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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om de organisatoriska strukturerna för 

medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter 

inom banksektorn. Detta genomfördes med hjälp av tre frågeställningar  ”I vilken utsträckning 

anser medarbetarna att de lär genom icke-formella lärandetekniker på kundcenter inom 

banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom informella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos 

medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”.  Studien bygger på teorin om icke-

formellt och informellt lärande som har definieras genom Michael Erauts typologier. Icke-

formella lärandetekniker kan förstås som utbildningsinsatser från organisationen.  Informella 

lärandetekniker innebär det lärande som sker i det dagliga arbetet genom medarbetarens 

reflektion eller genom samarbete med kollegor. För att besvara frågeställningarna genomfördes 

en enkätundersökning på ett kundcenter inom banksektorn. I studien deltog 70 deltagare. Det 

empiriska materialet från enkätundersökningen utgjorde grunden i den statistiska analysen. 

Resultatet tolkades med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Empirin 

påvisade att deltagarna använde sig av de tillgängliga informationskanalerna för att lära i störst 

utsträckning. Detta innebär att deltagarna i störst utsträckning lär genom icke-formella 

lärandetekniker. Däremot indikerar resultatet att andra icke-formella lärandetekniker, i form av 

möten eller utbildningar enbart ansågs som marginellt mer givande som lärandeteknik än 

informella lärandetekniker, så som att fråga en kollega och testa sig fram. Vidare syns en tendens 

att nyanställda i större utsträckning lär genom att fråga en medarbetare medan mer erfarna 

deltagare istället lär genom skriftliga informationskanaler.  

 

Nyckelord: lärande på arbetsplatsen, icke-formella lärandetekniker, informella lärandetekniker, 

kundcenter, bank  



 

 

Abstract 
The aim of this study was to contribute with knowledge regarding the organizational structures 

for employees’ learning and how the learning techniques are applied by the employees at the 

contact centers within the financial sector. This was done through three research questions “To 

what extent do the employees acknowledge that they learn through  non-formal learning 

techniques?”, “To what extent do the employees acknowledge that they learn through informal 

learning techniques?” and “Which patterns can be seen based on the employees choices of 

learning techniques?”. The theoretical background was non-formal and informal learning and 

was defined through Michael Eraut’s typologies. The non-formal learning technique includes the 

information and educational activities that are conducted by the organization. The informal 

learning techniques, on the other hand, involves the learning which origins from individual 

reflection and also from the exchange of knowledge with colleagues. In order to investigate the 

research questions a survey was conducted at a contact center at a Swedish bank. The survey was 

answered by 70 respondents. The empirical data from the survey was then statistically analyzed 

and the result was interpreted with support from the theoretical background and previous studies 

within the field of research. The findings indicated that the respondents preferred to use the 

available information channels when needed to improve their knowledge and competence. This 

means that the respondents indicated that they learn to a higher extent from the non-formal 

learning techniques. However, the results also indicated that other non-formal learning 

techniques, especially meetings and educational activities, were just slightly more preferred than 

informal learning techniques, such as consulting a colleague. Furthermore, the result indicated 

that newly employed respondents are more likely to consult a colleague in order to learn. 

Whereas more experienced respondents to a higher extent used the informational channels in 

order to learn.  

 

Keywords: Workplace learning, non-formal learning techniques, informal learning techniques, 

contact center, bank  
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1 Inledning 
Organisationer verkar i en allt mer turbulent och föränderlig miljö vilket bidrar till att de måste 

utveckla en förmåga att anpassa sig till de yttre kraven och säkerställa personalens kompetens 

(Jansson, 2006). Arbetsmarknaden har gått från i stort sett enbart varuproduktion till att mer bestå 

av service och tjänstesektor (ibid). Vidare har utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknologin möjliggjort en ny typ av bransch som ofta beskrivs som 

kunskapsintensiv och högkvalificerad (ibid). Kundcenterverksamheten bygger på denna typ av 

teknologi och är den del inom tjänstesektorn som var mest expansiv i Sverige i början på 2000-

talet (ibid). Det är dock inte alltid i positiva ordalag som dessa kundcenter eller callcenter 

beskrivs. IT-kommissionens rapport (SOU 1999:138) menar att denna bransch kan liknas vid en 

ny sorts industriarbete. Jansson (2006) beskriver en liknande syn där branschen ofta beskylls för 

att bedriva industriella kontrollmodeller som kännetecknas av övervakning för att uppnå 

konformitet och ett standardiserat arbetssätt i ett högt tempo. Samtidigt menar hon att den bilden 

av kundcenter oftast baseras på studier från internationella callcenters och att dessa problem inte 

har samma utsträckning i svenska kundcenter. Dessutom är graden självständighet, delaktighet 

och inflytande högre i Sverige, även om det kan skilja sig kraftigt mellan arbetssektorerna.  

Finansförbundet (2016) menar att hela banksektorn har sett en ökning av arbetstempot och kraven 

i det dagliga arbetet, fler förväntas göra mer kunskapskrävande arbetsuppgifter. Samtidigt som 

organisationerna rationaliseras och de medarbetare som blir kvar får högre arbetsbelastning. 

Kontanter försvinner och de lokala kontoren stänger ner och ersätts av digitala lösningar och 

kundkontakt på distans, exempelvis telefon, Facebook och online-möten. Således är 

kundcenterverksamheten fortsatt exapansiv inom denna bransch. Banksektorn påverkas av lagar 

och förordningar från externa aktörer och institutioner, så som Finansinspektionen och EU 

(http://www.konsumenternas.se/lagar-och-regler). Effekten av dessa lagar är att bankerna inom 

kort tid måste anpassa sig och utveckla nya arbetssätt, produkter och framför allt kompetenssäkra 

sin personal för att inte riskera vite. Detta ställer stora krav på ett ständigt lärande hos de 

anställda. Finansförbundet menar att de strängare kraven och ökade arbetstempot påverkar både 

medarbetarnas hälsa och dessutom orsakar att planerade utbildningar och utvecklingsinsatser 

bortprioriteras. Hur säkerställer medarbetarna på kundcenter inom banksektorn sin kompetens i 

en kunskapsintensiv bransch med högt arbetstempo?  

Lärande i arbetslivet består delvis av organisationens anordnade informationskanaler och 

utbildningsinsatser, vilket definierar ett så kallat icke-formellt lärande (Eraut 2000; 2004). 

Samtidigt kan lärandet på arbetsplatsen även bygga på relationen och tillgången till kollegor samt 

det självständiga lärandet baserat på reflektion och erfarenhet, vilket definierar informella 

lärandet (Eraut, 2000; 2004). Använder medarbetarna sig av dessa officiella strukturer eller 

bygger lärandet på kunskapsutbytet mellan kollegor? Skiljer det sig åt mellan medarbetare med 

olika erfarenhet? Detta teoretiska perspektiv har dock kritiserats för den generellt begränsade 

förankringen i empirin (Manuti, Pastore, Scardigno, Giancaspro, Morciano, 2015). Vidare är 
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lärande på kundcenter inom banksektorn utifrån medarbetarnas perspektiv ett forskningsområde 

som är relativt outforskat. Dessa aspekter utgör förstås en viktigt vetenskaplig motivering till 

varför föreliggande studie ska genomföras. Organisationer måste anpassa sig efter samhällets 

ökade krav för att bibehålla sin konkurrenskraft vilket skapar behovet för organisationen att förstå 

hur sina medarbetare väljer att lära. Banksektorn är intressant i och med dess påverkan av externa 

aktörer, så som EU och Finansinspektionen, samtidigt som kundcentren blir mer tongivande när 

fler bankkontor läggs ner. I detta grundar sig intresset för att undersöka hur lärandet på 

kundcenter inom banksektorn uttrycker sig. Nedan presenteras syftet och frågeställningarna.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om de organisatoriska strukturerna för 

medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter 

inom banksektorn. 

1.2 Frågeställningar 
För att nå syftet ämnas nedanstående frågeställningar att besvaras: 

1. I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom icke-formella lärandetekniker 

på kundcenter inom banksektorn? 

2. I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom informella lärandetekniker på 

kundcenter inom banksektorn? 

3. Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik? 
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2 Kundcenter som arbetsplats 
Detta avsnitt ämnar att redogöra för kundcenter inom banksektorns arbetssituation för att 

tydliggöra dess kunskapsintensiva karaktär som bidrar till behovet av ett kontinuerligt lärande. 

Inledningsvis definieras vad som innefattar begreppet kundcenter eller callcenter. Därefter 

redogörs de externa aktörer och interna processer som påverkar banksektorn och således bidrar 

till kravet på lärande på kundcentren. Vidare beskrivs kundcentrets uppdrag och arbetsuppgifter.  

2.1 Definition av kundcenter 
Kundcenter eller callcenter kan definieras med hjälp av Tengblad, Wiberg, Herrman och 

Backströms (2002) callcenterbegrepp. De menar att arbetet innebär kontakt med interna eller 

externa kunder på distans och att produktionen består av medarbetarna som använder sig av 

information- och kommunikationsverktyg. Dessa information- och kommunikationsverktyg 

möjliggör kundsamtalen via datorn samtidigt som det registrerar medarbetarnas samtalsstatistik. 

Det kan exempelvis vara samtalslängd och antal samtal under arbetspasset. Det kan även i vissa 

fall användas som ett hjälpmedel i kundärendena. Arbetet på kundcentret innebär att 

medarbetarna är låsta i direktkommunikation med kunden via datorn under övervägande del av 

arbetstiden. Vidare menar författarna att ett kundcenter är en avgränsad organisatorisk enhet 

under en ledning. Tengblad et al. beskriver detta som grunden av begreppet och att därefter kan 

verksamheterna skilja sig åt, exempelvis om medarbetarna bedriver utringande telefoni eller om 

det är inkommande telefoni. Vidare kan det skilja sig åt om företag väljer att äga sitt eget 

kundcenter eller om man istället väljer att anlita ett fristående kundcenter. Banker och 

försäkringsbolag använder sig ofta av sina egna kundcenter (Jansson, 2006). 

2.2 Externa aktörers påverkan på behovet av lärande 
Det finns flera externa aktörer som påverkar banksektorn och därmed kundcentrens 

lärandebehov. Några av dessa är EU, Finansinspektionen och naturligtvis Sveriges riksdag. 

Många av dessa lagar och förordningar har som syfte att skydda kunden, vilket samtidigt ökar 

kravet på medarbetarens kompetens. Det är viktigt att medarbetarna snabbt lär sig de nya lagarna 

och förordningarna för att efterleva dessa. Dessa lagar innebär således ökade kunskapskrav och 

medför nya förhållningssätt och arbetsuppgifter för medarbetare på kundcentren. För att ge en 

inblick i banksektorn och deras kundcenters speciella arbetsmiljö förklaras de externa aktörerna 

och exempel ges på lagar som har påverkat medarbetarnas behov av lärande 

Lagar som påverkar banksektorn kan både införas av EU av Sveriges riksdag. Ett av de EU-

direktiv som gett upphov till att medarbetarna måste utöka sin kompetens är MiFID 

(http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm). MiFID innebär ett utökat skydd för 

investerarna och medför att alla medarbetare behöver ha en så kallad Swedsec-licensiering. 

Denna licensiering är en omfattande utbildning gällande bland annat olika sparandeformer och 

det komplicerade svenska pensionssystemet. En annan lag som påverkar medarbetarnas lärande 

behov är Penningtvättslagen  (http://www.konsumenternas.se/lagar-och-regler). För kundcentrens 

del innebär det att arbetet numera inkluderar att medarbetarna måste bedöma om det föreligger en 
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risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om bankerna inte klarar av att efterleva dessa 

lagar riskerar de att förlora tillståndet att bedriva finansiell verksamhet. Därför föreligger stora 

krav att medarbetarna lär nya regler och arbetssätt. 

En annan aktör som påverkar banksektorn och deras kundcenter är Finansinspektionen. Ett 

exempel är rekommendationen att kontantinsatsen måste utgöra 15 procent av bostadens 

marknadsvärde (http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Amorteringskrav-pa-nya-

bolan1/). En annan rekommendation är kravet att kunderna ska amortera till en föutbestämd nivå. 

Förändringar som dessa får direkt genomslag hos kunderna och många kontaktar kundcentren 

med frågor.  Därför måste medarbetarna snarast informeras och lära sig hur kunderna berörs. 

2.3 Interna processer som påverkar behovet av lärande 
Det är inte enbart externa aktörer som påverkar medarbetarnas lärandebehov utan även 

förändringar inom organisationen medför ett ökat krav på medarbetarna att lära. Om det är någon 

bransch som har påverkats av IT-utvecklingen är det banksektorn. Det har gått från att kunderna 

besöker kontoret på vardagar med sina fysiska värdepapper och inbetalningsblanketter till en 

bransch där dagens kunder sätter höga krav, vill ha tillgång till sin bank dygnet runt och 

betalningarna ska gå med ett swish (rekryteringsansvarig på kundcenter, personlig 

kommunikation, 11 november, 2016). Därför flyttas stora delar av ansvaret från de lokala 

bankkontoren till andra forum, däribland till kundcentren. Det leder även till att medarbetarna 

själva behöver ha goda kunskaper om de digitala lösningarna för att guida och hjälpa kunderna 

samt besitta god kommunikationsförmåga. Det innebär nya arbetsuppgifter och utökade mandat, 

vilket i sin tur sätter stora krav på medarbetarna att fortlöpande lära sig nya arbetsuppgifter 

(Finansförbundet, 2016).  

2.4 Kundcentrets uppdrag och arbetsuppgifter  

Jag har jobbat på ett kundcenter inom banksektorn och en av anledningarna till varför jag trivdes 

var att arbetet aldrig stagnerar och att man aldrig är fullärd, samtidigt som arbetstempot blir mer 

ansträngt desto fler lokalkontor som avvecklas. Därav det personliga intresset att studera lärandet 

på arbetsplatsen, i detta fall kundcenter inom banksektorn. Således har jag en förförståelse för 

arbetsplatsen, vilket kommer att diskuteras vidare i avsnittet 5 Metod. I följande stycke ämnas 

kundcentret som arbetsplats presenteras för att ge en mer detaljerad inblick i verksamheten.  

Kundcentret har cirka 300 medarbetare, varav cirka 150 medarbetare är ordinarie personal för 

inkommande telefoni. Medarbetarna är uppdelade i åtta team som leds av en teamledare. 

Medarbetarna sitter i ett öppet landskap där varje team har sin egen zon inom vilken det är fri 

placering (rekryteringsansvarig på kundcenter, personlig kommunikation, 11 november, 2016).  

De nyanställda börjar i ett uppstartsteam i rollen som ”försäljningsagent” vars arbetsuppgifter 

innebär att besvara kunders frågor och förse dem med tjänster och produkter som kunden har 

behov av. Nyanställda får inte handlägga ärenden som berör sparande eller pension i och med att 

de saknar Swedsec-certifieringen. Ambitionen är att samtliga nyanställda ska ta Swedsec-
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certifieringen inom ett år och då avancera till rollen som rådgivare på kundcentret. Likt andra 

kundcenter används information- och kommunikationsverktyg bland annat för att mäta 

medarbetarnas prestation. Målet för varje enskild medarbetare är 80 procent ”öppen telefoni”. 

Det innebär att varje medarbetare antingen ska sitta i samtal eller vara tillgänglig för samtal minst 

80 procent av sin arbetstid. Vidare är andra mål att besvara sju telefonsamtal per timme 

(rekryteringsansvarig på kundcenter, personlig kommunikation, 11 november, 2016). 

Kundcentrets uppdrag är inte enbart att besvara kundernas frågor utan även att beklä dem efter 

behov med bankens tjänster och produkter. Det gäller således att vara påläst på alla produkter för 

privatkunder, från bankkort till försäkringar, för att hjälpa kunderna på bästa sätt. Detta kräver ett 

kontinuerligt uppdaterande, allt från nya räntor till nya pensionslösningar. Utöver detta behöver 

medarbetarna anpassa sig efter interna förändringar samt efterleva lagar och förordningar som 

externa aktörer styr. Alla tidigare nämnda aspekter bidrar till medarbetarnas kontinuerliga behov 

av lärande.  

2.5 Sammanfattning 
Det finns flera faktorer som medför att medarbetarna ständigt måste lära om och lära nytt. 

Banksektorn påverkas av externa aktörer och de lagar och förordningar som de etablerar. 

Medarbetarna måste lära sig de nya lagarna för att säkerställa efterlevnad och förmedla rätt 

information till kunderna. Vidare medför IT-utvecklingen nya mer kunskapskrävande uppdrag 

och mandat vilket sätter krav på medarbetarna att lära sig nya arbetsuppgifter och arbetssätt. 

Utöver det måste medarbetarna hålla sig uppdaterade om nya produkter och förändringar som 

berör kunderna. Detta ger således en förståelse för hur kunskapsintensiva kundcenter inom 

banksektorn är och varför det är intressant att undersöka organisatoriska strukturer för lärande 

och hur olika lärandetekniker tillämpas på kundcenter inom just denna bransch.  
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3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för det nuvarande forskningsläget inom området organisatoriska 

strukturer och lärandetekniker på arbetsplatser. Särskild hänsyn tas till den forskning som 

identifierat olika typer av lärande och exempelvis kategoriserat dessa i termer av formellt, icke-

formellt och informellt lärande. Initialt presenteras sökprocessen och forskningslägets 

begränsningar. Sedan följer en skildring av forskningen genomförd på kundcenter och därefter 

redogörs för forskning som bedrivits på andra arbetsplatser än kundcenter.  

3.1 Sökprocess 

I sökprocessen har framförallt databasen ERIC EBSCO används. Vidare har även Uppsala 

Universitets bibliotekssöktjänst använts vid svårigheter att hitta användbart material. Sökorden 

som använts mest under efterforskningen är ”callcenter”, ”contact center”, ”learning” och 

”informal learning”. Från relevant forskning vägleddes den fortsatta efterforskningen och gav nya 

sökord för bättre optimering, exempelvis ”knowledge management”. Genomgången nedan är i 

stort baserat på artiklar som är refereegranskade. 

Forskningsläget gällande informellt och icke-formellt lärande på kundcenter är idag relativt 

outforskat. Icke-formellt lärande kan kortfattat förstås som de utbildningsinsatser som 

organisationen genomför för att utbilda sin personal medan informellt lärande kan förstås som 

medarbetarens lärande från det dagliga arbetet. Detta kommer att redogöras för mer detaljerat i 

avsnittet 4 Teoretiska utgångspunkter. Det finns viss forskning med pedagogisk inriktning men 

även en del ur sociologiskt perspektiv. En generell kritik mot teorier om icke-formellt och 

informellt lärande på arbetsplatsen är att det lätt blir för teoretiskt och saknar empiriskt stöd 

(Manuti et al., 2015). Vidare menar de att forskning från en bransch eller en arbetsplats inte alltid 

är generaliserbar. Därför efterfrågar Manuti et al. (2015) mer bransch och arbetsplatsspecifik 

forskning för att komplettera det nuvarande forskningsläget. Med detta i åtanke bidrar detta 

projekt till forskningsläget eftersom det saknas forskning med just denna utgångspunkt. Syftet 

med denna studie är att bidra med ökad kunskap om de organisatoriska strukturerna för 

medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter 

inom banksektorn. För att besvara syftet har som tidigare nämndes tre frågeställningar 

formulerats, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom icke-formella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna 

att de lär genom informella lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”Vilka 

mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”. Både 

forskning från kundcenter och andra arbetsplatser kommer att redogöras. Detta för att undersöka 

forskningsläget ur ett bredare perspektiv och för att förhoppningsvis kunna föra en diskussion om 

likheter och skillnader mellan branscher och arbetsplatser.  

3.2 Lärande på kundcenter 
En av de få studier som har bedrivits på svenska kundcenter med syfte att studera lärande är 

Janssons (2006) forskningsprojekt Modell för hållbar kompetensutveckling i callcenters. Den 
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första delrapporten bygger på den inledande studien, vars syfte var att kartlägga och beskriva 

arbets- och lärandemiljö vid callcenters. Studien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer med 

teamledare från nio stycken callcenters i Norrbotten. Samtliga kundcenter arbetade med 

inkommande telefoni. Studien är således ur ett ledarperspektiv vilket innebär att den enbart 

presenterar vilka organisatoriska strukturer som finns etablerade för att gynna lärandet på 

kundcentret och inte hur medarbetarna de facto gör. Det ger dock en bra inblick i de officiella 

organisatoriska strukturerna för lärande på kundcenter. Resultatet från studien påvisar att det 

skiljer sig åt beroende på kundcentrets storlek. De mindre kundcentren har i liten utsträckning 

strukturerad och systematisk kompetensutveckling utan intervjupersonerna beskrev det som att 

medarbetarna lärde sig av varandra och från det dagliga arbetet. De större kundcentren har 

däremot en mer kontinuerlig uppdatering som beskrevs som en intern kompetensutveckling. 

Dessa kontinuerliga uppdateringar var framförallt uppdragsrelaterad, det vill säga information om 

förändringar i arbetssätt eller annan viktig information som berör det dagliga arbetet. Vidare 

påvisar det empiriska materialet att informationen i stor del utgörs av intranät vilket förutsätter att 

varje enskild medarbetare behöver ta sitt eget ansvar att säkerställa sin egen kompetens. Vid 

större förändringar var däremot mer strukturerade utbildningsinsatser vanliga inom större 

kundcenter. Jansson beskriver även att informationsspridningen vid kundcentren baseras på 

veckomöten och månadsmöten. Samtidigt tyder resultatet på att “produktionen” styr 

informationsspridningen då dessa möten ställs in under intensiva perioder. Från den här studien 

går det således att utläsa att storleken av kundcentret har betydelse för om lärandet bygger på 

officiella eller inofficiella organisatoriska strukturer. Vidare menar Jansson att de standardiserade 

arbetsuppgifterna ger medarbetarna begränsat med utrymme för egen reflektion vilket enligt 

forskaren medför att problem inte upptäcks. Hon menar således att ett större handlingsutrymme 

och tid för reflektion skulle vara fördelaktigt för både medarbetarens psykosociala arbetsmiljö 

men även för det organisatoriska lärandet och konkurrenskraften.  

Andra studier som berör lärandet på kundcenter är bland annat Downing (2004) och Houlihan 

(2000) men de genomfördes i USA respektive England. Downing följde fyra stycken företag som 

skulle implementera ett informations- och kommunikationsverktyg. Syftet med verktyget var 

delvis att kartlägga samtalstider och tid för efterarbete och dessutom fungera som ett hjälpmedel i 

samtalen. Kundcentermedarbetarna arbetade med teknisk support. Verktyget fungerade så att  

medarbetaren får ett formulär med frågor, baserat på kundens ärende, som sedan ska 

diagnostisera kundens tekniska problem. Ingen av kundcentren valde att implementera verktyget i 

slutändan då medarbetarna inte använde sig av det. Det empiriska materialet påvisar att verktyget 

inte var särskilt användarvänligt men framförallt stred det mot kundcentrets kultur. Många 

medarbetare vittnade om att de föredrog att fråga en kollega eftersom det även medförde ett 

socialt utbyte. Vidare menade de att verktyget berövade dem på känslan av kompetens.  

Likt Downing  (2004) påvisar Houlihan (2000) en negativ påverkan på lärandet på grund av 

information- och kommunikationsverktygen. Houlihan baserar sina resultat på sin etnografiska 

studie på ett försäkringsbolags kundcenter men även på flera fallstudier från andra kundcenter, så 
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som banker och andra försäkringsbolag. Syftet med studien var att undersöka konsekvenserna av 

kundcenters organisatoriska struktur. Kundcenterverksamheten använder sig, likt Downings 

studie, av information- och kommunikationsverktyg vilka bevakar och registrerar medarbetarnas 

arbetssätt. Även här registrerades samtalens längd och hur tillgängliga medarbetarna var för 

inkommande samtal. Ledningen uppgav att dessa kontroller och kartläggningar enbart var avsett 

för att förbättra organisationen. Trots detta påvisar studien att känslan av att bevakas kan leda till 

motsättningar mellan ledning och medarbetare. Medarbetarna upplevde ett bristande förtroende 

från ledningen vilket orsakade att motivationen till att lära försämrades. Vidare kritiserar 

Houlihan, likt Jansson (2006), att de standardiserade och rutinartade arbetet medför att lärandet 

på ett kundcenter enbart består av att lära sig nya rutiner och regler utan någon djupare reflektion. 

Houlihan menar att ett sådant kortsiktigt arbetssätt och användning av personalen kommer att 

begränsa kundcenters möjlighet till utveckling och konkurrenskraft.  

3.3 Lärande på arbetsplatsen inom andra branscher 
Det finns självfallet annan forskning som undersöker lärande på arbetsplatsen men som inte har 

genomförts på kundcenter, men som ändå kan bidra till en överblick av forskningsläget. 

Studierna har valts eftersom de antingen delar aspekter med kundcenter eller på annat sätt liknar 

denna studie. Paulsson och Sundin (2000) deltog i ett forskningsprojekt från institutet för 

arbetsliv vid Mittuniversitet. De undersökte hur information- och kommunikationsverktyg kan 

användas för lärande på arbetsplatsen. Denna typ av verktyg är ett exempel på organisatoriska 

strukturer på en arbetsplats. Paulsson och Sundin ämnade även att undersöka utsträckningen av 

olika lärandetekniker samt uppfattningen av e-learning som utbildningsinsats. Studien 

genomfördes på ett IT-företag som arbetar med hela ledet av produktion och utveckling av IT-

produkter. Deltagarna i studien arbetade på utvecklingsavdelningen. Det denna arbetsplats har 

gemensamt med kundcentret från denna studie är att de arbetar i en bransch som ständigt 

förändras och de använder information- och kommunikationsverktyg. Både arbetsplatserna har 

således ett stort behov av kontinuerligt lärande för att ha rätt kompetens. I studien kom Paulsson 

och Sundin fram till att medarbetarna i störst utsträckning använde sig av kollegor för att lära 

eller lärde sig från utbildningstillfällen på arbetsplatsen. Dock inkluderade dessa 

utbildningstillfällen inte e-learning utan deltagarna uppgav att det gav dem låg tillfredsställelse 

när det kommer till lärande. Studien påvisar alltså att både informella och icke-formella 

lärandetekniker var uppskattade av medarbetarna, med undantag för e-learning, som betraktas 

som en icke-formell lärandeteknik (jfr. Eraut 2000; 20004). Anledningen till detta kan härledas 

till att medarbetarna upplevde arbetsmiljön som stressig och därför hade svårt att genomföra e-

learningen. De menade att om de hade haft större möjlighet till att planera när de skulle göra 

utbildningen och gör det i sin egen takt, för att säkerställa att de lärde sig, hade de fått ut mer av 

den. Dessutom menade medarbetarna att de upplevde att de saknade grundläggande kunskaper 

för att ta till sig allt genom e-learning. Slutligen indikerar studiens resultat att medarbetarna 

upplevde begränsat med tid för att hålla sig informerade och uppdaterade. 
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En studie som påvisade en högre utsträckning av informellt lärande än icke-formellt lärande är 

Gustavssons The potential for learning in industrial work (2007). Som tidigare nämnt har 

kundcenter liknats vid industriellt arbete eftersom arbetsuppgifterna ofta är standardiserade och 

begränsade till produktionen (Jansson, 2006). Studien genomfördes i Sverige och deltagarna 

arbetade på olika avdelningar på ett pappersbruk. Resultatet från studien påvisar att trots formella 

manualer och riktlinjer om hur arbetet ska kvalitetssäkras bygger många av medarbetarna sin 

uppfattning om hur arbetet bäst utförs genom egna erfarenheter och de normer som finns på 

arbetsplatsen. Vidare vittnar medarbetarna att de föredrar att själva lösa problem eller diskutera 

problemet inom teamet än att framföra problemet till ansvariga tekniker eller ledning, vilket var 

den officiella åtgärdsplanen inom företaget. Anledning till detta var att operatörerna inte ville att 

maskinen skulle stanna utan prioriterade att lösa problemet så tidseffektivt som möjligt. Detta går 

att koppla till resultatet från Paulsson och Sundin (2000). I båda studierna indikerar resultaten att 

en stressig arbetsmiljö hindrar medarbetarna från att använda sig av och lära ifrån organisationens 

utbildningsinsatser och förlitar sig istället på informella lärandetekniker, exempelvis fråga en 

kollega.  

En annan studie vars resultat indikerade en högre användning av informella lärandetekniker än 

icke-formella lärandetekniker är Eraut (2011). Han genomförde två forskningsprojekt med 

inriktning mot lärande på arbetsplatsen där deltagarna var antingen unga som precis hade börjat 

arbeta alternativt hade arbetat ett par år och påbörjat sin karriär. Studien genomfördes på flera 

olika arbetsplatser. Eraut undersökte organisatoriska strukturer som påverkade lärandet på 

arbetsplatsen. Studiens resultat påvisar att informellt lärande, exempelvis fråga en kollega eller 

lära från arbetsuppgifterna, var i stor utsträckning mer använt och uppskattat än icke-formella 

lärandetekniker, så som utbildningstillfällen. Det som även var intressant är de organisatoriska 

strukturerna som gynnar ett lärande. Eraut fann att arbetsplatser som möjliggör för nya 

medarbetare att skapa relationer med andra mer erfarna kollegor har en bättre utvecklingskurva. 

Dessutom påvisade studien att organisationen måste anpassa arbetstempot och arbetsuppgifterna 

gradvis så att de nya medarbetarna ständigt utmanades och lärde sig. Studien påvisar således att 

det måste finnas plats för inofficiella organisatoriska strukturer, så som att skapa relationer till 

kollegor, samt officiella organisatoriska strukturer så som en utvecklingsplan för att yngre 

medarbetare ska få en gynnsam kompetensutveckling.  

Även Berg och Chyung (2008) undersökte lärandetekniker på arbetsplatsen men deras 

undersökning skiljer sig till viss del från andra studier. Forskarna ville undersöka huruvida ålder 

och utbildningsnivå påverkar lärandetekniker samt vilka lärandetekniker som var mest 

uppskattade. Deltagarna i deras studie arbetade med kompetensutveckling på olika sätt och 

varierade i ålder och utbildningsnivå. Deras studie indikerar att yngre medarbetare i större 

utsträckning väljer att fråga en kollega medan äldre medarbetare istället föredrog att använda sig 

av skriftliga informationskällor, så som artiklar och information på Internet. Däremot fann de 

inga skillnader grundade på utbildningsnivå. Berg och Chyung skiljer inte på informellt lärande 
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och icke-formellt lärande men det går ändå att utläsa att yngre medarbetare föredrog informellt 

lärande medan äldre medarbetare i större utsträckning använde sig av icke-formellt lärande.  

3.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning på kundcenter har kartlagt de organisatoriska strukturer som påverkar lärande 

och de organisatoriska insatserna för att utbilda sina anställda, till exempel intranät och kurser. 

De information- och kommunikationsverktyg som är vanliga inom kundcenterverksamheten har 

enligt vissa studier en negativ effekt på lärandet på arbetsplatsen. Vissa studier tyder på att 

motivationen till att lära minskar som en motreaktion på övervakningen. Vidare har resultaten 

indikerat att känslan av kompetens försämrats hos medarbetarna som hellre löser ärendet själva 

eller vänder sig till en kollega. Utöver detta har även utbildningsinsatserna på kundcenter 

kartlagts och vid mindre kundcenter bygger lärandet i stort sätt enbart på kunskapsutbytet mellan 

kollegor. På större kundcenter beskrivs organiserade utbildningsinsatserna i form av skriftliga 

informationskanaler och vid behov planerade utbildningar. 

De tidigare studierna indikerar en variation av lärandetekniker. Vissa påvisar att deltagarna anser 

att de lär i högre utsträckning genom informella lärandetekniker även när mer organiserade 

utbildningsinsatser erbjuds av organisationen medan andra studier indikerar att deltagarna lär 

genom båda typerna av lärandetekniker. Vidare har Berg och Chyung (2008) försökt att urskilja 

om lärandeteknikerna beror på olika aspekter, dock med varierat resultat. Organisationer 

påverkas av samhälleliga förändringar och krav vilket medför att organisationerna måste utbilda 

sin personal kontinuerligt. Trots detta menar Manuti, et al. (2015) att det saknas forskning hur 

medarbetarna lär på arbetsplatsen. Detta har gett upphov till intresset att undersöka hur 

medarbetare på kundcenter inom banksektorn tillämpar olika lärandetekniker och om det finns 

skillnader hos deltagarna som påverkar deras lärandeteknik.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studiens syfte, 

utformning och analys. Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om de 

organisatoriska strukturerna för medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av 

medarbetarna på kundcenter inom banksektorn. Organisatoriska strukturer kan delvis förstås som 

de strukturer som formar arbetsplatsen och de officiella tillvägagångssätt som företaget har valt 

för att delge information och kunskap till sina medarbetare (Illeris, 2011). Vilket även definierar 

icke-formella lärandetekniker (Eraut, 2000; 2004). Organisatoriska strukturer utgörs aven av de 

inofficiella strukturer som skapas mellan kollegor, grupperingar och normer (Illeris, 2011). Dessa 

utgör även grunden för informella lärandetekniker (Eraut, 2000; 2004). 

4.1 Lärande på arbetsplatsen 
Begreppet lärande på arbetsplatsen kan definieras som individens lärande från dennes 

arbetssituation, uppdrag och genom de system som organisationen utvecklar (Docherty, 1996). 

Intresset för lärande på arbetsplatsen uppstod i samband med organisationers vilja att vara 

konkurrenskraftiga och adaptera till en ständigt föränderlig omgivning. Det blev således viktigt 

att säkerställa sina medarbetares kompetens för att bibehålla sin position på marknaden (Jansson, 

2006). För att skapa en gynnsam lärandemiljö inom ett företag bör det både finnas officiella 

strukturer och inofficiella strukturer (Illeris, 2011). De officiella organisatoriska strukturerna för 

lärande är i huvudsak överföring av information från arbetsgivaren till medarbetaren (Illeris, 

2011). Det kan ske genom till exempel utbildningar men också informationskanaler så som 

Intranät och möten. Denna överföring av information anses ofta som en viktig del av lärandet på 

arbetsplatsen men samtidigt inte den enda (Illeris, 2011). De inofficiella organisatoriska 

strukturerna kan förstås som de informella gemenskaper som skapas på arbetsplatsen, där ett 

kunskapsutbyte sker mellan kollegor (ibid).  

En vanlig form av informella gemenskaper är de som skapas baserat på gemensamma 

arbetsuppgifter, till skillnad från de grupperingar som skapas av organisationen. Dessa informella 

gemenskaper påverkar vad som lärs och hur det lärs och således även medarbetarens attityd och 

uppfattning av lärandet. Vidare kan de informella organisatoriska strukturerna beskrivas som 

organisationskultur (Bang, 1999).  Organisationskulturen består av de normer och värderingar 

som delas inom gruppen och de spelar en central roll i lärandet på arbetsplatsen eftersom den 

specifika kulturen möjliggör hur medarbetare kommunicerar och samarbetar. 

Sammanfattningsvis skapas således de officiella strukturerna av organisationen med syfte att 

informera och utbilda sina medarbetare medan de inofficiella strukturerna skapas mellan kollegor 

för att bland annat delge varandra kunskap.  

4.2 Typologier av lärande 
I samband med framväxten av perspektivet om lärande på arbetsplatsen uppstod ett behov att 

skilja på lärande som skedde under organiserade och examinerande former och lärande som 

uppstod ur vardagslivet, så som på arbetsplatsen (Jarvis, 2009). Använda begrepp blev formellt, 
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icke-formellt och informellt lärande (ibid).  När formellt, icke-formellt och informellt lärande 

diskuteras bör man ta i beaktande att det inte är den kognitiva läroprocessen som skiljer sig åt 

utan snarare se det som olika lärandetekniker som tillhör olika lärmiljöer (ibid). Formellt lärande 

definieras som lärandet som sker genom organiserade och examinerade former, till exempel 

universitetsutbildningar. Eftersom denna studie fokuserar på lärandetekniker på kundcenter, alltså 

i arbetslivet, kommer således denna studie enbart att behandla icke-formellt lärande och 

informellt lärande. Detta genomförs med hjälp av studiens tre frågeställningar ”I vilken 

utsträckning anser medarbetarna att de lär genom icke-formella lärandetekniker på kundcenter 

inom banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom informella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos 

medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”. Det finns många olika definitioner av 

dessa teoretiska begrepp och även ställningstaganden om hur det icke-formella och informella 

lärandet ska kategoriseras och definieras (t.ex. Billett, 2001; Eraut, 2004; Jarvis, 2009). I denna 

studie kommer icke-formella och informella lärandetekniker definieras utifrån Erauts (2000; 

2004) typologier. Något som skiljer Erauts teori om icke-formella och informella lärandetekniker 

från andra teorier är att han ser det som ett kontinuum. Ena sidan består av det formella 

lärandetekniken, i form av skolutbildning, och den motsatta sidan består av det spontana lärandet 

och tysta kunskapen, den mest extrema formen av informellt lärande. I bild 1 nedan definieras 

vad Eraut (2000; 2004) anser som olika typer av informellt och icke-formellt lärande. 

 
Bild 1. Typologi informellt lärande Eraut (2004, s. 250) 

 

Dessa kategoriseringar ligger till grund för hur informellt och icke-formellt lärande kommer att 

definieras i denna studie. I den informella delen är lärandet ostrukturerat, opportunistiskt och 

ibland omedvetet. Implicit lärande består av tyst kunskap och är inte alltid medvetet (Eraut, 2000; 

2004). Problemet med det omedvetna lärande och den tysta kunskapen är att individer har svårt 
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att se det som ett lärande vilket medför att det kan vara svårt att studera (Eraut 2000; 2004). Ett 

exempel på implicit lärande är när medarbetaren anpassar sitt arbetssätt och formas av 

arbetsplatsen utan egentligen att tänka på hur de lär arbetsuppgifterna. Reaktivt lärande är ett 

opportunistiskt lärande där individen lär genom att observera konsekvenser, ställa frågor och 

uppmärksamma händelser. Det innehåller således en aspekt av reflektion vilket skiljer reaktivt 

lärande från det implicita lärandet. Lärandet sker alltså utan ett uppsatt mål och snarare utifrån 

arbetsuppgiften, i samspel med kollegorna vid problemlösning eller när medarbetarna arbetar 

bredvid varandra. Exempelvis om en kollega står inför en svår arbetsuppgift och frågar en kollega 

om hjälp. Informellt lärande definieras i denna studie av både det implicita lärandet och det 

reaktiva lärandet. Därefter definieras icke-formella lärandetekniker av Erauts deliberativa lärande 

(2000; 2004). Deliberativt lärande innebär att lärandet uppstår i samband med att medarbetaren 

tar del av information och deltar i planerade aktiviteter på arbetsplatsen, så som artiklar på 

intranät och interna utbildningar. Här finns oftast ett utsatt mål av organisationen, ett uttalat syfte 

med informationen eller aktiviteten (ibid).  

4.3 Sammanfattning teori 
Det finns både officiella och inofficiella organisatoriska strukturer för lärande som båda 

samspelar och är viktiga för lärandet på arbetsplatsen (Illeris, 2011). De officiella strukturerna är 

de insatser som organisationen gör för att utbilda sin personal, exempelvis genom möten, intranät 

eller utbildningar. De inofficiella strukturerna är de informella gemenskaper och den 

organisationskultur som medarbetarna etablerar med varandra Det går att koppla olika 

lärandetekniker till olika organisatoriska strukturer. Det icke-formella lärandet kopplas till de 

officiella organisatoriska strukturerna och de inofficiella organisatoriska strukturerna utgör 

grunden för det informella lärandet. Icke-formella lärandetekniker innebär att medarbetaren lär 

under planerade utbildningsinsatser eller genom information från ledningen (Eraut, 2000; 2004). 

Informella lärandetekniker är däremot ett opportunistiskt lärande som sker i det dagliga arbetet, 

genom att fråga kollegor och individuell reflektion (ibid). Det är alltså medarbetarnas tillämpning 

av olika lärandetekniker för att lära på kundcenter inom banksektorn som denna studie kommer 

att utforska. 
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5 Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metod. Sedan presenteras urvalet och dess 

konsekvenser för studien. Därefter beskrivs hela processen, från konstruktion av enkäten till 

genomförande och insamling av data. Vidare presenteras bearbetning av materialet och analysen 

utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Slutligen presenteras de åtgärder som 

vidtagits för att hålla god kvalitet och förhållningssätt till de forskningsetiska principerna. 

Metoddiskussionen sker löpande genom hela avsnittet istället för att behandlas i ett separat 

stycke.  

5.1 Val av metod 
Denna studie utgår från teorin om Erauts (2000; 2004) typologier av icke-formellt och informellt 

lärande och därmed har studien en deduktiv ansats (Bryman, 2011). Studies syfte och deduktiva 

karaktär gör att en kvantitativ metod passar bra och i detta fall en enkätundersökning (ibid). 

Eliasson (2009) menar att en enkätstudie är fördelaktig om syftet är att uttala sig om förekomst, 

mönster och frekvens. Dessutom finns en viss tidsbegränsning och då menar Eliasson att en 

enkätstudie är ett fördelaktigt val. Metoden är således vald utefter syfte och frågeställningar. 

Studiens Syftet är att bidra med ökad kunskap om de organisatoriska strukturerna för 

medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter 

inom banksektorn. Syftet ämnas besvara genom frågeställningarna ”I vilken utsträckning anser 

medarbetarna att de lär genom icke-formella lärandetekniker på kundcenter inom 

banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom informella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos 

medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”.   

 

En enkätundersökning har likt andra metoder både fördelar och nackdelar. En svårighet med 

enkätundersökningar är att formulera genomtänkta frågor som effektivt undersöker 

forskningsfrågorna (Trost, 2007). Eliasson (2006) håller samma linje och menar att 

enkätundersökningar enbart ger forskaren en enda chans för insamling av data då det saknas 

möjlighet att ställa följdfrågor eller be deltagarna utveckla sitt resonemang, till skillnad från en 

kvalitativ metod som han menar ger möjlighet till mer djupgående information. Med detta i 

åtanke har enkäten utformats med stor noggrannhet. En av enkätstudiernas främsta styrkor är 

möjligheten till större stickprov (Bryman, 2011). Eftersom kundcentret har ett stort antal 

medarbetare ansågs en enkätundersökning lämplig även av detta skäl.  

5.2 Urval 
I studien deltog 70 stycken respondenter varav samtliga är ordinarie personal och arbetar med 

inkommande telefoni. Urvalet representerar 49 procent av population och kan ses som ett 

tillräckligt gott urval (Bryman, 2011).  
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5.2.1 Bekvämlighetsurval  

Studien genomfördes, efter kontakt med ledningen, på ett kundcenter inom banksektor. Just detta 

kundcenter kontaktades, som tidigare nämnt, på grund av personligt intresset för lärande på denna 

arbetsplats grundat ur egen erfarenhet. Enkäten skickades tillsammans med ett missivbrev (bilaga 

1) per e-mail till samtliga medarbetare på kundcentret och deltagandet var frivilligt. Dessa 

faktorer karakteriserar ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). Deltagarna består således av dem 

som känner sig intresserade av studien och har tid att besvara enkäten. Detta kan ha påverkat 

urvalet och skapat en icke-representativ fördelning utifrån population vilket har tagits i 

beaktande. Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att studien genomförs på en grupp som är 

tillgänglig och det är tids- och kostnadseffektivt (Bryman, 2011). Däremot är en av de mest 

framträdande nackdelarna med bekvämlighetsurval att det inte är generaliserbart.  

5.2.2 Generaliserbarhet och signifikans 

I ett obundet systematiskt urval har alla inom populationen lika stor chans att delta och det är 

slumpen som avgör vilka som blir tilldelade, i detta fall, enkäten och detta kallas ett 

sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Bryman menar att det kallas sannolikhetsurval eftersom 

resultaten förhoppningsvis kan generaliseras till hela populationen. Om ambitionen är att uttala 

sig om hela populationen kräver det även att den statistiska signifikansen beräknas, vilket påvisar 

risken för att resultatet enbart är slumpmässigt (ibid).  Ett bekvämlighetsurval är inte ett 

sannolikhetsurval och resultaten går således inte att generaliseras eller signifikanstestas. Detta 

eftersom stickprovet kan skilja sig i små detaljer trots att det verkar vara representativt för 

populationen. Som tidigare nämnt var deltagandet frivilligt och kanske är de som deltar frivilligt 

mer benägna att hjälpa till vilket i sin tur skulle kunna påverka generaliserbarheten. Därav 

kommer inga signifikansvärden att presenteras eftersom kraven för generaliserbarhet och 

signifikanstestning inte uppfyllts. 

Bryman (2011) menar att tidpunkten när en studie genomförs är av vikt när det kommer till 

generaliserbarhet. Han  menar att en studie enbart är giltig i anslutning till när den genomförs. 

Detta är något som även berör resultat i denna studie eftersom personalen kan förändras på 

kundcentret och som tidigare nämnt är det även en föränderlig arbetsmiljö. Därför bör denna 

studie enbart ses som giltig när den utfördes. Utöver detta bör man även beakta den problematik 

som beskrivs i avsnittet om tidigare forskning. Studier gällande lärande på arbetsplatsen behöver 

inte alltid vara generaliserbara till andra branscher eller arbetsplatser. Därför ska resultatet ses 

som ett bidrag till kunskapen om de organisatoriska strukturer för lärande på kundcenter inom 

banksektorn. 

5.3 Utformning av enkät 
Eliasson (2006) beskriver konstruktionen av en enkät som den viktigaste fasen i en enkätstudie 

eftersom enkäten genererar det empiriska materialet ur vilket frågeställningarna ska behandlas. 

Med detta i åtanke skapades enkäten (se bilaga 2) med stor eftertanke. Nedan diskuteras och 

motiveras konstruktionen av enkäten. 
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5.3.1 Layout och konstruktion 

Enkäten skapades i Google Formulär och är webbaserad. Bryman (2011) menar att en 

webbaserad enkät är exkluderande för dem som inte har tillgång till en dator. Eftersom enkäten 

skickas till deltagarna på deras arbetsplats där samtliga har tillgång till en dator berörs inte denna 

studie av denna nackdel. Fördelen med en webbaserad enkätstudie, till skillnad från 

pappersenkäter, är enligt Bryman bland annat tidsbesparing. Medarbetarna har inte några 

brevfack på arbetsplatsen vilket hade inneburit att distribueringen skulle ha skett manuellt på 

arbetsplatsen eller att enkäten skulle ha skickats till medarbetarnas hemadress. Om deltagarna 

besvarar enkäten ”öppet” på arbetsplatsen försvinner anonymiteten och att skicka per post anses 

som tidskrävande och risk för ett mindre stickprov (Bryman, 2011). Detta har beaktats vid valet 

av en webbaserad enkät.   

Bryman (2011) diskuterar att en enkät bör ha en professionell layout och en bra struktur eftersom 

en för ”tät” enkät kan upplevas som arbetsam. I Google går det att välja olika typer av layouter 

och använda bilder. Dock begränsas layouten till enbart en blå bård för att undvika ett rörigt 

intryck. Vidare delas enkäten in i fyra delar för att skapa en lättförståelig struktur. Bryman (2011) 

poängterar även vikten av tydliga instruktioner och lättförståeliga frågor. Därför inleddes varje 

stycke med en kort informationstext och frågorna formulerades med flera aspekter i åtanke.  

5.3.2 Formulering av frågor 

Den första delen av enkäten består av bakgrundsfrågor såsom ålder, anställningstid på 

kundcentret, utbildningsnivå och om deltagarna är Swedsec-licensierade, vilket är den 

lagstadgade rådgivningscertifieringen. Syftet med dessa frågor är att få ett underlag gällande 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Ålder har en viss koppling till arbetslivserfarenhet, en äldre 

människa har haft möjlighet till längre arbetslivserfarenhet, men det behöver inte betyda att de 

har arbetat längre på kundcentret. Av den anledningen efterfrågas även arbetstid på kundcentret. 

Dessa bakgrundsvariabler kan ge medarbetarna en annan förförståelse och det kan vara intressant 

att se om det går att urskilja ett mönster baserat på användningen av informellt eller icke-formellt 

lärande. Samtliga frågor behöver vara legitima i studiens syfte och därför har bakgrundsfrågorna 

begränsats till detta (Trost, 2007). 

Operationalisering beskriver Bryman (2011) som den process när man bestämmer hur 

forskningsfrågorna ska mätas. Vid en misslyckad operationalisering mäts inte det som avses 

mätas och således förhindras god validitet. Syftet med denna studie är att bidra med ökad 

kunskap om de organisatoriska strukturerna för medarbetarnas lärande och om hur 

lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter inom banksektorn. Det ämnas uppnås 

genom att behandla frågeställningarna ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär 

genom icke-formella lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?”, ”I vilken utsträckning 

anser medarbetarna att de lär genom informella lärandetekniker på kundcenter inom 

banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av 

lärandeteknik?”.  Således ska medarbetarnas skattning av hur de lär från informella och icke-

formella lärandetekniker mätas. För att uppnå detta har olika typer av lärandetekniker på 
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kundcentret definierats och sorterats utefter Erauts typologier, se tabell 1. Lärandeteknikerna 

kategoriseras genom min tidigare förförståelse och tillsammans med utbildningsansvarig på 

Kundcentret. Det är viktigt att utgå från de teoretiska utgångspunkterna i samhällsinriktad 

forskning för att öka validiteten (Bryman, 2011). Den andra delen av enkäten bygger på olika 

scenarion som är vanliga i det dagliga arbetet där det finns olika lärandetekniker att tillgå. 

Deltagarna behöver ta ställning till olika påståenden baserade på dessa lärandetekniker. Svaren är 

utformade efter en fyrgradig Likertskala vilket är vanligt att använda när syftet är att studera 

attityder till något (Bryman, 2011). Valet av en jämn skala är på grund av att det tvingar 

deltagaren att ta ställning istället för att ge deltagarna möjlighet till ett neutralt mittenalternativ. 

Istället finns alternativet ”Vet ej/vill inte svara”. 

 
Tabell 1. Operationalisering av informellt och icke-formellt lärande 

 Lärandetekniker på kundcentret, 

baserat på Erauts typologier (2000; 

2004) 

Organisatoriska strukturer (Bang 

1999; Illeris, 2011). 

Informellt 

lärande 

 Fråga en kollega 

 Reflektera över sitt eget samtal 

 Se hur andra arbetar 

 Testa sig fram i systemen 

 Relationer till kollegor 

 Ha tid för reflektion och 

utvärdering 

 Ha tid att testa 

Icke-formellt 

lärande 

 Delta i fokusgrupper 

 Fråga den operativa 

samordnaren (Spindeln) 

 Läsa i manualer och intranät 

 E-learning  

 Möten 

 Tillhandahålla operativ 

samordnare 

 Sammanställa skriftliga 

styrdokument 

 Utbildningstillfällen 

 Möten 

 

Den andra delen består utav fyra scenarion, två som representerar det dagliga arbetet med de 

andra två representerar en förändring i arbetet, till exempel nya regler eller när nya produkter 

lanseras. I de två sista scenarierna väljer ledningen att komplettera den skriftliga informationen 

med olika utbildningsinsatser. Den tredje och sista delen har delvis som syfte att stärka den 

interna validiteten men även att komplettera med flera aspekter av icke-formella och informella 

lärandetekniker. Den består av olika påståenden gällande olika lärandetekniker som deltagarna 

ska ta ställning till hur väl de stämmer överens med dem. Tabell 2 presenterar påståendena och 

kopplingen till de teoretiska begreppen. 
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Tabell 2. Operationalisering av lärandetekniker av generellt lärande på arbetsplatsen 

Lärandeteknik på 

kundcentret 

Påståenden Definition utifrån Erauts 

typologier (2000; 20004) 

Informellt lärande  Jag brukar fråga mina kollegor 

om hjälp 

 Jag får tips på hur jag ska jobba 

när jag hör mina kollegor 

 Mina arbetsuppgifter är lärorika 

 Jag lär mig av när jag lyssnar 

eller ser hur mina kollegor löser 

ett ärende 

 Jag har möjlighet att hjälpa mina 

kollegor i den utsträckning jag 

vill 

 Jag brukar utvärdera mitt samtal 

 

Reflektera över händelser 

och upplevelser, ställa 

frågor, notera fakta och 

information i det dagliga 

arbetet 

Icke-formellt lärande  Jag får den information jag 

behöver för att utföra mitt arbete 

 Jag hämtar ofta information från 

Intra 

 Jag har tid att uppdatera mig och 

läsa anslag på Intra 

 Jag läser Intra dagligen 

 Jag får givande information på 

mötena som hjälper mig i mitt 

arbete 

 Jag får ut mycket från e-

learningutbildningarna 

 Fokusdagarna ger bra kunskap 

om produkter 

 

Delta i planerade 

utbildningstillfällen, 

möjlighet till diskussion 

och problemlösningen med 

andra. Större grad av 

medvetenhet och avsiktligt 

lärande. 

 

Denna del bidrar även till att stärka kongruensreliabiliteten. Det innebär att om två frågor som 

ska mäta samma sak har likvärdiga svar har undersökningen hög kongruensreliabilitet (Bryman, 

2011). En annan åtgärd för att värna om god reliabilitet var valet att genomgående ha samma 

svarsalternativ genom enkäten. Det underlättar för deltagarna och minskar risken för systematiska 

mätfel (Bryman, 2011). Bryman beskriver detta som när deltagarna anger fel svar av misstag 

vilket ger ett felaktigt resultat.   

En av de största riskerna vid enkätstudier är internt bortfall och enligt Bryman (2011) kan det 

bero på att frågorna är antingen för svåra eller intima, alternativt om de upplevs som intetsägande 

och oviktiga. Vidare menar han att om enkäten är för lång eller har en komplicerad struktur 
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riskerar det att färre besvarar enkäten eller att vissa frågor utlämnas. Om frågorna missförstås 

eller lämnas obesvarade sänks validiteten. Med detta i åtanke är enkäten relativt kort och frågorna 

är uppdelade i sektioner för att skapa en överskådlig struktur. Innan enkäten skickades till 

deltagarna genomfördes en mindre pilotstudie med fyra deltagare, som en ytterligare åtgärd för 

att minska risken för internt bortfall och för att säkerställa ytvaliditeten (Bryman, 2011). 

Ytvaliditet innebär att personer avgör från en första inblick om enkäten tycks mäta begreppen.  

Pilotdeltagarna hade olika akademisk bakgrund (två har läst pedagogik och två saknar akademisk 

utbildning) och vana att arbeta med enkäter. Detta var ett aktivt val för att förhoppningsvis få 

olika typer av feedback. I samråd med pilotstudiens deltagare omformulerades två frågor. 

Ledningen från kundcentret hade bett om att få se enkäten innan den distribuerades. Därför 

presenterades enkäten och undersökningens syfte och frågeställningar innan enkäten skickades 

till medarbetarna. Då bestämdes att enkäten skulle distribueras genom de gemensamma e-

mailadresserna för att säkerställa att alla fick enkäten. Inga frågor ändrades men däremot 

kompletterades svarsalternativen med fokusgrupperna och e-learning där det var relevant.  

5.4 Distribuering och insamling av enkäterna 
Enkäten skickades genom e-mail till de gemensamma e-mailadresserna. Utöver de individuella e-

mailadresserna finns det även möjlighet att skriva en ”förkortning” i adressfälten och då skickas 

e-mailen till alla inom den gruppen. Tillsammans med rekryteringsansvarig beslutades att 

enkäten och missivbrevet skulle distribuerades genom de gemensamma e-mailadresserna. Detta 

besparar tid och risken att missa någon elimineras.  

I e-mailet länkades enkäten och missivbrevet bifogades. Med risk för att deltagarna inte läser 

missivbrevet beskrevs innehållet även i mailet. Missivbrevet och mailet formulerades delvis för 

att fånga medarbetarnas intresse (Eliasson, 2006). Vidare beskrev missivbrevet deltagarnas 

rättigheter utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Se avsnittet 

forskningsetiska principer för mer detaljerad beskrivning. 

Medarbetarna hade två veckor på sig att besvara enkäten. För att öka svarsfrekvensen skickades 

två stycken påminnelser enligt Brymans (2011) rekommendationer. Ett större empiriskt material 

ökar studiens reliabilitet (ibid). Den första påminnelsen skickades efter en vecka och den sista när 

det enbart var två dagar kvar. De skickades likt det första e-mailet med enkäten, till alla genom de 

gemensamma e-mailadresserna, inte enbart de som inte besvarat, vilket även påpekades i 

påminnelserna. Detta var dock ett aktivt val för att säkerställa anonymitet.   

Svaren samlades per automatik i Google Formulär. Detta är en styrka eftersom det inte finns 

någon risk för misstag när datan överförs från pappersenkäten till analysverktyget, vilket i sin tur 

är reliabilitetshöjande. Efter två veckor hade 70 enkäter besvarats vilket enligt Bryman (2011) 

anses som en tillräckligt god mängd och bearbetning och analys påbörjades. 
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5.5 Bearbetning och analys 
Till hjälp under analysen användes analysprogrammet PSPP (2007).  Inledningsvis importerades 

datan från Google Formulär, vidare till Excel och därefter till PSPP. Analysfasen påbörjades med 

att koda svarsalternativen till siffror, stämmer inte alls = 1, stämmer delvis = 2, stämmer ganska 

bra = 3 och stämmer helt och hållet = 4 samt vet ej/vill inte svara = 5. Även andra frågor behövde 

kodas, så som utbildningsnivå och huruvida deltagarna var Swedsec-licensierade. Påståendena 

som bygger på en skattningsskala och som har kodats om behandlas som intervallskalor. Detta 

tillåter beräkning av exempelvis medelvärden och standardavvikelser. Vid internt bortfall 

betraktas det som ”vet ej/vill inte svara” och kodas till en femma. För att inte påverka analysen är 

svarsalternativet vet ej/vill inte svara = 5 registrerad som ”missing”. 

Fördelen med att använda en webbenkät är enkelheten att exportera det empiriska materialet till 

analysverktyget. Det eliminerar risken för systematiska fel och det stärker reliabiliteten (Bryman, 

2011). Vidare stärks reliabiliteten av att använda ett analysprogram istället för att räkna själv. 

I analysfasen ställdes de informella och icke-formella lärandeteknikerna mot varandra för att 

undersöka vilken lärandeteknik som deltagarna i störst utsträckning ansåg stämde in på dem och 

deras lärande på arbetsplatsen. Lärandeteknikerna definierades som tidigare nämnts utifrån Eraut 

(2000; 2004). Vidare undersöktes medelvärden och standardavvikelser för att fördjupa 

jämförelserna. För att behandla den tredje frågeställningen ”Vilka mönster går att urskilja hos 

medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”, jämfördes de olika bakgrundsvariablerna 

mot de informella och icke-formella lärandeteknikerna. Detta utfördes genom bivariata analyser 

för att eventuellt hitta mönster baserat på bakgrundsvariablerna.  

Resultaten kommer till stor del att presenteras genom grafer och tabeller med univariata analyser 

och bivariata analyser. Diagrammen 1 – 4 skildrar utsträckningen av de olika lärandeteknikerna 

genom att sammanställa frekvensen av de olika svarsalternativen på skattningsskalan. Tabellerna 

3-5 sammanställer frekvensen av bakgrundsvariablerna. Tabellerna 6-8 presenterar univariata 

analyser av medelvärden och standardvärden för de olika påståendena som behandlar de två 

första frågeställningarna. Tabellerna 9-11 sammanställer den bivariata analysen där medelvärden 

och standardavvikelser tolkas för att behandla den tredje frågeställningen. I vissa fall kommer 

även korrelationsmått att presenteras för att stärka ett resultat eller skildra en tolkning. Som 

tidigare nämnts kommer inga signifikansvärden att presenteras då urvalet inte uppfyller kraven 

för generaliserbarhet.  

Inledningsvis presenteras grundläggande information om deltagarna, därefter kommer resultat 

och analysavsnittet att delas in i relation till frågeställningarna. Först behandlas resultaten för de 

två första frågeställningarna och därefter följer två enskilda analysavsnitt för vardera 

frågeställning. Därefter behandlas både resultat och analys för den tredje frågeställningen.  
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5.6 Validitet och reliabilitet 
Genom hela processen har flera åtgärder vidtagits för att uppnå en hög kvalitet. I den första fasen 

ligger stor vikt vid att vara självkritisk och ifrågasätta sin förförståelse (Bryman, 2011). Som 

tidigare nämnts finns en personlig koppling till arbetsplatsen och en förförståelse finns angående 

hur man kan inhämta information och lära sig på arbetsplatsen. Bryman (2011) menar att 

förförståelsen kan försvåra tolkningsprocessen och poängterar vikten med att sträva efter 

objektivitet. Samtidigt anser jag att min förförståelse mest avspeglar hur jag har gjort men det 

innebär inte att jag har kunskap om hur andra gör när de saknar kunskap. Vidare finns det många 

nya inom personalen och flera utbildningskanaler har tillkommit och därför anser jag att min 

förförståelse är begränsad och inte påverkar tolkningsprocessen. Genom hela undersökningen har 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ändå hållits närvarande för att förförståelsen inte 

ska begränsa analysprocessen. 

I metodavsnittet har åtgärder för att hålla hög validitet och reliabilitet diskuterats. Nedan kommer 

en kort sammanställning av dessa åtgärder. Validitet kan förklaras som hur väl studien mäter det 

som avser att mätas (Trost, 2007). För att öka validiteten utgår exempelvis operationalisering 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna och det finns flera frågor som avser mäta samma 

lärandeteknik. Vidare formulerades påståendena och svarsalternativen på ett lättförståeligt sätt. 

För att säkerställa detta genomfördes en pilotstudie. Utöver detta diskuterades ytvaliditeten. 

Reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet, att resultaten är bestående över tid (Trost, 2007). 

En åtgärd som har vidtagits är objektivitet och förankring i teori och tidigare forskning vid 

analysen. Vidare har kongruensen kontrollerats för att försäkra en lyckad operationalisering. 

Cronbach’s alpha beräknades för samtliga påståenden för respektive lärandeteknik, att fråga en 

kollega, fråga spindeln, läsa Intra, använda Kundcentermanualen, testa sig fram. Samtliga värden 

indikerar en hög kongruens (se bilaga 3). En annan aspekt med reliabilitet är replikerbarheten 

(Bryman, 2011). Med detta i åtanke har hela metodavsnittet förklarats i detalj för att ge hög 

transparens till studiens genomförande. Enkäten finns dessutom som bilaga. Den detaljrika 

beskrivningen möjliggör för andra att replikera undersökningen. Vidare har beräkningarna 

genomförts med hjälp av analysverktyget PSPP och beräkningarna har genomförts med hög 

noggrannhet.  

5.7 Forskarens roll 
Datainsamlingen har genomförts enligt de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

presenterades i mailet, i missivbrevet och kortfattat i inledningen till enkäten. I enlighet med 

dessa principer beskrevs studiens syfte och att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst 

avslutas samt att de kunde välja att avstå från att besvara frågorna utan påföljd. Utöver det 

informerades deltagarna att materialet enbart kommer att användas i detta enskilda syfte. I och 

med att deltagandet är helt frivilligt likställs det med samtycke. Eftersom enkäten skickades som 

länk gick det inte att spåra vem som hade deltagit och därigenom var deltagarna helt anonyma.  

För att säkerställa konfidentialiteten förvarades datan på ett lösenordskyddat användarkonto. 
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Vidare förvarades bearbetningen av datan och efterföljande analys på en lösenordskyddad dator. I 

samband med att denna rapport blev godkänd förstördes allt empiriskt material.  

Som tidigare nämnt finns en förförståelse av arbetsplatsen. Dock anses förförståelsen enbart 

begränsas till de personliga preferenserna till olika lärandetekniker och dessutom anses 

förförståelsen som föråldrad. Samtidigt har åtgärder vidtagits för att minimera risken för att 

förförståelsen ändå skulle ha påverkat, exempelvis förankring i teorin, tidigare forskning och en 

strävan mot objektivitet. 
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6 Resultat och analys 
Detta avsnitt ämnar att redovisa resultaten och besvara frågeställningarna ”I vilken utsträckning 

anser medarbetarna att de lär genom icke-formella lärandetekniker på kundcenter inom 

banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom informella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos 

medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”.  Avsnittet inleds med en beskrivning av 

respondenterna och därefter behandlas resultaten för de två första frågeställningarna. Sedan följer 

två separata avsnitt där frågeställningarna analyseras enskilt. Den tredje frågeställningen 

behandlas därefter i ett avskilt avsnitt där både resultat och analys redogörs. Analysen sker med 

stöd från tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. 

6.1 Deltagarna 
Studien bestod av 70 stycken deltagare med varierande ålder, anställningstid, utbildningsnivå och 

Swedsec-licensiering. De olika bakgrundsvariablerna ligger till grund för att besvara den tredje 

frågeställningen ”Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av 

lärandeteknik?”. Swedsec-licensiering är den rådgivningsutbildning som krävs för att få arbeta 

med sparanderådgivning. Övervägande andel är i det yngsta åldersspannet 18-25, 32 deltagare 

(46,4 %), 19 deltagare är mellan 26-35 år (27,5 %), 8 deltagare är mellan 36-45 år ( 11,6 %), 

enbart tre deltagare är mellan 46-55 år (4,3 %) och slutligen utgörs åldersspannet 56-65 år av 7 

stycken deltagare ( 10,1%).   

Tabell 3. Fördelning anställningstid i år, antal och procentuellt 

Anställningstid i 
år 

Antal (n) Procent (%) 

0 15 21.74 
1 28 40.58 
2 2 2.90 
3 1 1.45 

4 2 2.90 
5 2 2.90 
7 1 1.45 
8 2 2.90 

14 2 2.90 

15 2 2.90 
16 1 1.45 
21 1 1.45 
35 1 1.45 
36 1 1.45 

 

I tabell 3 redogörs för en relativt ny personalstyrka där 62,32 procent har arbetat ett år eller 

mindre och därefter är anställningstiden väldigt spridd. Medelvärdet är 3,97 år och 
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standardavvikelsen är 7,53, vilket tyder på en stor spridning. Därför är det intressant att poängtera 

att både medianen och typvärdet är 1 (år), som innebär att de flesta deltagarna har arbetat i ett års 

tid.  

Tabell 4. Fördelning av utbildningsnivå 

Utbildningsnivå Antal (n) Procent (%) 

Grundskola 2 2,86 
Gymnasie 38 54,29 
Högskola/universitet 30 42,86 

 

I tabell 4 presenteras fördelningen av utbildningsnivå. Störst andel av deltagarna har högst en 

gymnasieexamen, därefter högskola eller universitet och enbart två stycken deltagare har endast 

en grundskoleutbildning. Det ska tilläggas att idag är det ett anställningskrav att ha en 

gymnasieutbildning (rekryteringsansvarig på kundcenter, personlig kommunikation, 11 

november, 2016). Den korta anställningstiden avspeglar sig i fördelningen av Swedsec-

licensierade deltagare, se tabell 5. 

Tabell 5 Fördelning av Swedsec-licensierade deltagare 

Är du Swedsec-licensierad? Antal (n) Procent (%) 

Ja 44 62,86 

Nej 26 37,14 

 

Det är 44 stycken (62,86 %) som är Swedsec-licensierade och 26 stycken (37,14%) saknar 

licensieringen. Detta innebär att minst 26 stycken deltagare är i uppstartsteam eftersom det krävs 

en certifiering för att byta till ett rådgivningsteam. 

6.2 Resultat av hur medarbetarna anser sig lära genom de olika 

lärandeteknikerna 
Nedan kommer resultaten från enkätstudien presenteras i relation till de två första 

frågeställningarna ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär genom icke-formella 

lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?” och ”I vilken utsträckning anser 

medarbetarna att de lär genom informella lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?”. 

Resultaten kommer att ställas mot varandra då en utsträckning av något är svårt att diskutera utan 

något annat värde att förhålla sig mot. Därefter kommer en separata analyser för vardera 

frågeställning. 

Det övergripande mönstret är att medarbetarna anser att de lär genom icke-formella 

lärandetekniker i störst utsträckning. De icke-formella lärandeteknikerna definieras som nämt 

genom de utbildningsinsatser som organisationen anordnar (Eraut, 2000; 2004). De icke-formella 
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lärandeteknikerna på kundcentret innefattar Intra, deras intranät, Kundcentermanualen, fråga 

Spindeln, som är den operativa samordnaren, och därefter de anordnade tillfällena teammöten, 

enhetsmöten och e-learning samt fokusdagar. Fokusdagar är en utbildningsdag med inriktning på 

olika produkter. De informella lärandeteknikerna definieras av medarbetarnas självständiga 

lärande utifrån egen reflektion och kunskapsutbyte med kollegor (ibid). På kundcentret består det 

av att lära från en kollega, reflektera över samtal och testa sig fram. Detta mönster gäller för 

samtliga arbetssituationer och nedan presenteras resultat för att stödja detta. Se de resultat som 

inte presenteras genom tabeller i resultatavsnittet men som sedan diskuteras i analysen i bilaga 3, 

tabell 13. Vidare bör nämnas att resultaten generellt påvisar relativt höga standardavvikelser. 

Detta tyder på ett heterogent stickprov och detta kommer att behandlas i samband med tredje 

frågeställningen och fortsatt genom avsnittet 7 Diskussion. 

Först redogörs för svarsfrekvenserna (n) för de olika svarsalternativen för påståendena När jag 

inte vet hur jag ska lösa ett ärende, brukar jag... (diagram 1) och När jag inte vet hur jag ska lösa 

ett ärende rent praktiskt i systemen, brukar jag... (diagram 2). Sedan redogörs för deskriptiva 

univariata värden i form av medelvärden och standardavvikelser. Dessa två scenarion och 

påståenden representerar arbetssituationer från det dagliga arbetet där medarbetarna behöver söka 

kunskap och hur de väljer att göra det. I dessa arbetssituationer ligger ansvaret på medarbetaren 

att förse sig själv med kunskap. Det finns både icke-formella lärandetekniker, exempelvis fråga 

spindeln eller läsa på Intra och Kundcentermanualen, alternativt informella lärandetekniker, till 

exempel fråga en kollega eller att testa sig fram (jfr. Eraut, 2000; 2004). Denna data påvisar 

således i vilken utsträckning som medarbetarna anser att de lär genom antingen icke-formella 

eller informella lärandetekniker. 

 

Diagram 1. Svarsfrekvens till ”När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet, brukar jag…” 
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Diagram 2. Svarsfrekvens till ”När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt i systemen, brukar jag…” 

I diagram 1 och diagram 2 syns ett tydligt mönster att medarbetarna lär i störst utsträckning 

genom icke-formella lärandetekniker, så som att använda sig av tilltänkt informationskanaler och 

support, i form av Intra, Kundcentermanualen och Spindeln (jfr Eraut 2000; 2004). Därefter går 

det att urskilja att medarbetarna i mindre utsträckning använder sig av informella lärandetekniker. 

Av de informella lärandeteknikerna föredrar deltagarna att fråga en kollega framför att testa själv. 

Dessa resultat stöds även av de deskriptiva värden som visas i tabell 6. 

Tabell 6 Medelvärden och standardavvikelser för påståendena "När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet, brukar jag.." 

och "När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt i systemen, brukar jag..." 

Lärandetekniker När jag inte vet hur jag ska 
hjälpa kunden brukar jag 

När jag inte vet hur jag ska lösa 
ärendet rent praktiskt i systemen, 

brukar jag 

 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga en kollega 2,81 0,83 2,90 0,83 

Fråga spindeln 3,16 0,91 3,09 0,89 

Läsa på Intra 3,25 0,91 3,03 1,12 

Titta i 
Kundcentermanualen 

3,57 0,68 3,55 0,83 

Testa mig fram 1,94 0,93 2,32 1,10 
 

  

 

Medelvärdena för ”När jag inte vet hur jag ska hjälpa kunden brukar jag…” sträcker sig från 

1,94 till 3,57. Det lägsta medelvärdet 1,94 avser den informella lärandetekniken ”Testa mig fram” 

som har en standardavvikelse på 0,93. Detta innebär att de flesta anser att det enbart stämmer in 

delvis att de testar sig fram. Det högsta medelvärdet på 3,57 representerar den icke-formella 

lärandetekniken ”Titta i Kundcentermanualen”. Tillsammans med det höga medelvärdet och 

standardavvikelsen 0,68 indikerar resultaten att ett högt antal deltagare anser att det stämmer in 

ganska bra eller helt och hållet på deras sätt att lära. Till skillnad från graferna påvisar 

medelvärdena och standardavvikelserna att lärandeteknikerna ”Fråga en kollega” och ”Fråga 

spindeln” ligger relativt lika i sin utsträckning när det kommer till denna typ av arbetssituation, 

även om den icke-formella lärandetekniken är marginellt högre.  

I arbetssituationen ”När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt i systemen, brukar     
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jag... ” är den mest använda lärandetekniken att ”titta i Kundcentermanualen” som har 

medelvärdet 3,55 och standardavvikelsen 0,83. Detta indikerar, likt den tidigare arbetssituationen, 

att ett högt antal deltagare anser att det stämmer in ganska bra eller helt och hållet på att de lär 

genom denna icke-formella lärandeteknik. Sedan är att ”läsa på Intra” den lärandeteknik som 

medarbetarna i högst utsträckning anser sig lära genom. Därefter syns en tendens att 

lärandeteknikerna ”Fråga en kollega” och ”Fråga spindeln” återigen ligger relativt lika, dock är de 

icke-formella lärandeteknikerna även här marginellt högre i sin utsträckning. Återigen kommer 

den informella lärandetekniken ”testa mig fram” sist med ett medelvärde på 2,32 som betyder att 

de flesta anser att det enbart stämmer delvis att de lär genom denna lärandeteknik. 

Nästa två scenarion avser förändringar i arbetet, närmare bestämt när nya regler eller nya 

produkter etableras. I dessa arbetssituationer har ledningen valt att förstärka utbildningsinsatserna 

genom exempelvis e-learning eller fokusdagar samt att belysa förändringarna vid teammöten och 

enhetsmöten. Dessa utbildningsinsatser är alltså planerade utbildningar och kategoriseras således 

som icke-formella lärandetekniker (Eraut, 2000;2004). Nedan redogörs svarsfrekvenserna (n) för 

påståendena ”Jag lär mig nya regler, ex KDK, genom att… ” och ”Jag lär mig om nya produkter 

genom att… ” i två separata diagram, diagram 3 och diagram 4. 

 

 

Diagram 3. Svarsfrekvens för "Jag lär mig om nya regler, ex KDK, genom att…" 
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Diagram 4. Svarsfrekvens för ”Jag lär mig om nya produkter genom att…” 

I diagram 3 och 4 påvisas återigen att de icke-formella lärandeteknikerna ”Läsa på Intra” och 

”Titta i Kundcentermanualen” har störst utsträckning av de olika lärandeteknikerna att tillgå för 

både lärande av nya regler och produkter. Resultatet indikerar en lägre utsträckning av de 

informella lärandeteknikerna vid arbetssituationen ”Jag lär mig om nya regler, ex KDK, genom 

att…”. För att tydliggöra resultatet beräknas och jämförs medelvärdena och standardavvikelserna. 

Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för påståenden ”Jag lär mig nya regler, ex KDK, genom att…” 

Jag lär mig nya regler, ex KDK, genom att.. Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga en kollega 2,51 0,84 

Fråga spindeln 2,80 1,05 

Läsa på Intra 3,42 0,86 

Titta i Kundcentermanualen 3,56 0,71 

Testa mig fram 1,78 0,93 

Enhetsmöten 3,06 0,86 

E-learning 2,76 1,01 

Teammöten 3,16 0,82 
 

    

     

Resultaten i tabell 7 visar på en klar fördel för de lärandetekniker som bygger på tillgängligheten i 

det dagliga arbetet, ”Läsa på Intra” och ”Titta i Kundcentermanualen” medan deltagandet i 

separata utbildningsinsatser och informationstillfällena, ”enhetsmöten”, ”teammöten” och ”e-

learning”, inte har samma vikt när deltagarna ska lära sig nya regler. E-learning hamnar lägst med 

medelvärdet 2,76 och standardavvikelsen 0,82. Det indikerar att deltagarna anser att e-learning 

enbart delvis hjälper dem med nya regler. Även resultatet från påståendet ”Jag får ut mycket av e-

learning”, medelvärde 2,64 och standardavvikelse 0,84 tyder på att utbildningsaktiviteten inte är 

ansedd att bidra till lärande i samma utsträckning som de andra icke-formella lärandeteknikerna. 
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Samtidigt indikerar resultaten i tabell 7 att medarbetarna anser sig lära genom de informella 

lärandeteknikerna, ”Fråga en kollega” och ”Testa mig fram”, i lägst utsträckning. ”Fråga en 

kollega” har medelvärdet 2,51 och standardavvikelsen 0,84 vilket betyder att de flesta anser att 

den lärandetekniken enbart stämmer in delvis till stämmer ganska bra. Medelvärdet för ”Testa 

mig fram” är 1,78 och standardavvikelsen är 0,93 vilket indikerar att de flesta deltagarna menar 

att lärandetekniken knappt stämmer in delvis på dem.  

Den andra arbetssituationen är ”Jag lär mig om nya produkter genom att” och i tabell 8 visas en 

jämförelse av medelvärden och standardavvikelser. 

 

Tabell 8 Medelvärde och standardavvikelse "Jag lär mig om nya produkter genom att..” 

Jag lär mig om nya produkter genom 
att.. 

Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga en kollega 2,62 0,88 

Fråga spindeln 2,32 0,98 

Läsa på Intra 3,57 0,63 

Titta i Kundcentermanualen 3,28 0,91 

Testa mig fram 2,40 1,02 

Fokusdagar 3,14 1,10 

Teammöten 2,94 0,80 

Enhetsmöten 2,90 0,91 

 

Återigen är ”Läsa på Intra” och ”Titta i Kundcentermanualen” de mest uppskattade 

lärandeteknikerna. Därefter kommer Fokusdagarna som är en utbildning riktad just mot 

produktkunskap. Den mest framträdande skillnaden för den här arbetssituationen i jämförelse 

med de tre tidigare är att den informella lärandetekniken ”Testa mig fram” har ett medelvärde på 

2,40 medan den icke-formella lärandetekniken ”Fråga spindeln” har ett medelvärde på 2,32. De 

informella lärandeteknikerna har således en relativt lik utsträckning som de icke-formella 

lärandeteknikerna. Exempelvis är standardavvikelserna 1,02 respektive 0,98 vilket indikerar att i 

detta fall föredrar deltagarna att testa sig fram före att fråga spindeln.  

6.3 Analys av medarbetarnas lärande genom icke-formella lärandtekniker 
Resultaten indikerar att framför allt de icke-formella lärandeteknikerna Intra och 

Kundcentermanualen anses användas i stor utsträckning för lärande i det dagliga arbetet på 

kundcentret, medelvärdena är samtliga över 3,03. Dock är standardavvikelserna generellt höga 

med tanke på den fyrgradiga skattningsskalan. Detta påvisar att det finns en spridning hos 

deltagarna vilket kommer att behandlas i analysavsnittet för frågeställningen ”Vilka mönster går 

att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”. Resultatet skiljer sig från 

tidigare forskning där informella lärandetekniker, exempelvis att fråga en kollega, används i 

störst utsträckning för lärande på arbetsplatsen (Eraut, 2011; Gustavsson, 2007). Samtidigt 
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bedrevs forskningen på andra typer arbetsplatser och delvis i andra länder jämfört mot kundcenter 

i Sverige. Däremot visar Jansson (2006) att dessa typer av skriftliga informationskanaler är 

vanliga insatser från ledningen för att säkerställa medarbetarnas kompetens inom större 

kundcenter i Sverige. Kundcenter inom banksektorn har krav på efterlevnad från flera olika 

externa aktörer för att inte riskera vite (http://www.konsumenternas.se/lagar-och-regler). 

Aktörerna inom en bransch med dessa yttre krav måste säkerställa att medarbetarna agerar efter 

de senaste lagarna och hanterar kundärendet på rätt sätt. Varje anställning börjar med en 

introduktionsutbildningar där stort fokus ligger vid praktisk träning och däribland inkluderas att 

besvara frågor med hjälp av Intra och Kundcentermanualen (Utbildare på kundcenter, personlig 

kommunikation, 10 november, 2016). Man kan tolka att introduktionsutbildningen sätter grunden 

till normen att medarbetarna använder sig av de officiella strukturerna (jfr Bang, 1999; Illeris, 

2011). 45 stycken deltagare uppger att det stämmer helt och hållet på påståendet ”Jag läser Intra 

dagligen” och 15 deltagare uppger att det stämmer ganska bra att de läser Intra dagligen. Det är 

enbart en deltagare som svarar att påståendet inte alls stämmer. Detta stärker tolkningen att det 

föreligger en organisationskultur att använda sig i första hand av de icke-formella 

lärandeteknikerna för att lära. Trots detta känner många de inte har tid att uppdatera sig i den 

utsträckning som dem önskar, medelvärdet för påståendet ”Jag har tid att uppdatera mig och 

läsa Intra” är 2,20 med en standardavvikelse på 0,96. Detta indikerar att ett stort antal upplever 

en begränsning att hålla sig informerade och säkerställa sin kompetensnivå vilket kan kopplas till 

resultaten i Gustavsson (2007) där deltagarna upplevde en tidspress och en stress för att inte 

begränsa produktionen. 

Samtidigt är det inte alla typer av icke-formella lärandetekniker som medarbetarna anser är lika 

givande för att lära som Intra och Kundcentermanualen. I tabell 7 och tabell 8 redogörs för 

medelvärden och standardavvikelser för de scenarion där medarbetarna ska lära sig om nya 

produkter och nya regler. Vid särskilda tillfällen väljer ledningen på kundcenter att lyfta dessa 

förändringar på enhetsmöten och teammöten. Även fokusdagar och e-learningutbildningar 

erbjuds i vissa fall. Ändå anser medarbetarna att de lär i högre utsträckning genom dessa icke-

formella lärandetekniker, med undantag för e-learning, än de informella lärandeteknikerna. Av 

samtliga planerade utbildningsaktiviteter har e-learning lägst värden. Detta resultat kan kopplas 

till resultatet från Paulsson och Sundin (2000) som även de påvisade att e-learning hade låg 

uppskattning av deltagarna. Däremot så är fokusdagarna en uppskattad utbildning och 

medelvärdet för påståendet ”Fokusdagarna ger bra kunskap om produkterna” är 3,28 med ett 

medelvärde på 0,83. En av de viktigaste aspekterna med icke-formellt lärande, till skillnad från 

informellt lärande, är enligt Eraut (2000; 2004) graden av medvetenhet och möjligheten att 

reflektera och diskutera. Detta kan vara en bakomliggande orsak till varför dessa 

utbildningsinsatser anses som olika givande av medarbetarna. En e-learning genomförs i 

enskildhet medan Fokusdagarna genomförs i grupp där en stor del av syftet är att utbyta kunskap 

med sina kollegor. Således ligger ansvaret på reflektion hos medarbetarna när de genomför en e-

learning medan under Fokusdagarna får medarbetarna hjälp att reflektera genom frågor.  
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Det som skiljer de icke-formella lärandeteknikerna emellan är dess tillgänglighet under det 

dagliga arbetet. De planerade utbildningsaktiviteterna är mer punktinsatser där ledningen lyfter 

speciellt viktiga förändringar. Teammötena och enhetsmötena är dessutom inte enbart tillägnade 

utbildning utan ska även lyfta andra punkter, så som måluppföljning och kommande aktiviteter 

och förändringar. Samtidigt publiceras all information på Intra och Kundcentermanualen som 

dessutom är tillgängliga i det dagliga arbetet. Det är således väldigt effektiva informationskanaler 

på ett kundcenter, vilket skulle kunna vara en fördel i det höga arbetstempot och skulle kunna 

förklara den höga uppskattningen. Gustavsson (2007) fann att arbetarna på ett pappersbruk 

använde sig främst av informella lärandetekniker, eftersom det var mest effektivt för att undvika 

förseningar i produktionen. Även om resultatet framhåller informella lärandetekniker stärker det 

ändå tolkningen att medarbetare väljer att använda sig av de organisatoriska strukturer som är 

mest effektiva. 

6.4 Analys av medarbetarnas lärande genom informella lärandetekniker 
Utifrån resultaten som presenterades i första avsnittet syns ett tydligt mönster att medarbetarna på 

kundcentret anser att de lär genom de informella lärandeteknikerna i längre utsträckning än de 

icke-formella lärandeteknikerna. Som tidigare nämnts skiljer sig detta resultat från tidigare 

forskning där medarbetarna hellre använder sig av informella lärandetekniker (Eraut, 2011; 

Gustavsson, 2007). Houlihan (2000) påvisade att mätningen genom informations- och 

kommunikationsverktyget försämrade kundcentermedarbetarnas motivation till att lära. Dock 

genomfördes studien på ett försäkringsbolag, vilket enligt Manuti et al. (2015) skulle kunna skilja 

från kundcenter inom banksektorn. Resultatet från denna studie styrker inte Houlihans resultat 

men däremot tyder resultaten på en annan negativ effekt av informations- och 

kommunikationsverktygen. Effekten av de höga kraven på tillgänglighet måluppföljning kan 

tolkas som missgynnsam för de informella gemenskaperna (jfr Illeris, 2011). Medelvärdet för 

påståendet ”Jag har tid att hjälpa mina kollegor i den utsträckning jag vill” är 2,31 och 

standardavvikelsen är 1,02. Detta indikerar att många av deltagarna anser att de enbart delvis 

hinner hjälpa sina kollegor i den utsträckning som de önskar, dock med viss utspridd fördelning. 

De inofficiella organisatoriska strukturerna, eller organisationskulturen, innebär vilka relationer 

och beteenden som är accepterade mellan kollegorna på en arbetsplats (Bang, 1999; Illeris, 

2011). Om många går med känslan att de inte hinner hjälpa sina kollegor och bär med sig 

vetskapen om att alla behöver vara tillgängliga för samtal kan man fråga sig om detta medför en 

norm att inte fråga sina kollegor ”i onödan”. Detta på grund av risken att försämra den andres 

måluppföljning.  

Samtidigt är det intressant att lyfta att medelvärdet för ”Jag lär när jag ser och lyssnar på 

kollegor hur de löser ärenden” är 3,28 med en standardavvikelse på 0,74. Detta indikerar att 

många av deltagarna anser att de lär sig av hur kollegorna löser sina ärenden, vilket även innebär 

att det är den mest uppskattade formen av informellt lärande. Arbetsplatsen har ”öppet landskap” 

där medarbetarna sitter i mindre grupper. Alltså verkar det som att den lättillgängliga 
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arbetsmiljön gynnar deltagarnas lärande från andra kollegor trots att de flesta anser att de varken 

hinner att hjälpa eller att fråga en kollega i särskilt stor utsträckning.  

Problemet med att undersöka informellt lärande är det faktum att det utgörs av observation och 

reflektion samt den tysta kunskapen som till stor del är omedveten (Eraut, 2000;2004). Den 

omedvetna faktorn kan vara en bidragande orsak till varför deltagarna anser att de i mindre 

utsträckning lär genom informella lärandetekniker. De tänker inte på tillfällena de snabbt frågat 

en kollega eller löst ärendet genom att pröva själv. Även här är standardavvikelserna i relation till 

skalan ganska höga vilket indikerar en spridning hos deltagarna. Frågan i detta fall är om det 

enbart handlar om att vissa deltagare är mer medvetna om sitt lärande än andra eller om det finns 

bakomliggande faktorer hos deltagarna som orsakar spridningen. Detta behandlas i samband med 

följande frågeställning. 

6.5 Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av 

lärandeteknik? 
Nedan redogörs för enkätstudiens resultat som berör frågeställningen ”Vilka mönster går att 

urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av lärandeteknik?”. Med denna frågeställning 

ämnas undersöka huruvida det finns bakomliggande faktorer, bakgrundsvariabler, som påverkar 

deltagarnas val av lärandeteknik. De bakgrundsvariabler som har undersökts är ålder, 

anställningstid, Swedsec-licensiering och utbildningsnivå. De höga standardavvikelserna 

indikerar att gruppen är heterogen i sin attityd till de olika påståendena. I tidigare forskning har 

forskarna försökt att urskilja om lärandeteknikerna beror på olika aspekter, dock med varierad 

framgång (Berg & Chyung, 2008). Detta har gett upphov till intresset att undersöka om det finns 

skillnader hos deltagarna som påverkar deras val av lärandeteknik. I detta avsnitt redogörs för 

resultat och analys som ämnar behandla den sista frågeställningen. Trots de höga 

standardavvikelserna har inga andra bakgrundsvariabler än anställningstid kunnat kopplas till val 

av lärandetekniker. Detta kommer att behandlas ytterligare i diskussionsavsnittet.  

6.5.1 Val av lärandeteknik baserat på anställningstid 

För att jämföra skillnader i vilka lärandetekniker som föredras av medarbetarna har 

bakgrundsvariabeln ”anställningstid” delats upp till två kategorier: ”Nyanställd” och ”Erfaren”. I 

variabeln ”Nyanställd” inkluderas de medarbetare som har arbetat 0 eller 1 år. Variabeln 

”Erfaren” inkluderar alla över ett års anställningstid, alltså mellan två och 36 år.   

Tidigare forskning indikerar skillnader mellan yngre och äldre personal och hur de föredrar att 

lära (Berg & Chyung, 2008). De menar att yngre medarbetare föredrog att lära sig genom sina 

kollegor och ställa frågor medan äldre medarbetare föredrog att använda sig av officiella 

informationskanaler, så som Intranät. Resultatet från denna studie stärker inte Berg och Chyungs 

resultat men däremot kan vissa skillnader ses mellan nyanställda och erfarna deltagare. Ålder kan 

vara missvisande om syftet är att jämföra erfarenhet då de två variablerna inte alltid är synonyma. 

Nedan följer bivariat analys av medelvärden och standardavvikelse mellan nyanställda och 

erfarna medarbetare. 
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Tabell 9. Jämförelse mellan nyanställda och erfarna deltagare av användning av den informella lärandetekniken "fråga 

en kollega" 

 Nyanställd Erfaren 

… fråga en kollega Medelvärde Std. Avvikelse Medelvärde Std. Avvikelse 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet, brukar jag… 2,98 0,77 2,56 0,92 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt 
i systemen, brukar jag… 

3,09 0,81 2,44 0,62 

Jag lär mig om nya regler, ex KDK, genom att... 2,69 0,72 2,06 0,94 

Jag lär mig om nya produkter genom att… 2,86 0,80 1,94 0,80 

Jag brukar fråga mina kollegor om hjälp 3,30 0,80 2,63 0,79 

 

I tabell 9 sammanställs medelvärden och standardavvikelserna för samtliga frågor om huruvida 

medarbetarna frågar en kollega vid olika arbetssituationer. Dessa resultat indikerar att nyanställda 

i större utsträckning lär genom att fråga en kollega. Det går att urskilja en liknande trend rörande 

lärandetekniken ”fråga spindeln”, se tabell 10. 

Tabell 10. Jämförelse mellan nyanställda och erfaren medarbetare och användningen av den icke-formella 

lärandetekniken "fråga spindeln" 

 Nyanställd Erfaren 

… fråga spindeln Medelvärde Std. Avvikelse Medelvärde Std. Avvikelse 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet, brukar jag… 3,46 0,74 2,44 0,92 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt 
i systemen, brukar jag… 

3,26 0,85 2,68 0,89 

Jag lär mig om nya regler, ex KDK, genom att... 2,95 1,02 2,39 1,04 

Jag lär mig om nya produkter genom att… 2,49 0,96 1,89 0,88 

 

I tabell 10 redogörs för medelvärdena och standardavvikelserna för samtliga påståenden gällande 

den icke-formella lärandetekniken ”fråga spindeln”. Resultaten indikerar att det även här finns en 

högre tendens hos de nyanställda att använda sig av en muntliga lärandeteknik. Således finns en 

likhet mellan resultaten från denna studie och resultaten från Berg och Chyungs (2008) studie. 

Eraut (2011) menar att yngre och nyanställda har bättre utvecklingspotential i de fall då det 

skapats möjligheter för nyanställda att forma informella gemenskaper på arbetsplatsen.  Därav 

tyder tidigare forskning och studiens resultat på att nyanställda har behov att diskutera problem 

som uppstår i arbetet med en kollega eller någon mer erfaren, exempelvis en operativ 

samordnare. Även om deltagarna generellt inte anser att de lär i lika stor utsträckning genom de 

muntliga lärandeteknikerna som de skriftliga lärandeteknikerna, indikerar det ändå ett behov hos 

nyanställda att få ställa frågor. Dessa resultat tydliggör vikten av att ledningen vid kundcentret 

möjliggör för nya medarbetare att diskutera med andra, antigen genom att tillföra en speciell 

resurs, så som en operativ samordnare, eller värna om en organisationskultur där informella 

gemenskaper formas (Bang, 1999; Illeris, 2011).  
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Likt resultatet i Berg och Chyungs (2008) studie påvisar även denna studie en viss tendens hos de 

mer erfarna deltagarna att föredra att lära genom de skriftliga informationskanalerna som 

organiseras av företaget. Nedan presenteras bivariat analys av medelvärden och 

standardavvikelser mellan nyanställda och erfarna medarbetare i samtliga påståenden som mäter 

användningen av Intra. 

Tabell 11. Jämförelse av medelvärde och standardavvikelse mellan nyanställda och erfarna medarbetare och 

användningen av Icke-formella lärandetekniken "Läsa på Intra" 

 Nyanställd Erfaren 

… Läsa på Intra Medelvärde Std. Avvikelse Medelvärde Std. Avvikelse 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet, brukar jag.. 3,00 1,02 3,67 0,49 

När jag inte vet hur jag ska lösa ärendet rent praktiskt 
i systemen, brukar jag.. 

2,79 1,12 3,24 0,97 

Jag lär mig om nya regler, ex KDK, genom att.. 3,33 0,97 3,61 0,97 

Jag lär mig om nya produkter genom att…. 3,56 0,67 3,61 0,61 

Jag hämtar ofta information från Intra 3,26 0,73 3,68 0,48 

 

I tabellen 11 syns en marginell men genomgående skillnad mellan nyanställda och erfarna 

deltagare där de mer erfarna i större utsträckning menar att de lär genom Intra. För att undersöka 

detta vidare har korrelationen mellan anställningstid i år och påståendet ”Jag har tid att läsa 

Intra och uppdatera mig” beräknats. Eftersom båda är intervallskalor beräknas korrelationen med 

Pearson’s r. Resultatet blev 0,379 vilket indikerar ett svagt positiv samband. Det innebär att desto 

längre medarbetaren har arbetat på kundcentret desto större sannolikhet är det att hen instämmer 

att hen hinner läsa Intra. Detta skulle kunna vara en orsak till varför mer erfarna deltagare i större 

utsträckning använder sig av Intra för att inhämta kunskap än nyanställda. Samtidigt är 

standardavvikelserna även här relativt höga, vilket kommer att behandlas senare i 

Diskussionsavsnittet. 

Trots de tidigare likheterna med Berg och Chyungs (2008) studie går det däremot inte att urskilja 

några mönster mellan anställningstid och användning av de icke-formella lärandetekniken 

Kundcentermanualen. Både nyanställda och erfarna medarbetare anger att de lär i hög 

utsträckning genom Kundcentermanualen. Det som även är intressant med denna lärandeteknik är 

att ingen av deltagarna har angett svarsalternativet ”stämmer inte alls” på påståendet ”När jag 

inte vet hur jag ska lösa ett ärende, brukar jag…” och ”Jag lär mig om nya regler, ex KDK, 

genom att..”. Detta om något tyder på att det är en välanvänd resurs. 

  



35 

 

7 Diskussion 
Inledningsvis i detta avslutande avsnitt diskuteras studiens resultat och hur de organisatoriska 

strukturerna för medarbetarnas lärande på kundcenter inom banksektorn ser ut och hur 

lärandetekniker tillämpas av medarbetarna. Därefter redogörs för studiens bidrag  och 

begränsningar. Vidare presenteras förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion och konklusion 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om de organisatoriska strukturerna för 

medarbetarnas lärande och om hur lärandetekniker tillämpas av medarbetarna på kundcenter 

inom banksektorn. Kundcenterverksamheten är mest expansiv inom tjänstesektorn men trots detta 

är forskningsområdet gällande medarbetarnas lärande på kundcenter i Sverige ett relativt 

outforskat område (Jansson, 2006). Vidare har den teoretiska utgångspunkten kritiserats för att 

även den sakna empiriskt stöd. Däri ligger det vetenskapliga intresset att bidra till 

forskningsläget, både för lärande inom kundcenter men även mer övergripande till 

forskningsläget gällande informella och icke-formella lärandetekniker. För att behandla syftet har 

tre frågeställningar formulerats, ”I vilken utsträckning anser medarbetarna att de lär sig genom 

icke-formella lärandetekniker på kundcenter inom banksektorn?”, ”I vilken utsträckning anser 

medarbetarna att de lär sig genom informella lärandetekniker på kundcenter inom 

banksektorn?” och ”Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av 

lärandeteknik?”. I resultat och analysavsnittet behandlades detta mer utförligt och sammanfattas 

nedan.  

Utifrån resultatet går det att påstå att deltagarna anser att de lär i stor utsträckning genom de 

officiella strukturer som ledningen har organiserat som utbildningsstöd i det dagliga arbetet, 

nämligen de icke-formella lärandeteknikerna, Intra och Kundcentermanualen. De 

utbildningstillfällen som anordnades i samband med förändringar på kundcentret, så som 

enhetsmöten, teammöten, fokusdagar och e-learning, anses inte vara lika givande hos deltagarna 

för lärandet på arbetsplatsen. E-learning var den icke-formella lärandeteknik som ansågs som 

minst givande av deltagarna. Detta resultat går att koppla till Paulsson och Sundin (2000) där e-

learning också var den minst uppskattade lärandetekniken på arbetsplatsen. Till skillnad från 

andra studier (Eraut, 2011; Gustavsson, 2007) menar deltagarna från kundcentret inom 

banksektorn att de lär genom icke-formella lärandetekniker, i form av skriftliga 

informationskanaler och utbildningsinsatser, i större utsträckning än de informella 

lärandeteknikerna.  

Informella lärandetekniker är dock inte helt ovidkommande på kundcenter inom banksektorn. 

Däremot verkar det som att organisatoriska strukturer bidrar till de informella lärandeteknikernas 

begränsade utsträckning. Finansförbundet (2016) vittnar om ett högt arbetstempo där 

medarbetarna kontinuerligt får fler arbetsuppgifter. En stor andel av deltagarna uppger att de inte 

hinner hjälpa sina kollegor i den mån de önskar vilket indikerar att även kundcentret har ett högt 

arbetstempo. Detta kan även vara en bidragande faktor till varför medarbetarna anser att de lär 
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genom de informella lärandeteknikerna i lägre utsträckning än vad som påvisats i andra studier. 

Gustavsson (2007) påvisade att medarbetarna på ett pappersbruk valde informella lärandetekniker 

eftersom det var mest effektivt. Det kan tänkas att effektivitetsaspekten inom en arbetsplats är 

avgörande när medarbetarna väljer sina lärandetekniker. I dagens höga arbetstempo krävs att 

medarbetare inhämtar information och snabbt löser eventuella problem men det är de 

organisatoriska strukturerna som formar om medarbetarna i större utsträckning använder sig av 

icke-formella eller informella lärandetekniker. Kundcentermedarbetarna är ”låsta” vid datorn i 

stor del av sin arbetstid samt att deras tillgänglighet och samtalsstatistik registreras. Det man 

samtidigt måste ta hänsyn till är att banksektorn styrs av externa aktörer. För organisationens del 

medför det att samtliga medarbetare måste arbeta standardiserat för att organisationen inte ska 

mista sitt tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Dessa ovan nämnda faktorer kan vara 

anledningar till varför deltagarna i större utsträckning valde att lär genom de icke-formella 

lärandeteknikerna istället för att fråga en kollega för att lösa ärenden i det dagliga arbetet.  

Vidare ämnades frågeställningen ”Vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på 

deras val av lärandeteknik?” att besvaras. Denna frågeställning grundar sig delvis i den tidigare 

forskningen där korrelationen mellan bakgrundsfaktorer och val av lärandetekniker undersökts. 

Vidare har resultaten påvisat höga värden av standardavvikelse vilket indikerar en spridning hos 

deltagarna. Därav är det intressant att se om det går att uttyda ett mönster hos deltagarna som 

skulle kunna beskriva denna spridning. Likt Berg och Chyung (2008) går det att se ett visst 

mönster hos olika grupper, som antingen föredrar en verbal kommunikation eller att använda sig 

av skriftliga kommunikationskanaler. I resultatet från denna undersökning hittades inga skillnader 

mellan åldersgrupperna, så som Berg och Chyung, men däremot kan ett mönster urskiljas baserat 

på anställningstid. Deltagarna fördelades in i kategorierna nyanställda och erfarna medarbetare. 

Resultaten indikerar en liten men genomgående skillnad där nyanställda i större utsträckning lär 

genom att fråga en kollega eller Spindeln, den operativa samordnaren, medan de mer erfarna 

deltagarna i större utsträckning lär genom att läsa på Intra. Däremot påvisades inga andra mönster 

bland deltagarna vilket kommer att diskuteras vidare i 7.2 Förslag på vidare forskning. 

Det som ligger till fördel för Intra och Kundcentermanualen är deras lättillgänglighet. 

Kundcenterverksamheten definieras av medarbetarnas konstanta tillgänglighet i telefonen vilket 

skiljer sig från många andra arbetsplatser. I och med denna organisatoriska struktur har 

organisationen delvis flyttat ansvaret för kunskapsuppdateringar till medarbetaren. Det är upp till 

medarbetaren själv att inhämta information och lära sig genom de tilltänkte officiella 

informationskanalerna. Både Jansson (2006) och Houlihan (2000) diskuterade det individuella 

lärandet och hur det eventuellt kan begränsa organisationens utveckling. Jansson menade att 

lärandet i stor del består av anpassninginriktat lärande vilket innebär att medarbetarna enbart lär 

om, istället för att utveckla sin kompetens. Vidare menade både Jansson och Houlihan att bristen 

på diskussion mellan kollegorna och bristen på organiserade forum för medarbetarna att framför 

sin kunskap medför att organisationen tappar sin utvecklingspotential och konkurrenskraft. 

Baserat på resultatet i denna studie är frågan om deras resonemang även bör beaktas här eftersom 
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att det syns en tendens att deltagarna inte hinner hjälpa sina kollegor eller inhämta information i 

den utsträckning som de önskar. Det kan alltså föreligga en risk för begränsad utveckling, både 

organisatorisk och individuell, när medarbetarna inte har tid att diskutera problem med sina 

kollegor. Detta stärks även av Eraut (2011) som påvisade att nyanställda hade bättre 

utvecklingsmöjligheter när det fanns möjlighet att lära från mer erfarna kollegor.  

Sammanfattningsvis är kundcenterverksamheten kunskapsintensiv och det finns krav på både 

måluppföljning och efterleva regelverk, samtidigt som arbetstempot blir högre. Resultatet påvisar 

att dessa organisatoriska strukturer formar deltagarnas val av lärandeteknik och i stor 

utsträckning anser deltagarna att de lär från de icke-formella lärandeteknikerna, i form av Intra 

och Kundcentermanualen. Samtidigt som det framför allt finns ett behov hos de nyanställda att 

diskutera med någon. Resultaten indikerar en marginell men genomgående skillnad hos 

nyanställda och erfarna deltagare och hur de lär på arbetsplatsen. Nyanställda lär i högre 

utsträckning genom muntlig kommunikation med kollegor medan mer erfarna väljer att lära 

genom att läsa Intra, organisationens intranät. Vidare kan man dra slutsatsen att organisationen i 

stor utsträckning flyttat ansvaret till medarbetarna att lära från informationskanalerna. Tidigare 

forskning har kritiserat dessa organisatoriska strukturer då de menar att det leder till ett 

individualistiskt lärande som varken gynnar individen eller organisationen. Detta är något som 

kundcenterverksamheten generellt bör beakta för att bibehålla sin konkurrenskraft. 

7.2 Studiens bidrag och begränsningar 
Organisationer måste idag kontinuerligt anpassa sig efter samhällets krav vilket i sin tur leder till 

att medarbetare måste förhålla sig till organisationsförändringarna och lära sig nya 

arbetsuppgifter och rutiner. Det bör således ligga i organisationens intresse att skapa en gynnsam 

lärandemiljö utifrån de organisatoriska strukturerna för att medarbetarna ska kunna lära och 

förhålla sig till de nya kraven. Vidare är kundcenterverksamheten den del inom tjänstesektorn 

som är mest expansiv i Sverige. Med detta i åtanke finns en vetenskaplig relevans att undersöka 

hur medarbetarna de facto lär på ett kundcenter.  

Kritik har riktats mot teorier kring formellt och informellt lärande för att de ansetts sakna 

empirisk stöd (Manuti, et al., 2015). Vidare menar Manuti et al. att studierna inom detta 

forskningsområde inte går att generalisera till fullo mellan branscher, arbetsplatser och företag. 

Utöver detta har väldigt lite forskning bedrivits på kundcenter i Sverige med medarbetaren som 

utgångspunkt. Därför bidrar den här studien till forskningsläget och kompletterar med kunskap 

om de organisatoriska strukturerna för lärande inom banksektorn och hur lärandetekniker 

tillämpas på kundcenter inom banksektorn. Arbetsplatsen blir speciell med tanke på att 

banksektorn är en bransch som till stor del påverkas av externa aktörer och 

kundcentermedarbetarna är till stor del låsta vid sin arbetsplats. I en arbetsmiljö där närvaro vid 

datorn krävs och dessutom mäts blir organisationens officiella kunskapskanaler väldigt viktiga. 

Resultatet skiljer sig ifrån andra studier på arbetsplatser där medarbetaren är mer rörlig. 

Resultatet skiljer sig även från studier på kundcenter där informations- och kunskapsverktyg inte 

användes tidigare, då prioriterade medarbetarna att gå till en kollega för att be om hjälp 
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(Downing, 2004). De uppgav att det gav dem tillfredsställelse och socialt utbyte. Frågan är därför 

om beteendet hos deltagarna i denna studie skulle ändra sig om deras samtalstider och 

tillgänglighetstider inte bevakades och påverkade deras ansedda prestation. Som tidigare 

poängterat är resultaten inte generaliserbara på grund av bekvämlighetsurvalet. Därför isoleras 

resultaten till enbart deltagarna och det går således inte att uttala sig om kundcentret i sin helhet 

eller andra kundcenter inom banksektorn. Samtidigt är detta som sagt en generell begränsning 

gällande den valda teoretiska utgångspunkten och vanligt inom samhällsvetenskapen och ska 

därav ses som en pusselbit i helheten. 

 

Det som denna studie och tidigare forskning tyder på är att effektivitetsaspekten är av vikt när 

medarbetare väljer lärandeteknik (t.ex. Gustavsson, 2007). Dessa resultat kan tydas som en 

avspegling av det ökade arbetstempot i dagens samhälle, färre medarbetare och mer 

kunskapsintensiva arbetsuppgifter (Finansförbundet, 2016). Det är sedan de organisatoriska 

strukturerna som påverkar medarbetarnas val av antingen icke-formella och informella 

lärandetekniker och huruvida de anser sig lära från de olika lärandeteknikerna. Det kan således 

tolkas att utifrån organisationens förutsättningar bör även organisationens strukturer för lärande 

formas. 

 

En ofta nämnd begränsning med enkätstudier är dess begränsning till en mer djupgående analys. 

Informellt lärande kan enligt Eraut (2000; 2004) ske till viss del omedvetet och därför kan den 

låga utsträckningen av informella lärandetekniker bero på att deltagarnas egna bristande 

självinsikt och den generella begränsningen med enkäter. Samtidigt genomförde Eraut (2011) en 

enkätstudie från flera olika arbetsplatser som påvisade att deltagarna ansåg sig lära genom 

informella lärandetekniker vilket ändå indikerar att enkätstudier kan vara framgångsrika.  

 

Enkäten som ligger till grund för det empiriska materialet bygger på flera påståenden med en 

fyrskalig Likertskala, även kallad skattningsskala, som svarsalternativ. En bredare 

skattningsskala hade eventuellt möjliggjort en mer detaljrik analys, speciellt i hänseende till 

frågeställningen ”vilka mönster går att urskilja hos medarbetarna baserat på deras val av 

lärandeteknik?”. Den korta skattningsskalan valdes å andra sidan för att minska risken för 

slentrianmässiga svar och framför allt undersöka utsträckning, likheter och skillnader, snarare än 

detaljer (Trost, 2007). Samtidigt påvisar de höga kongruensvärdena att enkäten är stringent och 

mäter det som avses att mätas. Däremot skulle en skattningsskala med fler alternativ kunna vara 

mer fördelaktig och ett alternativ för vidare forskning för att belysa mönster hos deltagarna. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Forskningsområdet har kritiserats för att sakna empiriskt stöd och därför kan det verka som att all 

fortsatt forskning inom lärandetekniker vore fördelaktig. Dock kommer nedan förslag på vidare 

forskning grunda sig i resultaten från denna undersökning och för att utvidga forskningsområdet 

ytterligare. 
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Till och börja med vore det intressant att bygga vidare på de diskussioner som förts genom 

analyserna. Till exempel att undersöka sambandet mellan arbetsmiljön och val av 

lärandetekniker. Vidare tyder de höga standardavvikelserna på en spridning hos deltagarna. 

Därför föreslås vidare forskning med mer detaljerad kartläggning av bakgrundsvariabler, för att 

eventuellt urskilja andra mönster baserat på val av lärandeteknik. Till exempel, total 

arbetslivserfarenhet, inriktning av universitetsutbildning och tidigare erfarenhet från kundcenter 

eller bank. 

Tengblad et al. (2002) definierar vad de menar med kundcenter, eller callcenter som de kallar det, 

och har ett par grundprinciper men menar sedan att det finns olika varianter av kundcenter. De 

skiljer på utringande och inkommande telefoni. Utringande telefoni kan liknas vid 

marknadsundersökningar eller renodlade försäljningsförsök. Därför vore det av intresse att 

undersöka om det förekommer skillnader i lärandeteknik eftersom den organisatoriska strukturen 

skiljer sig åt. Medarbetare i en utringande verksamhet bestämmer samtalsfrekvensen själva 

medan en medarbetare i inkommande telefoni styrs av kunderna. Vidare bör fler branscher 

undersökas, både traditionella så som försäkringsbolag och telekombolag men även mindre 

traditionella, förslagsvis sjukvårdsupplysningen. Det vore intressant att se om resultaten är lika 

för kundcenter generellt, eller om det är branschspecifikt. 

Majoriteten ansåg att e-learning enbart delvis bidrog till deras lärande på arbetsplatsen. Denna 

låga utsträckning och anseende kan kopplas till Paulsson och Sundin (2000) resultat. Detta bidrar 

till funderingarna kring dess effektivitet som utbildningsinsats. Eller är det så pass kostnads- och 

tidseffektivt att det är värt den potentiella kunskapsluckan? Alltså vore det lämpligt att jämföra 

skillnaden på en traditionell utbildning och en e-learning och huruvida framgångsrika metoderna 

är.  

Slutligen föreslås att vidare forskning inom lärandetekniker genomförs med andra metoder. Till 

exempel en observationsstudie eller gruppintervju. Både enkäter och intervjuer bygger till viss 

del på individens minne och självinsikt. Därför vore det intressant att undersöka om resultatet blir 

annorlunda vid en observationsstudie eller gruppintervju där det empiriska materialet formas av 

forskarens egna observationer eller andras observationer av hur medarbetare använder sig av 

olika lärandetekniker och hur dessa val formas av organisatoriska strukturer. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej! 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete och vore tacksam för din hjälp! Min inriktning är 

pedagogik i arbetslivet och är intresserad av hur vi egentligen gör här på Kundcenter för att 

inhämta information. Går vi till spindeln? Läser vi i Kundcentermanualen eller frågar vi en 

kollega? Sånt tycker jag är roligt att undersöka! 

Enkäten tar bara några minuter att besvara. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan eller välja att hoppa över frågor du inte vill besvara. Deltagandet är 

dessutom helt anonymt och uppgifterna hanteras konfidentiellt. Materialet kommer enbart att 

användas till den här studien.  

 

Vid eventuella funderingar gällande enkäten eller arbetet är du välkommen att kontakta mig. Du 

kan även kontakta min handledare vid Uppsala Universitets pedagogiska institution, Anne Berg. 

 

Om du skulle vara intresserad av den slutgiltiga rapporten finns den tillgänglig under nästa år i 

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Du kan även kontakta mig direkt så ordnar jag det.  

 

Stort tack på förhand för ditt deltagande och din tid! 

 

Varma hälsningar 

 

Martina Hasselgren 

Epost: Martina.hasselgren@gmail.com 

Telefonnummer: 0706399093 

 

Anne Berg 

Epost: anne.berg@ped.uu.se 

 

 

mailto:Martina.hasselgren@gmail.com
mailto:anne.berg@ped.uu.se
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Bilaga 2 – Enkät 
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Bilaga 3 – Resultat presenterat i analys 
 

Tabell 12. Resultat Cronbach's Alpha Kongruens 

Lärandeteknik Cronbach's Alpha 

Fråga en kollega 0,83 

Fråga Spindeln 0,81 

Läsa på Intra 0,81 

Titta i kundcentermanualen 0,76 

Testa mig fram 0,68 
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Tabell 13. Resultat för påståenden om lärandetekniker och organisatoriska strukturer för att lära 

Påstående om lärandeteknik och organisatoriska strukturer Medelvärde Standardavvikelse 

Jag får den information jag behöver för att utföra mitt arbete 3,07 0,73 

Jag får givande information från mötena som hjälper mig i mitt 
dagliga arbete 

3,01 0,78 

Fokusdagarna ger bra kunskap om produkterna 3,28 0,83 

Jag brukar fråga mina kollegor om hjälp 3,06 0,87 

Jag hämtar ofta information från Intra 3,39 0,71 

Jag lär mig när jag ser och lyssnar på hur kollegor löser ärenden 3,22 0,81 

Jag har tid att uppdatera mig och läsa Intra 2,20 0,96 

Jag har tid att hjälpa mina kollegor i den utsträckning jag vill 2,31 1,02 

Jag läser Intra dagligen 3,49 0,78 

Jag brukar utvärdera mina samtal 2,26 0,93 

Jag får ut mycket från e-learning 2,64 0,84 

 

 

 

 


