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Sammanfattning 
I denna studie syftar vi till att undersöka vad medarbetare vid ett callcenter ser för 
förutsättningar, möjligheter samt hinder för lärande inom ett företag. För att besvara syftet 
har två frågeställningar formulerats; "Vilka förutsättningar för lärande upplever medarbetare 
inom företaget?" och "Hur kan lärandet på arbetsplatsen förbättras för säljarna?". Först 
presenterar vi vad tidigare forskning har belyst angående arbetsplatslärande och lärande inom 
callcenterbranschen. Vi genomförde därefter tio stycken semistrukturerade intervjuer med 
ledare och säljare på ett Telecom bolag i Stockholm. Materialet analyserades därefter utifrån 
tidigare forskning och teorier inom det sociokulturella lärandet. Resultatet visar att det finns 
många förutsättningar och möjligheter för lärande inom företaget samt att lärandet som 
främjas på arbetsplatsen är till största del av anpassningsinriktad form. För att ytterligare 
främja lärandet hos medarbetarna krävs en utveckling av handlingsutrymmet och 
organisationskulturen inom verksamheten.	  

	  

Nyckelord: Arbetsplatslärande, läraktiviteter, motivation till lärande, anpassningsinriktat 
lärande, callcenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

Abstract 
In this study we aim to investigate what employees at a callcenter see as prospects, 
opportunities and barriers of learning within a company. To answer the purpose of this essay, 
two questions were formulated; "What opportunities for learning does employees experience 
in the company?" and "How can learning in the workplace improve for the sellers?". First, we 
present what previous research has highlighted regarding workplace learning and learning 
within the callcenter industry. Afterwards we present ten semi-structured interviews with 
leaders and sellers within a telecom company in Stockholm. The material from the interviews 
was analyzed on the basis of previous research and theories in socio-cultural learning. The 
result shows that there are many conditions and opportunities for learning within the 
company and that the learning promoted in the workplace, is largely shaped in adaptive 
oriented way. To further promote the learning of the employees requires a development of 
their acting-space and the organizational culture within the business. 

 

Keywords: Workplace learning, learning activities, motivation for learning, adaptation 
oriented learning, callcenter 
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1.	  Inledning	  och	  bakgrund	  
År 2009 arbetade över 100.000 personer inom callcenterbranschen och är för många 
ungdomar den första kontakten med arbetslivet som de får erfara (Funseth & Åberg, 2009). 
Callcenterarbeten, som har fokus på försäljning av olika produkter via inkommande samtal, 
är en ung bransch. Dessa arbeten har vuxit fram sedan mitten av 1990-talet och har stor 
omsättning av personal (Funseth & Åberg, 2009).  Det är ett intensivt och monotont arbete, 
som bygger på rutiner och ständigt kontrollerande av "högre uppsatta". Branschen är stressig 
och med en hög personalomsättning, som bidrar till ständig press på bra prestationer, då du är 
utbytbar (Deery, Nath & Walsh, 2013). Arbetet är lågavlönat, har få möjligheter till 
delaktighet och inflytande, litet handlingsutrymme med dåliga arbetstider och endast 
grundläggande utbildning fodras (Jansson, 2004). Det belyser att företagen vill tjäna mycket 
pengar och gärna snabbt. 	  

Det finns tydliga likheter mellan dagens callcenterbransch och den klassiska Taylorismen. 
Teorin från 1800-talets slut syftar till att företag ska uppnå sina mål på ett effektivt sätt. För 
att uppnå dessa tillämpades belöningssystem, precis som i callcenterbranschen. Enligt 
Unionens rapport, från år 2009, tillämpar de flesta callcenterföretag prestationsmätningar för 
att uppnå organisationens mål och bedöma personalens prestationer (Funseth & Åberg, 
2009). Företagen hävdar att prestationsmätningarna används för att effektivisera 
verksamheten och kan vara till hjälp i de anställdas kompetensutveckling. Samtidigt pekar 
Unionen (2009) på att prestationsmätningarna kan missbrukas och användas i 
övervakningssyfte. 	  

Ur Taylorismens synsätt har löpandebandprincipen utvecklats. Den förknippas ofta med 
Henry Fords och Fordismens monotona och förutsägbara arbete för att eftersträva total 
effektivitet, samt inneha full kontroll över sina anställda. I callcenterföretagen upplever de 
anställda att de känner sig övervakade, kontrollerade, nervösa samt stressade över 
prestationsmätningarna och att det inte leder till den effektivitet företagen eftersträvar 
(Funseth & Åberg, 2009). Det finns alltså en problematik i att prestationsmätningarna leder 
till att inte utveckla de anställdas kompetens, utan snarare motverkar läroprocesserna inom 
företagen.	  

Att personalen är organisationens viktigaste resurs, har diskuterats sedan 1980- talet. Innan 
dess hade Mayo och human relations rörelsen varit en stark motkraft till Taylor och hans 
utveckling av Scientific management (Nilsson, Wallo, Rönnquist, Davidsson, 2011). Flera 
organisationer inriktar sig på att vidareutbilda sin personal, för att behålla och utveckla 
kompetensen inom företaget. Inom Human Resource Development (HRD) försöker man 
skapa en lär- och utvecklingsmiljö för arbetslivets höga tempo. HRD fokuserar på utveckling 
inför framtiden (Nilsson et al., 2011). Rapporten från Unionen visar däremot att 
callcenterbranschen inte har följt HRD- inriktning i samma utsträckning. I denna bransch ses 
inte alltid de anställda som en resurs, utan mer som en förbrukningsvara (Funseth & Åberg, 
2009). Arbetsmiljöverket (2012) menar att rutinbaserat arbete, såsom arbetsuppgifterna inom 
callcenterbranschen, ger upphov till stress, som i sin tur kan hämma lärandet på arbetsplatsen. 
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Jansson (2004) som har undersökt callcenterbranschen har summerat branschen som en 
relativt dålig arbetsplats för lärande och utveckling.  

1.1 Problemformulering	  
Det finns en negativ ton till callcenterbranschen och dess arbetsutformning. Tidigare 
forskning och rapporter har beskrivit branschen som en dålig plattform för lärande. 
Förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna anses som små, då 
arbetsuppgifterna bygger på rutiner och att lärandet uppkommer i en reproduktiv form. I 
rapporter ser man att prestationsmätningar och statistik används i ett övervakande syfte och 
inte för att utveckla lärprocesserna. Vi ser en problematik i den tidigare forskningen där få 
studier gjorts på de existerande förutsättningarna och möjligheterna för lärande i 
callcenterbranschen. Det är mot denna bakgrund och problematik som vi vill undersöka 
aspekterna som medarbetare i branschen upplever som förutsättningar, möjligheter och 
hinder för lärande. 

1.2 Ämnestillhörighet 
Pedagogik förklaras av Nilsson et al. (2011) som nedanstående:  

”Inom akademin är istället pedagogik en samlingsbeteckning för en rad olika studier och 
teorier som handlar om påverkans- och förändringsprocesser som kan studeras på individ-, 
grupp-, organisations- och samhällsnivå, och dessutom inom en rad olika kontexter”(sid 30) 

Den här studien skrivs inom ämnet pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv och 
som utgångspunkt har vi i studien använt Nilsson et al.’s (2011) beskrivning av pedagogik i 
arbetslivet, som följer; ”Fokus för pedagogik i arbetslivet är alltså på de pedagogiska 
processer vi möter som vuxna individer i organisationerna och den arbetsmiljö som där 
existerar.” (sid 31). Studier av pedagogiska processer i organisationer omfattas av 
påverkansprocesser så som undervisning, utbildning och socialisation, samt 
förändringsprocesser som exempelvis lärande och organisationsutveckling (ibid.). Då studien 
ämnar undersöka förutsättningar, möjligheter och hinder för lärande inom ett företag, lämpar 
sig den pedagogiska ansatsen bäst. 

1.3 Syfte och frågeställningar	  
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad medarbetare vid ett callcenter ser för 
förutsättningar, möjligheter samt hinder för lärande inom ett företag. Studiens syfte kommer 
att besvaras utifrån följande frågeställningar;	  

• Vilka förutsättningar för lärande upplever medarbetare inom företaget?	  

• Hur kan lärandet på arbetsplatsen förbättras för säljarna?	  

1.4 Callcenter och dess medarbetare	  
Det finns många olika benämningar inom området. I den här studien kommer vi använda oss 
av callcenter som begrepp. Utifrån studiens empiriska material och med hjälp av Jansson 
(2004) har vi bildat vår egna definition av callcenter. Callcenter förklaras som ett företag vars 
främsta ändamål är att ta emot inkommande samtal i kundrelaterade syften. Jansson (2004) 
säger att verksamheten kan antingen vara intern eller extern, det vill säga det interna 
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callcentret finns inom företaget och är en del av huvudorganisationen. Det externa callcentret 
säljer in sig hos olika aktörer som valt att "outsourca" delar av sin verksamhet och är inte en 
del av huvudorganisationen. 	  

Studiens benämning av callcenter kan liknas vid inkommande telefoni som exempelvis 
förekommer inom kundtjänst, bank via telefon eller biljettbokning. Inom ett callcenter 
definieras kundtjänstrollen och vad tjänsten innebär olika. Vi kommer använda oss av 
definitionen säljare. Säljaren har en serviceinriktning på att hjälpa företagets kunder, via 
inkommande kundsamtal. Tjänstens huvudfokus är kundvård och försäljning. 	  
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2. Tidigare forskning 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskning som är relevant i den här 
studien. Vi kommer redovisa studier inom arbetsplatslärande och vilka läroprocesser som 
förekommer inom lärandet på arbetsplatsen. Vi kommer även se närmare på den forskning 
som har gjorts på callcenter och hur arbetsplatslärande uppkommer inom branschen. 

2.1 Sökprocess	  
För att finna information kring arbetsplatslärande har vi använt oss av ett antal olika 
sökmotorer. Sökmotorerna som använts är: Google Scholar, LIBRIS och SwePub. Sökorden 
som är bland annat: arbetslärande, utvecklingsinriktat arbete och vuxnas lärande. 
Användningen av dessa sökmotorer och sökord gav oss möjligheten att hitta de vetenskapliga 
artiklarna studien behövde, exempelvis Maria Gustavssons forskningsartikel, The potential 
for learning in industrial work samt avhandlingen från Maud Baumgarten, Anställdas 
deltagande i läraktiviteter - en studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag.	  

2.2 Tre grundläggande synsätt på lärande i arbetet	  
I Magnus Granbergs (2010) litteraturöversikt lärande i arbetsliv och organisationer - en 
teori- och litteraturöversikt presenterar han de tre vanligaste lärprocesserna vid studier om 
lärande inom arbetslivet.	  

Granberg (2010) säger att det finns tre grundläggande synsätt på hur man studerar lärande i 
arbetet. Inom det första synsättet, ses lärandet som en mental individuell process. Författaren 
skriver att den första processen ser kunskapen som en allmängiltig kognitiv kunskap som kan 
användas i nya situationer via kunskapstransfer. Därmed får kunskap en ny innebörd och kan 
tillämpas mer brett och generellt. Inom detta perspektiv är det viktigt att lärandesubjektet 
kommer i kontakt med lärandes innehåll och tillägnar sig kunskapen via undervisning (ibid.).  	  

Det andra synsättet som Granberg (2010) tar upp är lärande som förändrat 
deltagande/utförande. Detta synsätt bygger på att processen kring lärande har ett mer 
interaktionscentrerat och sociokulturellt perspektiv på lärande. Grundprocessen ser lärande 
som ett situerat synsätt, alltså att lärande sker i den kontext där kunskapen eller kompetensen 
ska användas och är bundet till det praktiska arbetet eller undervisning. Kunskapen som krävs 
för att klara av en viss arbetsuppgift, kan enligt detta grundläggande synsätt inte bara ges till 
individen. Kunskapen måste också finnas runt individen i den fysiska miljön där 
arbetsuppgiften ska utföras. Kunskap ses mer som ett redskap eller verktyg för aktivt 
kunnande i en praktik. Lärandet blir då att använda sig av dessa kunskapsverktyg för att 
kunna utöva kunskap i den specifika praktiken. I den tredje ansatsen, säger Granberg (2010) 
att lärande är som knowledge creation, synsättet fokuserar mer på lärandets produkter än på 
processerna kring lärandet som de tidigare två processerna. Denna kunskapsbildning är något 
annorlunda mot andra processer där denna bildning fokuserar mer på en utökning av 
kunskaper och kunnande i ett mer socialt kunskapsområde. 	  

Granberg (2010) menar att den mesta forskningen som har gjorts på arbetsplatslärande har 
gjorts från det första synsättet, att lärande ses som en individuell mental process. Alltmer 
forskning utmanar detta synsätt och riktar in sig på användandet av lärande som förändring 
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av lärande/deltagande. Att studera arbetsplatsen som en lärandemiljö är med forskningsmått 
ganska nytt. Ju mer man har studerat arbetsplatsen som ett forum för lärande har detta också 
ökat intresset att undersöka relationen mellan de arbetande individernas lärande och den 
kontext där arbetet eller lärandet sker. Något som är centralt för all forskning inom 
arbetsplatslärande är hur olika villkor för lärande i individernas miljö eller kontext, genom 
individernas lärande ger olika typer av resultat (ibid.). 	  

	  
2.3 Potential för lärande 
Maria Gustavsson (2007) diskuterar i The potential for learning in industrial work, vilken 
potential för lärande som finns för processoperatörer i sitt arbete i ett pappersbruk. 
Gustavsson ville ta reda på vilka möjligheter för lärande det finns för operatörerna i deras 
dagliga arbete. Diskussionen baseras på en fallstudie på 35 manliga processoperatörer genom 
intervjuer och med hjälp av arbetarnas dagböcker. 	  

Gustavsson (2007) säger att om operatörerna tillämpar trial and error, det vill säga att de 
försöker, misslyckas och när de sedan går vidare leder det till att de lär av sina misstag. Ett 
exempel är när det uppstår ett problem vid maskinerna, så får operatören själv lösa problemet, 
så att inte produktionen stoppas. Detta gör man för att produktionen ständigt ska vara i 
rörelse. Därefter kan operatören se konsekvenserna av sitt agerande, antingen genom 
produktionsprocessens resultat och/eller reaktion av en kollega eller en överordnad. 
Gustavsson framhåller att när processoperatören ser konsekvenserna av sina egna och andras 
handlingar leder det till en central potential för lärande (ibid.). Man kan se det som att de lär 
när de utför oplanerade handlingar, som de inte tidigare kan, eller, som det inte finns rutiner 
för.	  

Gustavssons (2007) resultat visar att processoperatörernas lärande existerar främst i en 
anpassningsinriktad roll genom att de blir bättre på en existerande uppgift eller genom att lösa 
problem i det dagliga arbetet. Studien visar också att det finns en möjlighet för ett mer 
utvecklingsinriktat lärande men med betoning på en lokal och tillfällighet i arbetsgrupperna. 
För att ett utvecklingsinriktat lärande och att utnyttja den befintliga potentialen för lärande, 
behövs det en önskan samt en vilja till att lära hos processoperatörerna. Gustavsson (2007) 
belyser också att det finns potential för lärande men att det ”osynliga” lärandet som finns ute 
på verkstadsgolvet måste stödjas av företaget. På så sätt kan det leda till en utveckling av hela 
organisationen (ibid.). 	  

2.4 Tre olika deltagarmönster i läraktiviteter	  
Maud Baumgartens (2006) Anställdas deltagande i läraktiviteter -en studie av 
arbetsplatslärande i ett industriföretag handlar om hur industriarbetare deltar i olika 
läraktiviteter på arbetsplatsen. Det undersökta företaget är inom varuproduktionsindustrin och 
studien gjordes i samband med en organisationsförändring vilket innebar att det ställdes nya 
krav på de anställdas kompetens. Läraktiviteter definieras i denna studie i termerna 
motivation för att lära nya saker och för att bredda sitt yrkeskunnande. 	  

Baumgarten (2006) säger att lärande i arbetslivet handlar om att göra produktionen 
nyskapande, effektiv och flexibel för att kunna möta ökad konkurrens och förändrade krav. 
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Därför måste de anställda utöka sitt kunnande för att även fortsättningsvis vara 
anställningsbara. Genom att de deltar i läraktiviteter uppnår de kompetenser som krävs av det 
förändrade arbetet. Baumgarten (2006) ville i sin studie se vilka faktorer som förklarar 
individens deltagande i dessa läraktiviteter. Hon ser till vilka motivationer och motiv som 
finns hos individen. Studien har baserats på fallstudier, med 21 stycken kvalitativa intervjuer 
som metod. I och med organisationsförändringen förväntades det att de anställda skulle 
kunna arbeta med fler arbetsuppgifter än tidigare (Baumgarten, 2006.).	  

Studiens resultat visar att tillvägagångssättet som företaget tillämpar i förändringar, är en 
viktig faktor som påverkar deltagandet. De anställda deltar mer aktivt i läraktiviteterna om de 
vet och är införstådda med målet för förändringen, samt är delaktiga i planeringen och 
genomförandet av förändringen. Men det framhålls också att de anställdas tidigare 
erfarenheter av organisationsförändringar kan påverka hur förändringar tas emot, eftersom 
dessa erfarenheter formar den anställdas syn på förändringar i stort (ibid.). 	  

I och med företagets organisationsförändring anordnade man läraktiviteter för att de anställda 
skulle lära sig flera arbetsuppgifter än tidigare. Här kom det fram att hur dessa förändringar 
och aktiviteter kring lärande organiseras och planeras är viktiga faktorer för deltagandet i 
läraktiviteterna hos de anställda. Utformningen av läraktiviteterna handlade många gånger 
om att mer erfarna skulle lära mindre erfarna, det hölls även formaliserade kurser. Men även 
på dessa kurser användes också mer erfarna arbetskollegor för att hjälpa till. Här tyckte flera 
informanter att det var viktigt att det fanns ett förtroende för de som lär ut (ibid.).	  

Resultatet av studien är att de anställa deltar i olika omfattning i företagets läraktiviteter. Det 
framkommer tre olika deltagarmönster som forskaren benämner som de engagerade, de 
motvilliga och de osäkra. De engagerade deltog i aktiviteterna i högst grad då de tyckte det 
var intressant och utvecklande. Denna grupp var intresserade av varierade arbetsuppgifter, 
högre lön och strävan efter en personlig utveckling. De motvilliga deltog till en viss grad och 
ibland även i hög utsträckning, men det var mer motvilliga och hade ett knappt intresse eller 
engagemang, denna grupp var heller inte ense med målen kring organisationsförändringen. 
Dessa personer såg heller ingen vinning i läraktiviteterna utan såg sig redan inneha alla 
kunskaper som krävdes. De osäkra deltog i läraktiviteterna i minst grad och var skeptiska till 
de olika aktiviteterna, de tyckte heller inte att de skulle klara av de nya uppgifterna (ibid.). 	  

I studien dras slutsatsen om att det inte finns några faktorer för att generellt förklara de 
anställdas deltagande i läraktiviteter, men det finns vissa faktorer i vissa grupper som har 
större betydelse (ibid.) Det betyder alltså att det finns faktorer man kan förändra om man vill 
att deltagandet i aktiviteterna ska se annorlunda ut.	  

2.5 Lärandemiljö vid Callcenters	  
Anna Jansson (2004) ämnar i Lärandemiljö vid callcenters, en kartläggning av arbets- och 
lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten, våren 2004, att försöka kartlägga och beskriva 
arbets- och lärandemiljön på callcenters i Norrbotten. Jansson (2004) har gjort kartläggningen 
via intervjuer med nio platschefer på olika callcenterföretag. Rapporten har först och främst 
kartlagt lärandemiljön inom företagen och vilka förutsättningar för lärande som finns inom 
dessa företag. Det vi kan avläsa i rapportens första delar är hur författaren beskriver 
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framväxten av servicesektorn och hur det har vuxit fram en bransch i form av 
callcenterföretag. Inom rapporten diskuteras sedan det teoretiska ramverk som är inriktat mot 
lärande, samt begreppen och grundkraven för hur en lärande organisation ser ut, samt hur det 
praktiseras på ett callcenterföretag (ibid.). 	  

Den bild som målas upp av Jansson (2004) och framkommer utifrån intervjuerna med 
platscheferna är att den fysiska arbetsmiljön är modern och utformad med medvetenhet. Dock 
visar intervjuerna hur den psykosociala arbetsmiljön är mer komplex och innehåller ett antal 
problemområden. Något som är signifikant är hur dessa problem innefattar få möjligheter till 
variation och delaktighet i arbetet. Rapporten visar att callcenterföretagen i huvudsak har ett 
anpassningsinriktat lärande mer än ett utvecklingsinriktat lärande för sina anställda. Ett 
exempel på hur företagen applicerar ett mer anpassningsinriktat lärande är under företagens 
kompetensutveckling, som ofta sker via någon form av utbildning. Då utgår man från 
konkreta arbetsuppgifter, när man vill reducera eventuella kunskapsluckor, för att på så sätt 
effektivisera de anställdas arbete. Rapporten visar även att företagens informations- och 
kommunikationskanaler kan vara ett hinder för lärande. Callcenterföretagen jobbar också 
utifrån givna mål och har kontroll- och mätningssystem som undersöker om de anställda når 
målen. I kombination med liten variation och liten delaktighet i arbetet begränsar 
möjligheterna för ett mer utvecklingsinriktat lärande. Slutligen visar författaren att 
callcenterföretagen eller organisationerna bör utforma en strategi för utvecklingsinriktat- och 
anpassningsinriktat lärande för att kunna klassas som lärande organisationer och samtidigt 
utvecklas (ibid.).	  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning	  
Genom den tidigare forskningen har vi försökt hitta faktorer som rör lärande, förutsättningar 
och hinder för lärandet på arbetsplatsen. I studiens tidigare forskning belyses det väsentliga 
delarna kring lärandets förutsättningar på arbetsplatsen. Inom arbetsplatsforskningen studerar 
man grundprocesser, hur lärandet ter sig. Processerna bygger på ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande, processerna är mentala och individuella samt förändrat deltagande eller utförande. 
I studierna om arbetsplatslärande belyses förändring i deltagande och utförande. För att 
utvecklingsbaserat lärande ska uppträda behöver företagen främja förutsättningarna för att det 
ska uppkomma, men individen behöver också ha en vilja och en motivation till att delta i 
läraktiviteter. Arbetssättet "trial and error", där man får testa och misslyckas, är en central 
faktor som kan leda till ett lärande på arbetsplatsen. Det finns därmed olika typer av faktorer 
som påverkar de anställdas deltagande i läraktiviteter. Även att de anställda deltar i olika 
utsträckning i aktiviteterna. De mest engagerade anställda deltar i störst utsträckning och de 
osäkra är mest skeptiska till läraktiviteterna, och deltar minst i dessa. Det är en förutsättning 
att de anställda är införstådda i både planeringen kring organisationsförändringar, och 
läraktiviteternas upplägg för att de anställda ska motiveras till att delta. Inom 
callcenterbranschen uppstår det anpassningsinriktade lärandet i större utsträckning än det 
utvecklingsbaserade lärandet. Det finns ett litet handlingsutrymme och få möjligheter till 
variation inom arbetsuppgifterna. Callcenterföretagen bör formulera strategier för 
utvecklingsinriktat- och anpassningsinriktat lärande i en växelverkan, för att kunna utvecklas.  
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Den tidigare forskningen kan uppfattas som mager när det kommer till lärande inom 
callcenter branschen. Forskningen är liten till mängden och den existerande är främst av en 
negativform. Den tidigare forskningen belyser att det finns luckor i de positiva aspekterna för 
lärande inom branschen, samt vad det finns för förutsättningar, möjligheter och hinder för 
lärande inom callcenter.	  
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3. Teoretiskt ramverk	  
I det kommande teoriavsnittet kommer vi presentera relevanta teorier, utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. De kommer att användas som verktyg för att analysera och beskriva 
studiens insamlade empiriska material. Alla valda teorier har koppling till det sociokulturella 
lärandet på så sätt att individerna lär inom sociala sammanhang. Det sociokulturella lärandet 
ligger i fokus och vi har först och främst grundat ramverket på Säljös tolkning av Vygotskijs 
sociokulturella synsätt på lärande. För att förklara hur lärande uppkommer inom arbetet har vi 
fokuserat på Ellströms teori om det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade lärandet. 
Även en genomgång av Ellströms teori om hur handlingsutrymmet i arbetsuppgifterna kan 
påverka individens lärande på arbetsplatsen, detta kan kopplas till hur stor grad av det 
anpassnings- eller utvecklingsinriktade lärandet som finns på arbetsplatsen, kommer 
användas. Därefter förs ett resonemang om vilka förutsättningar för kompetensutveckling 
som existerar inom arbetsplatsen, baserat på Nilssons et al's teori kring ämnet. 
Kompetensutveckling kan ses en faktor som kan främja arbetsplatslärande och tillfogar 
därmed de övriga teorierna. De valda teorierna kompletterar varandra på så sätt att de ger en 
täckande grund för att resonera kring studiens resultat samt besvara dess syfte. 	  

3.1 Sociokulturellt lärande	  
Det finns många olika perspektiv på hur mänskligt lärande går till och hur det bör förstås. Ser 
vi till att lärande uppstår först i samspel mellan individer och att kunskapen sedan blir en del 
av människans tänkande och handlande, syftar det till ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2000). Grundaren till detta perspektiv var Lev Vygotskij. Vygotskijs grundläggande 
perspektiv har haft en stor betydelse för nyare teorier inom lärande och undervisning, de som 
inriktar sig mot att kommunikation och samarbete i inlärningsprocessen, att det är ett väldigt 
effektivt tillvägagångssätt i undervisning (Bråten, 1998).	  

I Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, säger författaren Roger Säljö (2000) att 
lärande handlar om ”vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och 
brukar i framtiden” (Säljö, 2000 sid.13). Lärande begränsas inte till att enbart förekomma 
inom skola och utbildning, utan lärande förekommer även inom familjen, mellan vänner och 
på arbetsplatser. Med ett sociokulturellt perspektiv försöker man förstå hur individen och det 
kollektiva samspelar och att människan ständigt byter kunskaper, information och färdigheter 
i samspel med andra individer (ibid.).	  

Säljö (2000) menar att kunskaper inte är något individer har, kunskaper är snarare ett 
verktyg/redskap som individer använder i handlingar, när de löser problem och när de 
hanterar praktiska och kommunikativa situationer på ett ändamålsenligt sätt. Man kan se det 
som att kunskaper hjälper till att definiera ett problem i en situation och kunskaperna gör det 
också möjligt för individen att lösa problemet. Det är mina handlingar som uttrycker mina 
kunskaper. Lärande handlar om att besitta information, samt färdigheter och förståelse men 
även att kunna avgöra när och i vilket sammanhang dessa är relevanta (ibid.).	  
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För att återgå till en av Vygotsikijs teorier som innefattar den ”the zone of proximal 
development” (Bråten, 1998), svenskt översatt som ”Den närmaste utvecklingszonen”. Teorin 
handlar om skillnaden på vad ett barn kan lära på egen hand och de uppgifter de kan 
handskas med, till skillnad mot vad detta barn kan lära och de uppgifter denne kan lösa med 
hjälp av en vuxen. Det innebär att ett samarbete mellan barnet och den vuxne leder till ett 
större lärande (ibid.). I ett vuxet sammanhang rör det sig om att man kan prestera mer i 
samarbete med andra personer eller mer kompetenta kamrater än vad man skulle kunna klara 
av att prestera själv (Bråten, 1998). Man kan möjligen likna samman den närmaste 
utvecklingszonen med en arbetsplats. Där pågår det ständigt en dialog mellan individer med 
olika kvalifikationer för att genomföra ett visst arbete, det uppstår utbyte av kvalifikationer 
och att individerna klarar av större, mer komplicerade uppgifter med hjälp av varandra, än 
vad de hade klarat av själva.	  

3.2 Lärande inom arbetet	  
I många fall ses lärandet som en slags motor som skapar det effektiva men även det 
utvecklande arbetet (Ellström, 2002). Tidigare har arbetsproduktionen skiljts från 
reproduktionen av de läroprocesser som ska kvalificera arbetskraften. Idag betonas snarare 
den starka kopplingen mellan arbete och lärande. Ellström (2002) säger att lärandet har gått 
ifrån att ses som en aktivitet som bör skiljas från det dagliga arbetet, till att idag ses som en 
nödvändig och integrerad aspekt av verksamheten. Ett effektivt arbete behöver nödvändigtvis 
inte betyda att man ska nå verksamhetens produktionsmål utan det innebär även att ett 
lärande och att kunskap, kompetens och andra mänskliga resurser utvecklas. Alla dessa 
faktorer främjar individens, så väl som verksamhetens utveckling. Ellström (2002) hänvisar 
till Lave och Wengers teori om att lärandet är en process där kunskap och lärande 
uppkommer mellan individers möten och samverkan, inom ramen för det praktiska arbetet 
individen ingår i (ibid.). Ellströms (2002) synsätt har kopplingar med det sociokulturella 
synsättet av lärande, inom båda synsätten säger man att lärande uppkommer mellan individer 
i sociala sammanhang. Kunskap överförs inte från en individ till en annan på det sättet att den 
ena lär den andra, utan lärande uppstår i samspel med andra individer i socialt sammanhang.	  

3.3 Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande	  
Lärandet kan av många ses som en mångsidig företeelse. Ellström (2002) framhåller 
lärandets dubbelsidighet. Den anpassningsinriktade sidan ser lärandet som något individen 
anpassar sig till eller en bemästring av något som redan förekommer, exempelvis ett problem, 
uppgifter, kunskaper eller regelsystem. Det anpassningsinriktade lärandet innebär en minskad 
felvariation och att man snabbare kan utföra det vi har lärt oss. Inom det utvecklingsinriktade 
lärandet antar man att individen har ett ifrågasättande och ett prövande förhållningssätt till 
individens uppgifter, mål och förutsättningar. Inom detta synsätt finns också en beredskap att 
påverka sina arbetsvillkor. Det utvecklingsinriktade lärandet ses som det kreativa lärandet av 
dem två, det förutsätter variation snarare än reduktion av variation (ibid.). Förutsättningarna 
för att det utvecklingsbaserade lärandet ska uppstå är att både individen och gruppen lär sig 
att tänja på gränser och utnyttja friheten som finns i olika situationer (Ellström, 1996). Det 
anpassningsinriktade lärandet behövs för att vi ska klara av våra vanemässiga och 
rutinbaserade handlingar, det resulterar även i en trygg och stabil miljö. Det 
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utvecklingsinriktade är det lärande som också resulterar i en drivkraft för förändring och nya 
innovationer (Ellström, 2002). 	  

Det är viktigt att båda delarna finns och att det existerar en balans mellan de två 
inriktningarna och att de samtidigt ska komplettera varandra (Ellström, 2002). En svårighet är 
att de olika sidorna kräver olika förutsättningar, men också att organisationer tenderar till att 
osynliggöra det utvecklingsinriktade lärandets förekomst och betydelsen av den i arbetets 
faktiska utförande (ibid.).	  

Det anpassningsbaserade lärandet kan jämföras med logik byggd på produktion, översatt till 
organisationer. Det är ett fokus på handlande med grund i rutin och regler som fundament. 
Det gäller att utföra saker snabbt och på rätt sätt. Man främjar effektiv handling och reducerar 
på så sätt lärandet och tänkandet. Inriktningen ger också en känsla av trygghet och stabilitet 
på grund av det rutinbaserade handlandet. Individen avlastas genom att frigöra de mentala 
resurser hos individen, så att dessa kan användas för andra ändamål. Det leder till att 
organisationen lägger stort fokus på planering och styrandet av de rutinbaserade handlingar. 
Man tar bort det utvecklingsinriktade lärandet, som här ses som en logik byggt på utveckling 
i organisationen. Om organisationer lägger fokus på ett anpassningsbart lärande reduceras 
utrymmet för reflektion eller alternativt tänkande (Ellström, 2002). Om organisationen istället 
låter utvecklingslogiken ta störst plats, så får man en organisation där det finns problem att 
koppla tanke och handling, alltså teori och praktik (ibid.). Det resulterar i att vi tänker och lär 
i organisationen, men det leder inte till något konsekvent i praktiken. 	  

Vi kan vidare se anpassningslogiken med ett exempel från Taylorismens teorier om 
organisationer där man belyser produktionens logik och ger det en dominant del (Ellström, 
2002). Det innebär att det läggs en stor vikt vid att producera varor eller tjänster så effektivt 
som möjligt. Det ger till följd att möjligheterna till nya innovationer och ett nyskapande 
lärande försvinner, eftersom utvecklingslogiken inte har någon betydande plats i 
organisationen (ibid.).	  

I ett utvecklingsbaserat lärande ställs det krav på acceptans från alla medlemmar. När någon 
individ misslyckas, främjar man förmågan att kritiskt analysera, ger möjligheter och resurser 
för experiment och för att pröva olika handlingsalternativ rent praktiskt. På så sätt försöker 
man integrera det utvecklingsbaserade lärandet i verksamheten. Förutom att organisationen 
bör främja lärandet krävs det också att individerna har motivation till att engagera sig i både 
lärande- och utvecklingsaktiviteter. Utan motivationen kommer heller inte möjligheten till 
utvecklingsbaserade lärandet att tas om hand (Ellström, 2002). Det vill säga att för att utöka 
en medarbetares kompetens så krävs det inte enbart att företaget ger förutsättningar och tid 
för lärandet, det gäller också att individen har en inre motivation till att vilja lära och utöka 
sin kompetens.	  

3.4 Fyra nivåer av lärande och handlingsutrymme	  
För att utveckla och precisera det anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet går studien 
nu in på fyra nivåer av lärandet i förhållande till individens handlingsutrymme. Ellström 
(1996) säger i Arbete och lärande- en handlingsteoretisk referensram att det finns fyra olika 
typer av lärande i förhållande till handlingsutrymme som individen har. Med 
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handlingsutrymme menas olika grader av frihet och val som individen innehar, tolkning av 
mål och uppgifter, metoder för att lösa detta. Även hur individen värderar de resultat som de 
uppnår (ibid.). Typerna innefattas av reproduktivt-, metodstyrt-, problemstyrt- och kreativt 
lärande. 	  

Den lägsta typen av lärande är det reproduktiva, där arbetet går mest på rutin, uppgifter och 
mål är redan förutbestämda genom föreskrifter (Ellström, 1996). Ett exempel på detta är 
lärande via betingning så som "trial and error", det betyder, att lärandet sker via försök och 
misslyckanden för att eliminera felaktiga eller ineffektiva arbetssätt (ibid.). Den andra och 
tredje typen av lärandet, det metodstyrda och problemstyrda lärandet, går de båda under 
kategorin produktiva lärandet. Denna kategori utmärks genom att uppgiften är given eller tas 
förgiven. Där de två typerna skiljs åt är vilken grad av frihet individen har i förhållande till 
val av metod samt vid värderingen av resultatet. I metodtypen är uppgift och metod i förväg 
redan bestämda, i problemstyrda lärandet är endast uppgiften bestämd. Den högsta 
ordningens lärande, det kreativa innebär att individen själv måste utnyttja sin egen auktoritet. 
Denne måste själv definiera uppgiften, välja metod och värdera resultatet (ibid.). Med detta 
synsätt kan vi se det kreativa lärandet som det utvecklingsinriktade lärandet och det 
anpassningsinriktade lärandet omfattas av det reproduktiva och de två produktiva typerna av 
lärande.	  

Ellström (1996) delar även in handlingar i förhållande till lärande i fyra samspelande nivåer: 
Rutinbaserat-, regelbaserat-, kunskapsbaserat- och reflektivt handlande. Den första nivån som 
är det rutinbaserade- eller det automatiserade handlandet, innebär att handlingarna är utan 
medveten kontroll. Författaren menar att handlandet kan baseras på implicit eller tyst 
kunskap. Handlandet har låga krav på medveten och intellektuell kontroll, vilket även är 
utmärkande för inlärda och motoriska arbetsuppgifter. Tankeverksamheter är kostsamma i 
både tid och ansträngning för såväl individ som för organisationer. Genom ett automatiserat 
handlande kan man frigöra mentala resurser och avlasta individen, så att man kan använda 
dessa resurser till andra ändamål (ibid.). Det syftar alltså till att lärandet sker efter ett 
automatiserat handlande och individen i fråga är sällan medveten om kunskapen (Nilsson et 
al., 2011).	  

Den andra nivån, regelbaserade handlingarna, regleras dessa av mer eller mindre medvetna 
regler. I denna nivå förutsätts en förmåga att själv se och tolka iakttagelser av händelser. 
Förmågan att avgöra vilken regel som ska användas, förutsätts individen att ha (Ellström, 
1996). I den andra nivån kan alltså individen oftast själv bestämma vilken regel som ska 
användas i vilken situation (Nilsson et al., 2011)	  

Det kunskaps baserade handlandet, den tredje nivån, styrs av medvetet analytiskt tänkande. 
Det utgår från individens mål, från tidigare reflektioner av erfarenheter och kunskap från 
omgivningen. Kunskapen företräds av mentala eller schemata modeller. Handlande på den 
tredje nivån krävs framförallt i nya situationer men även i välkända situationer där det uppstår 
problem som inte går att lösas med hjälp av tidigare metoder (Ellström, 1996).	  

Den högsta nivån av handlandet, det reflektiva, avser ett handlande som baseras på 
regelbunden reflektion över ens uppgift. Denna nivå baseras även på verksamhetens mål och 
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dess underliggande värderingar samt en analys av individens egna handlingar. För att detta 
ska vara möjligt krävs en distans, att kunna tänka i omväxlande termer och att analysera 
förutsättningarna för handlandet på ett kritiskt sätt (Ellström, 1996).	  

En nivå utesluter inte någon annan, utan de kan uppkomma samtidigt, beroende på vad det är 
för uppgift. Exempelvis kan det vara nödvändigt på rutinnivå att även utföra handlingar på 
högre nivå. Detta innebär i sin tur att ett rutinmässigt lärande inte enbart behöver anses som 
negativt, även fast hårda rutinbaserade handlingar i verksamheten ofta kan låsa den och i sin 
tur även leda till en begränsning av lärandet (Nilsson et al., 2011) Ellström lyfter fram att 
nivåerna ska ses som komplementära (Ellström, 1996). Om vi ser till samband mellan 
läronivå och handlingsnivå kan vi se att det rutinbaserade handlandet ger ett reproduktivt 
lärande. Regelbaserade handlingar ger ett metodstyrt lärande. Kunskapsbaserade handlingar 
genererar i ett problemstyrt lärande och det reflektiva handlingarna har ett 
kreativt/utvecklingsinriktat lärande (ibid.).	  

För att främja lärande bör man alltså i verksamheten se över de anställdas handlingsutrymme, 
då ett utvecklings/kreativt- baserat lärande sker i situationer med ett stort handlingsutrymme. 
Istället för att försöka ha en anpassningsinriktad verksamhet som inte förutsätter något, i 
princip inget handlingsutrymme alls, som på en rutinnivå som genererar ett reproduktivt 
lärande. En konsekvens av rutinbaserade arbetsuppgifter är att det utvecklingsinriktade 
lärandet uteblir, då lärande är en förutsättning för nytänkande och organisatorisk- samt 
individuell förändring (Ellström, 1996). Ellström (1996) hävdar också att ett reflektivt 
handlande och ett utvecklingsinriktat lärande förutsätter och ställer krav på organisationen 
men också individens kunskaper och kompetens. Det gäller att ha en växelverkan av 
fortlöpande utveckling mellan individen och verksamheten, eftersom de båda påverkar 
varandra (ibid.). 	  

3.5 Förutsättningar för att kompetensutveckling ska leda till lärande	  
När man har all den rätta kompetensen i företaget gäller det, förutom att försöka utveckla 
kompetensen, att behålla den (Nilsson et al., 2011). Det finns fem olika förutsättningar för att 
kompetensutveckling ska leda till ett lärande hos individen. Handlingsutrymme, 
interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, en organisationskultur som stödjer lärande och 
förändring, samt att individen själv har ett engagemang och lust att lära (ibid.).	  

Den grad av handlingsutrymme som individen har i dennes arbete, avgör möjligheterna att 
lära och utvecklas utifrån nya erfarenheter. Vid större handlingsutrymme individen har desto 
större är potentialen för lärande, ju mindre handlingsutrymme som existerar desto mindre 
chanser finns för lärande och utveckling. Det gör att ett rutinbaserat arbete som infattar 
mycket styrda arbetsuppgifter, har en läropotential som är minimal. Ett reflektivt arbete där 
friheten i uppgifterna är stora, har hög potential för lärande. Dock ska det tilläggas att 
handlingsutrymmet uppfattas väldigt olika av olika individer. Vissa uppfattar det större än 
vad det faktiskt är och vissa uppfattar det mindre (ibid.) Men kontentan är ändå att 
handlingsutrymmet är betydelsefullt för lärandet. 	  

Interaktionsutrymmet som syftar till att ha arbetskamrater som man kan fråga om råd och 
diskutera problem med, är viktigt för arbetsplatslärandet. Det går ut på att arbetsplatsen 
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tillhandahåller arbetsformer som ger möjligheter att arbeta tillsammans, även möjlighet till 
handledning och personalträffar av olika slag. Det för att individerna ska kunna lära av 
varandra. Även sammansättningen av arbetslag, att ha en balans mellan homogenitet och 
heterogenitet är av betydelse för lärandet och utvecklingsmöjligheterna. Att organisationen 
satsar på personalutbildning har stor betydelse för hur kompetensutvecklingen ser ut. 
Utbildningsmöjligheter omfattar förutom utbildningar, även konferenser, introduktioner, 
studiedagar och även andra utbildningsmöjligheter för att främja arbetsplatslärandet. 
Organisationskultur som stimulerar lärande innebär att organisationen betonar initiativ- och 
risktagande, har en hög tolerans för handlingar som är fel, samt att den har en syn som är 
positiv till reflektion och kritisk prövning i de dagliga arbetsuppgifterna (Nilsson et al., 
2011). 	  

Förutom att organisationen ska bidra med handlingsutrymme, interaktionsutrymme, 
utbildningsmöjligheter och en främjande organisationskultur måste även medarbetarna själva 
bidra för att ett lärande ska uppstå. Individens lust och engagemang att lära har stor inverkan 
på kompetensutvecklingen, om medarbetaren inte är motiverad eller engagerad så är det svårt 
att framkalla ett lärande (Nilsson et al., 2011). En förutsättning för att ett utvecklingsinriktat 
lärande ska uppstå är att individen själv har ett engagemang och vilja att delta i läraktiviteter 
(Ellström, 2002). Nilsson et al (2011) framhåller att även arbetsgruppskulturen kan fungera 
som möjligheter till individuella lärolusten hos medarbetaren, men det kan även fungera som 
ett hinder för motivationen. Viljan hänger således ihop med individernas känslor. Genom att 
organisationen försöker få individen att känna sig trygg kan det i sin tur leda till ökad 
motivation hos individen, som slutligen kan leda till att lärande och utveckling kan uppstå 
(ibid.).	  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi som författare att presentera studiens val av metod med alla dess 
steg, från urval av informanter till den kvalitativa intervjun och dess genomförande.  	  

4.1 Val av metod	  
Det finns en mängd olika forskningsmetoder som vi har övervägt för- och nackdelar med, vid 
metodvalet för just den här studien. Eftersom studien avser att hitta nyanser och söka 
outforskade områden samt ta del av olika människors uppfattningar, kommer vår ansats vara 
explorativ. Den kvalitativa forskningsmetoden är därför den korrekta vägen och rätta ansatsen 
för vår studie. Inom en kvalitativ metod är det lättare att gå in på djupet, det vill säga få 
smalare men djupare kunskap om vårt undersökta ämne, till skillnad från kvantitativ metod 
som ger en bredare men mer ytlig information (Dalen, 2008). I vår studie söker vi efter att få 
en djup kunskap. Genom att se hur medarbetarna uttrycker sig inom ämnet, samt att fånga 
upp olika nyanser i informanternas berättelser. Den kvalitativa intervjumetoden gör detta 
möjligt.	  

4.2 Kvalitativ forskningsintervju	  
Det finns ett stort antal olika kvalitativa metoder att välja mellan, bland annat fokusgrupper, 
livsberättelser och observationer. Då studien ämnar se till hur medarbetarna upplever 
förutsättningar, möjligheter och hinder för lärandet, anser vi att en kvalitativ intervju metod 
passar vår studie bäst. Precis som Ahrne och Svensson (2011) anser vi att, genom att fråga 
människor i intervjuer om hur de handlar eller upplever ett fenomen kan vi samla kunskap 
om människors sociala relationer och situationer. 	  

4.3 Urval och genomförande	  
4.3.1 Avgränsningar	  
Eftersom många callcenterföretag skiljer sig åt så har vi varit tvungna att avgränsa oss i 
studien. Studien har fokuserat på ett företag, där huvudorganisationen är ett Telecom bolag 
med ett internt callcenter. Det centrala i studien har varit att fånga upp säljarnas reflektioner 
och lärandemöjligheter inom arbetet. Studien tar upp medarbetarnas perspektiv som 
innefattas av både ledare och säljare, störst fokus kommer dock vara på säljarnas utsagor. 
Ledarnas utsagor används för att skapa en bild av företaget och utformningen av 
verksamheten.	  

4.3.2 Företaget	  
Företaget där vi fått möjligheten att genomföra våra intervjuer, är ett väletablerat 
Telecombolag i Stockholm. Vi utförde intervjuerna på företagets kundtjänstavdelning, som 
fokuserar på inkommande samtal inom kundbetjäning. Intervjuerna genomfördes med 
informanterna i ett av verksamhetens mötesrum. Vi arbetade med befintliga kontakter i valet 
av företag. På så sätt var det enkelt att komma i kontakt med en ansvarig platschef som kunde 
välja ut antalet informanter vi sökte för studien. 	  

I företaget där det empiriska materialet inhämtades, var det cirka 100 personer som jobbade 
inom kundtjänsten. Personalen var uppdelade i olika team med en ledare och en 
kompetenscoach i varje team. Ledaren har ansvar för att se till att teamet uppnår 



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

16	  

organisationens mål, att dialogstrategin efterföljs samt behandlar andra typer av 
personalrelaterade frågor. Kompetenscoachen (KC) ansvarar för kompetensen i teamet, den 
ger stöd och hjälp när det uppstår kunskapsproblem för säljarna i deras dialog med kunderna.	  

Säljarna satt i ett öppet och luftigt kontorslandskap tillsammans med ledaren och KC:n. Alla 
skrivbord var höj- och sänkbara för att kunna variera arbetsställning. Det fanns små 
mötesrum där man kunde prata ostört eller byta arbetsmiljö en stund. Varje arbetsstation, där 
säljarna satt, tillhandahöll ett headset, som var ljudisolerat (för att ta bort ljud runt om) och 
även trådlöst för att man skulle kunna gå omkring och prata. 	  

4.3.3 Intervjupersoner	  
Vid urvalet av informanter utnyttjade vi befintliga kontakter för att hitta lämpliga 
intervjupersonerna för studien. Med hjälp av en av våra kontakter på det berörda företaget 
valde personen sedan ut informanter till studien. Det empiriska materialet hämtades på så sätt 
genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Eftersom syftet med studien har varit att se till 
vilka förutsättningar, möjligheter och hinder för lärande som finns, riktar studien fokus på 
vilka typer av lärande och utvecklingsmöjligheter som existerar, samt hur det kan förbättras. 
Därför har inte informanturvalet haft så stor betydelse. Men detta är dock något vi har haft i 
åtanke när vi analyserat vårt intervjumaterial och som kommer att diskuteras senare i 
uppsatsen. 	  

Intervjuerna baserades på semistrukturerade intervjuguider med tio informanter. Antalet 
informanter anser vi gav tillräcklig mängd material för att genomföra studien. Innan 
genomförandet av intervjuerna på företaget gjordes en testintervju. Testintervjun utfördes på 
en person som också jobbade inom callcenterbranschen, men inom ett annat företag. 	  

Av de tio intervjuerna som genomfördes var åtta stycken med säljare på företaget och två 
arbetade som ledare inom företaget. När intervjuerna utfördes hade vi en intervjuguide som 
var anpassad för ledarna respektive en för säljarna (Se bilagor). 	  

7 av 10 informanter har arbetat under 2 år inom callcenterbranschen. 3 av 10 har arbetat mer 
än 2 år inom branschen. 4 informanter är män och 6 är kvinnor.	  

Informant	  (Inf.)	   Position	   Kön	  

Inf.	  1	   Säljare	   Man	  

Inf.	  2	   Säljare	   Man	  

Inf.	  3	   Säljare	   Kvinna	  

Inf.	  4	   Säljare	   Man	  

Inf.	  5	   Säljare	   Kvinna	  

Inf.	  6	   Säljare	   Kvinna	  

Inf.	  7	   Säljare	   Kvinna	  

Inf.	  8	   Säljare	   Kvinna	  

Inf.	  9	   Ledare	   Man	  

Inf.	  10	   Ledare	   Kvinna	  
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4.3.4 Genomförandet av intervjuerna	  
Syftet med intervjuerna var att samla in tillräckligt med empiriskdata för vår studie så att vi 
med hjälp av våra teoretiska grunder, samt tidigare forskning hade möjligheten att besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor. De tio intervjuerna gav oss en mättnad i det empiriska 
materialet. 	  

Innan de förbokade intervjuerna ägde rum utfördes en testintervju på en person som inte 
skulle medverka i studien men ändå hade en liknande bakgrund som våra tilltänkta 
informanter. Testintervjun använde vi för att säkerställa hur väl utformade våra frågor var. 
Precis som Dalen (2008) säger, kontrollerade vi även vårt beteende som intervjuare i 
provintervjun, och med hjälp av den kunde vi sedan utforma vår slutgiltiga intervjuguide på 
ett bättre sätt, samt bidra med en medvetenhet om vi borde styra intervjuerna mer eller 
mindre.	  

Inhämtningen av det empiriska materialet har genomförts på tio informanter. Till hjälp hade 
vi två frågeguider och samtliga intervjuer spelades också in. Intervjuguiderna användes för att 
behålla en naturlig struktur men även för att vi till största del skulle hålla oss till de 
forskningsfrågor vi valt ut. Att använda en semistrukturerad intervjuform innebär att man har 
fasta frågeställningar, men att man under intervjuns gång kan ställa frågor och anpassa sig 
efter de svar man får ut av informanten (Dalen, 2008). Med semistrukturerade intervjuguider 
kunde vi ställa följdfrågor, då svaren var ofullständiga eller behövde utvecklas. Denna form 
av struktur ger en större frihet för oss som intervjuare jämfört med om vi skulle ha använt oss 
av helt strukturerade intervjuer.	  

När vi utformande intervjufrågorna angående säljarnas kompetens, hämtade vi inspiration 
från Kerstin Keen (2002) och den kompetenshand hon utformade för att få med alla relevanta 
delar inom kompetensområdet. Hon använder den mänskliga handen för att fånga ett 
perspektiv på kompetens. I modellen förklarar hon att handen består av fem fingrar och en 
handflata. Varje finger har sin unika uppgift och att ingen hand är den andra lik. Alla 
människor bär på en unik kompetens, precis som dennes hand är unik (Keen, 2002). 
Författaren har delat upp handen i följande delar: 	  

• Färdigheter: Kunna tillverka och använda verktyg. 	  
• Kunskaper: Veta fakta och kunna metoder.	  
• Erfarenheter: Lära sig av misstag och framgångar.	  
• Kontakter: Inneha social förmåga, kontaktnät och inflytande.	  
• Värderingar: Viljan att göra, ta ansvar och anse vad som är rätt.	  
• Samordning: Fysisk kraft och psykisk energi.	  

Under alla intervjuer har vi haft Kvale och Brinkmanns (2009) kvalifikationskrav för 
intervjuaren i åtanke. Författarna uppger att man bör vara kunnig, strukturerande, tydlig, 
vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod samt tolkande. Dessa krav har varit bra 
att förhålla sig till för att vi som intervjuare ska ha lite vägledning i hur vi bör agera under 
intervjuerna. Under intervjuerna har vi haft intervjuguiderna i pappersformat, för att inte 
"gömma" oss bakom en datorskärm och göra informanten obekväm, men även för att kunna 
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anteckna i guiden om informanten gestikulerar på ett speciellt sätt eller om något avstickande 
uppmärksammas.	  

Innan intervjuerna började presenterade vi oss och delgav studiens syfte samt gick igenom de 
forskningsetiska principerna som vi i studien förhåller oss till. Vi berättade även att 
informanterna när som helst under intervjun fick avbryta medverkandet utan saklig grund. 
Efter presentationen av de forskningsetiska principerna och att informanten när som helst får 
avbryta sitt medverkande påbörjades inspelningen av intervjun. Informanten fick börja med 
att besvara enklare frågor för att känna sig bekväm i positionen som respondent. Sedan 
övergick vi till tyngre frågor, där det grävdes djupare i informantens utsagor för att sedan 
avsluta med mer allmänna frågor. 	  

4.4 Databearbetning 	  
För att underlätta databearbetningen har diktafonen varit ett hjälpmedel vid alla intervjuer. 
Denna spelade in alla intervjusamtal som sedan lades in på internetsidan "otranscribe.com", 
där vi hade möjligheten att spela upp samtalen i ”slow-motion”, samt hade möjligheten att 
pausa. Det gav oss möjligheten att enkelt transkribera materialet från intervjuerna. Vid 
transkriberingstillfället lärde vi känna den data vi fått fram som sedan gör det lättare att koda 
i det sammanställda materialet, som Dalen (2008) förespråkar. Syftet med transkriberingen 
har inte varit att allt ska vara språkligt korrekt, därför har vissa uttryck eller meningar tagits 
bort från det transkriberade materialet. Det har skrivits ut om informanten har gestikulerat, 
visat skratt eller ilska eller på något sätt försökt att visa något med sitt kroppsspråk. När alla 
intervjuer transkriberats har dessa genomlyssnats igen för att kontrollera att inget i materialet 
har fallit bort eller misstolkats, som också Kvale och Brinkmann (2009) säger ska 
genomföras. 	  

4.5 Analys och tolkning av data	  
Studiens frågeställningar har varit centrala när det transkriberade materialet bearbetats. I 
första frågeställningen "Vilka förutsättningar för lärande upplever medarbetare inom 
företaget", utgick vi från tidigare forskning när teman och nyckelord för analysarbetet 
hämtades in. I studiens andra frågeställning "Hur kan lärandet på arbetsplatsen förbättras för 
säljarna?" har vi istället hittat nyckelord relaterade till utveckling och utmaningar inom 
arbetet. Gällande denna frågeställning har vi haft ett kritiskt synsätt till tidigare forskningen 
då den till största del angett callcenterbranschen i negativa termer och den antytt att det finns 
få utvecklings- och läromöjligheter för de anställda. I vår studie kommer vi att fokusera på de 
positiva aspekterna. Därför har vi i analysarbetet av det empiriska materialet, verkligen 
försökt att ta till oss aspekter som också har varit avvikande från tidigare forskning, 
exempelvis när det har talats positivt om branschen och dess utformning. 	  

Efter varje intervju har materialet transkriberats och studerats. Därefter har varje intervju 
analyserats var för sig, vidare har vi kodat materialet i nyckelord. Detta har gjorts för att 
reducera textvolymen och göra materialet mer lättbegriplig. Nyckelorden har sedan använts 
för att hitta teman i det informanterna har sagt: det vill säga hitta likheter och skillnader i 
materialet. Vi har sållat bort irrelevant information och hittat mönster i materialet, som varit 
intressant för just denna studie.	  
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Exempel kodning av material:	  

Intervjutext	  
 	  
F: Vad gör ni för att göra det mer utmanande?	  
S: Ja det är väl att hitta lite andra sidouppgifter. Så jag delegerar 
ju till vissa i teamet. Det där med inyan och dialogen. Då tänkte 
jag att det skulle vara skönt om någon hjälpte mig med det. Då 
har jag en bra kille på teamet som vill hjälpa till med det. Han är 
väldigt duktig med det. Då hjälper ju han också till att utveckla 
andra på teamet - det blir ju som en utveckling och utmanande. 
Sen kan det ju vara att många vill bli KC. Kanske få hjälpa till 
som side- kick med KC som får hjälpa till - sådanna saker 
försöker vi ju hitta att folk ska tycka det ska vara kul.	  
Så om man VILL det, så finns det alltid saker att göra och att det 
blir mer utmanande. Där ligger ju det ju också att man måste visa 
intresse vad man vill göra. Vissa vill ju och vissa vill ju verkligen 
inte.	  
 	  
 	  
	  	  

Nyckelord	  
 	  
	  
                   Sidouppgifter	  
 	  
 	  
                    Hjälpa andra	  
 	  
                    Utveckling av befintlig tjänst	  
            	  
 	  
                     Motivation	  

	  

4.6 Etiska överväganden	  
Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att ta in de etiska aspekterna. Innan intervjun äger rum 
är det grundläggande att få samtycke från informanten och att man underrättar personen om 
hur intervjun går till och hur den kommer att användas (Dalen, 2008). Vi har utgått från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) som menar att det finns fyra 
grundläggande principer man bör följa inom humanistiskt- samhällsvetenskaplig forskning. 	  

• Informationskravet	  
• Samtyckekravet	  
• Konfidentalitetskravet	  
• Nyttjandekravet	  

Som Dalen (2008) tidigare nämnt är det viktigt att få samtycke från informanten om att delta i 
studien samtidigt berätta för informanten hur intervjun kommer gå till och 
forskningsuppgiftens syfte. Under våra samtal gjordes detta i början av intervjuerna genom 
att informera informanterna om de forskningsetiska principerna och att allt intervjumaterial, 
samt att allt kringliggande material, behandlas med största möjlighet, konfidentiellt. 
Forskningsdeltagarna blev också informerade om att deras utsagor endast kommer att 
användas för forsknings ändamål. Vi gick även igenom hur studien kommer att publiceras 
och att alla som önskar att få tillgång till studien har möjlighet till det. Varken företaget eller 
de informanter som valts för intervjuerna kommer att utelämnas, därför har dessa 
avidentifierats.	  

Eftersom vi inte fått möjligheten att själva välja ut studiens informanter, har det varit svårt att 
i förväg skicka ut missivbrev med etiska överväganden. Då det varit en ledare som valt ut 
informanterna kan vi också ifrågasätta huruvida informanternas medverkan varit frivillig eller 
om de känt ett visst tvång att delta i studien. Vi är medvetna om att det kan vara en känslig 
situation för informanterna att delta i studien då de kan känna av en viss övervakning av 
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ledaren. Vi har dock varit angelägna om innan intervjuerna påbörjats, få godkännande från 
alla informanter och att de samtycker till sin medverkan i studien och på så sätt har vi försökt 
att förhålla oss så mycket som det går till de etiska grundprinciperna. Om frågor har uppstått 
hos informanterna, har de medverkande haft möjligheten att höra av sig till någon av oss. 
Samt om de under studiens gång önskat att avbryta sin medverkan eller ändra sina utsagor.  

4.7 Presentation av empiriskt material	  
Det empiriska materialet kommer att tillsammans med analysen presenteras i avsnitt 5. Det 
presenteras i olika teman och processen har varit sådan, för att materialet ska bli enklare att 
bearbeta, förstå och att hela analysprocessen blir mer naturlig på detta sätt. Citat från 
intervjuerna kommer att finnas med för att ge nyanser och djup i texten inför analysen, samt 
för att kunna ge tydliga empiriska exempel. Citaten har behållits så nära 
ursprungsintervjuerna som möjligt, men vissa språkliga uttryck, som exempelvis “öhh”, 
“mmm” och så vidare, som inte är av någon betydelse i denna studie, har tagits bort. Vi har 
dock skrivit i texten om informanten har uttryckt sig i skratt eller gestikulerat för att uttrycka 
sig. Citaten, som presenteras i texten, förekommer inom ett eget stycke med citationstecken 
med kursiverad stil, detta för att få en överskådlig struktur i redovisningen av materialet.  	  

4.8 Studiens trovärdighet och metoddiskussion	  
I studiens trovärdighet talar man om validitet och reliabilitet. Validitet avser studiens 
begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga i hur stor utsträckning de frågor som 
ställs till intervjupersonerna ger svar på det studien faktiskt avser att undersöka (Djurfeldt, 
Larsson, Stjärnhagen, 2010). Validiteten behandlar giltigheten i det vi i studien mäter eller 
frågar om. I studien ansåg vi att en kvalitativ metod kunde ge en större validitet än vad en 
kvantitativ metod skulle göra. Meningen med den kvalitativa intervjumetoden är att 
informanten har en viss förståelse av ämnet och kan ge oss som författare så sanningsenliga 
svar som möjligt, samt data som vi behöver för att förklara ett fenomen. I exempelvis en 
enkätstudie är det lätt för informanterna att misstolka de frågor vi ställer och som forskare är 
vi inte närvarande för att förklara om eventuella frågetecken uppstår. Vid en kvalitativ 
intervju kan det ställas följdfrågor om vi vill att informanten ska utveckla sina svar och för att 
gräva djupare inom ämnet, samt att flera intervjuer kan utföras om den empiriska datan inte 
är tillräcklig. Reliabiliteten hänvisar till studiens tillförlitlighet, det vill säga om resultatet 
skulle bli detsamma om studien skulle göras vid ett annat tillfälle eller på ett annat företag.  

Innan studiens intervjuguider skrevs, studerade vi hur callcenterbranschen fungerar, hur 
lärande uppstår samt teorier kring detta område. Detta för att underlätta utformningen av de 
mest relevanta intervjufrågorna för studiens syfte och forskningsfrågor. Innan intervjuerna 
med informanterna utfördes en testintervju. Då framkom det att en fråga var svårtolkad och 
som inte gav ett tydligt svar. Denna fråga omformulerades därefter så att den anpassades 
bättre till den övriga intervjuguiden. Efter testintervjun och när den slutgiltiga intervjuguiden 
var sammanställd, så fokuserade vi på att lära oss de olika frågeområdena utantill. På så sätt 
kunde fokus vara på informanten och möjligheten att kunna gräva djupare med följdfrågor. 
Under alla intervjuer försökte det säkerställas vad informanten faktiskt menade, genom att 
ställa frågor som "hur menar du nu?", "skulle du kunna utveckla det där?". Detta för att 
många informanter använde ett fackspråk med förkortningar som var svårförståeligt för icke-
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insatta i branschen och för att informationen inte skulle misstolkas så fick informanten 
utveckla sina svar. Intervjuer utfördes under samma dag, vilket gav en klar bild av vilka 
frågor som behövdes "tryckas på" för att få ut mer relevant information, samt vilka frågor 
som ansågs vara mindre relevanta och som kunde användas i början för att mjuka upp 
informanten och göra denna bekväm i intervjusituationen.	  

Även om vi anser att det är bra utformade intervjuguider och att vi fick ut mycket värdefull 
information som hjälpte studien, så ifrågasätter vi studies reliabilitet. Studien blev tilldelade 
informanter av en ledare på företaget. Informanter kan vara väldigt positivt inställda till 
företagets verksamhet och eventuellt inte vara så kritiska (som övriga anställda). Det finns 
också en risk att informanterna inte var helt sanningsenliga i sina svar. Detta eftersom 
intervjuerna bokats i ett mötesrum på deras arbetsplats, precis vid ledarens arbetsstation. Om 
vi själva valt informanter och valt en mer neutral intervjuplats skulle det möjligtvis lett till ett 
annat empiriskt resultat än det nuvarande. Inte nödvändigtvis en mer negativ bild av 
lärandemöjligheterna, men det är inget som kan utesluts. En annan undersökning kan visa att 
resultatet kan te sig på ett annat vis, hos ett annat företag inom branschen. Att genomföra 
intervjuer på fler företag för att skapa en bredare bild, fanns det tyvärr inte utrymme för 
beroende på den oerhörda omfattningen samt tidspressen. Att genomföra samma studie på ett 
annat företag skulle kunna ge oss ett annat resultat, det är vi väl medvetna om. 
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5. Resultat och analys	  	  
I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material och analys. Avsnittet delas upp i tre 
huvudrubriker: Formella utbildningsaktiviteter, Icke-formella utbildningsaktiviteter samt 
Informella lärandet i det dagliga arbetet. Huvudrubrikerna baseras på det centrala i 
informanternas berättelser i förhållande till studiens syfte som undersöker vad medarbetarna 
upplever för förutsättningar, möjligheter och hinder för lärande. Utöver studiens 
huvudrubriker följer tillhörande underteman. Avslutningsvis följer en analys efter varje 
undertema, utifrån det empiriska materialet, som ansluter till studiens tidigare forskning och 
teoretiska bakgrund. 	  

5.1  Formella utbildningsaktiviteter	  
I det första avsnittet av studiens resultat och analys, presenteras det empiriska materialet med 
koppling till företagets formella utbildningsaktiviteter. Nilsson et al. (2011) beskriver de 
formella utbildningsaktiviteterna som planerade och organiserade utbildningssatsningar, vilka 
kan vara interna eller externa. Hit hör exempelvis olika kurser och föreläsningar (ibid.).  De 
formella utbildningsaktiviteterna, omfattas i den här studien, av företagets grundutbildning 
och breddningsutbildning. Undertemat Bidraget till grundutbildningen, går igenom företagets 
introduktionsutbildning som alla säljare genomför innan de går ut i säljarbetet. Breddningen 
av kompetens behandlar företagets satsning på att bredda säljarna, att genom utbildningen få 
säljarna att bli mer multikompetenta. Säljarna har haft ett säljområde, det mobila nätet och 
utvecklat det till försäljning på det mobila och fasta nätet. I följande underteman har vi valt 
att plocka ut de mest relevanta delarna ur empirin runt introduktionsutbildningen och 
breddningsutbildningen i förhållande till studiens syfte.	  

5.1.1 Bidraget med grundutbildningen	  
Utifrån intervjuerna med ledarna framkommer det att alla säljare får genomgå en 
introduktionsutbildning i början av sin anställning. Det är en kompetenscoach som håller i 
utbildningen och dess syfte ska vara att ge en grundläggande kunskap till de nyanställda. De 
får lära sig det tekniska, det vill säga hur de olika systemen fungerar, grundläggande 
produktkunskap, samt hur man för dialog med kunden.  	  

"Man kan nog 70- 80% av jobbet efter utbildningen, sen är du ny i ett halvår, så 
är det [...] Det är ett komplext jobb på det sättet, mycket system och mycket 

ändringar är det i vår bransch. Priserna går upp och ner från ena dagen till den 
andra." (Inf. 9)	  

Introduktionsutbildningen är 4 veckor och efter det beräknas den anställda kunna 70- 80% av 
arbetet. Som nyanställd räknas man upp till ett halvår, säger ledaren.	  

"Själva utbildningen var ju 4 veckor. Så det är en extremt lång utbildning här på 
****. Vilket är bra och seriöst. Mina tidigare callcenterarbeten har ju inneburit 

att sitta med manus och försöka övertala kunden.. så jobbar vi ju inte här. Allt ska 
ju vara för att gynna kunden, kunden ska få mer för pengarna. Utbildningsmässigt 

var det ju bra att lära sig allt..." (Inf. 2)	  
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4 veckors introduktionsutbildning räknas av informanterna som en lång utbildning, i 
jämförelse med andra callcenterföretag. Introduktionsutbildningen fokuserar på att lära 
säljarna allt de behöver kunna för att ta emot kunder i kundtjänsten. Den långa utbildningen i 
början av anställningen leder till en seriös syn på företaget, säger en informant. Informant 2 
menar att introduktionsutbildningen är tidsmässigt lång, bra utformad samt lärorik. Informant 
2 säger att han verkligen har haft nytta av kunskapen från utbildningen, att den har gett en bra 
grund. Frågorna de möter från kunderna varierar mycket så det gäller att man kan lite om 
mycket. Till skillnad från konkurrenter så använder sig företaget inte av färdiga manus vid 
kundsamtalen och behöver inte ha ett fokus på att övertala kunderna till ett köp. Här belyser 
man snarare att man har en kunskapsgrund att utgå ifrån vid samtalen, som sedan utformas 
till den bästa lösningen för kunden utifrån informantens egna beslut. Informanten pekar här 
på att utbildningen är bred och ger en omfattande kunskap. Informant 3 anser också att 
introduktionsutbildningen varit användbar och har givit den kännedom som behövs för att 
kunna utföra arbetsuppgifterna. 	  

"Allt som vi fick lära oss under introduktionsutbildningen har jag användning av i 
det vardagliga arbetet. Vi använder ju alla system hela tiden och så... och jag 
känner inte att vi har missat något under utbildningen som jag behöver. Jag 

använder allt känner jag..." (Inf. 3)	  

Kunskapen de fått från introduktionsutbildningen används dagligen. Efter utbildningen finns 
inga informationsluckor, det vill säga saker som skulle kunna tilläggas till den befintliga 
utbildningen för att bli bättre. Merparten av våra informanter anser att 
introduktionsutbildningen ger en god grund för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 
Utbildningen ger all kunskap säljarna behöver, för att kunna systemen, föra dialog med 
kunderna och ge dem den nödvändiga servicen. Informanterna går inte in på detalj på vad de 
tycker är lärande eller utvecklande i introduktionsutbildningen, utan de flesta säljarna tycker 
att introduktionsutbildningen är givande och lärorik. Flera av informanterna anser att 
utbildningen är just introduktiv som namnet syftar till, det ger en introduktion för arbetet. 
Utbildningen ger en stabil grund till det fortsatta lärandet inom arbetet.	  

5.1.2 Analys av bidraget med grundutbildningen	  
Resultatet visar att de flesta säljarna tycker att introduktionsutbildningen ger bra grund och 
goda förutsättningar för att klara av det dagliga arbetet. Enligt ledarna ska grundutbildningen 
ge säljarna utbildning i de tekniska systemen, grundläggande produktkunskap och kunskap 
om den dialog som säljarna använder dagligen. Lärandet i introduktionsutbildningen bygger 
således på att säljarna ska få den kunskap de behöver för att klara arbetet. 
Introduktionsutbildningen genomförs för att alla säljare ska inneha grundläggande kunskaper 
och för att reducera kunskapsluckor när säljarna sedan kommer ut i det vardagliga arbetet. 
Resultatet kan vi förstå genom Jansson (2004) som säger att callcenterföretagen applicerar ett 
mer anpassningsinriktat lärande under kompetensutbildningar. Det anpassningsinriktade 
lärandet främjas för att maximera effektiviteten och minimera det analytiska tänkandet då det 
är tidskrävande. Ellström (2002) framhåller att genom att företaget använder sig av det 
anpassningsinriktade lärandet så leder det till en minskad felvariation. På så sätt kan de 
snabbare utföra det de lärt sig vilket resulterar i en trygg och stabil miljö, då lärandet främjar 
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våra vanemässiga och rutinbaserade handlingar. Studiens resultat kan således förstås som att 
introduktionsutbildningen genomförs till stor del med ett anpassningsinriktat lärande som 
grund, eftersom säljarna ska klara av de rutinbaserade handlingarna som deras arbetsuppgifter 
bygger på. Arbetsuppgifterna har en regelbaserad och rutinbaserad grund för att säljarna ska 
kunna agera på ett snabbt och rätt sätt. Säljarna har inte utrymme för ett reflektivt och 
analytiskt tänkande, det reduceras i och med de regel- och rutinbaserade handlingarna som 
arbetsuppgifterna bygger på. I introduktionsutbildningen ska säljarna ta in all grundläggande 
kunskap de behöver för att klara av arbetsuppgifterna. Företaget lägger till synes stort fokus 
på planering och styrning av de framtida arbetsuppgifterna. Denna typ av effektivisering av 
lärandet och de kringliggande kompetensutbildningarna leder till att det utvecklingsbaserade 
lärandet till stor del utesluts i introduktionsutbildningen. 	  

Resultatet visar att säljarna diskuterar introduktionsutbildningen på en låg analysnivå, de 
säger att utbildningen är bra och seriös. En informant säger att utbildningsmässigt fick de lära 
sig allt. I resultatet framkommer också att en annan informant anser att hon använder allt 
ifrån introduktionsutbildningen i det dagliga arbetet. Systemen använder hon varje dag och 
det finns inget i utbildningen som hon anser att man missat. Resultatet indikerar att det 
handlar om anpassning på en låg nivå, det sätt säljarna pratar om utbildningen tyder på att de 
inte analyserar i sitt tänkande kring introduktionsutbildningen. Hur de resonerar kring 
kunskap och lärande, speglar sig företagets synsätt på lärandet, som inriktar sig på ett 
anpassningsinriktad nivå. Lärandet i grundutbildningen bygger på ett reproduktivt lärande då 
de lär sig system, information kring produkter/tjänster och kunddialog. Vi kan förstå 
resultatet via Ellström (1996) som säger att den lägsta typen av lärande är den reproduktiva, 
då arbetet mest går på rutin. Där mål och uppgifter är redan förutbestämda. Handlingarna 
säljarna utför i arbetet ställer låga krav på medvetenhet och intellektuell kontroll, vilket 
Ellström (1996) framhåller är utmärkande för inlärda och motoriska arbetsuppgifter, eller de 
så kallade rutinbaserade handlingar. Genom resultatet märks att säljarna i företaget lär sig de 
motoriska arbetsuppgifterna genom introduktionsutbildningen. Det reproduktiva lärandet går 
under formen av det anpassningsinriktade lärandet. Säljarna anpassar sig till systemen och 
hur kunddialoger bör utföras, samt bemästrar produkt- och tjänstinformationen. På detta sätt 
lär de sig de nya kunskaperna. Här kan resultatet dra ytterligare paralleller med Ellström 
(2002) som säger att det anpassningsinriktade synsättet ser lärandet som något individen 
anpassar sig till, eller bemästring av problem, uppgifter, kunskaper eller regelsystem. 
Studiens resultat visar att introduktionsutbildningen bygger på ett anpassningsinriktat lärande 
och att lärandet även reflekteras i säljarnas tankar och utsagor om grundutbildningen. 
Säljarnas analys kring utbildningen ligger på en låg nivå och ingen går in en djupare analys 
kring utbildningen, som det utvecklingsbaserade lärandet förutsätter.	  

En informant säger att introduktionsutbildningens längd och omfattning bidrar till en seriös 
syn på utbildningen. Resultatet indikerar att det kan ligga i företagets intresse att skapa en 
seriös bild av företaget utåt sett. Detta för att företaget ska kunna framställas i positiva 
ordalag för att kunna bibehålla personalen och således kompetensen inom företaget. 
Informanten har arbetat inom andra callcenterföretag, där kundsamtalen har baserats på 
manus och där fokus har legat på att säljaren ska övertala kunderna till köp. Inom det här 
företaget försöker säljarna istället utgå ifrån vad som gynnar kunden. Den 
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introduktionsutbildning som företaget anordnar bidrar alltså med kompetensutveckling för de 
anställda, men utbildningen kan även ses som ett konkurrensverktyg. Med 
introduktionsutbildningen kan företaget möta konkurrerande verksamheter, genom att ligga i 
framkant kompetensmässigt. Detta kan även bidra till att det ses som en attraktiv arbetsplats. 
Resultatet kan vi förstå genom Baumgarten (2006) som säger att lärande i arbetslivet används 
för att göra produktionen nyskapande, effektiv och flexibel för att kunna möta ökad 
konkurrens.	  

	  
5.1.3 Breddning av kompetens	  
Säljarna har först och främst inriktat sig på den mobila verksamheten där 
introduktionsutbildningen sträcker sig under en 4 veckors period. För en vidareutbildning till 
den grundläggande introduktionsutbildningen, har företaget sedan sommaren 2014 försökt få 
teamen att bredda sig och utöka arbetsfältet till det fasta nätet, utöver det mobila. Det fasta 
nätet innebär att säljarna ska utveckla sin kunskap inom bredband, hem-telefoni samt TV-
abonnemang. Den sammanlagda utbildningen för de nyanställda, inkluderat breddningen, är 
då sju veckor. De anställda, som har jobbat inom den mobila verksamheten, får en 
kompletterande utbildning på tre veckor enbart inom breddningen.  De flesta säljarna menar 
att utbildningstiden räcker till för att lära sig den nya kunskapen. De får tillräckligt mycket 
kunskap för att kunna klara av det utökade området. Det är mycket information att ta in 
inledningsvis och de teoretiska kunskaperna ska sedan översättas i det praktiska arbetet. För 
att detta ska kunna ske måste det finnas utrymme för att praktisera de nya kunskaperna. 
Utrymmet kan vara allt ifrån tidsmässigt till handlingsmässigt utrymme och att det finns en 
tillåtelse för misslyckanden. Informanten nedan säger att han lär sig de nya kunskaperna när 
han får utföra dem ett par gånger:	  

"För mig var det rätt lagom för att jag klarade av det mobila sen tidigare. Man lär 
ju sig genom att utföra egentligen, när man har gjort det ett par gånger i 

systemen. Det gäller att ha lite praktik och utrymme för det." (Inf. 1)	  

Precis som i introduktionsutbildningen anser informanterna att det är mycket nya kunskaper 
att lära sig i breddningsutbildningen. Men med utrymme för praktik så lär man sig 
kompetensen inom det fasta nätet. Tekniken var ett problem i början av breddningen. Säljarna 
hade inte möjligheten att enbart få in kunder inom det nya kunskapsområdet, utan de fasta 
kunderna blandades med de mobila kunderna. Detta innebär att de säljare som ville öva på 
sina nya kunskaper inte enbart kunde välja att få samtal från det fasta nätet. Det ledde till att 
de nya kunskaperna inte överfördes till det praktiska arbetet i den omfattning som önskats. 
Informant 1 säger att det var många kunder med mobilrelaterade frågor som ringde efter 
breddningsutbildningen. Eftersom det inte gick att låsa telefonköerna till ett område, gick det 
inte att enbart praktisera de nya kunskaperna.	  

"Det var mycket mobila köer precis när vi kom ut från utbildningen, så det var ju 
mycket gammal kunskap som man fick använda då... Jag som bara har suttit med 
mobil ville ju ha fasta kunder för att kunna lära mig det. Så det var ju lite synd. 

Det gjorde ju att kompetensen inte satt så snabbt som det kunde göra. Vi var ju ett 
pilotprojekt så att då kunde vi inte låsa oss mot fasta köer... " (Inf. 1)	  
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Informanterna upplevde inte enbart problem med tekniksystemen, utan även svårigheter med 
att få hjälp när andra problem uppstod. Breddningsutbildarna kom från andra orter för att 
enbart hålla i utbildningen. Ett problem som uppstod, enligt en informant, var att när hon 
skulle omsätta de nya kunskaperna i praktiska arbetet fanns det inte tillräckligt med golvstöd 
med kompetens inom det nya området. Ledarna säger att flera av de kompetenscoacher som 
var till som stöd för säljarna, hade själva inte genomfört breddningsutbildningen. Vissa 
informanter säger att det var svårt att få hjälp när problem uppstod. Säljarna fick ta hjälp av 
varandra för att lösa problemen och det i sin tur påverkade utvecklingskurvan som blev 
längre för den nya kompetensen.	  

"Utvecklingskurvan blev ju längre. Vi var ju först här på **** och då fanns det ju 
nästan ingen att fråga om hjälp. För de som utbildade oss kom ju från en annan 
ort. Eftersom vi inte hade satt kompetensen helt och hållet, samt att vi inte fick in 

så mycket samtal så försvårade det vårt arbete väldigt mycket." (Inf. 3)	  

"KCn har ju inte ens utbildats inom breddningen, så han kan ju inte så mycket. 
När vi frågar honom vet han knappt inte, utan vi frågar varandra istället [...] men 

ja, egentligen ska ju han kunna mest om det här..." (Inf. 8)	  

Citaten ovan understryker vad de flesta informanterna säger. Breddningsutbildningen var bra, 
men utvecklingskurvan hade kunnat vara kortare om det funnits utbildade kompetenscoacher, 
som kunde hjälpa till när det uppstod problem i den praktiska tillämpningen av de nya 
kunskaperna. Informanterna som utfört breddningen säger att de är nöjda med att ha fått 
möjligheten till ny kunskap, att det innebär ett större ansvar, vilket många framför som 
positivt. Som tidigare informanter nämnt i citaten, så finns det problemområden företaget kan 
arbeta vidare med och som uppträder som hinder för det fortsatta lärandet hos säljarna. 
Genom förbättringsarbete, som nu har gjorts, finns inte samma teknikhinder längre. Nu finns 
det en möjlighet för säljarna själva att låsa sig till vissa telefonköer. Alltså, säljarna kan välja 
mellan fast- och/eller mobila kunder. När det kommer till kunskapsluckor kan säljarna 
integrera med kollegor och fråga varandra om hjälp, på så sätt löses dessa problem.	  

5.1.4 Analys av breddning av kompetens	  
Resultatet visar att säljarna var tvungna att ta in en stor mängd ny kunskap från 
breddningsutbildningen för klara det utökande kunskapsområdet. Resultatet belyser hur 
viktigt det är för säljarna att få möjligheten och utrymmet att kunna praktisera de nya 
kunskaperna från breddningsutbildningen i det praktiska arbetet. Informanterna menade att 
det var väsentligt att de fick utrymme i arbetet för att kunna lära sig de ny kunskaperna. Det 
kan vi förstå via Nilsson et al. (2011) som säger, att det behövs ett handlingsutrymme om 
kompetensutvecklingen ska kunna ske. Säljarna menar att de lär sig genom att utföra 
handlingarna praktiskt, och när man gjort det ett par gånger i systemen så har man lärt sig 
proceduren. Det vi analyserar i resultatet är vikten av att det ska finnas utrymme för "trial and 
error" i arbetet (Gustavsson, 2007). Med detta menas att säljarna ska ha utrymme att få 
omsätta de teoretiska kunskaperna till det praktiska arbetet och samtidigt lära sig från 
misstagen. Vi kan förstå lärandet från Ellström (1996) som menar att via "trial and error" 
mynnar lärandet ut via betingning utifrån rutinbaserade uppgifter. För att "trial and error" ska 
vara lyckosamt krävs utrymme och acceptans från medarbetarna i företaget att man ska kunna 
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få göra misstag. Problemet vi ser är att det inte fanns tillräckligt utrymme för att tillämpa 
"trial and error" för säljarna. Detta grundar dels i tekniska problem, dels i att säljarna inte 
kunde anpassa telefonsystemet till vilken typ av kunskapsrelaterade kundfrågor de skulle få 
in.	  

Det andra problemet grundas i att det inte fanns någon överordnad att fråga om hjälp vid 
kunskapsproblem. Kompetenscoacherna hade ännu inte fått samma utbildning som säljarna, 
vilket resulterade i att man istället ignorerade kompetenscoacherna och frågade varandra om 
hjälp för att lösa kunskapsproblemen. Att medarbetarna lär sig från varandra kan vi förstå 
utifrån Säljös (2000) sociokulturella perspektiv, som menar att individer och de kollektiva 
hela tiden samspelar med varandra. Man byter ständigt kunskaper, information och 
färdigheter i samspel med andra individer, vilket genererar ett lärande. Genom att säljarna 
frågade varandra om hjälp och inte kompetenscoachen, blev resultatet att kunskaperna tog 
längre tid att utveckla och att utvecklingskurvan därmed blev längre. Vi kan förstå 
problematiken utifrån Vygotskijs (Bråten, 1998) syn på "den närmaste utvecklingszonen". 
Vygotskij menar att med hjälp av en mer kompetent handledare än individen själv, kan man 
utvidga sitt lärande och lära sig mer. Att kunskaperna tog längre tid att utveckla kan vi koppla 
samman med bristen av mer kompetenta handledare. Om säljarna hade haft bättre 
hjälpverktyg och mer kompetenta handledare efter breddningsutbildningen, hade de kunnat 
lära sig snabbare och eventuellt utvecklat kunskaperna ännu mer.	  

5.2 Sammanfattande resultat och analys av den formella utbildningen	  
I detta avsnitt har vi presenterat, vad vi anser, är företagets formella utbildningar utifrån 
studiens empiriska material. Den formella utbildningen innefattas av företagets 
introduktionsutbildning, som är en grundutbildning av yrket. Den formella utbildningen 
består också av en breddningsutbildning. Genom introduktionsutbildningen får de nyanställda 
de grundläggande kunskaperna, som de behöver i de dagliga arbetsuppgifterna. Det är en 
relativt lång och bred utbildning, som ger säljarna nog med kunskap för att klara av arbetet 
inom kundtjänsten. Det är kompetenscoachen som utför utbildningen och på så sätt står för 
läroverktygen. Genom att säljarna får utöva de teoretiska kunskaperna i praktiken, leder det 
till att teoretiska kunskaperna omsätts till praktiskt kunnande. Därför måste företaget ge 
utrymme för att praktiskt tillämpa de nya teoretiska kunskaperna. Utöver 
introduktionsutbildningen anordnar företaget en breddningsutbildning. Där får säljarna 
möjligheten att utöka sin befintliga kompetens inom det mobila nätet, till att inneha kunskap 
inom det fasta nätet. Genom att säljarna tar hjälp av varandra, när kunskapsproblem uppstår, 
finns andra läranderedskap vid sidan av kompetenscoachens hjälpverktyg. Lärandet som 
uppträder under dessa utbildningsformer kan ses som anpassningsbaserade, då handlingarna 
säljarna utför är av reproduktiv form. Det anpassningsinriktade lärandet träder fram när 
arbetsuppgifterna är styrda av rutiner och vanemässiga handlingar. Verksamheten applicerar 
denna typ av lärande för att skapa en större effektivitet i säljarnas arbetsuppgifter. Då blir det 
analytiska tänkandet lidande eftersom det är tidskrävande och hämmar effektiviteten. 
Resultatet visar att lärandet framträder i medarbetarnas förmåga att lära sig av varandra. 
Under breddningsutbildningen framkommer detta extra tydligt, då kompetenscoacherna inte 
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lärt sig det breddade kunskapsområdet. Säljarna får då ta hjälp av varandra för att lösa 
kunskapsproblemen som uppstår. 	  

5.3 Icke-formella utbildningsaktiviteter	  
I det andra avsnittet av studiens resultat och analys, presenteras det empiriska materialet med 
koppling till företagets icke-formella utbildningsaktiviteter.  De icke-formella aktiviteterna 
beskrivs som företagets olika typer av satsningar där utbildningsmomentet ingår, dock på en 
lägre nivå av planering och organisering än de formella utbildningsaktiviteterna (Nilsson et 
al., 2011). Hit hör handledning, självstudier och cirkelverksamheter (ibid.). De icke-formella 
utbildningsaktiviteterna, omfattas i den här studien, av företagets dialogstrategi och 
prestationsmätningar samt golvstöd. Undertemat Dialogstrategi, går igenom företagets 
dialogprojekt som vissa medarbetare genomför för att utveckla sin dialog med kunderna. 
Prestationsmätningar behandlar den mål och statistik företaget tillämpar, i ett lärandesyfte. 
Inom golvstödet presenteras hur säljarna lär med hjälp av varandra. Samt vilka 
utbildningsmöjligheter golvstödet främjar. I följande underteman har vi valt att urskilja de 
mest relevanta delarna ur empirin runt dialogstrategiprojektet, prestationsmätningarna och 
golvstödet, i förhållande till studiens syfte.	  

5.3.1 Dialogstrategi	  
Utöver breddningen har företaget igångsatt ett dialogprojekt. Projektet innefattas av en 
dialogstrategi som går under namnet INYAN1, och syftar till att utveckla säljarnas dialoger 
med kunderna. Genom detta ska kundnöjdheten och försäljningen öka. Varje säljsamtal under 
projektet spelas in för att sedan avlyssnas och analyseras tillsammans med varje enskild 
säljare. Medlyssningen och analysen av samtalen har satt som mål att det ska leda till en 
större medvetenhet och effektivitet av dialogerna. Hälften av informanterna har i dagsläget 
genomfört projektet av den nya dialogstrategin. De säger att de har uppskattat utbildningen 
som företaget köpt in. När säljarna vill utveckla sig och sin säljroll ytterligare, hjälper 
företaget till, exempelvis genom att köpa in extern utbildning i form av INYAN som säljarna 
får delta i. Informant 4 menar att just denna utbildning utvecklar honom inom arbetet och ser 
väldigt positivt på företagets initiativ att köpa in externa tjänster.	  

"Jag ser mig lite som en affärsman, att göra kunden nöjd men samtidigt tjäna 
pengar. Det är det jag vill utveckla mig emot. Där hjälper **** mig väldigt 

mycket, speciellt i dom utbildningarna dom köper in, som INYAN till exempel. " 
(Inf. 4)	  

Informanten menar att dessa förutsättningar bidrar till att han lär sig och utvecklas inom 
arbetet. Lärandet förtydligas också genom citat från samma informant, som menar att efter 
dialogutbildningen gick säljandet till kunderna bättre eftersom personen fått lära sig hur 
dialogen med kunden kunde förbättras. Enligt statistiken ökade kundnöjdheten då 
informanten visste hur han skulle tala med kunderna och sälja efter just kundens behov.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  INYAN är en beteendevetenskaplig metod som syftar till att skapa en hållbar affärsutveckling genom att 
upprätta effektiva och meningsfulla kundmöten.	  
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"Efter INYAN började kundnöjdheten ta fart ordentligt. Vilket var kul. Det kunde 
vi se i statistiken också. Det kunde vi se på säljet, man lärde ju sig mer hur man 

skulle prata med kunden, och gå ned på kundens nivå och faktiskt vet vad 
kunderna var intresserade av och då ökade mitt sälj otroligt." (Inf. 4)	  

Här menar informant 4 att han har fått en större medvetenhet om hur han ska lägga upp och 
förbättra sin dialog med kunderna. Genom att avlyssna sina egna samtal med en ledare och 
kunna diskutera och få feedback, har det lett till en effektivisering av dialogen, vilket syns på 
informantens säljstatistik. Just medlyssning ses av de flesta informanter som en positiv del av 
arbetet, då det används i ett lärande syfte. Medlyssningarna uppmärksammar brister i 
dialogerna, som därmed då också kan förbättras. Ledarna lyssnar endast på hur 
dialogstrategin används, inte om säljarna nämner "rätt" pris eller produkt. Detta gör att syftet 
med medlyssningarna endast används för att följa upp dialogprojektet. När en säljare har en 
sämre säljvecka kan säljaren be om att få lyssna på ett av sina bättre samtal, för att påminna 
sig själv och utveckla dialogen till det bättre.	  

"Jo, men jag tycker att det är bra. Jag vill ju lära mig att bli bättre, och det är 
jättebra att lyssna på mina egna samtal så att jag kan lära mig, ibland så låter jag 

jättefjantig och ibland låter jag lite otrevlig kanske och då kan jag tänka på det. 
Så det är bara positivt. Det låter ju kanske konstigt att de spelar in samtalen, men 

det är ju för vår skull inte för att de ska kolla att vi jobbar, utan hur vi kan bli 
bättre." (Inf. 7)	  

"I början tyckte man ju gud ska någon sitta och lyssna nu, tänk om jag säger nått 
fel. Men nu känner man oftast att de som lyssnar har ju ingen vidare koll på priser 
och produkter. De lyssnar ju på hur man jobbar med dialogstrategin, de struntar 

ju om man säger blåbär eller iphone, de kollar ju på hur man lägger upp det." 
(Inf. 6)	  

"Jag använder inspelade samtal ofta om jag har haft en dålig dag eller vecka. Jag 
gillar det, om jag har haft en bra period och sålt mycket - Då fick jag lyssna på 

mina samtal för att hitta tillbaka till de goda och se vad jag gjorde rätt..."(Inf. 2)	  

I ovanstående citat framkommer de positiva aspekterna med medlyssningen. Att lyssna på 
samtalen gör säljaren medveten om den egna dialogen, hur den kan förbättras och utvecklas. 
Den kan användas till att påminna om hur en bra dialog brukar låta, när säljarna är nere i en 
säljsvacka. Citaten styrker att medlyssningen används enbart i ett lärande perspektiv och att 
säljarna inte känner sig övervakade genom att samtalen spelas in. Medlyssningarna sker 
oftast enskilt mellan säljare och ledare, där de lyssnar på samtalen tillsammans och sedan får 
säljaren positiv och konstruktiv feedback. Förutom enskilda medlyssningar kan det 
förekomma gruppmöten, där samtal spelas upp för hela arbetslaget. Några informanter säger 
att det var nervöst att höra sina egna samtal och sin röst i början, men att efter ett tag hade 
känslorna avtagit och att de hade blivit vana vid medlyssningarna.	  

"I början är det ju lite läskigt att dela med sig av sina samtal. Att höra sin egen 
röst och så. Men när man väl förstår hur bra det är och hur utvecklande det är så 

är det inget problem. Nu är alla vana med det också." (Inf. 1)	  
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Genom medlyssning i grupp kan säljarna få tips av varandra hur olika framgångsrika samtal 
kan låta och se ut i dialogupplägget. Utifrån verkliga inspelade situationer, hör säljarna hur 
kunder kan reagera vid olika typer dialoger. På så sätt kan säljarna sedan själva tillämpa sina 
kollegors tips i sina egna dialoger. Här anser informanterna att det kan röra sig om enkla 
saker exempelvis hur de hälsar på kunden i början av samtalen till hur de ska bemöta 
upprörda kunder. Dialogstrategin och feedbacken som säljarna får utifrån medlyssningarna, 
leder det till en utveckling av individerna både dialog- och säljmässigt. 	  

5.3.2 Analys av dialogstrategin	  
Resultatet visar att dialogstrategin är ett uppskattat dialogprojekt av säljarna på företaget. 
Många informanter berättar att de lär sig mer om dialogen, och att deras sälj- och 
kundnöjdhetsstatistik utvecklas positivt tack vare dialogprojektet. En informant säger att hans 
kundnöjdhet började ta fart ordentligt när han hade utfört dialogstrategin. Det kunde man ses 
via statistiken. Samma säljare menar att han gick ned på kundens nivå och lärde sig att förstå 
mer av kundens behov med hjälp av dialogstrategin. Denna del av resultatet kan vi förstå 
genom Gustavssons (2007) tidigare forskning, som säger att genom att se konsekvenserna av 
sina egna handlingar kan det leda det till en central potential för lärande. Genom att säljarna 
har möjligheten att lyssna igenom sina egna samtal, eller medlyssning tillsammans med en 
ledare, så har man möjligheten till reflektion, analys och till direkt återkoppling på resultatet. 
Genom återkopplingen skapas en medvetenhet hos säljarna vad som kan utvecklas och 
förbättras. Vi kan även förstå lärandet i medlyssningarna utifrån Vygotskijs (Bråten, 1998) 
syn på "den närmaste utvecklingszonen". Genom att lyssna på samtal med en ledare, som är 
mer kompetent, kan säljaren utvecklas och lära sig mer än vad den hade gjort på egen hand. 
Men vi kan också se medlyssningarna ur ett nytt lärperspektiv i den närmaste 
utvecklingszonen. Genom att säljarna också har möjligheten att på egen hand lyssna på sina 
samtal och analysera dialogen, så kan de bli mer uppmärksamma på vad de gör rätt eller fel. 
Säljarna hämnar på så sätt i de båda traditionsenliga rollerna inom den närmaste 
utvecklingszonen, både inom förälder- och barnrollen.	  

Resultatet indikerar på att säljarna har en motivation och vilja att utvecklas. Det kan vi se i 
resultatet genom att säljarna frivilligt delar med sig av sina egna samtal, för att på så sätt höra 
vad man kan förbättra och utveckla i sitt arbetssätt. Resultatet stärks av Gustavssons (2007) 
tidigare forskning, som menar att det måste finnas en motivation och vilja hos individen att 
lära sig ny kunskap. Ellström (2002) pekar på samma sak som Gustavsson, att det måste 
finnas motivation och en vilja hos individerna att delta i lärande- och utvecklingsaktiviteter. 
Genom att det finns lust och engagemang hos säljarna att delta i detta skapas ett 
utvecklingsbaserat lärande på arbetsplatsen. Vi kan vidare förstå deltagandet i läraktiviteterna 
hos säljarna via Baumgartens (2006) tidigare forskning, som menar att det finns olika 
deltagarmönster i läraktiviteter. Det finns de engagerade, de motvilliga och de osäkra 
medarbetarna. Säljarna, som deltar i dialogstrategin på företaget, visar prov på engagemang 
och anser att aktiviteten är intressant och utvecklande. Faktorerna pekar på att säljarna 
härleds till det engagerade deltagarmönstret, där de i allra högsta grad deltar i aktiviteterna då 
de tycker det är intressant och utvecklande. Det gör att läraktiviteten blir givande i 
verksamheten. Resultatet har analyserats på sådant sätt att det finns en stor motivation hos 
säljarna att utvecklas, därför att företaget varit väldigt öppet med att aktiviteterna enbart 
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används i lärande syfte. Många säljare menar att det känns betryggande när ledarna inte bryr 
sig om man säger fel priser eller produkter i ett samtal, dialogstrategin används för säljarnas 
egen skull, för att de ska bli bättre inom sitt yrke. 	  

5.3.3 Prestationsmätningar	  
Prestationsmätningar i form av mål och statistik är något som präglar callcenterbranschen 
vilket företag man än önskar att granska. Under våra intervjuer är företagets mål och statistik 
ett återkommande tema för hur säljarna talar om sitt yrke. Mål och statistik får arbetarna 
tidigt lära sig att förhålla sig till och förstå innebörden av. Så här säger informant 2 om 
utformningen av prestationsmätningarna:	  

“Dom ser ju verkligen allt vi gör. Dom kan se exakt vart vi klickar, dom kan se 
exakt vilka program vi har öppet, men dom använder det ju inte och kollar om vi 
jobbar eller så. Utan för att kolla om vårt arbetssätt är effektivt och studerar hur 
vi jobbar. Det används mer som feedback. Man vet ju exakt vad kraven är och det 
är ju bra [...] sälj och säljsiffror är något som bara taggar mig att prestera mer.” 

(Inf. 2)	  

Här menar informant 2 att statistiken inte påverkar honom negativt. Personen ser mer 
utvecklingsmöjligheter i statistiken, att den är bra att använda som underlag när man får 
feedback och att det samtidigt får honom att prestera bättre inom säljområdet. Informanten 
menar också att det är bra att målen är så konkreta och väl utformade, så att man vet vad som 
förväntas av varje säljare. Utifrån den statistik som uppkommer från prestationsmätningarna 
får ledarna ett underlag till återkopplingen med varje individ. Återkopplingen sker i form av 
vecko- eller månadsmöten, individuellt men ibland också i grupp. Feedbacken ledarna ger 
fokuserar på de utvecklingsområden som säljaren kan förbättra och stärka. 
Prestationsmätningarna belyser även säljarnas kompetensluckor och genom att lokalisera var 
i verksamheten luckorna existerar kan företaget också försöka åtgärda dem. 
Kompetenscoachen ansvarar för kompetensen i teamen, att den uppnås och bibehålls. 
Uppkommer en säljare med kompetensbrist inom ett område försöker KC'n åtgärda det. 
Många av informanterna anser att prestationsmätningar är ett bra verktyg för att se 
förbättringsområden och på så sätt lära sig att utvecklas.	  

"Det känns bra att det är mätbart, jag är en sådan människa som inte har problem 
med att se, eller jo det är klart att jag har problem när det går dåligt, men jag har 

inga problem att vara konstruktiv och ta tag i det. Jag tycker att det är ett bra 
arbetssätt, det är så himla lätt att se om det går bra eller dåligt."(Inf. 8)	  

"Ja, alltså, jag blir ju väldigt triggad av det, om jag ser att i går gjorde jag lite 
dåligt, idag då kör jag bättre typ." (Inf. 7)	  

Utvecklingsmöjligheterna som existerar genom prestationsmätningarna är att säljarna på ett 
enkelt sätt kan se sina prestationer tydligt. Man vet vad som går bra respektive dåligt. 
Därmed kan säljarna tydligt se inom vilka områden de kan förbättra och utveckla sin 
kunskap. Informanten ovan triggas av mål och att se statistiken på det han gör. Med hjälp av 
prestationsmätningarna kan ledarna utforma och förbättra arbetssätten för säljarna, formulera 
mer effektiva rutiner samt ge säljarna bättre feedback. Det är genom feedbacken från ledarna 
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som statistiken blir utvecklande för säljarnas arbetssätt. Vissa ledare väljer att visa statistiken 
helt öppet, att alla kan se varandras prestationer. Syftet med öppen statistik är att säljarna lätt 
ska kunna se vem som är bäst på vad, så att när kunskapsproblem uppstå kan säljaren fråga 
den mest kompetenta kollegan om hjälp inom det problemområdet. Genom statistiken och 
återkopplingen blir säljarna medvetna om den egna kunskapen och vilka förutsättningar för 
lärande som finns för den enskilde individen. 	  

5.3.4 Analys av prestationsmätningar	  
Resultatet visar att företagets prestationsmätningar används främst i ett lärande syfte för 
medarbetarna. Säljarna har inplanerade vecko- eller månadsmöten med sin ledare där de går 
igenom säljarnas sälj och kundvårds statistik. På så sätt uppmärksammas säljarnas handlingar 
och kan därför leda till en utveckling hos individerna, antingen genom att individen själv 
försöker åtgärda saknaden av kunskap, eller via företagets. Brister i säljarnas kompetens kan 
belysas genom mötena, och när detta uppmärksammas kan företaget också lägga resurser på 
kunskapsutveckling. Genom att man uppmärksammar säljarnas egna handlingar leder det 
således till en potential för lärande. Studiens resultat bekräftas av Gustavsson (2007), att se 
konsekvenserna av sina handlingar, kan det leda till ett lärande hos de anställda. Resultatet 
visar att en av informanterna blir triggad av prestationsmätningarna, en annan säger att det är 
lätt att se vad som går bra respektive dåligt genom att granska statistiken. Vidare kan säljaren 
ta tag i det som går mindre bra och på så sätt utveckla arbetssättet. Resultatet indikerar på att 
prestationsmätningarna leder till en kompetensutveckling hos medarbetarna. Genom 
prestationsmätningarna och kompetensutvecklingen kan företaget minska felvariationen och 
på så sätt effektivisera verksamheten. Det leder då till ett anpassningsinriktat lärande, där 
verksamheten fokuserar på regler och rutiner som styr handlingarna. Vi kan relatera resultatet 
till Ellström (2002) som säger att genom ett anpassningsinriktat lärande kan individerna 
avlastas, då man frigör mentala resurser hos individen så kan de användas i andra ändamål. 
Genom prestationsmätningar kan företaget belysa kompetensluckor och vidare utveckla 
säljarnas kompetens. När företaget strävar efter att effektivisera verksamheten via reducering 
av företagets kunskapsluckor, minimerar man också säljarnas kreativa och analytiska 
tänkande och resonemang. Det reducerar också utrymmet för misslyckanden och minskar 
handlingsutrymmet, som Ellström (2002) menar är förutsättningar för att ett 
utvecklingsbaserat lärande. Ellström säger också att för att en organisation ska kunna drivas 
framåt och komma upp med nya innovationer krävs det ett utvecklingsinriktat lärande. 
Prestationsmätningarna leder således till ett lärande, i en anpassningsinriktad form, och 
främjar inte ett utvecklingsbaserat lärande. Ett utvecklingsbaserat lärande skulle i större 
utsträckning kunna leda till en förändring, utveckling och att nya innovationer uppkommer 
inom företaget. 	  

Resultatet visar att prestationsmätningarna ökar motivationen hos säljarna. En informant 
säger att han blir inspirerad att prestera mer, genom att se på statistiken. Just viljan och 
motivationen till att prestera mer, är något som prestationsmätningarna framkallar. Resultatet 
kan vi förstå utifrån Ellström (2002) som säger att det finns fem förutsättningar för att ett 
lärande ska kunna uppstå genom kompetensutveckling. Handlingsutrymme, 
interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, en organisationskultur som stödjer lärande och 
förändring, samt att individen själv har ett engagemang och lust att lära. Det sistnämnda är 
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en av de fem förutsättningarna som krävs för att ett lärande ska kunna uppstå i 
kompetensutvecklingssammanhang. Här visar resultatet att säljarna inte enbart skapar 
motivationen själva, utan företaget kan också bidra med faktorer som kan höja motivationen 
och lusten att lära hos individerna.	  

Prestationsmätningarna ger ett underlag till återkopplingen som sker med varje individ, i 
vecko- eller månadsmöten. Återkopplingen kan ske individuellt eller i grupp. Feedbacken ges 
i huvudsak av ledaren men även från kollegor. Genom återkopplingen kan säljarna skapa en 
medvetenhet om sin kunskap och sina handlingar med hjälp av kollegor eller ledare. Vi kan 
se tydliga paralleller mellan Vygotskij's (Bråten, 1998) syn på den "närmaste 
utvecklingszonen" och vårt resultat. Säljarna kan, genom feedback, få med hjälp av en ledare 
eller kollega att utvecklas i större utsträckning än vad säljaren kunnat göra själv. På så vis 
växer också ett sociokulturellt lärande fram ur prestationsmätningarna, genom att lärandet 
varandra och av att utvecklas och att ta in andras perspektiv. Det kan vi också se via den 
öppna statistiken som vissa ledare väljer att visa. Då har säljarna möjligheten att lära av 
varandra, genom att se vilken kollega som är mest kompetent inom ett visst kunskapsområde. 
Genom återkopplingen och den öppna statistiken, ser säljarna konsekvenserna av sitt eget 
handlande och det skapar en medvetenhet hos medarbetarna vad man kan utveckla och bli 
bättre på. 	  

5.3.5 Golvstöd	  
Golvstödet fungerar också som ett verktyg i utvecklingen av arbetet. När säljarna väl kommer 
ut i arbetet efter introduktionsutbildningen kan det vara svårt att applicera den teoretiska 
kunskapen från utbildningen till det praktiska arbetet. Att komma ihåg kunskapen som 
säljarna tillägnade sig från utbildningarna kan vara ett problem, eftersom det är så stor mängd 
att lära sig. Ett golvstöd kan då hjälpa till och även ett hjälpteam kan bistå med stöd, 
Informant 2 och 3 säger:	  

”Det är ju så OTROLIGT mycket att lära sig. I början är det ju problem för man 
glömmer ju fort. Då är det bra med golvstöd som kan hjälpa mig..." (Inf. 2)	  

"Om det är special ärenden så får man ta hjälp av second-line, som är vårt 
hjälpteam kan man säga. Som har lite mer kompetens och mandat - hjälpen har ju 

alltid funnits där. Sen har jag alltid kunnat fråga min KC eller chef om ett möte 
för att gå igenom det jag tycker varit svårt för att kunna gå igenom det." (Inf. 3)	  

Resultatet visar att det är mycket kunskap att ta in och omvandla i praktisk kunskap. Där 
kommer golvstödet in som ett bra instrument för fortsatt utveckling. Informanterna menar att 
det finns många olika typer av golvstöd och kunskapskanaler på arbetsplatsen. Informant 3 
säger att hon kan ta hjälp av "second-line", som är säljarnas hjälpteam. "Second-line" sitter 
internt på företaget och man kan ringa till dem om man har ett kundproblem som inte går att 
lösa på egen hand. Golvstödet fungerar också i form av en kompetenscoach (KC) som finns 
tillgänglig i varje säljteam. Genom empirin framkommer det att informanterna lär sig av 
varandra i det dagliga arbetet. Säljarna frågar varandra om hjälp, den hjälpen kan ske genom 
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kontakt med en bordsgranne till konversationer med kollegor i andra städer i form av 
chattprogrammet Lync2.	  

"Tjaa, alltså, jag började ju här när det bara var ett mobilteam alltså bara mobilt 
och det funkade ju jättebra, vi hade golvstöd, så när man var ny så var det ju folk 
som var utsatta varenda dag för att hjälpa bara oss, och så. Så att sen så har vi 

som en liten chattgrej. Så att där hade man en grupp man kunde fråga snabbt om 
olika problem [...] man får ju nästan, om man tänker, utbildningen som en 

pyramid, då får man nästan bara botten och mittendelen, den översta toppen. Det 
är ju väldigt få som ringer in angående toppen så den går man inte riktigt igenom, 

den får man lära sig för hand." (Inf. 6)	  

Utifrån ovanstående citat framkommer det tydligt att informanten kan ta hjälp av olika 
kunskapskanaler för att få hjälp. Det kan vara kollegor som har mer kunskap inom det 
området informanten själv har problem med. Just att fråga mer erfarna kollegor, ibland KC’n 
om hjälp och råd, är något som framkommer att alla informanter använder sig av. KC’ns 
uppgift är att hålla sig ajour inom all ny information, uppdatera nya rutiner inom arbetet och 
att jobba med förbättringsarbete. På så vis har säljarna någon att rådfråga vid kunskapsluckor 
eller när problem uppstår. KC'n är oftast säljare i grunden som därefter utvecklat sin tjänst 
genom att tillföra sidouppgifter till sin befintliga tjänst. Det leder till en utveckling av teamen, 
då det är flera säljare som strävar efter vidareutveckling eller utmaningar och för att bli 
kompetenscoach. Många säljare önskar även att utveckla sin befintliga tjänst i formen av att 
bli en "sidekick" till KC'n, för att hjälpa KC'n under utbildningar. 	  

"Ja, det finns ju mycket annat man vill göra än att sitta i telefon... hehe... Det är ju 
vissa samtal som inte är utvecklande alls som kommer och går hela tiden. Vi 

jobbar ju en del med förbättringsarbete på teamet. Så det vore ju kul att jobba 
vidare med. Att förbättra vårt arbete i systemet eller förbättringar av produkter 
eller rutiner som gäller oss eller direkt till kund. Det är ju det som vore väldigt 

utvecklande..." (Inf. 1)	  

Informant 1 säger att vissa kundsamtal inte alltid är givande och utvecklande. Informanten 
önskar därför att göra arbetet mer utvecklande och lärorikt genom att få sidouppgifter, att 
arbeta med andra saker vid sidan och av att sitta i kundsamtal. Sidouppgifterna kan innefatta 
allt från förbättringsarbete i systemen till förbättringar av produkter. Det kan också vara att 
utforma enklare och bättre rutiner för säljarna eller direkt till kunden. Många informanter 
menar att det är på ett sådant sätt de är intresserade att utveckla sin tjänst. Men för 
vidareutveckla sin säljartjänst måste det finnas en motivation och vilja att utvecklas och lära 
hos individen.	  

"Så om man VILL det, så finns det alltid saker att göra och att det blir mer 
utmanande. Där ligger ju det ju också att man måste visa intresse vad man vill 

göra. Vissa vill ju och vissa vill ju verkligen inte..." (Inf. 1)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Lync är ett kommunikationsverktyg som låter arbetarna arbeta och kommunicera via datorn oavsett var de 
befinner sig.	  
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Med hjälp av golvstöd och kollegor, så har säljarna möjlighet att växelvis hjälpa varandra 
inom kunskapsområden, där de själv har en brist alternativt mer kunskap. Har säljaren viljan 
och motivationen kan de utveckla sin säljtjänst genom att bli tilldelade sidouppgifter av 
ledaren.	  

5.3.6 Analys av golvstöd	  
Resultatet från golvstödet pekar på att individerna utvecklar sina kunskaper med hjälp av 
kompetenscoacherna och kollegorna. Resultatet av studiens empiri indikerar på att utbytet av 
kunskap mellan medarbetarna skapar goda förutsättningar för lärande. Säljarna samspelar 
med varandra på så sätt att de frågar bordsgrannen om hjälp, de kan ringa till kollegor på 
andra avdelningar men de kan också chatta med varandra via "Lync". Då hjälper de varandra 
att utveckla nya, eller fördjupa befintliga kunskaper. Alla arbetslag har också en 
kompetenscoach de kan få hjälp av när det uppstår problem eller kunskapsluckor. Att lärande 
uppkommer mellan individer i sociala sammanhang kan styrkas utifrån Säljös (2000) teorier 
om det sociokulturella lärandet, att individer ständigt byter kunskaper, information och 
färdigheter med varandra. Att säljarna lär och utvecklar sig av varandra är det inget tvivel 
om. Vi kan vidare se resultatet utifrån Vygotskijs (Bråten, 1998) teori om den närmaste 
utvecklingszonen. Säljarna kan med hjälp av mer kompetenta medarbetare samarbeta för att 
klara av ett kunskapsproblem. Att ta hjälp av mer kompetenta kollegor gör att säljarna klarar 
av att prestera bättre än vad de kunnat göra på egen hand. Att de kan fråga varandra om hjälp 
i olika kunskapsproblem skapar ett öppet klimat på arbetsplatsen, där det ständigt sker en 
dialog mellan kollegor med olika kvalifikationsnivåer. 	  

Säljarna pekar på att alla samtal är långt ifrån är givande och utvecklande eftersom många 
samtal är likartade och svaren blir då rutinmässiga. Resultatet kan förstås genom Ellström 
(1996) som säger att de lägsta nivåerna av handlingar är de rutin- eller regelmässiga 
handlingarna. De rutinmässiga handlingarna är under medveten kontroll som är utmärkande 
för säljarnas motoriska arbetsuppgifter. Säljarnas regelmässiga handlingar uppkommer i 
arbetet som är präglat av rutiner för alla handlingar. Då krävs det att säljaren har förmågan att 
avgöra vilken rutin som finns i varje samtal. Säljarna menar att det finns mycket annat man 
vill göra än att sitta i telefon. Genom att försöka tillföra sidouppgifter till det befintliga 
reproduktiva arbetet, menar många säljare att det är utvecklande och något man önskar mer i 
arbetet. Vi kan förstå resultatet utifrån Ellström (1996) som menar för att främja lärandet bör 
verksamheten se över de anställdas handlingsutrymme. En konsekvens av reproduktiva 
arbetsuppgifter är att det utvecklingsinriktade lärandet till stor del försvinner (ibid.). Genom 
att tillföra sidouppgifter som inte är av samma reproduktiva form som säljarnas nuvarande 
arbetsuppgifter, så kan säljarnas handlingsutrymme breddas. Handlingsutrymmet kan breddas 
genom att applicera mer varierande arbetsuppgifter i vardagen och därmed kan säljarna 
uppleva större frihet i arbetet. Det är mycket möjligt att sidouppgifterna är ett medvetet val av 
verksamheten för att skapa nya former för lärande och utveckling.	  

Vi ser en koppling i resultatet till de rutinmässiga handlingarna säljarna får utföra genom 
Ellström (2002). De rutinmässiga handlingarna skapar ett anpassningsinriktat lärande på 
arbetsplatsen. Ellström säger att det anpassningsinriktade lärandet hjälper till i att skapa en 
trygg och stabil miljö i verksamheten. När verksamheten främjar det anpassningsbara 
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lärandet ger det också individen en trygghet och stabilitet i att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Genom att företaget försöker skapa en trygg och stabil miljö för individen 
finns det en möjlighet att individens motivation att utöka kompetensen ökar. Vi kan dra 
paralleller i resultatet med Nilsson et al. (2011), som säger att om verksamheten försöker 
bidra med en stabil och trygg miljö kan motivationen öka hos de anställda. Med en trygg 
miljö kan motivationen och viljan hos de anställda tillta, därmed skapas potential för lärande 
hos säljarna. 	  

5.4 Sammanfattande resultat och analys av de icke- formella 
utbildningsaktiviteterna 
I de icke-formella utbildningsaktiviteterna har vi presenterat dialogstrategiprojektet och 
prestationsmätningarna samt golvstödet som verksamheten använder sig av. Dessa tre teman 
innehåller aktiviteter i form av utbildningsmoment, dock till en lägre nivå än inom de 
formella utbildningsaktiviteterna. Dialogstrategin bygger på att säljarna ska få en givande 
dialog med sina kunder. Syftet är att skapa långsiktigare relationer som ska öka försäljningen 
och kundnöjdheten i verksamheten. Samtalen som spelas in under dialogstrategin används för 
att utveckla säljarnas dialoger. Analysen visar att återkopplingen säljarna får från 
medlyssningarna leder till en utveckling av säljarnas färdigheter, genom att de blir 
uppmärksammade utifrån sina egna handlingar. Genom att säljarna får lyssna på sina samtal 
med en ledare bidrar det till att de lär mer än vad de hade gjort på egen hand, dock lär 
säljarna i detta fall av sig själva också då de analyserar och utvecklar sina dialoger utifrån 
egna samtal. Detta blir en avstickare inom den närmaste utvecklingszonen. Resultatet visar att 
dialogstrategiutbildningen bidrar till att skapa en motivation och vilja att utvecklas hos 
säljarna. Viljan och motivationen är en förutsättning för att lärande ska uppkomma, och för 
att säljarna ska vilja delta aktivt i läraktiviteter. I resultatet framkommer det att säljarna är till 
största del engagerade i läraktiviteterna som företaget bistår med, vilket leder till att 
läraktiviteterna i företaget blir givande.	  

Prestationsmätningar visar till hur företaget för statistik på säljarna. Statistiken grundar sig på 
hur mycket de anställda faktiskt säljer, och statistiken visar också hur god kundvård säljarna 
visar i telefonsamtalen. Statistiken används sedan för att se om man kan utveckla säljarnas 
kompetens inom ett område, där de för tillfället brister kunskapsmässigt. Analysen av 
prestationsmätningarna visar, som dialogstrategiutbildningen, att säljarna utvecklas och lär 
genom att de uppmärksammas på sina egna handlingar. Prestationsmätningarna belyser även 
vilka kompetensluckor som finns, vilket leder till att företaget kan utforma en 
kompetensutveckling. Analysen visar även att säljarna utvecklas av varandra och genom att 
byta kunskaper, färdigheter och information skapas ett sociokulturellt lärande. Lärandet 
uppkommer i en anpassningsinriktad form, då företaget minimerar kunskapsluckor och 
försöker göra verksamheten mer effektiv och med mindre felvariation. Det finns inget 
utrymme för misslyckanden, analytiskt tänkande eller ett större handlingsutrymme som det 
utvecklingsinriktade lärandet utgår ifrån. Resultatet visar att även prestationsmätningarna 
leder till en ökad motivation för lärande hos säljarna.	  

I golvstödet presenteras resultatet kring utbytet och utökandet av kunskaper som 
medarbetarna får genom varandra. Säljarna samspelar med varandra genom olika 
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kunskapskanaler när kunskapsluckor eller andra problem uppstår. Det kan vara att samtala 
med kollegor på andra avdelningar, prata med en bordsgranne eller ta hjälp av en 
kompetenscoach. Kanalerna bidrar till en större kunskapsutveckling hos säljarna, än den 
kunskap de hade kunnat utveckla själva. Genom att tillföra sidouppgifter till befintliga 
arbetsuppgifter, bidrar det till att säljarna kan uppfatta friheten i arbetsuppgifterna som större 
och handlingsutrymmet kan således anses som större. Lärandet inom golvstödet är till stor del 
i en anpassningsinriktad form, som vidare resulterar i en trygg och stabil miljö för 
individerna. I analysen kan vi se tendenser som pekar på att den trygga miljön främjar 
motivationen och viljan att utvecklas hos säljarna. När företaget tillämpar ett 
anpassningsinriktat lärande kan det leda till att motivationen och viljan växer hos säljarna, 
utifrån den stabila och trygga miljön företaget ämnar skapa.	  

5.5 Informella lärandet i det dagliga arbetet	  
I det tredje kapitlet av studiens resultat och analys, presenteras det empiriska materialet som 
innehåller ett informellt lärande i det dagliga arbetet, hos säljarna. Nilsson et al. (2011)  säger 
att det informella lärandet i det dagliga arbetet innefattas av de åtgärder som utförs för att 
främja medarbetarnas informella lärande. Det kan ske genom förändring av arbetsuppgifter, 
öka rörligheten hos de anställda samt utveckla det självstyrda lärandet i samband med 
arbetsuppgifterna, det vill säga dialoger mellan kollegor, arbetsrotation och arbetsutveckling 
(ibid.). Det informella lärandet i det dagliga arbetet, omfattas i den här studien av tre under 
teman. Undertemat Arbetssätt, går igenom säljarnas dagliga arbetssysslor och visar på hur 
strikt arbetet är för medarbetarna. Arbetstempot syftar till att belysa hur statistiken i 
kombination av ett högt arbetstempo skapar en stress hos säljarna. Stress i form av något 
positivt och där resultatet blir positivt av ett högt arbetstempo.	  

5.5.1 Arbetssätt	  
Arbetsdagarna är uppdelade i olika skift för säljarna. Oavsett vilket skift de har, börjar 
arbetsdagen med 10-20 minuter uppdatering, säger flera informanter. Tiden är avsedd för att 
starta upp kundsystemen och läsa in sig på eventuella nya kampanjer. De kontrollerar också 
om det finns driftstörningar i landet och på så sätt är de väl förberedda när kunderna ringer in 
till kundtjänsten. Utöver telefontid har säljarna två kaffe- raster på 15 minuter vardera och en 
lunch. Flera informanter säger att schemat är väldigt planerat, och en informant säger att det 
är styrt. Han säger att det kan bero på statistiken som gör att det är så styrt, företaget ser när 
säljarna bör vara inloggade och sälja.	  

"Det är ju väldigt styrt på schemat. I och med att de har statistik på när vi bör 
vara inloggade, det är väldigt styrt när vi ska ha raster och lunch och så. Man 

börjar 10-15 mins innan man börjar och startar upp datorn, sen börjar man direkt 
ut i telefonen." (Inf. 1) 	  

"Jag kommer hit och tar en kopp kaffe och sätter mig i svaret och börjar arbeta 
direkt egentligen. Raster har vi två gånger om dagen, 15 minuter före lunch och 

15 minuter efter lunch. Så allt är ju schemabaserat." (Inf. 3)	  

Resultatet visar att säljarnas arbetsuppgifter är schemalagda utifrån varje minut under 
arbetspasset. Som en informant menar är det ett strikt schema som ger nästintill inget 
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utrymme att komma sent. Som informant 1 säger i ovanstående citat så för företaget statistik 
när säljaren bör vara inloggad, därför är det viktigt att hålla sig strikt till schemat. Många 
kundärenden ser liknande ut, vilket en informant säger leder till att han känner av redan efter 
en mening vad kunden har för ärende. Det säger också informant 4, som alltid har en aning 
om vad kunderna är ute efter. Informant 3 säger att arbetsuppgifterna går per automatik, och 
informant 4 säger att kunskapen "sitter i ryggen". Att arbetsuppgifterna går på automatik och 
rutin, är något som framkommer i flera intervjuer.	  

"Eftersom man har så många ärenden som är likadana så känner man redan efter 
en mening att man förstår vad kunden vill." (Inf. 1)	  

"Som jag känner nu så sitter ju kunskapen i ryggen. Man har ju alltid ett "humm" 
vad kunden vill." (Inf. 4)	  

Det känns som allt går på automatik just nu. Att man gör två saker samtidigt"  
(Inf. 3)	  

Som informanterna ovan säger liknar många kundsamtal varandra, vilket leder till att 
liknande lösningar ofta kan appliceras. Merparten av informanterna anser att 
arbetsuppgifterna går per automatik och att kunskapen sitter i ryggmärgen. Rutiner och 
schemaläggningar genererar förutbestämda lösningar, sällan uttrycker vissa informanter att de 
tar möjligheten att testa nya lösningar av kundproblem då det finns lite utrymme både tids- 
och rutinmässigt för det.	  

5.5.2 Analys av arbetssätt	  
Resultatet visar att säljarnas arbetsuppgifter är mycket styrda. Arbetsdagen utgår från ett 
specifikt schema, som säljarna måste följa under hela arbetspasset. Schemat är strikt utformat 
med lite utrymme för att ta en extra paus eller komma tillbaka sent från lunchen. Arbetssättet 
är väldigt styrt för att verksamheten ska vara effektiv. När effektiviteten ökar, krävs det också 
snabbare handlingar av säljarna. Arbetsuppgifterna blir på så vis motoriska för att säljarna ska 
kunna utföra handlingarna snabbt. Vi kan förstå resultatet utifrån Ellström (1996), som menar 
att handlingar är automatiserade i ett rutinbaserat arbete. Där de regelmässiga handlingarna 
visar sig i säljarnas arbetssätt, styrs arbetet med rutiner för alla handlingar. Då krävs det att 
säljaren har förmågan att avgöra vilken rutin som ska användas i varje samtal. Ellström 
(1996) säger att i grunden är analytiska tankeverksamheter kostsamma i både tid och 
ansträngning för både individen och verksamheten. Resultatet visar att säljarnas arbetssätt är 
utformat på ett rutinbaserat sätt, och det låga handlingsutrymmet i arbetssättet minimerar 
tankeverksamheterna. Det kan vara en följd av att företaget strävar efter en tidseffektiv 
verksamhet. Vi kan förstå de låga nivåerna av handlingsutrymme i arbetet från Ellström 
(1996), där det låga handlingsutrymmet leder till att arbetet blir av reproduktivt art. Endast ett 
anpassningsbaserat lärande uppkommer då arbetsuppgifterna inte främjar kreativt tänkande 
och analyserande, utan ska främja effektiviteten hos säljarna och se till att problem blir lösta 
snabbt och på rätt sätt. Ellström (2002) säger att ett effektivt arbete inte nödvändigtvis 
behöver betyda att företaget ska nå produktionsmålen, utan det innebär även att ett lärande 
och att kunskap, kompetens och andra mänskliga resurser bör utvecklas. Kompetens- och 
kunskapsutveckling samt lärande främjar individens, så väl som verksamhetens utveckling. 
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Vi kan förstå resultatet utifrån Nilsson et al. (2011) som menar att handlingsutrymmet är en 
förutsättning för att kompetensutveckling ska kunna ske. Om verksamheten ger mer 
handlingsutrymme till säljarna, växer också potentialen för lärande inom företaget.	  

Vi kan vidare se att arbetssättet främjar ett anpassningsinriktat lärande, då företaget genom 
arbetssättet effektiviserar verksamheten för minska felvariation. Resultatet visar att 
arbetssättet är baserat på regelmässiga handlingar, vilket i sin tur minimerar det kreativa 
tänkandet, eftersom arbetet går på rutin. Vi kan därmed se paralleller med Ellström (2002) 
som säger att för att klara av de vanemässiga och rutinbaserade handlingarna krävs ett 
anpassningsinriktat lärande, det skapar också en stabil och trygg miljö och frigör mänskliga 
resurser så att de kan användas till annat. Ellström (2002) framhåller också att för att det 
utvecklingsbaserade lärandet ska förekomma krävs det att företaget främjar individernas 
förmåga att kritiskt analysera och praktiskt pröva olika typer av handlingsalternativ. 
Resultatet visar att arbetssättet inte främjar ett stort handlingsutrymme, och att ett 
anpassningsbart lärande finns till störst del i arbetssättet. Det lilla handlingsutrymmet 
hämmar det analytiska tänkandet och tillåter inte individen att misslyckas, på så vis främjas 
inte det utvecklingsinriktade lärandet. De rutinbaserade och automatiserade arbetsuppgifterna 
leder alltså till ett lågt handlingsutrymme då verksamheten eftersträvar effektivitet. Det leder 
i sin tur till att det inte finns tid och handlingsutrymme nog för att någon större 
kompetensutveckling ska kunna ske. Det kan vi se kopplingar med Ellström (2002) som säger 
att en förutsättning för att kompetensutveckling ska kunna ske är att det finns ett 
handlingsutrymme, ju större handlingsutrymmet är desto större är potentialen för lärande. Vi 
kan förstå studiens resultat, innefattandes arbetssätt, som att det finns ett litet 
handlingsutrymme för säljarna och att arbetssättet främjar till största del ett anpassningsbart 
lärande. Det finns en utvecklingsmöjlighet för både individen och företaget, genom att utöka 
säljarnas handlingsutrymme och främja ett utvecklingsbaserat lärande, på så sätt kan 
individen och företaget lära och utvecklas.	  

5.5.3 Arbetstempo	  
Ett tema som återkommer i empirin är att många informanter menar att 
prestationsmätningarna genererar stress inom arbetet. Ledarna säger att för att nå de uppsatta 
försäljningsmålen är arbetstempot i verksamheten väldigt högt. Tempot styrs återigen av det 
punktliga schemat som säljarna har att förfoga över. Enligt flera informanter räknar företaget 
med att varje säljare bör ta emot cirka 40- 60 kundsamtal under ett arbetspass. Alla 
informanter säger att målen är stressande moment i arbetet men alla ser inte stressen som 
enbart något negativt. 	  

“Det kan ju vara stressande att alltid jobba utifrån mål och statistik, men stress 
kan ju vara positivt. Lite stress måste det vara för att det ska vara utvecklande.” 

(Inf. 3)	  

Informant 3 anser att alltid jobba utifrån statistik kan vara stressande, men i dennes fall är 
stressen som statistiken medför något positivt. Ett lagom stresspåslag ger en utveckling. Även 
informant 2 säger att stressen kan bli positiv, men ibland också negativ. Men när den är 
negativ kan den också vändas med hjälp av ledaren. 	  
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"Det finns ju positiv och negativ stress. Det kan ju vara jävligt negativt, men har 
man rätt verktyg av rätt ledare så kan det bara bli bra anser jag. Jag anser att jag 
har fått rätt verktyg när jag har haft det svårt med statistiken. Så fort jag har fått 
rätt hjälp har jag kunnat vända en negativ trend, något jag inte alltid fick på min 

förra arbetsplats." (Inf. 2)	  

Resultatet från båda informanterna visar att med hjälp och rätt verktyg kan stressen och det 
höga arbetstempot vändas till något positivt. Verktygen, menar informanten, skulle kunna 
vara att lyssna på sina egna kundsamtal, få kontinuerlig återkoppling och ha en god relation 
med ledaren. Ett verktyg kan också vara att ha bra utformade mål som är säljinriktade eller 
prestationsinriktade. På så sätt har säljarna ett konkret mål att sträva efter. Flera informanter 
säger att statistiken ger just konkreta mål, som motiverar dem att prestera bättre och sträva 
efter att utvecklas. Så länge det är ett lagom stresspåslag med konkreta och välformulerade 
mål, har säljarna redskap för att hantera toppar och dalar i kundvolymerna, och med hjälp av 
verktygen ha ett effektivt kundsamtal. Även fast arbetstiden är mycket schemalagd, säger en 
informant att det finns tid att prata med kollegor eller ta en kaffe. Möjligheten finns att byta 
idéer mellan kollegor, när det är få kunder som ringer in.	  

"Även fast det är mycket schemalagda tider så kan man ju prata med kollegor och 
ta en kaffe och så. Det är ju ment att man ska sitta och jobba hela tiden, men det 
finns utrymme att bolla lite idéer med bordsgrannen ofta mellan samtalen om det 

ringer lite" (Inf. 2) 	  

Informant 2 säger att det finns en möjlighet att byta idéer mellan kollegor under de tillfällen 
då det är få kunder som ringer in och vill ha hjälp. Många informanter säger att det finns 
utrymme att fråga en kollega om hjälp, när ett kundsamtal inte går att lösas på egen hand. 
Flera säljare säger att genom att ta hjälp av en bordsgranne eller annan kollega kan de få hjälp 
snabbt, när det uppstår problem som inte är så komplicerade. Utan att ringa "second- line" 
eller fråga en KC. Det finns därmed ett utrymme att integrera med kollegor, även om arbetet 
är schemalagt och arbetstempot högt. 	  

5.5.4 Analys av arbetstempo	  
Resultatet visar att många medarbetare på företaget anser att det är ett högt arbetstempo. Det 
höga arbetstempot säger många säljare leder till ett stressigt arbete. Säljarna menar att ett litet 
stresspåslag måste finnas i arbetet för att det ska bli effektivt. Här menar en informant att med 
hjälp av rätt verktyg kan man vända negativ stress till något positivt. Vi kan förstå resultatet 
utifrån Granbergs (2010) tidigare forskning, att kunskapen är ett redskap eller verktyg för 
aktivt kunnande i en praktik. Lärandet blir då att använda sig av dessa kunskapsverktyg för 
att kunna utöva kunskap i den specifika praktiken. Det innebär att verksamheten måste 
tillhandahålla säljarna rätt verktyg för att kunna vända en negativ trend och för att kunna 
utföra jobbet på ett effektivt sätt. Verksamheten kan inte bara ge hjälpverktygen utan måste 
också anpassa den fysiska miljön där arbetsuppgiften ska utföras för säljarna. Det vi kan 
avläsa från resultatet är vikten av motivation och vilja hos säljarna för att utvecklas under det 
höga arbetstempot. Det visar sig när verksamheten ger säljarna rätt verktyg, så kan inte en 
negativ trend vändas utan säljarens egen vilja. Resultatet kan vi förstå utifrån Ellström 
(2002). För att utöka en medarbetares kompetens så krävs det inte enbart att företaget ger 
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förutsättningar och tid för lärandet, det är viktigt att individen har en inre motivation till att 
vilja lära sig.	  

Resultatet belyser att trots det höga arbetstempot och de schemalagda arbetsuppgifterna, 
upplever vissa informanter att det ändå finns ett utrymme för att ta en kaffe eller "bolla idéer" 
med en kollega mellan kundsamtalen. Flera informanter säger också att de kan ta hjälp av 
varandra när de inte kan lösa ett kundsamtal själva, utan behöver hjälp. På så sätt integrerar 
säljarna med varandra och hjälper varandra när det uppstår kunskapsluckor eller andra 
problem. Därmed kan också ett lärande uppstå. Vi kan relatera resultatet till Säljö (2000) som 
säger att lärande uppstår genom att individer byter kunskaper, färdigheter och information 
med varandra i ett samspel mellan varandra. Lärandet blir således en sociokulturell aktivitet. 
Resultatet indikerar att trots det att företaget strukturerar upp säljarnas schema till stor del i 
detalj och att arbetstempot är högt så främjar ändå företaget ett sociokulturellt lärande mellan 
säljarna i det dagliga arbetet. Det tyder på att företaget ser lärandet som en aktivitet som bör 
integreras i det dagliga arbetet. Resultatet kan vi förstå utifrån Ellström (2002) som säger att 
ett effektivt arbete i dagens organisationer innebär, att man främjar ett lärande och en 
utveckling av kompetens, kunskap och andra mänskliga resurser. På så sätt främjar man 
individen och verksamhetens utveckling. Det innebär, att genom en tolerans från företaget 
gällande interaktion mellan säljarna i de dagliga arbetsuppgifterna, kan detta leda till en 
utveckling hos individen men också hos företaget. Det man då främjar är ett lärande och en 
utveckling av kunskaper samt kompetens. 	  

Vi kan vidare förstå resultatet hur lärandet stöds genom interaktion mellan säljarna utifrån 
Nilsson et al. (2011) teorier, de beskriver hur kompetensutveckling kan leda till ett lärande 
och vilka delar som måste finnas med för att det ska ske. Resultatet visar att företaget främjar 
interaktion mellan säljarna, trots det höga arbetstempot och det intensiva schemat. Nilsson et 
al. (2011) säger att interaktionsutrymmet är en förutsättning som krävs för att det ska leda till 
ett lärande, i utveckling av kompetens. Med interaktionsutrymmen syftar Nilsson et al. bland 
annat till att man har kollegor att fråga om råd och diskutera problem med, att företaget via 
arbetsformerna ger möjligheter att arbeta tillsammans och på så sätt lära av varandra. 
Studiens resultat indikerar att det förekommer ett visst interaktionsutrymme hos säljarna. 
Men att det skulle kunna vara ännu högre. Det kan finnas en möjlighet att 
interaktionsutrymmet hålls tillbaka av det styrda schemat. Vidare kan lärandet, utveckling av 
kompetens och kunskap hämmas.	  

5.6 Sammanfattande resultat och analys av det informella lärandet i det 
dagliga arbetet	  
I det informella lärandet i det dagliga arbetet, har vi redovisat hur säljarna arbetar under ett 
vanligt arbetspass. Arbetssysslorna kan beskrivas som monotona och statiska när säljarna 
måste anpassa varje minut efter schemat. För att verksamheten ska vara effektiv försöker 
också arbetssättet vara så produktivt som det är möjligt. För att arbetet ska vara effektivt så 
krävs det snabba handlingar av säljarna. Snabba handlingar främjas till störst del en miljö av 
motoriska arbetsuppgifter. Arbetssättet indikerar på regelmässiga handlingar, vilket innebär 
ett lågt handlingsutrymme för säljarna. Det minimala handlingsutrymmet minskar potentialen 
för lärandet och det lärande som uppkommer i arbetssättet, är främst ett anpassningsbart. 	  
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I resultatet kan vi också se vad säljarna anser om det höga arbetstempot. Många informanter 
anser att detta i kombination med ansträngande mål upplevs som stressande. Stress är dock 
något informanterna försöker vända till något positivt, vilket de kan göra med rätt verktyg 
från ledningen. Rätt verktyg kan vara i form av kontinuerlig återkoppling från sin närmaste 
ledare, att det ska vara enkelt att få hjälp från golvstödet, som kan bistå vid kunskapsproblem, 
samt att man ska kunna lyssna på sina egna samtal. För att verktygen ska kunna användas i ett 
lärandesyfte krävs också en vilja och en motivations hos de anställda att vilja lära sig. I 
analysen belyses att trots det höga arbetstempot genererar det i ett sociokulturellt lärande, då 
det finns utrymme att integrera med kollegor. På så sätt kan säljarna byta kunskaper och lära 
med hjälp av varandra i ett socialt sammanhang.	  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

43	  

	  

6. Diskussion	  
I följande diskussionsavsnitt presenterar vi studiens resultat som har analyserats i koppling 
till studiens frågeställningar. Vi kommer även föra en diskussion med förslag till vidare 
forskning, för de aspekter vi finner intressanta för framtida forskning. Resultatets olika teman 
flyter i många fall ihop med varandra, då det empiriska är mångtydig och passar under flera 
olika kategorier. Därför har vi i diskussionsavsnittet inte försökt att hålla dessa teman isär, 
utan de presenteras tillsammans.	  

6.1 Diskussion och sammanfattande slutsatser	  
Syftet och ambitionen med studien var att undersöka vad medarbetare i ett callcenter ser för 
förutsättningar, möjligheter samt hinder för lärande inom ett företag. Studiens syfte har 
mynnat ut i två frågeställningar. Den första frågeställningen som är; vilka förutsättning för 
lärande upplever medarbetare inom företaget?	  

Svaret på denna fråga är omfattande då det inte uppstått endast en faktor till vilka 
förutsättningar som medarbetarna upplever för lärandet. Många informanter nämner ändå 
gemensamma nämnare. Flera informanter säger att en förutsättning för lärande har varit 
vikten av en bred grundutbildning. Det framkommer att verksamheten främjar ett 
anpassningsinriktat lärande, som leder till en trygg och stabil arbetsmiljö, med minskad 
felvariation och ökad effektivitet i produktionen. Det finns också flera olika typer av 
läraktiviteter som företaget bidrar med, samt sidouppgifter till säljarnas vanliga 
arbetsuppgifter. De är alla bidragande beståndsdelar som kan leda till lärande. Men det krävs 
en motivation och vilja av individerna att delta aktivt i läraktiviteterna, för att 
förutsättningarna ska leda till ett lärande. Den tidigare forskningen har också till stor del 
beaktat ovanstående beståndsdelar, som förutsättningar för lärande (Baumgarten, 2006; 
Gustavsson, 2007; Jansson, 2004).  	  

Utöver dessa faktorer framkommer att interaktionsutrymme och handlingsutrymme är viktiga 
komponenter för att lärande ska uppstå. För att kunna lära av varandra, visar resultatet, att det 
är betydelsefullt med ett socialt interaktionsutrymme i dagliga arbetsuppgifterna. Nilsson et 
al. (2011) säger att ju större handlingsutrymme som existerar i verksamheten, desto större är 
potentialen för lärandet. I nuläget förekommer handlingsutrymmet i verksamheten på en 
regel- och rutinbaserad nivå, vilket kan vara en utvecklingsmöjlighet. Vidare leder det till 
studiens andra frågeställning; Hur kan lärandet på arbetsplatsen förbättras för säljarna?	  

För att se tillbaka på Nilsson et al.'s (2011) teori om vilka förutsättningar det finns för att 
kompetensutveckling ska leda till lärande är: handlingsutrymme, interaktionsutrymme, 
utbildningsmöjligheter, organisationskultur samt individens lust och engagemang att lära (se 
även sid. 13, 14). Resultatet visar att alla förutsättningar för att en kompetensutveckling ska 
leda till lärande, förekommer mer eller mindre inom verksamheten. För att lärandet på 
arbetsplatsen ska förbättras, kan verksamheten sträva efter att utöka de förutsättningarna som 
förekommer i mindre utsträckning. Handlingsutrymmet kan utvidgas genom att ge säljarna en 
större frihet att lära utav nya erfarenheter, ett stort handlingsutrymme genererar i större 
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potential för lärande. Verksamheten främjar idag handlingsutrymmet genom att tillskriva 
sidouppgifter till säljarnas existerande arbetsuppgifter, men handlingsutrymmet i 
verksamheten kan utökas och på så sätt kan förutsättningarna för lärande expandera. 
Organisationskulturen kan även den utvecklas genom att främja säljarnas möjligheter till 
reflektion och kritisk prövning i det dagliga arbetet, det vill säga främja det 
utvecklingsinriktade lärandet ytterligare, så att det kan fungera i en växelverkan med det 
anpassningsinriktade lärandet. Detta antagande kan dock inte styrkas fullt ut då studien 
saknar ett representativt urval för att göra den här typen av antaganden, utan vi lämnar det 
som ett öppet fält för vidare forskning. 	  

Vi anser att resultatet var överraskande i den utsträckningen att många medarbetare ansåg att 
det fanns många förutsättningar och möjligheter för lärande och utveckling. Med den tidigare 
erfarenheten vi fått erfara från kurslitteraturen som diskuterat branschen i negativa termer, 
ansåg vi att resultatet var positivt överraskande. Uppsatsen har lärt oss att se 
callcenterbranschen ur ett annat perspektiv, att arbetsuppgifter som kan ge uttryck för att vara 
monotona och statiska också kan vara lärande. 	  

De faktorer som vi anser kan förbättra lärandet för säljarna på arbetsplatsen är att, främja ett 
större handlingsutrymme hos säljarna, samt att verksamheten bör se över 
organisationskulturen så att den främjar det utvecklingsinriktade lärandet mer. 

6.2 Bidrag till pedagogiken 
Inom den tidigare forskningen har vi observerat luckor av studier som rör de positiva 
aspekterna av lärande inom callcenterbranschen. Med den här studien anser vi ha påbörjat att 
fylla det befintliga forskningsgapet. Studiens empiri har belyst att det finns förutsättningar, 
möjligheter och hinder för lärande och de beståndsdelar vi uppmärksammat inom respektive 
element har bidragit med en större förståelse inom ämnet. Analysen av empirin belyser även 
att branschen kan expandera lärandet ytterligare genom att främja ett utvecklingsinriktat 
lärande mer i organisationerna och utöka handlingsutrymmet för medarbetarna.	  

6.3 Förslag till fortsatt forskning	  
När vi valde studiens ämne och granskade tidigare forskning i till ämnet relaterade rapporter, 
uppkom det som skrivits om callcenterbranschen i negativa ordalag. I denna studie har vi haft 
som ambition att finna det positiva lärande aspekterna i branschen, genom att försöka finna 
förutsättningar, möjligheter och hinder för lärande i ett callcenterföretag.	  

Som tidigare omnämnt har branschen diskuteras i negativa ordalag. Jansson (2004) säger att 
callcenterbranschens kommunikations- och informationskanaler, det vill säga företagets 
prestationsmätningar, hämmar lärandet. Jansson säger då att prestationsmätningarna används 
i övervakningssyfte, istället för utbildningssyfte. Vidare kan vi se det som en intressant 
aspekt att vidare undersöka hur prestationsmätningar kan utvecklas till något positivt, och få 
en djupare förståelse om hur övervakning kan resultera i en utvecklingsmöjlighet för 
branschen. En annan forskningsansats kan vara att se hur branschen förhåller sig till det 
ansvar som följer med att det är många unga medarbetare. För många unga är den första 
kontakten med arbetslivet som de får erfara (Funseth & Åberg, 2009), hur kan då branschen 
förvalta det ansvaret på bästa tänkbara sätt?	  
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8. Bilagor	  
	  
Intervjuguide för säljare	  	  
Presentation av oss och studien	  

Varför vi är här.	  

Vi berättar om studiens syfte. 	  

Etiska riktningslinjer.	  

Bakgrund	  

Berätta om hur du fick jobbet på företaget?	  

Hur länge har du arbetat i detta företag? Inom callcenterbranschen?	  

Arbete	  

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter en vanlig dag?	  

Hur fick du lära dig arbetsuppgifterna?	  

Kan du beskriva miljön och den fysiska utformningen?	  

Kompetens	  

Kan du beskriva hur du har utvecklats sen du började på företaget?	  

Vad krävs för att kunna göra ditt arbete?	  

Kan vem som helst utföra dina arbetsuppgifter?	  

Tycker du att all din kunskap används i arbetet? 	  

Får ni återkoppling kontinuerligt? Vilka möjligheter ser du i detta? Vilka nackdelar ser du i 
detta?	  

Vilka problem kan du stöta på i ditt jobb? hur menar du? Vanligt med kunskapsproblem? 	  

Hur kan det bli mer utmanande?	  

Lärandet på arbetsplatsen	  

Hur lång tid tog det för dig att komma in i arbetet? Hur tror du dina arbetsuppgifter kommer 
att utvecklas? 	  

Som vi har förstått det är det så att alla era samtal registreras, vad ser du för potential med 
det?	  

På vilket sätt utvecklas du av dina arbetsuppgifter?  Hur skulle saker kunna bli mer 
utvecklande? 	  
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Stress	  

Kan du beskriva arbetstempot?	  

Finns det några arbetsuppgifter som gör dig speciellt stressad?	  

Om ja: Hur tycker du arbetsplatsen gör för att minska stressen?	  
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Intervjuguide för ledare	  
Presentation av oss och studien	  

Varför vi är här.	  

Vi berättar om studiens syfte. 	  

Etiska riktningslinjer.	  

Bakgrund	  

Berätta om hur du fick jobbet på företaget?	  

Hur länge har du arbetat i detta företag? Inom callcenterbranschen?	  

Arbete	  

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som ledare?	  

Hur fick du lära dig arbetsuppgifterna?	  

Kan du beskriva miljön och den fysiska utformningen?	  

Kompetens	  

Kan du beskriva hur du tycker dina anställda har utvecklats från de olika 
utbildningstillfällena?	  

Vad krävs för att kunna göra dina anställdas arbete? Krävs det en viss typ av personlighet för 
att utföra arbetsuppgifterna?	  

Är utbildningen bra nog för att klara av det vardagliga arbetet?	  

Hur ger du återkoppling? Vilka möjligheter ser du i detta? Vilka nackdelar ser du i detta?	  

Vilka problem kan du stöta på i ditt jobb? Vem vänder du dig till? 	  

Hur kan du göra arbetet mer utmanande för dina anställda? 	  

Lärandet på arbetsplatsen	  

Hur lång tid tar det ungefär för en arbetare att komma in i arbetet? Hur tror du 
arbetsuppgifterna kan utvecklas för att vara mer givande för de anställda?	  

Som vi har förstått det har du möjligheten att registrera alla samtal, vad ser du för potential 
med det? Samt vad tycker dina arbetare om detta?	  

På vilket sätt utvecklas arbetarna av de vardagliga arbetsuppgifterna?  Hur skulle saker kunna 
bli mer utvecklande? 	  

Stress	  

Kan du beskriva arbetstempot?	  
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Finns det några arbetsuppgifter som gör de anställda speciellt stressad?	  

Om ja: Vad gör du och arbetsplatsen för att minska stressen?	  

	  

	  


