resultat som individen tror att handlingen 
kommer leda till. Vidare för Alvesson (2013) en diskussion om specifikt lön som en 
motivationsfaktor. I en del arbeten fungerar lönen som en stark motivationsfaktor, exempel på 
sådana arbeten är där det finns en provisionsbaserad lön. Andra arbeten där lönen ligger på en 
stabil nivå och inte varierar kan istället förväntan om utveckling och avancemang påverka 
motivationen mer. Vad som kan motivera en individ påverkas av hur ett mål värderas samt 
sannolikheten och tillgängligheten för att målet kan uppnås (Alvesson 2013, s. 191-192). 
Ryan och Deci (2000b) menar att många av de handlingar och aktiviteter individen väljer att 
delta i inte endast styrs utifrån eget intresse. Individer styrs även av sociala normer och det 
som omgivningen förväntas av oss (Ryan & Deci 2000b, s. 71).  
 

3.3 Interaktiv motivation 
Alvesson (2013) beskriver interaktiv motivation som främst handlar om den sociala 
dimensionen gällande motivation. Interaktiv motivation handlar om samspelet mellan individ, 
sociala konstellationer, normer och kulturella aspekter. Viktiga faktorer som benämns är även 
värderingar, identitet, ideal och moral. Enligt det interaktiva synsättet skapas och relateras 
motivation till organisatoriska och samhälleliga förhållanden som individen befinner sig i. 
Interaktiv motivation delas upp i tre former och den första formen är normer, vilket innebär 
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att normer som råder inom organisationen bidrar till hur individer väljer att handla och bete 
sig. Den andra formen av interaktiv motivation är ömsesidighet som bygger på en norm om 
hur man bör beter sig gentemot sina kollegor. Ömsesidighet är även en fråga om att ställa upp 
och vara lojal mot sina kollegor, då det förväntas leda till ett positivt resultat. Den tredje 
formen av interaktiv motivation är identitet, i synnerhet den sociala identiteten som innefattar 
ett visst handlande utifrån vad som anses vara passande och naturligt för individen eller den 
grupp som individen tillhör. Om organisationsidentiteten är tydlig och uppenbar i positiv 
bemärkelse kan det bidra till att arbetsnormer blir starkare och att medarbetare således känner 
att de bör anstränga sig extra, trots att själva arbetet inte alltid upplevs vara rolig och givande 
för individen själv. Individen lägger mer fokus på vilken arbetsplats de är på, har 
organisationen en positiv identitet innebär det att arbetsuppgifterna i sig kan omvärderas från 
att anses vara tråkiga och okvalificerade till att vara en del i en positiv helhet eller en del i en 
utvecklingsprocess (Alvesson 2013, s. 193-196). Alvesson (2013) beskriver vidare att 
organisationskultur kan användas som ett strategiskt verktyg i syfte att skapa engagemang, 
sammanhållning, gemensamma mål och förhållningssätt (Alvesson 2013, s. 111). 
 

3.4 Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzberg (1993) utvecklade tvåfaktorteorin som grundar sig i att motivationsfaktorer delas 
upp i två delar vilka är hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna kopplas till 
omständigheterna kring arbetets utförande vilka är företagspolitik, ledning, lön, 
interpersonella relationer (alla sorts interna relationer på arbetsplatsen), arbetsförhållanden, 
utvecklingsmöjligheter, privata faktorer, status och anställningstrygghet. Om 
hygienfaktorerna inte är uppfyllda leder de oftast till missnöje, dock leder de sällan till 
tillfredsställelse och motivation. Motivationsfaktorer definieras som de faktorerna som kan 
härledas till själva arbetsinnehållet vilka är prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar och 
befordran. Dessa faktorer genererar oftast arbetstillfredsställelse och motivation men om 
dessa faktorer inte uppfylls leder det inte till otillfredsställelse, utan bara att 
arbetstillfredsställelsen uteblir. En viktig poäng i tvåfaktorteorin är att förebygga missnöje och 
ohälsa med hjälp av hygienfaktorerna och skapa arbetstillfredsställelse och motivation med 
hjälp av motivationsfaktorerna. Vid arbeten där möjligheterna till att uppfylla 
motivationsfaktorerna är små, till exempel vid typiskt rutinartade arbeten, blir 
hygienfaktorerna mer viktiga för förebyggande insatser till arbetstillfredsställelse. Om 
motivationsfaktorerna är uppfyllda är det lättare för personalen att förbise att hygienfaktorerna 
till mindre grad är uppfyllda (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993).  
 
Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) redovisar undersökningsresultat från studier som 
genomförts. Där beskrivs vilka faktorer som var de mest frekventa bland respondenternas svar 
i undersökningen. Den motivationsfaktor som nämns allra mest är prestationer, när en individ 
har gjort en väl genomförd arbetsuppgift. Den näst mest frekventa motivationsfaktorn som 
nämns är bekräftelse. Bekräftelsen kan komma från olika personer som chefer, gruppledare, 
kunder eller underordnade. Denna faktor handlar också om att bli sedd lika mycket som att bli 
bekräftad för prestationen. Härefter följer de andra faktorerna respondenterna lyfte, som själva 
arbetet, ansvar, befordran och lön. Alla dessa faktorer ingår i motivationsfaktorerna, förutom 



 

8 
 

lön som är en hygienfaktor (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993, s. 59-63). Alla behov 
måste tillfredsställas för medarbetaren, dock är det främst motivationsfaktorerna som ger 
upphov till både arbetstillfredsställelse och till medarbetarnas prestation i arbetet och som i 
sin tur ger positiva effekter i organisationen (Hedegaard Hein 2012, s. 137).  
 

3.5 Latham och Lockes målsättningsteori 
Grundidén i Latham och Lockes (2006) målsättningsteori är att det finns ett samband mellan 
individers vilja att uppnå ett mål och individens prestation i arbetet. Det förutsätts att 
individen har kompetensen och kunskapen som krävs för att nå målet. Individers prestationer 
blir bättre ju svårare målet är att nå och om målet nås ökar det även individers motivation och 
självförtroende. Målet i sig skapar ett syfte och en meningsfullhet för individer och leder till 
ett ökat fokus på uppgiften. När ett mål uppnås skapas en positiv känsla som individen i sin 
tur förknippar med själva arbetsuppgiften. Arbetsuppgiften får alltså en positiv bemärkelse på 
grund av ett uppfyllt mål och vad det innebär för individen i fråga. Att ha uppsatta mål kan 
förebygga en känsla av tristess och meningslöshet (Latham & Locke 2006).  
 

4 METOD  
I följande metodavsnitt kommer vi med ett vetenskapligt förhållningssätt förklara och 
motivera studiens metodiska vägval samt datainsamlingsmetod. Inledningsvis beskrivs 
studiens perspektiv och metodologiska utgångspunkter. Vidare redogör och argumenterar vi 
för urvalet i studien, vilken typ av datainsamlingsmetod som har använts samt en beskrivning 
av genomförandet. Sedan följer en redogörelse för bearbetning och analys av data. 
Avslutningsvis berör vi etiska ställningstagande samt en inblick i vår förförståelse och 
värderingar.  
 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte och 
besvara studiens forskningsfrågor. Vi har valt kvalitativ metod för att denna typ av forskning 
fokuserar på individers tolkning och upplevelser i syfte att ge en förståelse för den sociala 
verklighet de befinner sig i. Utmärkande för den kvalitativa metoden är även synen på en 
föränderlig social verklighet och att sociala egenskaper konstrueras i samspel mellan individer 
och dess omgivning. Det finns olika sätt att samla in data gällande kvalitativ metod där de 
vanligaste beskrivs vara observation, intervju och textanalys (Bryman 2011, s. 340-344). Vi 
kommer i denna studie använda oss av kvalitativ intervju för att kunna besvara studiens syfte 
och problemställning. 
 
Den här studien är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet. Det innebär att syftet har 
varit att tolka och förstå i första hand och inte att förklara ett visst fenomen. Den subjektiva 
upplevelsen och uppfattningen av fenomenet har varit i fokus. Ett nyckelbegrepp inom 
fenomenologin är individens livsvärld vilket innebär att det är individens subjektiva 
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upplevelse av ett fenomen som är i fokus och inte huruvida upplevelsen är sann eller inte 
(Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 17-21). I denna studie är det medarbetarnas upplevelser av 
arbetstillfredsställelse och motivation som är i fokus. Studien ger en bild av vad och hur 
respondenterna upplever arbetstillfredsställelse och motivation utifrån deras livsvärld. Detta 
innebär att respondenternas upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation kan vara 
mångskiftande och framträda på olika sätt. 
 
Studien utgår dels från en deduktiv men också en induktiv ansats på teorins roll i studien. En 
deduktiv ansats innebär att teorin och studiens inledande hypoteser styr valet av 
datainsamlingsmetod. Motsatsen är induktiv ansats och innebär att empirin som samlats in 
styr studiens teori. I studiens inledande fas gick vi således in med ett deduktivt 
förhållningssätt när vi formulerade forskningsfrågor och valde datainsamlingsmetod. 
Allteftersom studien pågick utvecklades en mer induktiv ansats då vi lät empirin styra de 
teoretiska valen vi gjorde. Den strategi vi således utgick ifrån var en så kallad iterativ strategi 
som inbegriper att vi växlade mellan empiri och teori under studiens gång (Bryman 2011, s. 
26-27).  
 

4.2 Urval  
Urvalet i denna studie gjordes i två steg. Det första steget var att vi kontaktade en bekant som 
arbetade inom en organisation vi var intresserade av att genomföra en studie i samarbete med. 
Organisationen var intresserad av att göra ett samarbete med oss och blev således vår 
uppdragsgivare för denna studie. Vi bokade in ett första informationsmöte och fick under 
mötet ta del av information om organisationen och vad de möjligtvis skulle vilja undersöka. 
Under mötet framkom det att en av avdelningarna hade högre personalomsättning i 
förhållande till andra avdelningar inom organisationen. Vi gjorde därför ett målstyrt urval 
tillsammans med vår uppdragsgivare då vi kom fram till att avdelningen med hög 
personalomsättning skulle användas som underlag i vår studie (Ahrne & Svensson 2015, s. 
40-41). Avdelningen som är i fokus är en kundsupport där olika tjänster hanteras. Ett målstyrt 
urval görs i syfte att komma i kontakt med personer som är relevanta för att besvara 
forskningsfrågan i studien. Vi, tillsammans med våra uppdragsgivare valde därför att avgränsa 
oss till medarbetare på avdelningen för att få svar på vår problemformulering (Bryman 2011, 
s. 434). I det andra steget använde vi oss av ett snöbollsurval, vilket kan beskrivas som ett 
bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren tar kontakt med personer som i sin tur kan ta 
kontakt med personer som är relevanta för undersökningen (Bryman 2011, s. 196-197). Vi 
fick genom våra uppdragsgivare kontakt med chefen för kundsupportavdelningen. 
Avdelningens chef skickade i sin tur ut en intresseanmälan där alla medarbetarna fick chansen 
att anmäla sitt intresse för att delta i studien. Antalet medarbetare på avdelningen är ungefär 
60 personer och det var de första sju medarbetarna som visade sitt intresse som resulterade i 
vårt urval av respondenter i studien. Fem av respondenterna arbetar dagligen med 
kundkontakt medan två av dem arbetar inom stödfunktioner på avdelningen. Respondenterna i 
vårt urval varierar i ålder och kön och hur länge de har arbetat inom organisationen. 
Respondenternas ålder, kön och yrkeserfarenhet kommer inte vara i fokus i denna studie och 
kommer därför inte att beskrivas närmare.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 
I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide har legat 
till grund för intervjuerna. Intervjuguiden berör ett antal teman och huvudfrågor, men också 
lämnar utrymme för följdfrågor om respondenten skulle ta upp andra intressanta aspekter eller 
ämnen. Vi har i alla intervjuer utgått från samma intervjuguide vilket innebär att samma 
teman och huvudfrågor har tagits upp med alla respondenter. Syftet med detta är att få alla 
respondenter att reflektera över samma teman och om en respondent inte ger tillräckligt med 
svar används följdfrågor. Vi tyckte att denna typ av intervju passade studien bra för att vi hade 
ett explorativt förhållningssätt för att få mer kunskap, men ville ändå att våra respondenter 
skulle reflektera över ett visst antal, på förhand valda teman (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 
46-47). Fokus i vår studie var respondenternas upplevelser och tankar kring 
arbetstillfredsställelse och motivation vilket gjorde att just denna intervjuform passade bäst. 
Vi hade ett tydligt fokus på vad som skulle behandlas under intervjun och ställde följdfrågor 
för att få så bra inblick som möjligt i respondenternas tankar och reflektioner om dessa 
ämnen. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Genom att använda 
semistrukturerad intervju kunde vi vara följsamma och öppna under intervjuerna och på så 
sätt få ett bra underlag till vår problemställning.  
 

4.4 Tillvägagångssätt  
Innan vi genomförde intervjuerna testade vi vår intervjuguide på en utomstående person. Det 
gav oss möjlighet att omformulera vissa frågor som personen i fråga inte fullt ut förstod som 
till exempel vissa begrepp och uttryck (Ahrne & Svensson 2015, s. 42-44). Inför intervjuerna 
skickade vi ut ett informationsbrev innehållandes en samtyckesblankett till alla respondenter 
där de informerades om studiens syfte och vad deras deltagande i studien innebär.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats för att det skulle bli bekvämt 
för respondenterna att delta i studien samt att deltagandet var under arbetstid. Vi blev 
tilldelade ett avskilt konferensrum dit respondenterna fick komma och möta oss. I enlighet 
med Ahrne och Svensson (2015) kan det vara viktigt att tänka på i vilken typ av miljö 
intervjun genomförs. Om intervjuerna genomförs på respondentens arbetsplats kan det ibland 
vara känsligt om de känner att de inte vågar uttrycka sig på det sätt som de vill eller uttrycker 
sig på ett sätt som får dem att framstå som en god medarbetare (Ahrne & Svensson 2015, s. 
42-44). Intervjuerna delades upp på två dagar där vi ena dagen hade tre och nästkommande 
dag fyra intervjuer. Ahrne och Svensson (2015) menar att det är viktigt att tänka på att det 
krävs stor koncentration från den som intervjuar och att man därför inte borde ha mer än fyra 
intervjuer på en dag för att kunna hålla koncentrationen. Mellan intervjuerna hade vi tid att 
prata ihop oss och anteckna det vi tyckte var viktigt vilket gav oss en stor fördel vid analysen. 
Vi båda deltog i samtliga intervjuer där en av oss hade fokus på huvudfrågorna medan den 
andra kunde uppmärksamma detaljer och ställa relevanta följdfrågor och tog anteckningar 
(Ahrne & Svensson 2015, s. 49). Genom att vi båda deltog i samtliga intervjuer var det lättare 
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att analysera materialet och mer säkert att vi inte gick miste om viktiga detaljer i 
respondenternas utsagor.  
 
Intervjuerna inleddes med att vi tillsammans med respondenten gick igenom 
samtyckesblanketten och intervjuns upplägg samt att vi skulle spela in intervjun. 
Respondenterna fick godkänna sitt deltagande genom att skriva under samtyckesblanketten. 
Intervjuerna pågick i ungefär 30-45 minuter. Vi antecknade även under intervjuns gång för att 
inte missa något väsentligt. Vi använde oss av samma intervjuguide till samtliga respondenter 
dock blev följdfrågorna något annorlunda till var respondent beroende på vad den enskilda 
respondenten lyfte under intervjuns gång. Under intervjuerna försökte vi ställa så konkreta 
frågor som möjligt till respondenterna, det gjorde vi genom att be respondenten detaljerat 
beskriva en specifik situation och deras upplevelser kring den. På så sätt minskade risken för 
att göra förenklande och rationaliserade beskrivningar som inte stämde överens med 
respondenternas upplevelser (Aspers 2011, s. 155). I slutet av intervjun förklarade vi hur vi 
skulle gå tillväga med studien fortsättningsvis, vi frågade också om vi fick återkomma vid 
eventuella följdfrågor, vilket alla accepterade. Vi tackade sedan samtliga för deras deltagande 
(Ahrne & Svensson 2015, s. 42-44).  
 

4.5 Dataanalys  
I enlighet med Ahrne och Svensson (2015) transkriberade vi det inspelade materialet så snart 
vi kunde efter intervjuerna för att ha kvar de intryck vi fick under intervjuerna (Ahrne & 
Svensson 2015, s. 63). I nästa steg skrev vi ut samtliga transkriberingar och läste igenom 
materialet flera gånger för att få en autentisk förståelse för den insamlade empirin. Under 
tiden vi läste igenom materialet gjordes anteckningar i marginalen vid återkommande 
mönster, på så vis urskilde vi meningsbärande enheter i texten som sedan bildade teman.   
 
Materialet bearbetades i enlighet med de fyra steg som beskrivs av Aspers (2011). Det första 
steget är kodning, det vill säga att vi identifierade meningsbärande enheter när materialet 
granskades som i sin tur skapade koder. Koderna kan skapas utifrån teori eller från empirisk 
data och i vårt fall utgick vi från ett induktivt synsätt där empirin skapade koderna (Aspers 
2011, s. 165-166). Nästa steg är återtagning vilket innebar att en del koder valdes ut för en 
utförligare analys. Vi granskade och sorterade koderna där vi antingen skiljde dem åt eller 
slog dem samman och dessa bildade sedan teman och subteman. Det tredje steget är analys 
vilket innebar att de teman vi urskilde i materialet även innehöll olika begrepp som 
relaterades till teman och till varandra. Vi hade i förväg bestämt studiens två huvudfokus, 
arbetstillfredsställelse och motivation. Utifrån dessa två huvudfokus resulterade vår kodning 
och analys i ett antal större teman som i sin tur resulterade i ett antal subteman. I likhet med 
Aspers (2011) sorterade vi sedan teman och subteman och strukturerade upp dessa utefter 
respektive huvudfokus (Aspers 2011, s. 208-209). Vi tog sedan fram ett kodningsschema där 
vi strukturerade för att få en tydligare bild och göra vår analys lättare. Det fjärde och sista 
steget är presentation som innebär hur materialet framställs och redovisas för de som ska ta 
del av forskningen (Aspers 2011, s. 220).  
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4.6 Förförståelse och värderingar 
Inför denna studie har vi dels haft en förförståelse om organisationen, dels om arbetet inom 
kundsupport och även om fenomenen arbetstillfredsställelse och motivation. Vår initiala 
uppfattning har varit att organisationen har ett gott rykte och att personalen som arbetar där 
trivs väldigt bra. Vi har inte aldrig hört något negativt gällande organisationen i varken media 
eller via ryktesväg. Organisationen har tilldelats priser för olika prestationer för att bland 
annat vara en attraktiv arbetsgivare. Under det inledande mötet för studien med våra 
uppdragsgivare fick vi reda på att avdelningen som är i fokus för studien hade hög 
personalomsättning. Vilket gav oss bilden av att det eventuellt fanns brister på avdelningen 
som minskade arbetstillfredsställelsen och motivationen och således bidrog till den höga 
personalomsättningen på avdelningen. En förutfattad mening vi båda delade om arbetet inom 
kundsupport var att det är ett enformigt, psykiskt påfrestande och dåligt betalt och att det 
möjligtvis var det som bidrog till den höga personalomsättningen på avdelningen. 
Förförståelsen vi hade gällande arbetstillfredsställelse och motivation grundar sig dels på den 
gedigna kunskap vi har fått genom vår utbildning Organisation och Personalutveckling i 
samhället men också hur vi själva har upplevt arbetstillfredsställelse och motivation i våra 
tidigare arbetslivserfarenheter. Vår förförståelse om organisationen, avdelningen och arbetet i 
sig samt förförståelsen kring arbetstillfredsställelse och motivation kan ha påverkat studiens 
problemformulering samt de val vi gjort under studiens gång. Det kan även ha påverkat hur vi 
utformade vår intervjuguide samt de följdfrågor vi ställt under intervjuernas gång.  
 

4.7 Etiska överväganden  
Etiska frågeställningar som uppkommer inom den samhällsvetenskapliga forskningen handlar 
till stor del om relationen mellan forskare, studieobjekt och deltagare i studien. De 
grundläggande forskningsetiska riktlinjer och principer visar att forskning ska utföras med 
respekt för människans värde, rättigheter och dess grundläggande friheter. De 
forskningsetiska principerna har i denna studie tillämpats genom ett informerat samtycke som 
inneburit att samtliga deltagare har blivit informerade om studiens syfte och vad deras 
medverkande i studien innebär. Deltagandet i studien var frivilligt vilket respondenterna 
informerats om och respondenterna kunde när som helst under studiens gång välja att avbryta 
sitt medverkande eller välja att inte besvara intervjufrågorna. Deltagarna har även fått 
information om att deras uppgifter kommer att behandlas i enlighet med 
konfidentialitetsprincipen, vilket innebär att materialet behandlas och redovisas på ett 
respektfullt sätt och att deltagarna inte kommer att kunna identifieras av utomstående. Innan 
intervjuerna startade fick respondenterna frågan om vi fick spela in intervjun. De blev även 
informerade om att det inspelade materialet kommer endast vi som undersökare samt 
eventuellt handledare och examinator kunna ta del av. Vidare informerades de om att 
materialet kommer raderas efter studiens slutförande. Organisationen och respondenterna har i 
denna studie avidentifieras och respondenterna har försäkrats om att ingen data kommer att 
kunna härledas till enskilda personer. Vi har försäkrat detta genom att ta bort eventuella namn 
och specifik information som kan härledas till enskilda respondenter eller till organisationen i 
vårt resultat. Ahrne och Svensson (2015) lyfter även nyttjandekravet som en viktig 
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forskningsetisk princip. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som är insamlade under 
studiens gång inte kommer att användas på ett sätt som kan påverka den enskilda 
respondenten (Ahrne & Svensson 2015, s. 28-29).  
 
Respondenterna fick samtyckesblanketten skickade till sig via mail innan en intervjutid 
bokades in. Under intervjuns inledande fas gick vi även igenom samtyckesblanketten muntligt 
tillsammans med samtliga respondenter. Varje respondent fick innan vi startade intervjun och 
inspelningen, skriva på samtyckesblanketten där information om vad deltagandet innebär och 
hur personuppgifterna kommer att behandlas. 
 
Ett informerat samtycke skapar ett ömsesidigt förtroende mellan forskare och deltagare där 
syftet för forskningsprojektet och dess genomförande gås igenom. Ahrne och Svensson 
(2015) belyser dock en eventuell risk som kan uppstå när materialet ska analyseras och 
presenteras då deltagarna inte ges kännedom i hur tolkningen sker. Risken finns att 
respondenter känner att deras upplevelser inte stämmer överens med hur forskaren tolkar och 
presenterar det (Ahrne & Svensson 2015, s. 62-63). Vi har i denna studie försökt ge en så 
rättvis och ärlig bild som möjligt för att minska risken för oriktiga framställningar. Under 
intervjuernas gång sammanfattade vi ofta respondentens svar och frågade om vi hade förstått 
och uppfattat respondenten på ett korrekt sätt. Dels för att bekräfta att vi är intresserade av det 
respondenten berättar men också för att de skulle få chansen att förtydliga sina svar så att vi 
skulle få en så rättvis bild av deras upplevelser som möjligt.    
 

5 RESULTAT  
I följande avsnitt presenteras resultatet av respondenternas upplevelser som framkom under 
intervjuerna. Huvudfokus för studien är arbetstillfredsställelse och motivation som har 
analyserats och redovisas i två separata delar i resultatet. Utifrån studiens två huvudfokus har 
ett antal teman framställts som har utgjort upplägget för hur resultatet kommer att presenteras 
i detta avsnitt.  
 

5.1 Arbetstillfredsställelse 

5.1.1 Interpersonella relationer 

5.1.1.1 Sammanhållning och samhörighet  
I samtliga av våra intervjuer nämns kollegor och sammanhållning som några av de viktigaste 
faktorerna gällande trivsel på arbetsplatsen. De beskriver att sammanhållningen mellan 
kollegor på avdelningen är god, likaså beskrivs relationen mellan chef och medarbetare som 
god. Respondenterna lade alla stor vikt vid stark gemenskap och goda relationer till kollegor 
gällande att se sin arbetsplats som långsiktig och majoriteten upplever att de har det så på 
deras arbetsplats i dagsläget. Flera av respondenterna uttryckte även att sammanhållningen 
gör att man trivs och vill stanna kvar på arbetsplatsen trots att arbetsuppgifterna inte alltid 
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upplevs vara tillfredsställande i sig. En av respondenterna uttryckte att utan den gemenskapen 
skulle personen inte valt att vara kvar i sin arbetsroll utan sökt sig vidare.  
 

“Det är en så otrolig plats att vara på cheferna är helt otroliga, kollegorna är 
fantastiska. Det är ju väldigt mycket det som gör att man ändå känner att det är så 
himla värt att vara kvar, även om arbetsuppgiften kan vara ganska tuff.” 

 
De flesta av respondenterna ingår i olika team för kundsupport medan två av respondenterna 
har andra arbetsuppgifter där de är mer självständiga i det dagliga arbetet. Teamen beskrivs 
som täta och familjära med en stark samhörighet medan de som har ett mer självständigt 
arbete främst lyfter den goda relationen till kollegor och chefer som en trivselfaktor.  
 

“Så alla är ju väldigt självständiga, och då blir man ju inte riktigt... då är inte vi ett 
team som dagligen sitter tillsammans och pratar [...] det blir inte den här familjära 
bekantskapen. Men jag har en jättebra relation till alla och vi är en jättebra grupp 
människor, skulle jag säga.” 

 
Det märks tydlig att sammanhållningen i organisationen i stort är ett genomgående tema hos 
samtliga av respondenternas upplevelser. 
 

5.1.1.2 Sociala aktiviteter i och utanför arbetet 
Majoriteten av respondenterna beskriver att de uppskattar alla de aktiviteter som görs 
tillsammans, både utanför men också på arbetstid, och ser det som en bidragande faktor till att 
sammanhållningen blir ännu starkare. Aktiviteterna styrs upp dels av medarbetare och chefer, 
men också större evenemang av organisationen. Aktiviteter som förekommer är bland annat 
after-works, gemensamma luncher vid högtider, julfest och team-bildningsaktiviterer som 
brännbollsturnering. På avdelningen har de tävlingar teamen emellan där priset ofta är en 
upplevelse som teamet vinner tillsammans. Tävlingarna och priserna beskrivs öka 
sammanhållningen i teamet och respondenterna menar att det är en mycket uppskattad del i 
arbetet. Respondenterna lyfter även aktiviteter som tillordnas för samtliga i organisationen. 
Dessa aktiviteter beskrivs bidra till en bättre gemenskap i hela organisationen.  
 

“Ja men nånting som var väldigt roligt var julbordet. När det var hela huset. Jag ser 
ju egentligen bara min våning, men det är ju flera hundra personer till och man går 
dit och träffar andra människor och pratar med dom. Det är väldigt roligt, och bara 
för man inte har träffat varandra innan så vet alla att vi jobbar på samma ställe, vi är 
fortfarande kollegor och man pratar och utbyter erfarenheter med varandra. Det var 
väldigt roligt och väldigt givande.”  

 

5.1.1.3 Organisationskultur 
Respondenterna beskriver att det är ett tillåtande och öppet arbetsklimat där kollegorna hjälps 
åt, bekräftar och uppmuntrar varandra. Ett exempel på detta är att alla inte har lunch samtidigt 
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vilket gör att medarbetarna på avdelningen sitter med olika kollegor från dag till dag, vilket 
inte upplevs som ett problem. Trots att respondenterna tillhör olika team ges bilden av att hela 
avdelningen är sammanflätad och kollegor skiljs inte åt vare sig det handlar om medarbetare 
eller chefer. Det förklaras som en självklarhet och något som förväntas av medarbetarna att 
upprätthålla och bidra till ett trevligt arbetsklimat.  
 

“Att jag alltid bemöter kunderna på bästa sätt och möter och hjälper mina kollegor. 
Det handlar ju väldigt mycket om trevlighet och gemenskap. Både gentemot alla på 
arbetsplatsen, men även mot kunderna. Så det förväntas ju av mig att jag ska vara 
trevlig.”  

 
Det talas om en “anda” som respondenterna upplever vara utmärkande för just den här 
organisationen. Det framkommer att respondenterna redan under anställningsprocessen blir 
införstådda i den rådande organisationskulturen på företaget.  
 

“Jag tycker att (företaget) är speciellt bra på det, att man ändå pratar med alla. Det 
var något av det första vi fick höra när vi började här, att man ska prata och lära 
känna varandra, det spelar ingen roll vem personen är.”  

 
Gemenskapen som finns på arbetsplatsen är ett återkommande tema genom samtliga av 
intervjuerna. Organisationen beskrivs ha en märkbart positiv och trevlig stämning. Under 
intervjuernas gång ges bilden av att alla kollegor alltid hejar på varandra oavsett vart i 
organisationen man befinner sig. 
 

5.1.2 Stöd i arbetet 

5.1.2.1 Tillgång till stöd och hjälp i arbetet 
Respondenterna beskriver att de får ett stort stöd från både kollegor och chefer. Det finns dels 
ett starkt stöd kopplat till arbetsmoment och situationer i arbetet som upplevs vara svåra 
exempelvis när respondenterna utsätts för arga och besvikna kunder. Hamnar de i situationer 
som de inte själva kan hantera finns det stödfunktioner och databaser där informationen är 
lättillgänglig. Detta beskrivs som en del i arbetet som dels främjar lärande och utveckling men 
också gör att arbetet flyter på. De upplever inte att de blir stressade och pressade när de ställs 
inför hinder och utmaningar utan att stödet finns där på olika sätt. Då arbetsklimatet är så 
tillåtande och öppet på avdelningen finns även stödet hos kollegor, det är högt i tak och alla 
frågor är tillåtna.  
 

“Om jag sitter med en kund med ett ärende som är väldigt svårt och jag behöver ringa 
till en kollega, så känner man sig aldrig dum, för att man ringer och frågar [...] det 
känns väldigt skönt för man kan fråga vad som helst utan att det känns som att man 
blir dumförklarad eller att dom ser ner på en för att man inte förstår, utan alla vill 
egentligen hjälpa till.”  
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En av respondenterna upplever att stödet hade kunnat vara större då arbetsrollen innefattar 
självständigt arbete. Respondenten upplever att det hade underlättat om det fanns någon att 
direkt fråga om hjälp eller stöd vid olika slags utmaningar i arbetet. Respondenten menar att 
stödet finns där, men att det inte är lättillgängligt vilket innebär att det ibland kan ta tid för att 
hitta lösningar och ta beslut.  
 

5.1.2.2 Coachning  
Stöd från chefer beskrivs även det som öppet och tillgängligt. Respondenterna upplever att 
cheferna är förstående för deras situation och utsatthet från kunden och är behjälpliga och 
coachande i sitt ledarskap. Relationen mellan teamchefer och medarbetarna ses som en stark 
bidragande faktor till att det trivs på jobbet. Cheferna beskrivs som lyhörda och närvarande i 
det dagliga arbetet men även i respondenternas ambitioner inom organisationen. 
Respondenterna upplever att stödet från teamchefer är tillräckligt och svarar till de 
förväntningar som ställs på medarbetarna i deras arbetsroll.  
 

”Jag upplever det som att dom förväntningarna man har på sig, att man också får den 
stöttningen för att verkligen lyckas uppfylla dom förväntningarna, och det känns 
väldigt skönt att den hjälpen finns att få.”  

 
Respondenterna har tillgång till en extern person som arbetar med just coachning i 
telekommunikation, coachningen sker ungefär en gång i halvåret. Personen sitter bredvid 
medarbetarna under samtalen med kunder och samlyssnar, efteråt diskuteras samtalet och 
eventuella förbättringsområden. Här får respondenterna tips och råd i syfte att effektivisera 
samtalen vilket beskrivs vara uppskattat och lärorikt. Ibland sitter även teamchefen med och 
samlyssnar under samtal med kunder och ger direkt feedback till vad som var bra och vad 
som kan göras bättre. Respondenterna beskriver även att de har möjlighet att skicka samtal till 
sin teamchef för att få respons på hur de hanterat ärendet om de till exempel haft en arg kund.  
 

“Om det är så att du känner att du vill bolla ett samtal med din teamchef så spelas ju 
alla samtal in, då skickar man samtalet till chefen - Lyssna på detta och säg vad du 
tycker, gjorde jag något fel? Då tar (teamchefen) sedan sig tiden och lyssnar på 
samtalet och säger kanske att, - Den formuleringen gick kunden igång på använd inte 
den igen eller här gör du helt rätt fortsätt med det för att det är så du ska föra fram 
informationen. Så det blir ju lite eget ansvar att få stöttningen men om du vill ha 
stöttning så finns den där.”  

 
Respondenterna beskriver att stöd och coachning fungerar väldigt bra på avdelningen, dock 
uttrycks det att det till viss del är upp till individen själv att söka sig till den. Men i och med 
det öppna och tillåtande klimatet upplevs detta inte som ett problem av våra respondenter, 
utan beskrivs ändå som lättillgänglig.  
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5.1.3 Arbetsförhållanden 

5.1.3.1 Fysisk arbetsmiljö  
Teamen beskrivs i vissa fall som stora i förhållande till de fysiska utrymmen de sitter i, vilket 
av vissa respondenter upplevs vara trångt och att man sitter nära sina kollegor. Dock beskrivs 
det inte som ett problem utan att respondenterna uppskattar att vara nära varandra och ta del 
av kollegornas kompetenser i det dagliga arbetet. Vissa respondenter lyfte en negativ aspekt 
av hur organisationen är uppbyggd rent fysiskt gällande lokalen, då det ibland kan kännas som 
att avdelningar skiljs åt. En respondent hade en önskan om mer interaktion mellan 
avdelningarna och beskrev att lokalens uppbyggnad försvårade detta.    
 

“Det är väldigt stora härliga team, men tyvärr ganska små rum. Vi är liksom två team 
som sitter i varsitt rum så det är ju väldigt tajt men vi har en vägg emellan oss och det 
är lite tråkigt.” 

 

5.1.3.2 Hantering och upplevelser vid hög arbetsbelastning  
Periodvis beskrivs arbetsbelastningen vara hög på avdelningen, det beror dels på hur många 
kunder som ringer in och hur stor personalstyrkan är. Till viss del går arbetsbelastningen att 
styra genom att till exempel öka personalstyrkan, men i vissa fall kan det vara ett tillfälligt 
problem i någon av tjänsterna som gör att kunderna ringer in mer än vanligt. Vissa av 
respondenterna upplever det som påfrestande när det är märkbart hög arbetsbelastning medan 
andra kan uppleva det som stimulerande. Det framkommer att under lugna perioder finns det 
mer tid för annat, exempelvis småprat med kollegor, andra arbetsuppgifter och tid för lärande 
vilket respondenterna uppskattar. Under längre perioder med hög arbetsbelastning upplevs det 
vara påfrestande då det endast finns tid för samtal efter samtal.  
 

“I vintras var det kanske 150 personer i kö under hela dagarna så att det är väldigt 
stor skillnad mot nu då det är som mest är att göra på morgonen. Det kan ibland vara 
stunder där det inte ringer alls så att just på den delen är det ju mycket bättre och då 
känner man ju att man trivs mer och det har jag sagt till min chef.” 

 
Under perioden då det var väldigt hög arbetsbelastning bjöd företaget på frukost varje morgon 
för att uppmärksamma personalens ansträngningar, vilket uppskattades av personalen. En av 
respondenterna beskriver att den personliga inställningen är viktig under perioder det är hög 
arbetsbelastning, men också att det är en stöttande stämning och att cheferna är lyhörda och 
peppande i dessa situationer. 
 

“Hur jag ser på mitt jobb och min personliga inställning är jätteviktig, och den är 
väldigt positiv. Även om det är jättetufft är det ändå bra. Jag känner också att det är 
väldigt högt i tak här, jag får liksom säga högt, det här suger rent ut sagt och det har 
hela avdelningen sagt, att det här går inte, ni måste anställa fler och det har dom 
gjort.” 
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De som arbetar inom stödfunktionen menar att arbetsbelastningen i deras tjänster varierar 
beroende på vart i månaden man befinner sig eller vilket projekt som är igång. De har även 
möjligheten att påverka sin arbetstid vilket en av respondenterna uttrycker som en av de bästa 
delarna i arbetet. Den tiden under månaden arbetsbelastningen är hög beskriver en av 
respondenterna det som tufft och att det påverkar känslan inför jobbet negativt.  
 

“Känslan beror på när vi är i månaden, det är ganska mycket perioder med väldigt 
hög arbetsbelastning, jag arbetar med oregelbunden arbetstid, oreglerad arbetstid 
helt och hållet egentligen. Och det slutar väldigt sällan med att man jobbar mindre än 
vad man är kontrakterad för.”  

 
Dock menar respondenten att perioder då det är mindre att göra samt friheten att styra över sin 
egen arbetstid väger upp perioder då arbetsbelastningen upplevs vara hög och således 
påfrestande. Genomgående i intervjuerna var att arbetsbelastningen varierar periodvis för 
samtliga av respondenterna och det påverkar deras arbetstillfredsställelse på olika sätt, vissa 
upplever det som negativt och andra positivt.  
 

5.1.3.3 Kommunicerade möjligheter till utveckling  
Möjligheten till utveckling inom företaget presenteras redan vid anställningsprocessen och är 
återkommande i samtal med chefer. Utvecklingsmöjligheterna beskrivs av respondenterna 
som oändliga inom organisationen de beskrivs även finnas utvecklingsmöjligheter inom 
avdelningen. Respondenterna uttrycker dock en bild av att de anställda själva måste visa 
framfötterna och i vilken riktning de vill utvecklas, och då finns stödet från chefer som 
behövs för att nå målbilden.  
 

”Jag tror att man måste visa vad det är man vill för att dom (chefer) ska veta, för att 
det finns ju som sagt så mycket utvecklingsmöjligheter. Så det är nog ganska svårt för 
dom att fråga också, och säga vad som finns utan man måste nog säga det själv tror 
jag.”  

 
Samtliga respondenter upplever att de har möjlighet att utvecklas inom organisationen och ser 
det som en av de absolut viktigaste faktorerna för att se organisationen som en långsiktig 
arbetsplats. De flesta respondenterna menar att så länge det finns utveckling så trivs de i sitt 
arbete.  
 

5.1.3.4 Anställningstrygghet och lön 
Det var en av respondenterna som lyfte anställningstrygghet och lön som de främsta 
faktorerna till arbetstillfredsställelse och för att se en arbetsplats som långsiktig. 
Respondenten menar att dessa faktorer är viktiga för att tillfredsställa framtidsdrömmar 
gällande familj och ekonomi i privatlivet. Det är en trygghet att ha en arbetsplats som både 
erbjuder ekonomisk trygghet men även trivsel och möjligheter vilket respondenten beskriver 
finns i organisationen.  
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“Jag har ju liksom familj och vill kanske ha hus och då måste man ändå ha ett jobb 
som är hållbart och det är ändå en lön som gör att jag kan gå runt ekonomiskt och allt 
det dära. Jag skulle aldrig byta det här jobbet om det inte kom något jättemycket 
bättre. Jag vill vara här av många anledningar.”  

 
Flera av respondenterna nämner inte anställningstrygghet och lön som viktiga faktorer till 
deras arbetstillfredsställelse under intervjuerna, dock fanns det inget som pekade på att de 
upplever dessa faktorer som bristfälliga. Respondenterna beskriver att en anställning på 
företaget innefattar vissa förmåner, som friskvård, personalrabatter på tjänster och produkter 
samt sociala evenemang för personalen. Samtliga av respondenterna upplever dessa förmåner 
som ett bra komplement till deras anställning.  
 

5.1.3.5 Initial beskrivning av tjänst 
Samtliga respondenter upplever att beskrivningen av tjänsten i samband med 
anställningen stämmer väl överens över hur det är i verkligheten. De fick arbetsuppgifterna 
och vad som krävs av dem i deras arbetsroll väl beskrivna för sig, vilket innebar att 
respondenternas förväntningar på tjänsten stämde överens hur de upplever det idag.  
 

“Så att jag hade inte jättemycket information utan när jag väl kom in och fick vara på 
intervjun här så fick jag förklarat utav cheferna här hur det är upplagt, och det var ju 
precis så som det verkligen är. Så jag fick bilden direkt beskriven, så det stämde väldigt 
bra överens med hur det verkligen var.” 

 

5.2 Motivation 

5.2.1 Själva arbetet som motivationsfaktor 

5.2.1.1 Variation och utmaning i arbetet 
På avdelningen som är studiens fokus är de vanligaste arbetsuppgifterna kundtjänstrelaterade. 
Arbetsuppgifterna som beskrivs är att svara i telefon, mejl-kontakt med kunder samt andra 
administrativa sysslor. Vissa av respondenterna beskriver även andra arbetsuppgifter de blir 
tilldelade av chefer som att medverka i vissa projektarbeten och i olika förbättringsarbeten. 
De förväntningar och krav som ställs på respondenterna är att de främst ska följa den 
kundtjänstpolicy som finns, följa regelverket för verksamheten samt ha ett gott bemötande 
gentemot kunder och kollegor. Förväntningarna beskrivs vara rimliga och för vissa 
respondenter även motiverande.  
 
Arbetsuppgifterna beskrivs av de flesta respondenterna som enformiga och i vissa fall 
statistiska. De anställda får med tiden på avdelningen lära sig ytterligare arbetsuppgifter 
utöver att svara i telefon som de allra flesta startar med att göra. Samtliga av respondenterna 
upplever att i början anses arbetsuppgifterna vara svåra och utmanande, men i takt med att de 
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lär sig blir ärendena mer likartade och standardiserade. Många av respondenterna uttrycker en 
önskan om mer variation i arbetet då det är viktigt för deras motivation. Bristande variation i 
arbetet beskrivs vara en anledning till att motivationen minskar. 
 

“Jag gillar när min arbetsdag är lite mer varierad än bara telefon skulle jag säga. 
Jag gillar att ha bollar i luften och det är ju inte riktigt det när man en hel dag bara 
tar samtal, men har jag samtal och även mejl en dag och kanske något möte med 
teamet mitt på dagen och då brukar jag skriva protokoll på mötet och så får jag 
sammanställa det sen, en sån dag den går ju jättefort och den är jätterolig när det 
händer mycket.” 

 
Två av respondenterna innehar en stödfunktion på avdelningen vilket betyder att 
arbetsuppgifterna ser annorlunda ut för dem. En av respondenterna har ett varierande arbete 
och uttrycker att det är stimulerande och motiverande att den ena dagen inte är den andra lik. 
Ibland kan arbetet dock bli lite diffust vilket leder till en osäkerhet, när det inte är helt klart 
vad som ska göras. Detta upplever respondenten som stundtals stressande och omotiverande, 
men även i rätt dos utmanande.   
 

“Jag drivs och motiveras av utmaningar, tycker det är viktigt på en arbetsplats, att 
man får frihet. Men samtidigt så är det ju liksom en balansgång. Det kan också bli så 
att när det blir för diffust och osäkert då kan man bli osäker och man får ångest, för 
då vet man inte vad som förväntas av en helt enkelt. För mig är det dubbelsidigt kan 
man säga, En fin balansgång.” 

 
Utmaningar i arbetet beskrivs vara viktigt för respondenternas motivation och lärande. Det 
kan handla om att hantera utmanande ärenden från kunder men också att få en ny utmaning i 
form av andra arbetsmoment från chefer. De flesta respondenterna började i en specifik 
funktion inom avdelningen för att lära sig kundtjänstpolicyn samt hur arbetet fungerar. I den 
del av avdelningen de startade beskrev respondenterna arbetsmomenten och ärendena från 
kund som enkla och likartade. Flera kände att deras utveckling stagnerade, att variationen i 
ärenden var få och att utmaningen i arbetet var obefintlig. De hade sedan möjligheten att söka 
sig vidare till andra delar av avdelningen där arbetsuppgifterna är dels mer varierande men 
också mer utmanande. Samtliga respondenter beskriver att där de arbetar i dagsläget är 
arbetsmomenten, för tillfället, utmanande nog för att bidra till motivation i arbetet.  
 

“När jag var på min förra avdelning i slutet så upplevde jag att det blev väldigt tjatigt 
om man kan säga det så, alltså där är det ju mycket mindre uppgifter än vad det är 
här. Det är ett begränsat område egentligen, det är inte lika mycket tjänster som hör 
till det. Och då blev det så att jag kände inte att jag utvecklades och när jag känner 
det så tröttnar jag.” 
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5.2.1.2 Ansvar i arbetet 
Utökat ansvar i arbetet upplevs som en motivationsfaktor bland respondenterna. Det kan vara 
ansvar som i att föra protokoll under möten, driva projekt och utvecklingsarbete framåt, 
representantroller och andra ansvarsområden som är utöver de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna. De förklarar även att deras chefer tar hänsyn och försöker i den 
utsträckning som är möjlig att erbjuda möjligheten till utökat ansvar för de medarbetare som 
visar intresse.  
 

“Min chef har tagit reda på att jag motiveras av att ha mycket att göra. Att jag får 
mycket ansvarsområden, att jag får mycket att fokusera på, styra upp saker, 
sammanfatta saker. Så nu kommer (chefen) med uppgifter hela tiden och jag får ju 
energi av det. Så (chefen) har ju lärt sig vad jag engageras av liksom [...] i och med 
att jag får alla dom här extra uppgifterna och extra ansvarsområdena så kan jag 
tänka mig att vara kvar här. För att jag får en bredare tjänst än vad jag egentligen 
har för att jag får mer ansvar.”  

 
Ansvar som motivationsfaktor lyfts också av respondenterna på det sättet att frihet under 
ansvar ger en känsla av att de har förtroende från sina chefer. Detta menar dem motiverar och 
utmanar i det dagliga arbetet. De nämner att när kollegor och chefer tror och litar på en blir de 
motiverade att sköta sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  
 

5.2.2 Utveckling som motivationsfaktor 

5.2.2.1 Utveckling i organisationen 
Som ovan nämns ser samtliga respondenter att utvecklingsmöjligheterna i organisationen är 
oändliga. De beskriver utvecklingsmöjligheterna på olika sätt, dels i den arbetsroll de innehar 
för tillfället och dels i organisationen i stort. Många av respondenterna har sökt eller söker sig 
ofta till nya tjänster inom organisationen, majoriteten har även under sin tid i organisationen 
fått en ny arbetsroll än vad de anställdes som från början. Det ses som en naturlig del att man 
med tiden avancerar inom organisationen, vilket respondenterna beskriver vara den största 
motivationsfaktorn och varför de ser organisationen som en långsiktig arbetsplats.  
 

“Det är ju att det ska finnas utvecklingsmöjligheter, att man känner att man är 
någonstans där man känner att man kan utvecklas för att nå en position som man 
tillslut är nöjd med. Annars hade jag inte varit här, i och med att det är inte det jag 
har utbildat mig till egentligen. Men jag är ändå kvar, för att jag kan ändå se 
möjligheter att utvecklas trots att det inte är min inriktning egentligen, men jag har ju 
liksom klarat det bra och redan bytt tre tjänster.” 

 
De flesta av respondenterna beskriver att de varken har eller har haft planer på att söka sig till 
arbeten utanför organisationen. De ser att utvecklingspotentialen och variationen av tjänster är 
såpass stor inom organisationen att de i första hand väljer att stanna kvar. Vissa av 
respondenterna har under tidigare roller inom avdelningen haft tankar och en önskan om att 
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byta tjänst då arbetsuppgifterna till slut blev för statiska. De beskriver att 
utvecklingsmöjligheterna och utmaningarna i dessa roller var väldigt begränsande. De som 
fick dem att vara kvar var vetskapen om att möjligheten till en annan tjänst inom 
organisationen skulle dyka upp.  
 

”Jag kände att jag ändå har ett jobb på en väldigt bra arbetsplats, min avdelning är 
inte jätterolig för mig men det var ändå värt att stanna och jag är jätteglad att jag 
gjorde det. Att man ändå höll ut. För jag vet att utvecklingen här är otrolig och man 
kan gå hur långt som helst och det vet jag nu.”  

 
Respondenterna uttrycker att så länge de utvecklas i sin arbetsroll eller inom organisationen 
motiveras de till att prestera i sitt arbete. Några av respondenterna belyser utveckling som kan 
leda till ökad kunskap, medan andra istället belyser en framtida utveckling inom 
organisationen.  
 

5.2.2.2 Personlig utveckling  
Flera av respondenterna beskrev att de trivdes som bäst i sitt arbete när de kände att de med 
sin kompetens kunde hjälpa kunden på bästa sätt. De beskrev att lärandet i sig är en viktig 
motivationsfaktor till den personliga utvecklingen. Med ökad kompetens inom olika frågor 
och områden kom känslan av att verkligen hjälpa och göra nytta.   
 

“Jag har aldrig haft någon koll på detta innan, men jag tycker att det känns så sjukt 
kul att ha lite koll och jag märker nu när jag har gått min utbildning och jag faktiskt 
sitter och pratar med kunder om det här varje dag och jag fattar vad jag pratar om. 
Det tycker jag känns kul!”  

 
På avdelningen sker även utvecklingssamtal kontinuerligt mellan chef och medarbetare. Det 
är enligt respondenterna väldigt uppskattat och ett bra hjälpmedel till den 
personliga utvecklingen och lärande. Under dessa samtal tas det dels upp vart i organisationen 
man vill komma men även hur personen i fråga vill utvecklas på ett mer personligt plan, 
exempel vad man själv vill bli bättre på och hur de ska nå dit. Detta upplevs vara mycket 
givande och motiverande för respondenterna. Under dessa samtal diskuteras även 
verksamhetens mål och personliga mål och vägen dit.  
 
Vid frågan om vad som motiverar respondenterna i sitt arbete svarar samtliga att utveckling är 
den absolut viktigaste motivationsfaktorn. Om utvecklingsmöjligheter inte skulle finnas i 
organisationen skulle de inte ha motivationen till att prestera bra. 
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5.2.3 Mål som motivationsfaktor  

5.2.3.1 Statistiska mål 
Personalen på avdelningen jobbar efter statistiska mått som mäter effektiviteten i antalet 
samtal, samtalstid och tiden emellan samtalen. De arbetar även utefter gemensamma 
försäljningsmål vilka inte är provisionsbaserade utan ingår i deras tjänstebeskrivning. Dessa 
mål gäller dels för avdelningen men också individuellt, det innebär att personalen ibland kan 
lyckas med avdelningsmålen men kanske inte de individuella målen och vice versa. Målen 
upplevs av respondenterna som rimliga men kanske inte alltid uppnåeliga. Respondenterna 
beskriver att om man når målen eller inte beror till stor del på vilka ärenden kunder ringer in 
för, då vissa ärenden tar längre tid än andra. Det beror även på om man är ny i rollen eller 
inte, då respondenterna menar att man med tiden lär sig att styra samtalen för att hjälpa 
kunden på ett mer effektivt sätt.  
 
För vissa av respondenterna upplevs dessa mål stundtals som stressande. De beskriver dock 
att stödet finns från cheferna även om de inte lyckats nå målen. De menar att cheferna inte 
pressar medarbetarna utan de beskrivs som förstående i denna situation. Respondenterna 
beskriver vidare att cheferna har full koll på hur de ligger till statistikmässigt både 
avdelningen och individuellt. Samtidigt som vissa av respondenterna stundtals upplever målen 
som något stressande beskriver de även att det fungerar som en motivationsfaktor för att 
prestera bättre än de gjort innan. Medarbetarna på avdelningen har möjlighet att följa sin egen 
statistik i arbetet dagligen. En av respondenterna upplever detta som enormt motiverande och 
inte alls stressande att kunna följa sin prestation.  
 

“Jag vet att vissa kan uppleva det som att det kan bli lite ångestladdat. Men för mig är 
det så att man typ får en tävling inombords att tävla med sig själv, att verkligen, man 
har något att uppnå. Annars hade det kunnat vara såhär att jag har inga mål jag kan 
göra hur som helst, men jag vet inte om jag gör det bra eller dåligt. Har man inte 
uppnått målen då vet man att man måste kämpa. Har man uppnått dom kan man 
verkligen klappa sig på axeln. Jag vill verkligen veta vad som är bra, för att vara lite 
bättre.”  

 
Respondenterna ser det som en självklarhet att det ska finnas mål och att det är ett slags kvitto 
på om de gör jobbet bra eller inte. Det visar en riktning hur de ska jobba och vart de ska 
komma och hur långt det är kvar för att nå målen. Det blir också ett underlag för utveckling 
och vad de behöver för stöd för att klara målen.  
 

5.2.3.2 Tävlingar som motiverar  
På avdelningen anordnas tävlingar teamen emellan. Tävlingarna går ut på att teamen ska sälja 
så mycket som möjligt utifrån försäljningsmålen. De har även små tävlingar som inte är direkt 
kopplade till målen eller arbetsuppgifterna i sig, utan mest för skojs skull. De tävlingarna som 
är kopplade till försäljningsmålen visade sig vara motiverande bland framförallt en av 
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respondenterna. Det teamet som säljer mest vinner olika aktiviteter som de får möjlighet att 
göra tillsammans.  
 

“I vårt team så har vi väldigt bra sammanhållning. Vi mår bra i teamet, vi har roligt, 
vi har alltid tävlingar på gång, vi vinner alltid tävlingar. Vi är väldigt målmedvetna i 
det här teamet. Så enligt mig är vi det bästa teamet på (företaget), så vi har det väldigt 
bra. I och med att vi vinner så mycket tävlingar så får vi göra massa aktiviteter som 
också leder till att vi får bra sammanhållning.”  

 
Tävlingarna i sig skapar en målmedvetenhet och motivation samt en peppande stämning i 
teamet. Respondenten menar att detta får teamet att göra sitt bästa så hela teamet får en 
belöning. Det skapar också en sammanhållning då alla tydligt arbetar mot samma målbild. En 
annan respondent som inte arbetar med försäljningsmålen på samma sätt i dagsläget beskriver 
att andra tävlingar förekommer på avdelningen som inte är kopplade till försäljning.  
 

“Jag gillar tävlingar, ja blir extra motiverad då har man ju moroten hela tiden, så det 
är klart. Jag skulle nog säga att min prestation på jobbet ökar lite mer när det är en 
tävling igång än vad det är när det inte är tävling.” 

 
Vissa av respondenterna nämnde inte tävlingar som en viktig faktor när det kommer till att 
motiveras i arbetet. Det är även några av respondenterna som ingår i team där tävlingar inte 
förekommer.  
 

5.2.4 Bekräftelse som motivationsfaktor  

5.2.4.1 Bekräftelse från kund 
Avdelningen arbetar främst med kundkontakt vilket innebär att det är främst kunden som 
visar bekräftelse i dels positiv mening men också i negativ mening. De flesta av 
respondenterna nämner just kunden som en bekräftelsekälla som de blir mest påverkad av. Är 
en kund arg och skäller i samtalen beskriver respondenterna att de tar åt sig och tycker att det 
är jobbigt. Framförallt i början av deras anställning var det extra tufft att ta emot kritik från 
kunder, det var något de fick lära sig att hantera med tiden. Däremot om en kund är positiv 
och ger beröm eller visar tacksamhet är det den bekräftelsen upplevs betyda mest bland 
respondenterna. Det framgår tydligt att respondenterna ser kundernas respons som en viktig 
bekräftelse på om de gjort ett bra eller ett mindre bra jobb. De beskriver också 
tillfredsställelsen av att vända en arg kund till en glad kund i slutet av samtalet, vilket beskrivs 
som en motivationsfaktor i sig, att alltid avsluta samtalet med en positiv känsla.  
 

“När man har en kund som ringer in som är väldigt arg och man tillsut då lyckas 
vända kunden från att vara arg till att säga men tack så mycket för att du har hjälpt 
till och att det slutar med att dom är väldigt glada. Då blir jag stolt över mig själv. Då 
tycker jag att jag har gjort ett bra jobb.” 
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5.2.4.2 Bekräftelse från chef 
Cheferna beskrivs som närvarande under det dagliga arbetet och ger ibland spontant beröm 
om de överhör ett samtal. Det är tydligt under intervjuerna att respondenterna tycker att 
cheferna är bra på att ge bekräftelse och att det är uppskattat bland medarbetarna. Under 
utvecklingssamtalen de har varje månad ges feedback, både positiv feedback och konstruktiv 
kritik.  
 

“Oftast är det planerade tider, men ibland är det också så att min teamchef kan sitta i 
samma rum som mig och då kan dom lyssna lite samtidigt som jag pratar fast jag inte 
är medveten om det. Då kan (teamchefen) slänga en tumme upp och då får man ju 
också lite spontan feedback.”  

 
Respondenterna beskriver att cheferna ofta uppmärksammar statistiken kring samtalstid, 
framförallt om det är något avvikande. En respondent beskriver att om statistiken är 
avvikande kan chefen komma fram och fråga om allt står rätt till. Två av respondenterna har 
inte samma direkta feedback som de andra beskriver. De har kontinuerliga utvecklingssamtal 
men inte lika ofta som de andra respondenterna. En av respondenterna uttrycker en önskan om 
en tätare kontakt med sin chef och mer kontinuerlig bekräftelse i sitt arbete medan den andra 
inte känner ett behov av det.  
 

5.2.4.3 Bekräftelse från kollegor  
Respondenterna beskriver att det är ett uppmuntrande klimat där kollegor bekräftar och 
berömmer varandra när de har gjort något bra vilket de upplever som motiverande. Flera av 
respondenterna beskriver även hur de hjälper varandra i arbetet. 
 

“Alla är väldigt duktiga på att peppa varandra här och det är ingen som är tyst om 
man gjort något bra utan väldigt duktiga på, hela min avdelning i alla fall, att hylla 
varandra både enskilt och i team liksom [...] Alla är alltid väldigt glada och man 
peppar varandra och det kan vara highfives i lunchrummet och -Bra jobbat liksom.” 

 
Sammanfattningsvis beskriver respondenterna att bekräftelse är en viktig del i arbetet och de 
upplever att de får tillräckligt med bekräftelse i arbetet. Bekräftelsen som motiverar 
respondenterna mest är den från kunden, eftersom den är tydlig och direkt kopplad till deras 
arbetsprestation.  
 

6 DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuterar vi studiens empiriska resultat i relation till de teoretiska 
utgångspunkter som redovisats tidigare. Avsnittet följer samma teman som presenteras i 
resultatavsnittet. Vidare för vi en diskussion om våra metodologiska vägval och dess styrkor 
och svagheter under rubriken metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser 
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där vi också redogör för några praktiska implikationer för arbetsgivare som identifierats under 
studiens process.  
 

6.1 Arbetstillfredsställelse 

6.1.1 Interpersonella relationer 
I intervjuerna framkom det tydligt att respondenterna ansåg att sammanhållning var en av de 
viktigaste faktorerna som bidrar till trivsel och arbetstillfredsställelse. Bilden som målades 
upp var att det fanns en stark gemenskap i organisationen, som helhet och mellan kollegor.  
Herzberg (1993) benämner interpersonella relationer som en hygienfaktor, vilket innebär att 
om det finns brister inom de interpersonella relationerna kan det leda till missnöje bland 
medarbetarna. Vi ser att de interpersonella relationerna inom avdelningen upplevs vara bra 
och att respondenterna inte uppfattar några brister. Enligt Herzbergs (1993) tvåfaktorteori kan 
hygienfaktorer endast förebygga missnöje hos personalen och ge förutsättningar för 
arbetstillfredsställelse. Trots att Herzberg (1993) menar att hygienfaktorerna inte kan leda till 
arbetstillfredsställelse i sig tycker vi oss se i vårt resultat att de interpersonella relationerna är 
en stor anledning till att respondenterna känner trivsel och således arbetstillfredsställelse på 
avdelningen. 
 
Ryan och Deci (2000a) benämner samhörighet som en av de tre psykologiska behov som 
påverkar en individs förutsättningar för inre motivation. De menar om en individ känner 
samhörighet och anknytning till sina kollegor bidrar det till motivation utifrån ett 
individorienterat perspektiv. Även Alvesson (2013) lyfter den sociala dimensionen som en 
viktig faktor när det kommer till den interaktiva motivationen i arbetet. Vi tolkar det som att 
avdelningen/organisationen innehar en stark identitet och kultur som upplevs vara positiv, 
öppen, och tillåtande. Respondenterna beskriver likt Alvesson (2013) normer som finns på 
arbetsplatsen. Normerna som beskrivs redan vid anställningsförfarandet innebär att man inom 
organisationen förväntas vara trevlig, hjälpsam och bidra till den gemenskap som finns på 
arbetsplatsen. Samtidigt beskrivs arbetsnormer som att medarbetarna ska bidra till att uppnå 
avdelningens mål. På samma sätt som Alvesson (2013) beskriver har organisationen skapat en 
organisationskultur som på ett strategiskt sätt leder till engagemang bland medarbetarna, en 
sammanhållning i organisationen samt en känsla av att vilja arbeta mot gemensamma mål. 
Även De Sousa Sabbagha, Ledimo och Martins (2018) styrker att det är viktigt för en 
arbetsgivare att skapa en miljö som engagerar medarbetare i syfte att kunna behålla personal.  
Porter et al. (1974) menar att organisatoriskt engagemang kan vara en anledning till att 
individer väljer att vara kvar på en arbetsplats trots att liknande arbetsuppgifter finns någon 
annanstans. Vidare menar de att medarbetare väljer att stanna kvar för att inte förlora 
organisatoriskt medlemskap. Sociala relationer och nätverksband som finns inom 
organisationen beskrivs även påverka en individs beslut om att stanna eller lämna en 
organisation. I likhet med vad som beskrivs av Krackhardt och Porter (1986) förklarar våra 
respondenter att den gemenskap som finns i organisationen och på avdelningen bidrar till att 
de stannar trots att arbetsuppgifterna inte alltid är tillfredsställande i sig. De beskriver även 
sociala relationer som skapats bland annat genom aktiviteter som görs tillsammans som 
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betydelsefulla. Vi tolkar det som att gemenskapen, samhörigheten och organisatoriskt 
engagemang och medlemskap kompenserar upplevelsen av arbetsuppgifternas stundtals 
otillfredsställande karaktär.  
 

6.1.2 Stöd i arbetet  
Vi har i studien kommit fram till att stöd i arbetet är en viktig anledning till att respondenterna 
känner arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Respondenterna uttrycker att de klarar av 
arbetsuppgifterna och den eventuella stress som ingår i det dagliga arbetet, mycket på grund 
av stödet som ges från närmsta chefer och kollegor. Men också det instrumentella stödet i att 
kunna hitta lösningar på problem genom olika databaser och hjälpverktyg. En av 
respondenterna uttrycker en önskan om mer stöd eftersom arbetsrollen innebär utmaningar 
som kräver mer stöd än vad som i dagsläget är tillgängligt. Vi har urskilt en skillnad mellan 
medarbetare som ingår i ett tätare team och de som arbetar mer självständigt. Vi ser att 
organisationen erbjuder stöd åt alla, men att den är mer eller mindre tillgänglig. De Sousa 
Sabbagha, Ledimo och Martins (2018) belyser i sin studie, likt det vår studie visar, att det är 
av vikt att erbjuda handledarstöd till medarbetare, för att behålla personal.  
 
Vi ser en likhet mellan det stöd som våra respondenter beskriver i studien och Herzbergs 
(1993) hygienfaktor interpersonella relationer som beskrivits närmare ovan men 
också hygienfaktorn ledning. Om det finns stöd att tillgå på arbetsplatsen förebyggs missnöje 
i enlighet med tvåfaktorteorin. Men i vår studie ser vi även att det genererar 
arbetstillfredsställelse. Herzberg (1993) menar att hygienfaktorerna inte kan leda till 
arbetstillfredsställelse och motivation i sig, dock uttrycker våra respondenter att denna 
hygienfaktor bidrar till deras arbetstillfredsställelse och trivsel. Skulle de ha mindre stöd, 
skulle de inte ha samma positiva känsla för sin arbetsplats. 
 

6.1.3 Arbetsförhållanden 
Arbetsförhållanden, anställningstrygghet, lön och utvecklingsmöjligheter kategoriserar 
Herzberg (1993) som hygienfaktorer vilket innebär att om arbetsgivaren uppfyller dessa 
faktorer kan missnöje hos medarbetarna förebyggas. Respondenterna beskriver den fysiska 
arbetsmiljön som bra, men att de fysiska utrymmena upplevs som trånga dock inte på ett 
sådant sätt att det påverkar deras dagliga arbete. Brister i arbetsförhållanden som vi 
identifierat under studiens gång kan härledas till perioder med hög arbetsbelastning. Vid hög 
arbetsbelastning har respondenterna uttryckt det som krävande och i längden påfrestande, 
vilket vi tolkar som en antydan till missnöje. Dock vill vi att poängtera att de flesta av 
hygienfaktorerna verkar ha varit uppfyllda och att respondenterna överlag förmedlade en 
positiv bild. De antydningar om missnöje respondenterna gav, kompenserades av andra 
faktorer. Vi upplevde inte respondenterna som missnöjda trots att brister i hygienfaktorerna 
enligt tvåfaktorteorin ofta leder till missnöje hos personalen. Det kan i enlighet med 
Herzbergs (1993) resonemang bero på att motivationsfaktorerna är såpass uppfyllda att de 
kompenserar för de hygienfaktorer som är mindre uppfyllda.  
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Utvecklingsmöjligheterna tolkar vi som en av de viktigaste faktorerna till att se 
organisationen som långsiktig och vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Vi har noterat att 
organisationen ger möjlighet till utveckling, dock har vi tolkat det som att det sker på eget 
initiativ av medarbetaren i kommunikation med sin chef. Det är de medarbetare som visar 
framfötterna och visar att de vill som också får och tar möjligheten att utvecklas inom 
avdelningen och organisationen. Det kan tänkas att det är just de medarbetare som redan är 
motiverade till utveckling som också söker efter möjligheten. Ett problem vi kan se är att de 
medarbetare som inte visar att de vill utvecklas lika tydligt riskerar att falla mellan stolarna. 
En utmaning vi ser för organisationen är att fånga upp även dessa medarbetare. Likt artikeln 
av De Sousa Sabbagha, Ledimo och Martins (2018) gäller det att organisationer identifierar 
och engagerar medarbetarna för att lyckas behålla och utveckla personalen. Detta för att 
kunna vara konkurrenskraftiga och inte gå miste om kompetent personal. Vi tänker att 
engagerade medarbetare i sin tur engagerar andra medarbetare, och enligt våra respondenters 
upplevelser verkar organisationen ha lyckats skapa en engagerande miljö.   
 
Alvesson (2013) lyfter fram lön som en av de främsta yttre motivationsfaktorerna och ger 
exempel på provisionsbaserad lön. Respondenterna i studien arbetar inte efter 
provisionsbaserad lön och lyfter inte det som en motivationsfaktor. Det uttrycks dock tydligt 
av en av respondenterna att lönen är en av de viktigaste faktorerna till vad som motiverar 
respondenten, men också att lönen och anställningstryggheten bidrar till viljan att stanna på 
arbetsplatsen. Respondenten uttrycker även att anställningen och lönen bidrar till 
tillfredsställelse eftersom framtidsdrömmar om familj och privatliv därigenom kan uppfyllas. 
Tankegången har stöd i Herzbergs (1993) teori som beskriver att hygienfaktorer 
som anställningstrygghet, lön och privata faktorer förebygger missnöje.  
 
Porter och Steers (1973) Met-expectations theory stämmer väl överens med det 
respondenterna beskrev i intervjuerna. De alla hade uppfattningen om att den initiala 
beskrivningen av deras tjänst var grundlig och informationsrik vilket innebar att 
förväntningarna på deras arbetsroll matchade med verkligheten. Detta kan enligt Porter och 
Steers (1973) teori vara en bidragande faktor till att medarbetarna känner 
arbetstillfredsställelse. Vi anser att detta är en viktig aspekt för arbetsgivare att tänka på när de 
nyanställer individer, att man är ärlig och transparent i beskrivningen av en tjänst för att 
medarbetarna inte ska få en negativ upplevelse vilket vi ser att avdelningen har lyckats med.  
 

6.2 Motivation 

6.2.1 Själva arbetet som motivationsfaktor 
Ryan och Deci (2000a) menar att individers inre motivation skapas när de får arbeta med för 
dem intressanta aktiviteter och uppgifter. Teorin överensstämmer med respondenternas 
beskrivning av känslan att få hjälpa en kund med sin kunskap och kompetens. Samtliga 
respondenter beskriver att en stor motivation i arbetet är att kunna bidra till en kunds nöjdhet. 
När de får en kund att bli nöjd känner de även att de har gjort ett bra jobb vilket har paralleller 
med Ryan och Decis (2000a) teori om att uppfyllandet av en individs psykologiska behov av 
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kompetens i sin tur bidrar till en inre motivation. Behovet av kompetens ökar även i takt med 
att medarbetaren lär sig mer, och därmed till känslan av att med sin kompetens kunna göra ett 
bra jobb. Dock upplevs arbetsuppgifterna i sig i vissa fall som enformiga och således 
omotiverande, som till exempel när de endast tar samtal på samtal. Dessa arbetsuppgifter 
inbegriper en viss begränsning av respondenternas autonomi, vilket enligt SDT kan minska en 
individs inre motivation. De respondenter som har en stödfunktion har mer autonomi i sina 
arbetsroller vilket de beskriver vara motiverande och något de uppskattar mycket.  
 
Organisationen försöker motverka det enformiga arbetet på det viset att de erbjuder ytterligare 
arbetsuppgifter och ansvarsområden successivt när enskilda medarbetare uttrycker en önskan 
om detta. Herzberg (1993) menar att karaktären i arbetsuppgifterna påverkar huruvida en 
individ känner arbetstillfredsställelse eller motivation. Han beskriver även känslan av ansvar 
och hur den känslan påverkar medarbetare positivt vilket vi också ser bland våra 
respondenter. Respondenterna beskriver att de känner motivation och arbetstillfredsställelse 
när de får ett utökat ansvar och att deras chef och kollegor litar på dem. Mönster vi ser i 
studien är att när respondenternas arbetsuppgifter inte är utmanande, varierande eller 
utvecklande nog beskriver de att de blir mindre motiverade och arbetstillfredsställelsen 
minskar. Här ser vi ett problem i att arbetsuppgiften är vad den är, och att det finns ett tak för 
hur mycket det går att variera och utveckla den här typen av kundsupportroll.  
 

6.2.2 Utveckling som motivationsfaktor 
Yttre motivationsfaktorer är när individer motiveras av faktorer som befordran, lön, 
avancemang och andra belöningar. I våra resultat framstår inte lön som en framträdande 
motivationsfaktor utan det är utveckling som beskrivs vara den viktigaste faktorn för 
arbetstillfredsställelse, men framförallt för motivationen. Detta styrks av Alvessons (2013) 
argument om yttre motivation där lönen kan vara på en stabil nivå om medarbetarna istället 
motiveras av utveckling och avancemang. Utveckling beskrivs vara det som får 
respondenterna att stanna kvar i sina arbetsroller för att de ser möjligheten att utvecklas och 
avancera personligt, men också inom organisationen. I enlighet med Vrooms (se Alvesson 
2013) förväntningsteori handlar respondenterna utifrån vad resultatet av deras handlingar 
förväntas leda till. De beskriver att arbetsuppgifterna i sig är en hållplats på vägen till 
möjligheter att avancera i organisationen. Vilket även stämmer överens med Mobley et al. 
(1979) teori att individer stannar på arbetsplatser trots att arbetsuppgifterna inte är 
tillfredsställande i sig för att de ser en framtida förväntad nytta med sina ansträngningar.  
 
I frågan om personlig utveckling ser vi likheter med både Ryan och Decis (2000a) och 
Alvessons (2013) resonemang om inre motivation. Det handlar om lärande, vilket av 
respondenterna beskrivs vara en viktig faktor för motivation. I samband med utveckling sker 
även lärande vilket vi tolkar som en viktig faktor till varför de ser utveckling som väldigt 
centralt gällande motivation. Lärandet genererar även ökad kompetens hos medarbetarna 
vilket är ett av de tre psykologiska behoven som Ryan och Deci (2000b) beskriver som 
viktiga för individens utveckling och inre motivation.   
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6.2.3 Mål som motivationsfaktor 
Sammantaget arbetar samtliga medarbetare efter tydligt uppsatta mål. Målen upplevs som 
viktiga för att ge en vägledning i vad som anses vara ett bra utfört jobb och för framtida 
personlig utveckling inom organisationen, och bidrar således till medarbetarnas motivation. 
På avdelningen förs statistik över medarbetarnas arbete. Statistiken kan tänkas vara 
kontrollerande och hämma en individs autonomi som Ryan och Deci (2000b) lyfter som ett av 
de tre psykologiska behoven. Statistiken som förs på arbetet kan ibland upplevas som 
stressande av medarbetare. Men det har inte uttrycks av respondenterna att de upplever 
sig kontrollerade. En ytterligare yttre motivationsfaktor som beskrivs är tävlingar som pågår 
på avdelningen. Herzberg (1993) benämner prestation som en motivationsfaktor, vilket även 
visar sig hos våra respondenter.  
 
I enlighet med Latham och Lockes (2006) målsättningsteori fungerar målen som en stark 
motivationsfaktor och ger arbetsuppgifterna mer mening och positiv association när 
individerna lyckas nå målen. Målen kan användas som ett sätt att mildra tristessen som 
respondenterna upplever i det annars ganska enformiga arbetet. De blir motiverade av att se 
vad deras arbete ger för resultat vilket både målen, statistiken och tävlingarna bidrar till. 
Respondenterna menar att om de inte lyckas nå målen eller få bra statistik blir de motiverade 
att göra bättre ifrån sig, dels för sin egen vinnings skull men och också för företaget.  
 

6.2.4 Bekräftelse som motivationsfaktor 
Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) har i sina studier kommit fram till att bekräftelse 
och prestation är de mest frekventa motivationsfaktorerna individer känner i sitt arbete. Det 
visar sig tydligt även i vår studie att just bekräftelse är en viktig faktor i huruvida 
respondenterna känner sig motiverade att utföra sitt arbete. En respondent uttryckte en önskan 
om mer bekräftelse, mer specifikt från sin chef. Bekräftelsen kan tänkas ha en tydlig koppling 
till medarbetarens prestation, i den mån att medarbetaren får ett kvitto på vad prestationen 
resulterar i. Ryan och Deci (2000a) beskriver att feedback, bekräftelse och kommunikation 
kan öka en medarbetares känsla av kompetens, eftersom genom bekräftelsen uppmärksammas 
individens prestation och behovet av kompetens kan således tillfredsställas. Vilket våra 
respondenter antyder, att bekräftelsen från framförallt kund ger en känsla av att de gjort ett 
bra jobb och i det en känsla av kompetens. 
 

6.3 Metoddiskussion 
I diskussion kring urvalet i studien skickade chefen för avdelningen ut en förfrågan till 
samtliga medarbetare på avdelningen att de fick möjlighet att delta i studien, vilket vi anser är 
bra eftersom alla fick chansen. De första sju personerna som visade sitt intresse för att delta i 
studien blev kallade. Detta kan dock ha resulterat i ett eventuellt bortfall då resterande 
medarbetare på avdelningen ändå inte “hann” anmäla sig, även om alla fick chansen så var det 
i slutändan bara de sju första som fick möjlighet att medverka. Det som kunde ha gjorts 
annorlunda för att få ett mer varierat urval hade varit om chefen fick intresseanmälningar av 
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alla som ville delta och sedan göra ett målinriktat urval av medarbetare som representerar 
avdelningen som helhet gällande anställningslängd och erfarenhet i organisationen. 
 
Hur många intervjuer man ska genomföra i en studie för att uppnå representativitet är svårt att 
säga, dock resonerar Ahrne och Svensson (2015) om en mättnad i intervjuerna. Med mättnad 
menas att forskaren upplever att svaren och mönstren i intervjuerna är återkommande. Vilket 
innebär att även om fler intervjuer genomförs är det inte säker att resultatet blir annorlunda 
(Ahrne & Svensson 2015, s. 42). Vi anser att en sådan mättnad har vi uppnått i våra intervjuer 
då vi såg återkommande mönster och svar från flertal respondenter.  
 
I motsats till vad vi initialt planerat bestod vårt urval av medarbetare som hade olika typer av 
arbetsuppgifter. Utifrån sina skilda arbetsroller kan det därför ha haft olika villkor för 
upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation. Vi använde samma intervjuguide till 
alla respondenter och analyserade materialet tillsammans, och vi stötte inte på några hinder 
gällande detta. Därför uppfattar vi det inte som ett problem trots att vi från början hade 
inställningen att samtliga medarbetare endast skulle ha liknande arbetsuppgifter.   
 
Vi har i enlighet med Bryman (2011) genomfört studien med de etiska principer och regler 
som finns i syfte att öka studiens trovärdighet (Bryman 2011, s. 354). Genom att redogöra och 
resonera kring hur vår forskningsprocess sett ut och vilka metodval vi gjort under studiens 
gång, bidrar vi till en ökad transparens som i sin tur kan påverka denna studies trovärdighet 
och kvalité. Vi försöker även att visa en medvetenhet kring eventuella brister vi identifierat i 
vår forskningsdesign (Ahrne & Svensson 2015, s. 24-25). Bryman (2011) nämner 
respondentvalidering som ett sätt att öka trovärdigheten, det har vi dock inte genomfört. 
Däremot har vi i vårt resultat använt oss av citat som ger en rättvis bild av respondenternas 
upplevelser och detta ger förutsättning för äkthet i studien. Bryman (2011) benämner äkthet 
som handlar om att vi i studien försöker att ge en så rättvis bild som möjligt angående 
respondenternas upplevelser och erfarenheter. Äkthet handlar även om hur konsekvenserna av 
vår studie kan påverka medverkande och deras situation. Då denna studie sker på uppdrag av 
en organisation hoppas vi kunna bidra till en bättre förståelse kring arbetstillfredsställelse och 
motivation i den aktuella kontexten och kunna bidra till en förbättring på avdelningen 
(Bryman 2011, s. 353-357).  
 
Vi har i denna studie ansträngt oss för att ge så täta beskrivningar som möjligt av detaljer som 
framkommer under studiens gång. Enligt Bryman (2011) är detta avgörande för i vilken 
utsträckning resultaten kan bedömas vara överförbara till en annan miljö eller till en senare 
tidpunkt. Bryman (2011) lyfter även möjligheten att styrka och konfirmera som betyder att vi 
som forskare sett till och påvisar att vi agerat i god tro vilket innebär att vi medvetet inte låtit 
vår förförståelse och våra värderingar inverka på genomförandet av och slutsatser i studien. 
Vi är dock medvetna om och kan inte garantera ett fullständig objektivt synsätt i denna studie 
och dess process (Bryman 2011, s. 355).  
 



 

32 
 

6.4 Slutsats 
I den här studien har vi kommit fram till att motivation och arbetstillfredsställelse är svårt att 
skilja åt i vissa fall. De har en ömsesidig påverkan på varandra och det ena utesluter ofta inte 
det andra. Det är en subjektiv upplevelse av vad begreppen innebär för var person. För att 
besvara studiens frågeställning har vi genom denna studie utläst att medarbetarna på 
avdelningen upplever att deras arbetstillfredsställelse är hög. De främsta faktorerna som 
bidrar till ökad arbetstillfredsställelse är interpersonella relationer där sammanhållning, 
gemenskap och stöd är i fokus samt att medarbetarna ser möjligheter till utveckling på 
avdelningen och inom organisationen. Då arbetsuppgifterna i vissa fall är relativt enformiga 
och monotona kan det stundtals upplevas som omotiverade hos medarbetarna. Dock framkom 
det i studien att då arbetstillfredsställelsen är så pass hög väger det upp karaktären på 
arbetsuppgifterna. Det organisationen erbjuder i form av en god gemenskap samt de 
utvecklingsmöjligheter som kommuniceras bidrar till att medarbetarna väljer att stanna trots 
arbetsuppgifternas karaktär. Gällande vad som motiverar medarbetarna på avdelningen är det 
faktorer som ökat ansvar, bekräftelse, mål och statistik. Mest utmärkande som 
motivationsfaktor hos medarbetarna på den aktuella avdelningen är utveckling. Både 
personlig utveckling som ökad kompetens, men också utveckling som innebär avancemang i 
organisationen. Samtliga lyfte utveckling som den viktigaste faktorn till arbetstillfredsställelse 
och motivation samt för att se organisationen som långsiktig. 
 
Anledningen till att avdelningen har hög personalomsättning i förhållande till andra 
avdelningar inom organisationen kan tänkas vara att arbetsuppgifterna i sig är begränsade i 
utveckling och variation. När medarbetarna känner att de slutat utvecklas har de valt att lämna 
sin tjänst, antingen till en ny tjänst inom avdelningen/organisationen eller utanför 
organisationen. Studiens slutsats är således att utveckling är den mest viktiga och avgörande 
faktorn till om personer väljer att stanna inom avdelningen och det viktigaste för avdelningen 
att tänka på gällande arbetsrelaterade insatser för att förebygga personalomsättning.  
 

6.5 Framtida forskning  
Med denna undersökning är vår förhoppning att bidra med en grund i hur avdelningen kan 
arbeta framåt för ökad arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet och således förebygga 
personalomsättning. För att få en ytterligare ökad insikt kring personalomsättningen på 
avdelningen hade det i en vidare undersökning möjligtvis varit intressant att studera 
upplevelserna hos de personer som har valt att lämna avdelningen.   
 

6.6 Praktiska implikationer till arbetsgivare 
Det vi har sett bland medarbetarna i den här studien är att det är viktigt att skapa en god 
organisationskultur med tillåtande och öppet klimat där det tillhandahålls stöd i olika former. 
Det är viktigt att erbjuda och kommunicera ut utvecklingsmöjligheter och att se och 
uppmuntra sina medarbetare, det har vi sett skapa engagemang hos medarbetarna och en 
tillfredsställande tillvaro. Om arbetsuppgifterna är enformiga är det än mer viktigt att tänka på 
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den sociala miljön runtomkring. Att ge förutsättningar för att skapa goda relationer mellan 
medarbetare och mellan medarbetare och chef är därför grundläggande. Framförallt är det 
viktigt att identifiera och erbjuda medarbetare utveckling, utmaningar och utökat ansvar i 
syfte att upprätthålla medarbetarnas arbetstillfredsställelse och motivation.  
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8 Bilaga 1 
 

8.1 Intervjuguide 
 
Hur länge har du jobbat här/på denna avdelningen?  
 
Vilka förmåner känner du till att du har som anställd?  
 
Beskriv dina arbetsuppgifter, hur ser en vanlig dag ut för dig?  
 
Vad fick dig att söka tjänsten/vilja jobba här?  
 
Så som du fick tjänsten beskriven för dig, hur stämmer det överens med hur du det blev? 
 
Vad förväntas av dig i din arbetsroll?  
 
Arbetstillfredsställelse  
Vad har du för känsla när du går till jobbet? Beskriv.  
 
Vad får dig att trivas i ett arbete?  

• Hur väl stämmer det överens med hur du har det här?  
• Kan du beskriva en situation när trivs du som bäst här?  

 
Har du någon gång känt att du inte trivs med jobbet du har idag? Ge exempel. 

• Hur hade detta kunnat motverkas?  
 
Hur upplever du att sammanhållningen är på din arbetsplats?  
 
Motivation 
Kan du komma på en situation där du känner att du gjort ett bra jobb?  

• Fick du någon respons på detta?  
 
Jobbar ni utefter mål på avdelningen? 

• Hur upplever du dessa mål?  
 
Får ni feedback av era gruppledare?  

• Hur upplever du den?  
 
Känner du att du har möjlighet att utvecklas inom företaget?  
 
Vad motiverar dig i arbetet?  
 
När känner du dig omotiverad? 
 

Personalomsättning 
 
Vad upplever du är viktigt för dig för att du ska se avdelningen/organisationen som en 
långsiktig arbetsgivare/arbetsplats? Ge exempel.  
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• Hur väl stämmer det överens med hur du har det idag?  
 
Har du haft tankar om att söka nytt jobb? Beskriv varför.  
 
Finns det något du önskar ha mer av som avdelningen/organisationen skulle kunna erbjuda 
dig? 
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