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Förord

I detta förord vill jag tacka de personer som låtit sig intervjuas av mig och som delat med 
sig av både fakta och reflektioner med utgångspunkt i respektive företag. Jag vill också 
tacka för Er ”inbjudan” vilken för mig innebar en möjlighet att vid behov återkomma 
med fler frågor. Detta är oerhört betydelsefullt när ett relativt nytt område, vilket i detta 
fall representeras av callcenterbranschen, skall studeras. Så tack för att ni tog er tid och 
för den information ni gav mig under dessa intervjutillfällen! 

Slutligen hoppas jag att denna rapport skall erbjuda Er och andra läsare en intressant och 
givande läsning kring förutsättningarna för lärande och utveckling vid callcenters. 

Luleå i november 2005-11-20 
Anna Jansson 





SAMMANFATTNING

Denna rapport skrivs som första delrapport i forskningsprojektet ”Modell för hållbar 
kompetensutveckling i callcenters” som finansieras av Vinnovas FoU-program för 
Kunskapsbildning organisering. Projektets syfte är att hitta och pröva former för 
kompetensutveckling, lärande och organisationsutveckling vid callcenter-företag. En 
viktig frågeställning är hur dessa företag kan utvecklas för mer långsiktigt hållbara 
arbetsförhållanden, både ur individens och ur organisationens perspektiv. Rapportens 
syfte är att kartlägga och beskriva arbets- och lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten. 
Kartläggningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer med platschef vid nio 
företag i Norrbotten. Intervjuerna formulerades utifrån följande teman; företagsfakta, 
organisation, arbetsmiljö och lärandemiljö. En viktig frågeställning och utgångspunkt 
inför kommande studier är att diskutera och analysera vilka förutsättningar som finns för 
lärande och kompetensutveckling i dessa företag. Med anledning av detta är det främst 
lärandemiljön som fokuseras och diskuteras i rapporten. Denna redovisar även mer 
allmänna fakta rörande de medverkande företagen såsom deras storlek, 
arbetsorganisation, arbetsuppgifter, personalfakta, fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
samt kompetensutveckling.  

Rapporten inleds med en beskrivning av den så kallade service- och tjänstesektorns 
framväxt och innehåll samt mer specifikt kring callcenterbranschen och dess innehåll. 
Bland annat redogörs för en definition av calllcenterbegreppet. Därefter presenteras en 
teoretisk referensram där lärande diskuteras som ett centralt tema i den moderna 
organisationsteorin, exempelvis beskrivs olika motiv bakom strävan mot ökad 
kompetensutveckling och lärande. Vidare diskuteras begreppen lärande organisation och 
lärande i arbete samt olika villkor för ett organisatoriskt lärande. Efter detta presenteras 
de företag som ingått i kartläggningen vilket inleds med en övergripande beskrivning av 
företagen vilket sedan följs av en mer utförlig beskrivning utifrån följande teman; 
arbetsorganisation, kontroll och mätning av de anställdas prestationer, medlyssning, 
bonussystem, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kompetensutveckling, information och 
kommunikation samt kompetens- och anställningskrav. Utifrån den teoretiska 
referensramen och det material som intervjuerna resulterat i diskuteras sedan den arbets- 
och lärandemiljö som präglar callcenter-företagen samt de förutsättningar för lärande som 
präglar företagen. 

Under intervjuerna framkommer en relativt samlad bild gällande den fysiska arbetsmiljön 
vilken beskrivs som modern och utformad med medvetenhet. Beskrivningen av den 
psykosociala arbetsmiljön är mer komplex. Här lyfts ett antal problemområden fram 
såsom exempelvis få möjligheter till variation och delaktighet. Under intervjuerna 
framträder dock en slags ”insikt” gällande vikten av den psykosociala arbetsmiljön. När 
det gäller lärandemiljön vid företagen domineras denna av en produktionens logik och ett 
i huvudsak anpassningsinriktat lärande. Uttryck för detta är bland annat att den pågående 
kompetensutvecklingen utgår från konkreta arbetsuppgifter och främst strävar efter att 
korrigera eventuella kunskapsluckor med målet att uppnå en effektiv och säker 
produktion. Även de informations- och kommunikationskanaler som präglar företagen 
kan utgöra hinder för lärande och organisationsutveckling. Dessutom kan de kontroll- och 
mätningssystem som tillämpas, samt brister i den psykosociala arbetsmiljön såsom få 
möjligheter till variation och delaktighet, lyftas fram som begränsande faktorer för ett 
mer utvecklingsinriktat lärande. Det framkommer samtidigt aspekter som pekar på både 
ett behov av och förutsättningar för ett mer utvecklingsinriktat lärande. Exempelvis 



betonas arbetsuppgifterna vara komplexa och närheten till arbetskamrater som viktig för 
utförandet av dessa. I rapporten beskrivs hur en slags ”växling” mellan ett 
anpassningsinriktat- och ett utvecklingsinriktat lärande kan ses som ett realistiskt första 
steg i en strävan att utveckla företagen/organisationerna och det lärande som pågår i 
dessa.
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Idag beskrivs arbetsmarknaden och den ekonomiska aktiviteten genomgå en generell 
förändring, nämligen ett skifte från i stort sett endast varuproduktion till en allt större 
service- och tjänstesektor.1 Ett intressant resonemang som behandlar den 
industrialiserade världens steg ut ur industrisamhället och in i tjänstesamhället förs av 
Giertz som redovisar att nästan fyra av fem svenskar producerar någon form av 
tjänster2. Serviceproduktionen definieras som en mycket expansiv del av arbetslivet 
innehållande verksamheter av mycket skiftande karaktär och med helt olika krav på 
kompetens samt organisations- och ledningsprinciper En del i denna utveckling, 
tillika förändring, är framväxten av callcenters. Enligt IT-kommissionens rapport 
”Från callcenter till kontaktcenter – trender, möjligheter och problem”3 kan
branschen liknas vid en ny slags industristruktur där de varor som produceras består 
av tjänster istället för traditionella industriprodukter. 

Callcenter verksamheten utgör en av de snabbast växande delarna av servicesektorn i 
Europa4 och trots att branschen inte vuxit lika snabbt Sverige som i övriga europiska 
länder så är denna sektor inom tjänstemarknaden en av de mest expansiva på den 
svenska arbetsmarknaden idag. Den snabba utvecklingen av branschen och dess 
koppling till modern informationsteknik har bidragit till att denna typ av servicearbete 
ibland fått symbolisera ”den nya typen av arbete”, framtidens arbete5. Vidare visar 
forskning hur informationstekniken förändrat arbetsvillkoren i servicesektorn vilket i 
callcenterbranschen illustreras av att interaktionen mellan den anställde och kunden 
sker utan ett fysiskt möte vilket i andra fall är kännetecknande för servicearbetet6.

Enligt Nutek råder det en brist på information och därmed också på kunskap rörande 
denna ”nya” bransch7. Den litteratur som berör dessa företag och mer konkret själva 
arbetet vid ett callcenter har ofta skrivits i relativt negativa ordalag. Företagen har 
exempelvis liknats vid ’electronic sweatshops’, ’satanic mills’ och en slags 
’twentieth-century panopticons’8. Branschen beskylls ofta för att tillämpa en 
industriell kontrollmodell som traditionellt återfinns i massproduktion. Denna 
kännetecknas av olika typer av övervakning med målet att uppnå konformitet bland de 
anställda vilket i sin tur skall säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett strikt och 
standardiserat sätt. Vidare beskrivs företagen tillämpa en personalpolitik som innebär 
låga löner, få möjligheter till delaktighet och inflytande, litet handlingsutrymme, 
dåliga arbetstider och endast elementär utbildning9. En klar majoritet av de anställda 
vid företagen är kvinnor och företagen har svårigheter att rekrytera män10 vilket i sin 

1 Deery and Kinnie (2004), Sandgren (2001), Tessaring. (2000)  
2 Giertz (2002)  
3 SOU 1999:138 
4 Deery and Kinnie (2004), Kinnie, Hutchinson & Purcell (2000)  
5 Thompson & Warhurst (1998) 
6 Lindgren & Sederblad (2001) 
7 SOU 1999:138 
8 Thompson & Warhurst (1998) 
9 Kinnie, Hutchinson & Purcell (2000) 
10”JämO (2001) 
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tur leder till att branschen ofta beskrivs som problematisk även ur ett köns och 
jämställdhetsperspektiv.  

Trots att ovanstående beskrivning främst baseras på internationell litteratur återfinns 
samma problem även i svenska callcenter. Sandgren (2000) skriver dock i sin artikel 
Competence Demands in the New Economy: A Call Centre Case Study att problemen 
är mindre allvarliga vid de svenska företagen. Enligt Sandgren kännetecknas svenska 
callcenter av en lägre grad av formalisering, standardisering och arbetsbelastning 
jämfört med motsvarande företag i många andra länder. Detta resulterar i sin tur i en 
lägre grad av känslomässig press och kontroll i de svenska företagen. Vidare menar 
Sandgren i sin artikel att graden av självständighet, egenkontroll, delaktighet och 
medinflytande är högre än den gängse bilden för callcenter. Hon påpekar dock att 
arbetsinnehållets rutinisering och komplexitet varierar kraftigt mellan olika företag.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna rapport skrivs som första delrapport i projektet ”Modell för hållbar 
kompetensutveckling i callcenters” som finansieras av Vinnovas FoU-program för 
Kunskapsbildning och organisering. Syftet med projektet är att hitta och pröva former 
för kompetensutveckling, lärande och organisationsutveckling vid callcenter-företag. I 
projektet fokuseras det planerade och medvetna lärandet som syftar till en positiv 
utveckling av individer och organisationer. En mycket viktig frågeställning i projektet 
är hur dessa företag kan utvecklas för mer långsiktigt hållbara arbetsförhållanden11,
både ur individens och ur organisationens perspektiv. Vilka förutsättningar finns då 
för detta? För att försöka ge ett svar på den frågan krävs kunskap om branschen, det 
vill säga vilka företag som finns i länet och allmän information kring dessa som t.ex. 
storlek, arbetsorganisation, arbetsuppgifter, personal, fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, lärande och kompetensutveckling m.m.  

Syftet med denna rapport är därför att kartlägga och beskriva arbets- och 
lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten. En viktig frågeställning och utgångspunkt 
inför kommande studier är att diskutera och analysera vilka förutsättningar som finns 
för lärande och kompetensutveckling i dessa företag.  

Vidare är det främst lärandemiljön som fokuseras i studien vilket också framgår av 
ovanstående frågeställning. När det gäller arbetsmiljöbegreppet definieras detta som 
bestående av ”samtliga processer och faktorer på arbetsplatsen som påverkar 
individens arbetsprestationer, hälsa och välbefinnande på kort eller lång sikt”
(Axelsson, 2002:11). Begreppet kan delas in i en fysisk och psykosocial del där den 
fysiska miljön omfattar faktorer som ergonomiska belastningar, olycksfallsrisker samt 
kemiska och fysikaliska och den psykosociala som omfattande psykosocial belastning 

11 Begreppet kan definieras dels ur arbetstagarens perspektiv och dels ur arbetsgivarens perspektiv. 
Nedan presenteras de två definitioner som rapporten utgår ifrån. ”Ur arbetstagarens perspektiv ska 
arbetet och verksamheten vara ordnat på ett sådant sätt att det inte ger fysisk eller psykisk ohälsa, ger 
en rimlig försörjning samtidigt som det kontinuerligt utvecklar individens arbetsmarknadsvärde”. ”Ur 
arbetsgivarens perspektiv ska arbetet och verksamheten vara ordnat på ett sådant sätt att det 
säkerställer kompetensförsörjning samtidigt som verksamheten kontinuerligt utvecklas så att en 
konkurrenskraftig verksamhet upprätthålls” (Tengblad 2002:10).
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av olika slag12. I denna rapport beskrivs och diskuteras arbetsmiljön utifrån två 
aspekter. För det första innehåller arbetsmiljön förutsättningar och villkor som 
påverkar lärandemiljön. För det andra kan möjligheter till lärande och 
kompetensutveckling ses som betydelsefulla arbetsmiljöaspekter, inte minst gällande 
den psykosociala arbetsmiljön13. På så vis kan de båda begreppen sägas spegla 
varandra.

1.3 Definition av callcenterbegreppet 
Giertz (2002) benämner i sin klassifikation av den nya tjänstesektorns olika 
verksamheter callcenter-företagen som tillhörande kategorin serviceproduktion och 
mer specifikt verksamhetstypen distanssupport. Distanssupport kännetecknas av 
företag som levererar personliga tjänster på distans och författaren menar att denna 
typ av tjänster är resultatet av utvecklingen av modern informations- och 
kommunikationsteknik. Exempel på företag inom denna del av tjänstesektorn är en 
help desk, ett telefonintervjuarcentral, ett callcenter, en kundmottagning och en 
taxiväxel. Vidare kännetecknas denna typ av företag av två förhållanden. För det 
första kan de, på grund av den moderna tekniken, förlägga verksamheten till regioner 
med brist på arbetstillfällen. För det andra är ett utmärkande drag för distanssupporten 
att denna är intimt förknippad med teknik men trots det är endast en bråkdel av 
arbetsuppgifterna av teknisk karaktär. Slutligen beskrivs produktionen innehålla krav 
på serviceinriktad personal med god språkbehandling och i mycket få fall teknisk 
kompetens och formell utbildning. 

Vid en genomgång av den litteratur som berör callcenter är det svårt att finna en 
enhetlig definition av begreppet. Tengblad m.fl. beskriver hur definitionerna varierar 
beroende på ur vilket perspektiv verksamheten betraktas. Fokus kan här ligga på 
vilken teknik som används, själva platsen för arbetet, organisationsform eller de 
aktiviteter som bedrivs. Författarna presenterar dock i punktform följande definition 
vilken enligt dem innehåller de gemensamma dragen för callcenterbegreppet14.

- Arbetet gäller relationer med interna eller externa kunder på distans, där 
kundbegreppet omfattar de som verksamheten är till för (dvs. även 
medborgare, arbetssökande, resenärer etc.). 

- Produktionen består av operatörer eller telefonister som har tillgång till 
avancerad och integrerad kommunikations- och datorteknik. 

- Arbetsplatsen är en avgränsad yta där en avgränsad organisatorisk enhet 
arbetar under gemensam ledning. 

- Arbetssituationen innebär att operatören eller telefonisten under majoriteten av 
arbetstiden är låst i direkt kommunikation med kund och vid datorn. 

Med utgångspunkt i ovanstående definition kan sedan olika typer av verksamhet 
urskiljas utifrån ett antal distinktioner. I denna kartläggning är det två av dessa 
skillnader som är relevanta. För det första skillnaden mellan så kallade interna och 
fristående callcenters där interna representerar de företag där verksamheten utgör en 

12 Axelsson (2002) 
13 Detta diskuteras mer utförligt nedan. 
14 Tengblad, Wiberg, Herrman och Backström (2002) 
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del i en moderorganisation och därav har en uppdragsgivare. Företaget äger alltså sitt 
eget callcenter vilket innebär att anställda informerar om produkter och/eller tjänster 
som det aktuella företaget säljer. Exempel på detta är banker och försäkringsbolag 
med egen callcenter verksamhet. Fristående callcenters säljer istället sina tjänster till 
ett antal olika uppdragsgivare som valt att ”outsourca” utvalda delar av sin 
verksamhet till ett callcenter. 

För det andra är skillnaden mellan utgående och inkommande telefoni relevant. De 
företag som erbjuder tjänster som t.ex. marknadsundersökningar och 
försäljningsuppdrag hanterar främst utgående samtal medan andra typer av uppdrag, 
såsom t.ex. biljettbokning och bank per telefon istället kännetecknas av inkommande 
telefoni15. De företag som sysslar med utgående telefoni benämns ofta som 
telemarketing-företag medan de företag som hanterar inkommande samtal vanligtvis 
benämns som callcenter eller contactcenter.  

2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där olika typer av material som 
behandlat callcenterbranschen, dess historia och utveckling, studerades. Studien 
omfattade både vetenskapligt och icke vetenskapligt material som t.ex. artiklar, 
tidskrifter, vetenskapliga publikationer, rapporter och böcker.

Då kartläggningen skulle omfatta företag i Norrbotten och Västerbotten genomfördes 
sedan ett antal sökningar vid olika företagsregister för att hitta callcenter-företag i 
dessa län. De sökord som användes var callcenter och contactcenter. Skälet till att jag 
valde just dessa två sökord var att det i den inledande litteraturstudien framgick att det 
inte finns en enhetlig definition av begreppet callcenter, vilket också nämnts ovan. 
Istället finns det flera olika definitioner på denna typ av företag. Min uppfattning efter 
en första genomgång av litteratur som berörde dessa företag var dock att dessa två 
begrepp förekom i stor utsträckning samt ”fångade in” den typ av företag som var 
relevanta för kartläggningen. 

Detta resulterade i ett företagsregister innehållande arton företag. Företagen 
kontaktades och sedan raderades de företag som definierades som 
telemarketingföretag samt ett antal företag som upphört att existera. Efter denna 
inledande kontakt reducerades antal företag till tio. I nästa skede kontaktades 
platschef/platsansvarig på respektive företag som informerades om projektet, både 
muntligt och skriftligt och en tid för telefonintervju bokades. Nio av tio kontaktade 
platschefer tackade ja till att medverka i kartläggningen och dessa nio företag verkade 
i Norrbottens län. Samtliga telefonintervjuer utom två bandades vid intervjutillfället 
och samtliga nio intervjuer skrevs sedan ut. Intervjufrågorna formulerades utifrån 
följande teman; företagsfakta, organisation, arbetsmiljö, lärandemiljö. När det gäller 
valet av intervjupersoner är det viktigt att reflektera över följande. 

Valet att intervjua platschefer motiveras av att syftet med denna kartläggning är att få 
information om och en beskrivning av dessa företag. Vilka de är, vad de gör, hur 
många anställda de har och så vidare. I detta syfte är platschef vid respektive företag 

15 Cohen (2000), Tengblad, Wiberg, Herrman och Backström (2002) 
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en lämplig intervjuperson. Det är dock viktigt att betona att detta endast är en persons 
beskrivning. Denna person besitter dessutom en ledande position vid respektive 
företag vilket gör att det är ett ledningsperspektiv på verksamheten som framträder. 
Nästa fas i projektet kommer i stället att fokusera de anställda och deras dagliga 
arbete. Studiens resultat speglar alltså en bild av de berörda verksamheterna, nämligen 
ledningens.

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att jag utgick från ett antal i förhand 
uppställda intervjuteman och intervjufrågor vilka jag kompletterade utifrån den 
information jag fick under intervjutillfället. Detta tillvägagångssätt erbjuder på så sätt 
en möjlighet att hela tiden förfina och utveckla intervjumanualen utifrån den nya 
kunskap som intervjuerna resulterar i och på så vis få svar på de nya frågor som 
uppkommer. 

De nio företag som ingår i kartläggningen sorterades sedan in i olika grupper utifrån 
följande kategorier; storlek, ägandestruktur, könsfördelning samt 
arbetsuppgifter/tjänster16. Utifrån denna indelning gjordes sedan valet att besöka två 
av de nio företagen.  Urvalet av dessa båda företag motiveras utifrån en slags 
olikhetsprincip dvs. båda särskiljde sig från den gängse bilden av ett callcenter ur 
minst ett perspektiv. Motivet till detta är att den beskrivning av arbets- och 
lärandemiljön vid callcenters som är studiens syfte skall bli så bred som möjligt.  

Vid företagsbesöken träffade jag intervjupersonen, dvs. respektive platschef, som 
visade mig runt i lokalerna. Jag samtalade även med personal på plats men inga 
intervjuer genomfördes. Besöken kan beskrivas som ett tillfälle att observera 
verksamheten och få en känsla av om den information som givits vid 
telefonintervjuerna, kring exempelvis den fysiska arbetsmiljön, var 
överensstämmande med intrycket vid besöken. Besöken kan i detta avseende sägas 
komplettera telefonintervjuerna. 

2.1 Avgränsningar 
En viktig avgränsning i studien är att kartläggningen endast omfattar de företag som 
arbetar med inkommande samtal eller med en blandning av utgående och 
inkommande samtal men där majoriteten av samtalen är inkommande. Studien 
omfattar alltså inte företag som endast arbetar med utgående samtal, vilka tidigare 
definierats som telemarketing-företag.  

En annan viktig reflektion är att kartläggningen inte omfattar branschens historia dvs. 
de företag som funnits i länet men som inte längre är verksamma. Kartläggningen kan 
alltså beskrivas som en ”här och nu-studie”. Branschens historia och utveckling har 
dock till viss del fångats upp genom den litteraturstudie som genomfördes 
inledningsvis.

Avslutningsvis är det viktigt att reflektera över underlaget för beskrivningen av 
företagens arbetsmiljö. I det valda tillvägagångssättet har det funnits litet utrymme till 
observation av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det studien bygger på är 

16 En mer utförlig diskussion kring dessa olika kategorier presenteras på sid. 21.
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istället respektive platschefs beskrivning av den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön. Detta är dock ett intressant material eftersom platschefernas retorik 
kring arbetsmiljöbegreppet innehåller viktig information kring hur detta område 
prioriteras och behandlas i organisationerna. 

3 LÄRANDE I FOKUS 
Minskade restriktioner, bättre kommunikationer och internationella kapitalrörelser är 
exempel på några av de faktorer som bidragit till att både produkter och 
produktionstillfällen blir alltmer rörliga. De enskilda nationerna kan inte längre 
skydda den interna produktionen på samma sätt som förr och därför måste 
verksamheterna på olika sätt försöka behålla eller öka sin konkurrenskraft. En kritisk 
faktor i denna strävan är personalens kompetens och kompetensutveckling. 
Utvecklingen leder också till att gränsen mellan vara och tjänst blir mindre tydlig. 
Företagen levererar i allt större utsträckning olika ”paket” av varor och tjänster, förr 
levererades en vara, idag säljs system. För att kunna erbjuda detta måste 
verksamheten bygga på nya kunskaper, snabbhet och flexibilitet.17.

Vikten av att organisationerna bemästrar lärande, förnyelse och omställning i relation 
till en ständigt föränderlig yttre miljö är något som betonats i organisationslitteraturen 
de senaste tio åren. Organisationer beskrivs verka i en alltmer oöverskådlig och 
turbulent miljö vilket innebär en allt hårdare konkurrens som i sin tur leder till att 
kompetensutveckling och en förmåga ”att skapa nytt” blir allt viktigare. Lärande kan 
därför betraktas som ett centralt tema i den moderna organisationsteorin18. Detta 
faktum illustrerar Abrahamsson genom att beskriva hur samtliga av de 
organisationsmodeller eller koncept som utvecklades under 1980- och 1990-talet, 
såsom t ex Total Quality Management och Business Process Re-engineering, kretsar 
kring idén om lärande i arbetet eller den lärande organisationen19. Dessa begrepp 
kommer att diskuteras mer utförligt nedan. Organisationsmodellerna innehåller en 
tanke om att företagens sätt att kunna hävda sig på en ständigt föränderlig marknad är 
att ha självständiga, mångkunniga och engagerade medarbetare samt en lärande och 
flexibel arbetsorganisation.

Samtidigt lever en mer traditionell arbetsorganisatorisk modell kvar och tillämpas 
fortfarande i olika typer av branscher och verksamheter. Modellen präglas av den så 
kallade taylorismen, en produktionsfilosofi som från sekelskiftet kom att prägla och 
fortfarande präglar olika typer av produktion i västvärlden. I tjänstebranschen innebar 
denna att individen kom att betraktas som osjälvständig och blev därför föremål för 
toppstyrning. Denna syn på ledning och organisation innebar dessutom att individens 
förmåga till aktivitet och handlingsförmåga fick ett mycket litet utrymme i 
organisationerna. Produktion och ledning/planering/utveckling skildes på ett tydligt 
sätt åt. Utifrån detta perspektiv för Thompson & Warhurst sitt resonemang gällande 
servicearbete. Enligt författarna kan arbetet vid ett callcenter liknas vid ett vanligt 
produktionsarbete med hög grad av ”tayloristisk” ledning och organisering. Deras 
slutsats är att även ett servicearbete kan standardiseras och styras av tayloristiska 

17 Anell (1996) 
18 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
19 Abrahamsson (2000) 
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principer och benämner detta fenomen ”Mc Donaldization”, vilket kännetecknas av 
att alla delar i utförandet av arbetsuppgifterna sker under hög grad av standardisering 
och kontroll20.

Utvecklingen inom den moderna informations- och kommunikationsteknologin 
uppges skapa ”nya” typer av branscher och yrken vilka ofta betraktas som 
kunskapsintensiva och högkvalificerade. Forskning visar att framstegen inom IT 
möjliggör arbetsorganisatoriska förändringar, dessa uppges dock vara både av positiv 
och av negativ karaktär. En negativ följd uppges vara att informationstekniken 
används för att centralisera och kontrollera arbetsprocessen.21 Detta exemplifierar 
Sandgren när hon påpekar att det i studiet av callcenter är viktigt att beakta i vilken 
grad arbetsmiljön tillåter ledningen att kontrollera och övervaka de anställda eftersom 
detta kan påverka den psykosociala miljön22.

Som texten ovan beskrivit finns det dock en ökad strävan att föra in delaktighet, ökat 
handlingsutrymme och självbestämmande för både individer och grupper i dagens 
organisationer23. Den omfattning, i vilken den lärande organisationer lovordas, är ett 
tydligt tecken på denna förändring. Nedan kommer olika motiv till denna strävan att 
diskuteras.

3.1 Olika motiv bakom strävan mot ökad kompetensutveckling och lärande 
Kompetensutredningen som tillsattes 1990 och arbetade fram till årsskiftet 1991/1992 
hade i uppgift att föreslå åtgärder som skulle stimulera till kompetensutveckling i 
arbetslivet med särskilt avseende på personalutbildning. Arbetet, arbetsplatsen och 
arbetsorganisationen kom att utgöra fokus i utredningen där en central slutsats var att 
”kompetensutvecklingen i första hand måste ske på de enskilda arbetsplatserna där 
den är oupplösligt förbunden med en förändrad arbetsorganisation och ny teknik”
(Marking, 1992:10). I utredningen är ett centralt motiv för kompetensutveckling 
ekonomisk tillväxt. Eftersom kompetensutveckling och personalutbildning uppges 
vara snett fördelad mellan olika verksamhetsområden och tillväxt ses som beroende 
av hög kompetens i arbetskraften skapas följande slutsats. Genom att öka 
kompetensutveckling och personalutbildning i de verksamheter där detta inte pågår i 
någon stor utsträckning kommer drivkrafter och förutsättningar för tillväxt att 
skapas24.

Även ur arbetsmiljösynpunkt uppges arbetsformer som strävar efter ett kontinuerligt 
lärande vara positivt eftersom det anses främja en god hälsa och ett välbefinnande för 
de enskilda personerna. Begreppet arbetsmiljö kom att utvecklas under 1970- och 
1980-talet då även den enskilde medarbetarens välbefinnande, som ex. möjlighet till 
utbildning och utveckling i arbetet, kom att ses som en rättighet och betraktas som en 
psykosocial miljöfaktor. Under 1990-talet kom arbetsmiljöbegreppet att nyanseras 
ytterligare då hög kompetens och engagerade anställda kom att betraktas som det enda 

20 Thompson & Warhurst (1998) 
21 Le Grand, Szulkin och Tåhlin (2002) 
22 Sandgren (2000) 
23 Dilschmann (2000) 
24 Marking (1992) 
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sättet för företaget att överleva25. Följande citat beskriver innebörden av denna 
utveckling. ”Arbetarna behöver inte bara ett djupt yrkeskunnande utan måste också 
kunna förutse förändringar, anpassa sig till nya förhållanden, komma på nya 
lösningar och ha nya idéer om produkter och produktionsprocesser” (Docherty, 
1996:29).

Ett annat motiv till lärande och kompetensutveckling kan bero på att synen på 
individens lärande idag ses som en livslång process och inte längre betraktas som 
något som avslutas i ungdomsåren. Detta synsätt har stärkts i och med att lärande och 
utbildning ses som avgörande för ett lands långsiktiga ekonomiska tillväxt. Ett resultat 
av detta är att frågor rörande bland annat kompetensutveckling och lärande i 
arbetslivet ges en hög prioritet i den allmänna policydiskussionen.

Nyttan med lärande i arbetslivet lyfts alltså fram i olika forskningsämnen. Inom den 
ekonomiska forskningen är det framförallt fördelarna med lärande som en motor för 
innovativitet, ökad tillväxt och konkurrenskraft som betonas. Inom forskning som rör 
samhället diskuteras lärandebegreppet i relation till demokrati och det civila. Som 
nämnts ovan ses lärande inslag även som en viktig arbetsmiljöfaktor då det uppges 
motverka stress och arbetsrelaterad ohälsa. Det är därför intressant att diskutera och 
analysera vilka förutsättningar som finns i praktiken för att uppfylla dessa 
förväntningar. Här kan verkligheten beskrivas som motsägelsefull eftersom de 
organisationskoncept som förespråkar lärande samtidigt innehåller krav på 
tidsstyrning och där snabbhet ses som en faktor för framgång26.

3.2 Definition av lärande 
Traditionellt sett har resultatet av det faktum av att en organisation både måste 
producera varor eller tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt och samtidigt 
reproducera den kunskap som produktionen bygger på varit att produktion och 
lärandets krav på reflektion och utveckling separerats från varandra. Innebörden av 
denna ”traditionella” uppdelning mellan produktion och kunskapsutveckling var att 
kunskapen på något sätt måste överföras från planeringsavdelning till 
produktionsavdelning. Detta skapade i sin tur en syn på lärandeprocessen som 
bestående av överföring av kunskap från en individ till en annan genom någon typ av 
utbildning. Idag ses dock inte lärande som en sådan avskild och separerad process 
som pågår utanför produktionen, vilket också beskrivits och diskuterats ovan. Idag 
fokuseras istället kopplingen mellan arbete och lärande och lärande ses därmed som 
en nödvändig och integrerad aspekt av arbetslivet. När det gäller definitionen av 
begreppet lärande varierar denna. Enligt Ellström finns det dock oberoende av vitt 
skilda traditioner en betydande överensstämmelse, en slags minsta gemensamma 
nämnare vilken författaren illustrerar i följande definition. ”Med lärande avses 
relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning” (1992:67). 

Utifrån detta perspektiv, dvs. det perspektiv som betraktar lärande som en integrerad 
aspekt av arbetslivet, är en verksamhet inte heller effektiv endast genom ett resultat i 

25 Ekberg & Barajas (2000), Docherty (1996) 
26 Ellström (2002) 
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form av antal produkter/tjänster. För att en verksamhet skall betraktas som effektiv 
måste den även innehålla ett lärande och utveckling av både individen och 
verksamheten, exempelvis genom kompetensutveckling. Enligt Ellström kan lärande 
utifrån detta synsätt27 förstås som en integrerad aspekt av mänsklig verksamhet. 
”Lärande ses som en process där kunskap och kompetens bildas i och genom 
samverkan mellan människor inom ramen för det dagliga arbetet och den 
praktikgemenskap eller det verksamhetssystem som man ingår i. Lärande kommer på 
så sätt att handla mer om individens aktiva deltagande i en verksamhet än om 
kunskapsöverföring” (2002:338).

3.2.1 Kompetens 
Diskussionen kring lärande innefattar oundvikligt begreppet kompetens. Nedan 
kommer därför en kortfattad beskrivning av detta begrepp i relation till lärande att 
presenteras.  

Enligt Dilschmann jämställs ofta kompetens med kunskap samt utbildning med 
kompetensutveckling, vilket enligt författaren är ett misstag. Kompetens existerar 
endast i förhållande till något, därför kan man inte avgöra huruvida en individ agerar 
kompetent eller ej utan att ha information om den specifika situationen. Författaren 
definierar kompetens på följande sätt. ”Kompetens är förmågan att agera 
ändamålsenligt i förhållande till situationens krav. För detta krävs att individen har 
rätt kunskap, samt möjligheter att pröva olika föreställningar och 
handlingsalternativ” (2000:27). Även Ellström menar att kompetens är 
uppdragsrelaterad dvs. kompetens ses som relationen mellan en individs förmåga i 
olika avseenden och en viss uppgift eller arbete28.

De kompetenskrav som ställs på medarbetarna riktas över allt vidare områden och 
gäller inte längre endast den direkta yrkesutövningen. Dilschmann definierar följande 
fyra kompetensområden; yrkes-, verksamhets-, utvecklings- och social kompetens29.

Yrkesinriktad kompetens är knuten till individnivån i organisationen. För att 
upprätthålla en god kompetens inom detta område krävs kontinuerlig fortbildning 
inom yrkesområdet samt ett handlingsutrymme exempelvis för problemlösning. 
Innehåller inte arbetsuppgifterna någon variation eller möjlighet till problemlösning 
finns det stor risk att individen förlorar både lust och förmåga till lärande. 
Verksamhetsinriktad kompetens bygger på den yrkesinriktade kompetensen men 
kräver dessutom kunskap och insikt om den helhet som präglar arbetssituationen,
såsom egna och kollegors arbetsuppgifter. Denna typ av kompetens är därmed knuten 
till gruppnivån. Verksamhetens förutsättningar och mål skall vara så förankrade i 
organisationen så att arbetslag/grupper självständigt kan agera för att uppnå dessa. 
Detta kräver insatser både från ledning och från medarbetare. Ledningen ansvarar för 
att avsätta tid för möten etc. samt att stödja dessa aktiviteter. Från medarbetarnas sida 
krävs ett engagemang och en vilja att beakta de gemensamma förutsättningarna dvs. 

27 Detta synsätt har sin grund i föreställningen om att arbete och lärande är två sammanlänkande 
processer vilket ligger nära den syn på lärande som dominerar stora delar av lärandeforskningen idag. 
Ellström (2002) refererar här till Engeström, 1987; Säljö, 2000; Wertsch, 1998. 
28 Ellström (2002) 
29 Dilschmann (2000) 
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att vidga sitt perspektiv och inte endast agera utifrån den egna arbetsuppgiften. 
Villkor och förutsättningar för att ”bygga in” lärande i organisationen kommer att 
diskuteras mer utförligt nedan. Utvecklingskompetens innefattar olika typer av 
utvecklings- och grupplärande där medarbetarna arbetar i tillfälliga grupper med 
frågor som rör sig utöver det som till vardags ingår i arbetsuppgifterna. Slutligen 
innehåller den sociala kompetensen själva förutsättningen för att arbeta i grupp i syfte 
att främja lärande, utveckling och förändring, nämligen den sociala förmågan. Social 
kompetens30 definieras här som ”…att kunna och vilja samverka, samarbeta och 
kommunicera med andra” (2000:32).

3.3 Lärande organisation och lärande i arbete 
Vad avser då begreppen lärande organisation och lärande i arbete? Som nämnts 
inledningsvis betonar den litteratur som behandlar organisation och ledning 
omvärldens föränderlighet och det faktum att organisationen i sin kamp för 
överlevnad måste bemästra lärande, förnyelse och omställning31. Denna fokusering 
har inneburit att organisationer/företag måste ta hänsyn till och prioritera ytterligare 
ett effektivitetsområde, nämligen lärande och kompetensutveckling. Organisationen 
måste dessutom, på grund av omvärldens turbulens, komplettera lärande och 
kompetensutveckling med flexibilitet och en förmåga till anpassning och innovation32.
Lowe definierar den lärande organisationen som en organisation som har förmåga att 
anpassa sig till förändringar på marknaden och till den kontext inom vilken den är 
verksam, samtidigt som den arbetar med ständiga förbättringar av de interna 
processerna33.

Ett resultat av den snabba förändringstakten i samhället är att kunskapen åldras 
snabbt. Ett sätt för företagen att hantera detta faktum är att lära sig att utveckla internt 
skapad kunskap och att samtidigt ta till sig externt utvecklad kunskap. Därför kan inte 
företag i framtiden förlita sig på tradition och upprepning av framgångsrika ”recept” 
utan de måste istället basera verksamheten på kunskap34. Dilschmann illustrerar hur 
lärande och förändring är starkt kopplade till varandra i ett dynamiskt samspel. 
”Lärande leder, om det tillvaratas, till förändring i något avseende samtidigt som 
förändring ställer krav på lärande” (2000:90).

Kontinuerlig utveckling och förändring uppnås då sambandet mellan lärande och 
förändring synliggörs, tillvaratas och stimuleras. Detta samband består av det faktum 
att personalen dels måste erbjudas tillfällen att lära och dels möjligheter att omsätta 
det som lärs i arbetet på arbetsplatsen dvs. i den fysiska och sociala miljön. På samma 
sätt måste de förändringar som genomdrivs eller planeras innehålla möjligheter för 
personalen att lära. Dessa möjligheter måste byggas in både i den fasta organisationen 
och i förändringsprojekt. Som definitionen ovan antyder omfattar den lärande 
organisationen både en yttre och en inre aspekt. Det sätt varpå organisationen 
anpassar sig till och bemöter dess omvärld tillhör den yttre aspekten medan den inre 

30 Författaren betonar att detta begrepp bör används med urskiljning då det lätt kan förväxlas med 
anpasslighet vilket bidrar till ökad konformitet och minskat ifrågasättande – vilket inte främjar lärande. 
31 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
32 Docherty (1996) 
33 Lowe (1995) 
34 Anell (1996) 
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omfattar de processer som pågår ”inom” organisationen. Dessa processer skall formas 
så att de möjliggör för organisationen att ständigt förändras för att på så sätt anpassa 
sig till och bemöta omvärlden. På så vis kan inte lärandeprocesser ses som något 
”extra” och tidskrävande i en lärande organisation utan dessa måste istället betraktas 
som naturliga inslag i arbete och verksamhet. Traditionellt sett sågs lärande endast 
som ett sätt att korrigera fel. Detta är ett inslag även i den lärande organisation som 
eftersträvas idag, men den skall framförallt förknippas med en strävan att upptäcka 
nya möjligheter, nya förutsättningar, nya metoder och så vidare35. Begreppet lärande 
organisation belyser också den ömsesidiga påverkan mellan individ, grupp och 
organisation vilket kommer att diskuteras mer utförligt nedan. 

Begreppet lärande i arbete kan definieras som ett sätt där individens lärande 
integreras i dennes arbetssituation genom arbetets utformning och organisering samt 
genom utformningen av olika system som organisationen utvecklar. Dessa system kan 
röra planering, uppföljning och belöning. Denna typ av lärande skall ägnas stor 
uppmärksamhet eftersom det står för den större delen av en individs totala lärande i 
arbetslivet.  36.

3.3.1 Förhållandet mellan individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande 
Ett intressant resonemang som skapas utifrån de ovan definierade begreppen är 
sambanden mellan individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Enbart ett 
individuellt lärande leder inte till ett organisatoriskt lärande. För att ett sådant skall 
uppnås måste organisationen ”lära” genom kollektivets erfarenheter och handlingar. 
Individers och gruppers kompetens utgör basen för organisationens kompetens och för 
att stärka denna krävs ett organisatoriskt stöd som integrerar den kompetens som 
utvecklas och den verksamhet som pågår. På så vis är individuellt lärande en 
nödvändighet för kollektivt och organisatoriskt lärande men inte en tillräcklig 
förutsättning. Det individuella lärandet måste kompletteras med ett kollektivt lärande 
vilket innebär att personalen utvecklar gemensamma kunskaper, förhållningssätt, 
attityder och värderingar, dvs. en slags mentala modeller. Utifrån dessa kan sedan 
idédiskussioner och problemlösning pågå vilket i sin tur leder till att personalen får en 
gemensam bild av den verklighet de befinner sig i. När denna bild sedan sprids mellan 
anställda och grupper på arbetsplatsen har en kollektiv lärprocess påbörjats. 
Individuellt och kollektivt lärande innebär dock inte per automatik ett organisatoriskt 
lärande. En faktor som kan motverka detta är att information om exempelvis brister i 
organisationen inte sprids och förs vidare vilket innebär att organisationen inte 
utnyttjar det lärande som sker bland de anställda. För att ett organisatoriskt lärande 
skall ske krävs att organisationens rutiner, praxis och utbud tillsammans med ett 
individuellt och kollektivt lärande bland organisationens medlemmar sprider dess 
erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt. På grund av detta måste 
organisationens strukturer och system underlätta för dessa kunskaper att spridas via 
exempelvis mötesplatser och kanaler.37

35 Dilschmann (2000) 
36 Docherty (1996) 
37 Dilschmann (2000) 
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Dilschmann sammanfattar diskussionen kring sambandet mellan det individuella, 
kollektiva och organisatoriska lärandet genom att ställa upp följande förutsättning för 
ett organisatoriskt lärande. ”För organisatoriskt lärande krävs sociala processer och 
dialoger mellan människor som tillsammans diskuterar idéer, identifierar problem 
som skall lösas samt granskar resultat” (2000:104). 

3.4 Vad lärs? 
Retoriken kring behovet av ett livslångt lärande och lärande organisationer präglas 
ofta av föreställningen att allt lärande är positivt och har en utvecklande funktion. 
Ellström belyser dock i sin genomgång av grundläggande begrepp och teoretiska 
perspektiv kring vuxnas lärande att ett sådant även kan få negativa effekter. Skälet till 
att lärande vanligtvis förknippas med positiva effekter är att det ofta ses som en 
avsiktligt planerad och medveten process. Enligt Ellström är dock ett omedvetet och 
oavsiktligt lärande en naturlig del av mänsklig verksamhet vilket följande citat 
beskriver. ”Vi lär således saker även när vi inte avser att lära något eller när vi inte 
är medvetna om att vi lär” (1992:60). Ett sådant oavsiktligt lärande kan få både 
negativa och positiva följder. Ett exempel på en form av negativt lärande är 
fenomenet inlärd hjälplöshet vilket för individen innebär passivisering, försämrad 
problemlösningsförmåga och sänkt självvärdering. Det finns alltså en slags dubbelhet 
när det gäller lärandet. Det kan både leda till anpassning och utveckling. Nedan 
kommer därför dessa två typer av lärande att diskuteras mer utförligt. 

3.4.1 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 
Distinktionen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande utgår från 
förhållandet mellan individen och den kontext i vilken lärandet sker. Enligt Ellström 
har lärande traditionellt uppfattats som en fråga om hur individen inhämtar kunskap, 
löser problem och handlar i en situation med givna uppgifter, mål och andra 
förutsättningar. Detta synsätt betonar individens anpassning till givna förhållanden 
och uppmärksammar varken ett behov av eller en nödvändighet av att analysera dessa 
förhållanden på ett kritiskt sätt. Denna typ av lärande definieras som ett anpassnings- 
eller bemästrings lärande38.

I kontrast till detta står ett lärande som är inriktat på utveckling och kreativitet. Här 
ifrågasätter och prövar individen förutsättningar, mål och uppgifter och har en 
intention att påverka de arbets- och livsvillkor som råder. Sammanfattningsvis kan 
denna skillnad beskrivas genom att det utvecklingsinriktade lärandet fokuserar på att 
formulera problem istället för att lösa givna problem och på så vis lära sig att hantera 
komplexa situationer och identifiera och definiera problem, situationer och/eller 
uppgifter. Distinktionen mellan dessa båda typer av lärande får ofta en normativ 
karaktär, dvs. det goda utvecklingsinriktade lärandet ställs i relation till det ”dåliga” 
anpassningsinriktade lärandet39.

Ellström betonar dock att dessa former inte representerar två artskilda typer av lärande 
utan istället skall betraktas som komplementära. De förutsättningar som råder i den 
specifika situationen avgör vilken av dessa båda typer som kommer att dominera.   
Ellström exemplifierar också den dubbelhet som dessa båda typer inrymmer. Ett 

38 Ellström (2002) 
39 Ellström (1992), Ellström 2002 
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anpassningsinriktat lärande kan visserligen leda till anpassning men det innebär också 
en minskad felvariation vilket i sin tur kan leda till en allt snabbare 
produktionsprocess. Det utvecklingsinriktade lärandet innebär istället ett nyskapande 
och en utveckling av nya tankar och handlingsvägar som i sig inrymmer ökade risker 
för fel och misslyckanden i exempelvis produktionsprocessen. Ellström drar därför 
slutsatsen att både dessa typer av lärande behövs samt lyfter fram behovet och 
resultatet av dessa vilket följande citat illustrerar. ”Båda formerna av lärande behövs, 
och de kan, idealt sett, fortlöpa växelvis. Det anpassningsinriktade lärandet behövs 
för att klara det rutinmässiga, vanemässiga handlandet, och ger därmed trygghet och 
stabilitet, både för individer och organisationer. Det utvecklingsinriktade lärandet 
uppstår ur överraskningar, förändringsbehov, visioner och bygger på en förmåga till 
distansering, ifrågasättanden, omtolkningar och kritisk analys. Det är detta lärande 
som, under gynnsamma betingelser, också kan bli en drivkraft för förändring och 
innovationer” (2002:340). 

Ovanstående resonemang kan jämföras med Argyris teori kring single-loop learning
och double-loop learning40 Enligt Argyris kännetecknas single-loop learning av att 
organisationen upptäcker och korrigerar ett problem utan att reflektera över vad som 
orsakat problemet. Argyris beskriver denna typ av lärande med hjälp av följande 
metafor. Single-loop learning kan liknas vid en termostat som visar när det blir ”för 
kallt” och ”för varmt” och sedan reglerar temperaturen utifrån dessa faktorer. 
Däremot ifrågasätter inte termostaten varför det är inställt på en viss temperatur. 
Double-loop learning kännetecknas istället av att ett problem eller en avvikelse leder 
till en process där reflektion och diskussion kring vad som orsakat problemet föregår 
den eller de konkreta handlingar som utförs för att komma tillrätta med det aktuella 
problemet. I följande citat illustreras skillnaden mellan dessa båda lärandetyper. 
”Single-loop learning is appropriate for the routine, repetitive issue – it helps get the 
everyday job done. Double-loop learning is more relevant for the complex, non 
programmable issues – it assures that there will be another day in the future of the 
organization” (Argyris, 1992:9). Citatet visar på vikten av att båda lärandeformerna 
får utrymme i organisationen vilket också Ellström belyser. 

Vidare framträder det vid en genomgång av olika lärandeteorier en gemensam 
nämnare, nämligen att teorierna på olika sätt delar upp lärandet i olika nivåer samt att 
lärandet ses som en process. Teorierna beskriver även hur lärandet är förknippat med 
det handlingsutrymme som präglar situationen. Enligt Ellström definierar 
handlingsutrymme i lärandesituationen som den frihetsnivå individen har att tolka och 
analysera uppgift, metod och resultat41. Genom att bedöma den grad av 
handlingsutrymme som är aktuellt i en specifik situation delas sedan lärandet in i 
följande fyra nivåer; reproduktivt lärande, metodstyrt lärande, problemstyrt lärande 
och kreativt lärande. De tre första nivåerna inrymmer ett anpassningsinriktat lärande 
medan den sistnämnda nivån, det kreativa lärandet, motsvara ett utvecklingsinriktat 
lärande. Ellström lägger stor vikt vid individens möjligheter att med sitt agerande 
påverka omgivningen. Ett lågt handlingsutrymme innehåller möjligheter till lärande 
på lägre nivåer medan ett stort handlingsutrymme kan skapa förutsättningar även på 
högre nivåer. 

40 Argyris (1992) 
41 Ellström (1996) 
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Avslutningsvis kräver de två områden som diskuterats ovan, dvs. skillnaden mellan 
ett avsiktligt resp. oavsiktligt lärande och mellan ett anpassningsinriktat resp. 
utvecklingsinriktat lärande, en mer omfattande beskrivning för att åstadkomma en 
fullödig beskrivning. I denna studie är det dock främst hur organisationen kan 
organisera för lärande som fokuseras. Nedan kommer därför detta område att 
utvecklas och beskrivas mer utförligt.  

4 ATT ORGANISERA FÖR LÄRANDE 
Vilka drivkrafter respektive hinder finns för lärande och hur skall företagen 
organisera för att ”bygga in” lärande i sina verksamheter? Hur skall företagen 
organisera både för produktion och för lärande? Syftet med detta avsnitt är att 
diskutera dessa förutsättningar. 

4.1 Förutsättningar för lärande 
Sammanfattningsvis lyfts information, kommunikation och delaktighet fram som 
viktiga förutsättningar för lärande och organisationsförändring. Dessa faktorer uppges 
ha stor betydelse för ett utvecklingsinriktat lärande eftersom ett sådant förutsätter att 
individen har möjlighet och utrymme att reflektera och kritiskt pröva olika problem, 
situationer och händelser i organisationen. Men även för att personalen skall utveckla 
en ”vilja” att lära.

Då den lärande organisationen bygger på att personalen skall diskutera och samarbeta 
vilket i sig förutsätter en fungerande dialog är det av stor vikt att kommunikationen i 
organisationen fungerar. En fungerande horisontell kommunikation är i sig en 
förutsättning för att kunna gå från lärande individer till en lärande organisation. När 
det gäller information och informationsspridning gäller det att de stödsystem som 
byggs upp för att säkerställa detta fungerar på medarbetarnas villkor vilket är en 
förutsättning för att spridningen skall fungera tillfredsställande42. Information och 
kommunikation är även viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett 
förverkligande av de mål som formulerats för verksamheten. Verksamhetens mål och 
dess funktion kommer att diskuteras mer utförligt nedan. 

Begreppet delaktighet är svårt att definiera på ett precist och exakt sätt. Dilschmann 
menar att en allmän betydelse av delaktighet är att de personer som berörs av en 
specifik fråga ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter gällande denna samt att dessa 
synpunkter också beaktas i hanteringen av frågan. Enligt författaren kan delaktighet 
och inflytande ses som varandras spegelbilder vilket illustreras av följande. ”Vid 
delaktighet har de berörda inflytande genom att deras synpunkter påverkar 
förändringen” (2000:43). Författaren betonar att delaktighet inte kräver 
beslutsbefogenhet men att det däremot är viktigt att de delaktiga medarbetarna kan lita 
på att de förslag eller idéer som tas fram i processen inte blir hängande i luften. Är det 
så att de förslag som arbetats fram inte påverkar ett beslut är det viktigt att 
medarbetarna får insyn i den process som lett fram till detta ställningstagande. 
Beslutet att inte gå vidare med en idé eller ett förslag som arbetats fram måste 

42 Anell (1996), Jacobsen & Thorsvik (2002) 
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dessutom motiveras. Denna motivering skall vara tydlig och helst också acceptabel av 
de berörda. Annars riskerar delaktighetsprocessen att betraktas som ett ”spel för 
gallerierna” och som en manipulativ strategi från ledning och chefer. Därför är det 
viktigt att delaktigheten inte bara omfattar processen att ta fram förslag och idéer utan 
även innefattar den process som leder fram till beslut.  

När det gäller delaktighet är det också viktigt att säkerställa att de anställda ges 
möjlighet att skaffa sig relevant förståelse av och insikt i den fråga som behandlas 
vilket är ett villkor som måste uppfyllas om delaktighet skall uppnås. Dilschmann 
beskriver vidare olika grader av delaktighet och menar att en total och samtidig 
delaktighet för alla berörda i realiteten är en omöjlighet43. Spännvidden mellan låg 
grad av delaktighet (som exempelvis ifyllandet av en enkät) respektive hög grad av 
delaktighet (reellt inflytande över både mål och tillvägagångssätt) uppges vara stor.  

Detta resonemang illustrerar hur dessa tre begrepp, dvs. delaktighet, kommunikation 
och information, till stor del ”vävs” in i varandra. Fungerar inte 
informationsspridningen i en organisation kommer inte heller kommunikationen att 
fungera tillfredsställande och vice versa. På samma sätt avgörs möjligheterna till 
delaktighet till stor del av de villkor för information och kommunikation som 
kännetecknar organisationen. Om en person inte vet vad som händer i företaget kan 
denne inte heller påstås vara delaktig eller ha inflytande. Detta påverkar också 
möjligheterna till inflytande och personens handlingsutrymme. Men även mer 
”konkreta” faktorer som t.ex. tid och resurser betonas.

Avslutningsvis kan det vara intressant att ställa följande fråga. Hur skall 
arbetsuppgifter utformas för att innehålla goda förutsättningar för lärande? Ellström 
diskuterar följande punkter som kännetecknande för en uppgift med hög 
lärandepotential vilka samtliga betonas av forskare trots olika teoretiska 
utgångspunkter;

- hög grad av handlingsutrymme 
- hög grad av autonomi vad gäller tidsmässiga aspekter ex. arbetstempo, 

arbetstidsförläggning
- möjligheter till kunskapsutveckling och helhetsförståelse vad gäller tekniska 

och sociala-organisatoriska aspekter av arbetsuppgiften 
- så långt som möjligt vara fria från tekniska eller sociala-organisatoriska hinder 

för att utnyttja det handlingsutrymme som arbetsuppgiften potentiellt erbjuder 
- erbjuder erfarenheter baserade på tillräcklig och varierad fysisk aktivitet; olika 

sinnesintryck; samt konkret hantering av arbetsobjekt 
- möjligheter att utföra arbetsuppgifter under varierade förhållanden 
- erbjuda möjligheter till och uppmuntra samarbete, direkta kontakter med andra 

människor (1992:96f). 

I vilken utsträckning dessa krav kommer att uppfyllas beror i sin tur på företagets val 
av arbetssituation, arbetsformer och utnyttjade tekniska system. Detta kommer också 
att påverkas av den kultur som präglar organisationen. 

43 Dilschmann (2000) 
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De olika förutsättningar som diskuterats kommer i sin tur att påverkas av olika 
förhållanden i organisationerna som t.ex; struktur, organisationskultur, ledarskap, mål 
och dess funktion. Nedanstående diskussion förs därför utifrån dessa teman.  

4.1.1 Struktur 
En organisations struktur avgör hur arbetsuppgifter fördelas och grupperas, hur 
auktoriteten organiseras hierarkiskt samt vilka administrativa system för styrning, 
samordning och kontroll som tillämpas. Strukturen har tre allmänna effekter på 
beteendet i en organisation, nämligen stabilitet, begränsning och koordinering. Vidare 
avgör strukturen två viktiga förhållanden i organisationen. För det första styr den 
formella strukturen vilken information individen i organisationen kommer att 
eftersöka och exponeras för. Det lärande som sker bygger till stor del på vilken 
information som görs tillgänglig samt om informationstillgången är jämn eller ojämn. 
Strukturen styr också individens uppmärksamhet eftersom ”man ser det som man 
väntar sig att se utifrån sin strukturella position” (Jacobsen & Thorsvik, 2002:427).

För det andra är arbetsdelning och specialisering en viktig aspekt av en organisations 
formella struktur. Arbetsdelningen avgör vem som har ansvar för vad och därmed 
bestämmer den var i organisationen som individen skall söka problem och lösningar 
dvs. vilket område som är relevant.44 Information och kommunikation är därför av 
avgörande betydelse för en organisations lärandepotential. En organisation med så få 
inslag av hierarki som möjligt uppges vara fördelaktigt då det är viktigt att lärandet 
sker ”där det händer” dvs. där den dagliga produktionen sker. Det är den 
producerande personalen som upptäcker eventuella problem men också de som kan 
föreslå relevanta förändringar utifrån den produktion som sker 45.

Vidare innehåller en organisations struktur regler och procedurer som kan inverka 
begränsande på individens beteende och på lärandeprocesser. Enligt Jacobsen & 
Thorsvik innebär exempelvis majoriteten av de formella belöningssystem som 
tillämpas att ett så stabilt beteende som möjligt eftersträvas samt att målet för 
individen är att prestera så mycket som möjligt i förhållande till ett specifikt mål46.
Resultatet av detta är att nya och utvecklande beteenden bestraffas, dvs. att ett 
utvecklingsinriktat lärande motverkas. 

4.1.2 Organisationskultur 
Även den kultur som präglar en viss verksamhet spelar en central roll i skapandet av 
en lärande organisation. Orsaken till detta är att kulturen innehåller de normer, 
värderingar och verklighetsuppfattningar som gäller inom en viss grupp. Mellan 
kulturen och organisationens medlemmar pågår en ömsesidig påverkan, 
medlemmarna skapar och upprätthåller kulturen, samtidigt som de formas av den 
kultur som existerar. Deras beteende är alltså både en produkt av och en källa till 
organisationskulturen. Varje organisations specifika kultur bidrar till att ge de 

44 Ibid. 
45 Dilschmann (2000) 
46 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
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anställda en identitet och en gemenskap som i sin tur möjliggör och sätter regler för 
kommunikation, samarbete och förståelse47. Björk betonar att ledningen i stor 
utsträckning skapar de förutsättningar som finns för exempelvis en 
organisationsförändring men menar samtidigt att det ”… ofta är svårt att inse vilken 
kraft de osynliga styrmedlen som värderingar, klimat och kultur har” (1990:30).

Enligt Angelöw kännetecknas lärande organisationer av en kultur som är 
förändringsvänlig, där man snabbt upptäcker och åtgärdar fel samt ständigt strävar 
efter att förbättra befintliga arbetsmetoder, arbetsrutiner och så vidare. En viktig 
förutsättning för att åstadkomma individuell och organisatorisk inlärning är ett 
tillåtande klimat som erbjuder individen att utforska och pröva nya metoder samt att 
kunskaper och erfarenheter kommuniceras och sprids till andra delar av 
organisationen. Genom en sådan lärande- och kommunikationsprocess kan nyvunna 
kunskaper och insikter tillämpas och utnyttjas. I många fall fungerar dock inte denna 
spridning på grund av oklara och bristfälliga informations- och 
kommunikationskanaler48.

Ellström diskuterar mer specifikt de utmärkande dragen för en organisationskultur 
som stödjer ett utvecklingsinriktat lärande. En sådan betonar enligt författaren 
handling, initiativ och risktagande och är samtidigt tolerant mot olikheter i 
uppfattningar samt för osäkerhet och felhandlingar. Vidare uppmanar och uppmuntrar 
en ”lärande kultur” till reflektion över och en kritisk prövning av den kultur som 
präglar den egna organisationen och då ”… särskilt de vedertagna ’sanningarna’ om 
vad som är naturligt, möjligt och önskvärt att göra” (1992:98). Vidare anser Ellström 
att kulturen innehåller eller sätter ramarna för det subjektiva utrymmet för lärande. 
Detta beskrivs som den lust, vilja och intresse att lära som finns hos personalen. Detta 
avgör i sin tur om de mer objektiva möjligheterna till lärande, som ex. tid, kommer att 
tas tillvara av de anställda.

4.1.3 Ledarskap 
Ledaren i dagens organisationer ansvarar inte enbart för driften utan även för 
utveckling och förändring. Det är ledarens uppgift att formulera och sedan 
kommunicera den vision som skall ange riktning och tydliggöra de mål som 
verksamheten skall uppnå. Ledaren måste sedan ge personalen förutsättningar och 
stöd samt undanröja de eventuella hinder som existerar för att kunna ”styra” i den 
riktning som visionen anger och genomföra de förändringar som denna innebär. 
Själva processen kan alltså beskrivas som ledarstyrd och medarbetardriven. Konkreta 
exempel på hur organisationens ledning kan ge personalen förutsättningar och stöd för 
lärande och förändring är exempelvis tid. Tiden är i sin tur en mycket viktig 
förutsättning för delaktighet och kommunikation i form av möten, information, 
samtal, utveckling av idéer och förståelse49. Tidsaspekten kan ses som en del av 
handlingsutrymmet och har även betydelse för möjligheterna till delaktighet. 
Delaktighet kräver tid, tid för möten, information, samtal, idéutveckling och förståelse 
samt för att bli överens och relatera sina tankar till andras och så vidare.  

47 Bang (1999) 
48 Angelöw (1991) 
49 Dilschmann (2000), Ellström (2001) 
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En organisations ledning/ledare spelar alltså en avgörande roll genom att antingen 
stödja eller hämma lärprocesser då de kontrollerar olika förutsättningar för detta som 
exempelvis, resurser i form av ex. tid, information och intern kommunikation.  

När det gäller ledningens roll i utvecklings- och lärandeprocesser kan detta delas upp i 
tre avseenden, nämligen att stödja, ställa krav, dvs. att på olika sätt skapa ett 
”förändringstryck” i organisationen, samt att legitimera detta arbete. Med ledning 
avses i detta sammanhang inte endast personer i ledande ställning på olika nivåer i 
organisationen utan även t.ex. projektledare, gruppledare. Det måste på olika sätt 
skapas incitament för personalen att delta i olika typer av utvecklingsprocesser samt 
för att dessa processer skall leda till konkreta och påtagliga resultat i den dagliga 
verksamheten. I detta arbete brukar så kallade ”eldsjälar” framhållas som mycket 
viktiga. Det är dock av lika stor vikt att det kontinuerligt finns resurser som 
säkerställer att det dagliga förändringsarbetet leds och följs upp genom att ”…följa 
upp fattade beslut, strukturera och dokumentera diskussioner, vara förmedlande länk 
till ledningen, driva på när arbetet av olika anledningar stannar upp, ge uppmuntran 
och känslomässigt stöd, samt att utvärdera och återföra resultat från utvärderingar”
(Ellström, 2001:37). 

4.1.4 Mål och dess funktion 
Ellström diskuterar utförligt betydelsen av de mål som formuleras och deras betydelse 
för lärandeprocessen i en verksamhet50. Författaren diskuterar inledningsvis en 
rationell respektive en icke-rationell syn på målens funktion i en organisation. Enligt 
en rationalistisk syn är mål nödvändiga och för att de skall uppnås krävs att 
personalen förstår dess innebörd och accepterar dem samt är engagerade i strävan att 
uppfylla dessa. Huruvida ett sådant engagemang kommer att uppnås påverkas av 
följande faktorer, ledningens makt och auktoritet, medarbetares inställning och 
påverkan, delaktighet i formulering av målen samt att personalen upplever 
möjligheter att nå målen. Här förutsätts alltså att mål är nödvändiga för att säkerställa 
lärande, motivation och arbetsprestation. Det icke-rationalistiska perspektivet betonar 
dock det faktum att det inte är säkert att det är målen som styr verksamheten. Målen 
uppges ofta istället vara vaga och i vissa fall motsägelsefulla, karaktäriseras av 
ständig omtolkning och förändring samt fylla en funktion av symbol eller en slags 
reklamskylt. Det finns alltså en motsättning mellan dessa två perspektiv när det gäller 
synen på mål och dess funktion i en organisation.

Ellström menar att oberoende av vilket perspektiv man tillhör kan de mål som 
formuleras både hämma och främja lärandeprocessen. Utifrån distinktionen mellan de 
två ovan nämnda perspektiven presentas följande två slutsatser. Klara och konkret 
formulerade mål är en förutsättning för och främjar ett anpassningsinriktat lärande där 
syftet är att lära standardiserade uppgifter på ett effektivt sätt. Exempel på 
verksamheter där ett sådant lärande är en förutsättning är verksamheter som bedrivs 
under stabila omvärldsbetingelser dvs. där kraven på förändring och flexibilitet inte är 
så stora. Samtidigt kan alltför stark uppslutning och överensstämmelse kring mål vara 
kontraproduktivt då det kan skapa en risk för att utrymme för reflektion och kritisk 
prövning av målens realism och relevans elimineras. Detta kommer i förlängningen 

50 Ellström (1992) 
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att hämma ett utvecklingsinriktat lärande vilket är en förutsättning i verksamheter som 
bedrivs under starkt föränderliga omvärldsbetingelser och med en komplex 
produktionsprocess. En sådan verksamhet kan för att uppnå en effektiv produktion 
beskrivas vara beroende av personalens förståelse av produktionsprocess och dess 
omvärld samt ha en förmåga till lagarbete och kommunikation. 

Klara, tydliga och konsistenta mål är alltså en förutsättning för att skapa möjligheter 
och engagemang för ett organisatoriskt lärande, och då främst för ett 
anpassningsinriktat sådant. Av ännu större vikt är dock att de människor som skall 
uppfylla dessa mål uppfyller följande punkter; 

- förstår och accepterar dessa samt; 
- har varit delaktiga i formulering och diskussion av målen 
- att det finns tillfälle (objektivt och subjektivt) till en ständig reflektion över 

målen i relation till arbetsform och uppnådda resultat.  
Ellström sammanfattar sitt resonemang genom följande citat. ”Något tillspetsat kan 
man alltså säga att processen att formulera, reflektera över och kritiskt pröva en 
verksamhets mål är lika viktig som eller viktigare än de konkreta mål som finns 
formulerade i olika typer av dokument” (1992:95). 

4.2 Att kombinera lärande och produktion 
Hur skall då en organisation lyckas skapa goda förutsättningar både för produktion 
och för lärande? Ovan beskrivs hur kraven på effektivitet, flexibilitet och 
tidsrationalisering ökar samtidigt som kraven på att integrera ett lärande betonas. 
Ellström ser detta som ett uttryck för två olika verksamhets- och lärandelogiker 
nämligen utvecklingens logik respektive produktionens logik51. Utvecklingens logik 
bygger på ett utvecklingsinriktat lärande, tanke och reflektion, tolerans och 
alternativtänkande. Produktionens logik bygger istället på ett anpassningsinriktat
lärande, effektiv handling, standardisering, rutiner och regler, stabilitet och säkerhet.  
Produktionens logik är en förutsättning för en effektiv produktion och fokuserar 
handling, görande, planering och styrning. Det är dessutom ett sätt för organisationen 
att hantera händelser, problem, krav och samtidigt uppnå en känsla av trygghet och 
stabilitet. Denna logik är på så vis mycket viktig för en verksamhet och i många fall 
dominerande men det är viktigt att den inte totalt eliminerar utvecklings logiken som 
ger utrymme för reflektion och alternativa sätt att tänka. En verksamhet måste 
innehålla inslag av båda dessa logiker för att fungera tillfredsställande. Varje 
organisation kan sträva efter att skapa utrymme för att kontinuerligt ”växla” mellan 
dessa två verksamhets- och lärandelogiker. Ett sätt att göra detta är att använda sig av 
olika typer av lärande arbetsformer.  

4.2.1 Lärande arbetsformer
Olika typer av lärande arbetsformer kan användas för att föra in inslag av utveckling i 
verksamheten. Detta innebär att organisationen skapar utrymme för samtal och 
idédiskussioner. Diskussioner kring erfarenheter och tankar rörande arbetsuppgifter 

51 Ellström (1992) 
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samt om verksamheten i sin helhet och på så sätt främjar och stimulerar att kollektivet 
tolkar olika typer av information, löser problem och utvecklar idéer eller föreslår olika 
typer av åtgärder52.

Exempel på detta kan vara att identifiera och/eller lösa problem, utveckla en idé, olika 
typer av kartläggning, att arbeta fram beslutsunderlag osv. Denna typ av arbeten 
innehåller goda lärmöjligheter och Dilschmann uttrycker varför i följande citat. ”Inte 
minst genom att grupperna erbjuds tillfällen att granska och reflektera över 
vardagsnära frågor ur ett icke-vardagsnära perspektiv, ges möjligheter att synliggöra 
och ifrågasätta sådant som lätt tas för givet i vardagens rutiner” (2000:32) Lärande 
arbetsformer innebär att organisationen erbjuder forum för samtal, utrymme för 
personalen att utbyta erfarenheter och tankar kring arbetet med tillhörande händelser 
och skeenden. Vidare innebär det en stimulans av och ett främjande för kollektiv 
informationstolkning, problemlösning, att utveckla idéer och planera åtgärder. 

En annan viktig del för att åstadkomma goda förutsättningar för lärande och 
utveckling är att integrera informellt lärande med planerad utbildning. Ett sätt att göra 
detta är att använda utbildningsmodeller som utgår från problem i den dagliga 
verksamheten och som baseras på individers praktiska erfarenheter. Dessa skall 
innehålla möjligheter till en dialog mellan olika grupper av personalen och planeras 
och genomföras med de personer som kommer att beröras av utbildningen. En viktig 
princip är att själva arbetsformen är lika viktigt som utbildningens innehåll53

52 Dilschmann (2000) 
53 Ellström (1992) 
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5 CALL CENTER FÖRETAGEN 
Nedan följer en beskrivning av de nio företag som ingår i denna kartläggning vilken 
baseras på de intervjuer och företagsbesök som genomförts. Syftet med detta avsnitt 
är att beskriva företagen och den arbets- och lärandemiljö som präglar dessa. 

Beskrivningen delas in i ett antal teman som återkommit under samtliga intervjuer och 
som därför kan definieras som centrala i kartläggningen. Texten inleds med en mer 
allmän beskrivning av företagen. 

5.1 Allmänt företagen
De nio företag som ingår i kartläggningen innehåller, trots skillnader i storlek, 
ägandestruktur, könsfördelning, arbetsuppgifter/tjänster m.m. relativt liknande 
arbetsförhållanden för de anställda. Trots ovanstående skillnader består 
arbetsredskapen av en telefon och en dator varifrån de anställda levererar olika typer 
av tjänster till kunden som ex. rådgivning, support och mer traditionella 
sekreterartjänster.

Flera av intervjupersonerna vill inte använda sig av begreppet callcenter och 
framhåller också att det företag de representerar på olika sätt skiljer sig åt från övriga 
företag i branschen. ”Personalens arbetsuppgifter det är att leverera kvalité 
genomgående. Vi har till skillnad från många andra i branschen gjort så att vi inte 
konkurrerar med priser och kvantitet utan vi är fokuserade på kvalité”. ”Vi säljer inte 
samtal, så vi är ju inte ett call center i den bemärkelsen utan vi är en 
kundtjänstenhet”. En av intervjupersonerna uttrycker svårigheten att definiera 
verksamheten. ”Vi vill inte riktigt definiera oss som ett callcenter, men vi har inte 
hittat något bra namn på det ännu. För vi tycker att callcenter det är där man bara 
sitter i telefon – rakt upp och ner – och skall ta 200 samtal per dag och det finns 
ingenting annat. Men vi, ja vad skall vi kalla det… kontorssupport eller något sånt för 
vi ’gör ju allt’”. 

När det gäller ägandestruktur tillhör majoriteten av de företag som ingår i 
kartläggningen kategorin fristående-företag. I intervjuerna framgår dock att oberoende 
av vilken typ av dessa ägandestrukturer som det aktuella företaget tillhör så är själva 
verksamheten och de anställdas arbetsvillkor i stort sett identiska. En skillnad är dock 
att de interna callcenter företagen har en ”stor” organisation bakom sig vilken till viss 
del återspeglas i den ”lilla” organisationen dvs. callcenter verksamheten. Detta 
förhållande tycks innebära en viss påverkan på organisationens mer mjuka 
beståndsdelar som exempelvis de målformuleringar och värderingar som präglar 
företaget. Uttryck för detta framkommer vid de intervjuer som utförts vid interna-
företag vilket följande citat illustrerar. ”Det är den stora organisationens värderingar 
som vi jobbar med i den lilla… och det har inte heller förändrats utan det har legat 
fast i flera år.” Ytterligare en skillnad mellan dessa två kategorier är att ett internt-
företag har en kund, dvs. ägaren, medan de fristående-företagen vanligtvis har flera 
olika kunder vilket gör att uppdragen är mer heterogena. 

Majoriteten av de företag som ingår i kartläggningen tillämpar tillsvidareanställning. 
Vissa företag tillämpar både projekt/timanställning och tillsvidareanställning, vid 
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dessa företag är dock majoriteten av arbetstagarna tillsvidareanställda. Inget av 
företagen uppger att de har problem med för hög personalomsättning när det gäller 
den tillsvidareanställda personalen och flera av företagen uppger att det finns personal 
som funnits med från företagsstarten vilket följande citat beskriver. “1994 så 
anställdes 30 personer och av dom så är 14 personer kvar efter tio år och det är ett 
bra resultat.”

När det gäller könsfördelningen vid företagen är det kvinnor som dominerar bland de 
anställda. Ett företag uppvisar dock en könsfördelning som går tvärtemot det vanliga, 
det vill säga majoriteten av de anställda är män. På frågan om vad detta kan bero på 
förklarar intervjupersonen detta med det faktum att de tjänster som företaget säljer är 
av teknisk art. Under intervjuerna uppger intervjupersonerna att de aktivt strävar efter 
att rekrytera fler män men att det är mestadels kvinnor som söker arbete vid företaget 
vid nyanställningar. 

Genomsnittsåldern på de anställda varierar från 28 år till 48 år. Det företag som 
uppvisar den högsta genomsnittsålder är också det enda företag där intervjupersonen 
uppger att denne kräver en särskild formell examen vid nyanställning. 

Företagets storlek är en av de faktorer som tycks påverka arbetsförhållandena mest. 
De företag som har mindre än tio anställda innehåller relativt stora skillnader när det 
gäller informationsspridning, kontakt mellan arbetstagare och överordnad samt i 
själva arbetsorganisationen i jämförelse med de större företagen. Dessa företag 
tillämpar inte heller någon systematisk kontroll/mätning av de anställdas prestationer. 
De tillämpar inte heller medlyssning54 på ett sätt som är jämförbart i förhållande till 
de större företagen. När det gäller arbetsuppgifter och arbetsmiljö är dock, vilket 
nämnts ovan, skillnaderna inte så stora. Telefonen och datorn är fortfarande 
arbetsredskapet och själva arbetsuppgiften ser därför i stort sett likadan ut oberoende 
om individen är anställd vid ett stort eller litet företag. Det som kännetecknar de större 
företagen är att samtliga tillämpar en gruppbaserad arbetsorganisation samt har ett 
antal olika tjänster som de säljer till kunden. Dessutom är feedback, information och 
kommunikation mer systematiserad vilket sannolikt beror på organisationens storlek. 
Vid de större företagen används också en systematisk mätning/kontroll av de 
anställdas prestationer samt olika system för medlyssning. Detta diskuteras mer 
utförligt nedan.55

Avslutningsvis uppger ingen av intervjupersonerna att de har problem med 
sjukfrånvaron bland de anställda. Tvärtom uppger flertalet att de har relativt låg 
sjukfrånvaro. Vikten av en god fysisk arbetsmiljö tycks vara något som företagen är 
medvetna om och jobbar aktivt för att åstadkomma. Ett uttryck för detta är att det 
enligt intervjupersonerna pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete vid ett flertal av företagen. 
Under intervjuerna uppger ett antal intervjupersoner att den psykosociala arbetsmiljön 
är viktig och vid de företag som uppvisar en låg sjukfrånvaro förklarar 
intervjupersonerna att detta till viss del beror på faktorer som rör denna del av 
arbetsmiljöperspektivet. Följande citat illustrerar denna uppfattning. ”När vi pratar 
om fysisk arbetsmiljö så är det minst lika viktigt med den psykiska arbetsmiljön. För 
den psykiska arbetsmiljön återspeglas allt för ofta i sjukfrånvaro. Vi har, från det att 

54 Detta tema diskuteras mer utförligt nedan. 
55 Diskuteras på sid. 24 
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vi insåg att sjukfrånvaro talen faktiskt kan vara en signal på psykisk obalans som är 
mer eller mindre arbetsrelaterad så har vi lyckats sänka vår sjukfrånvaro tal så att vi 
nu ligger på 6-6,5 % där vi normalt brukar ligga på 11-13%”. En annan 
intervjuperson förklarar ett sjukfrånvaro tal på 1,25 % på följande sätt. ”Jag tror, jag 
är inte säker men jag tror att det beror på att dom själva får vara med och bestämma 
litegrann och få känna att de kan styra sitt eget arbete och på det sättet trivs lite 
bättre på jobbet.”

Även den typ av tjänst som företaget säljer medför en skillnad mellan de olika 
företagen när det gäller formella anställningskrav och de krav på kompetens som 
ställs på de anställda. I förlängningen påverkar detta förhållande också den utbildning 
och kompetensutveckling som pågår inom organisationen. En mer utförlig diskussion 
kring detta tema presenteras nedan. Endast ett av de företag som ingår kartläggningen 
har uttalade formella anställningskrav vid nyanställning. Som nämnts ovan tycks detta 
medföra en högre medelålder och i vissa delar ett annat innehåll i den 
introduktionsutbildning som erbjuds den nyanställde. Det skall dock nämnas att 
introduktionsutbildningen i stora delar ser likadan ut vid de olika företagen. Den 
präglas framförallt av en slags ”telefonträning” såsom exempelvis hur rösten används 
som arbetsredskap, hur man bemöter en kund samt telefonteknik. Detta förklaras 
utifrån det faktum att samtliga företag har telefonen som huvudsakligt arbetsredskap, 
oberoende av företagets storlek, ägandestruktur eller av vilken tjänst som erbjuds.  

5.2 Arbetsorganisation 
Den arbetsorganisation som återfinns hos dessa företag kan I stora drag delas in I två 
typer. Antingen så arbetar de anställda individuellt det vill säga varje person är ett 
eget ”konto”. Detta kan till exempel innebära att de anställda tillsammans ”betar av” 
en kö där alla har samma typ av uppdrag. 

Majoriteten av företagen tillämpar dock en arbetsorganisation som bygger på en 
funktions- och gruppbaserad organisation. Vanligtvis består organisationen av ett 
antal ”avdelningar” som ansvarar för en specifik tjänst såsom exempelvis support av 
X:s programvara. Dessa avdelningar kan sedan vara indelade I ett antal team/grupper. 
Varje team svarar under en teamledare/gruppledare som har lite olika typer av 
arbetsuppgifter beroende på vilket företag de tillhör. En gemensam uppgift för dessa 
så kallade ”teamleaders” eller ”coacher” som framkommit vid samtliga företag som 
tillämpar denna typ av arbetsorganisation är att dessa personer ansvarar för det som 
kallas för coachning. En viktig del i detta är den så kallade medlyssning som används 
som ett sätt att säkerställa kvalitén och detta diskuteras mer utförligt nedan. Ett antal 
företag ger även dessa gruppledare befogenhet att bevilja semester och så vidare. 
Ytterligare en skillnad mellan de olika företagen är att en del av dessa gruppledare 
arbetar aktivt I den dagliga produktionen medan vissa företag har gjort detta till en 
separat tjänst det vill säga där gruppledare enbart arbetar med coachning, stöd och 
ibland även administrativa uppgifter.  
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5.3 Kontroll och mätning av de anställdas prestationer
Majoriteten av företagen utför någon slags kontroll/mätning av de anställdas 
prestation.  Ett fåtal företag uppger att de utför kontroller och mätningar med 
utgångspunkt i individens prestation. Istället uppger majoriteten av företagen att den 
mätning och kontroll som sker gällande de anställdas resultat utförs på 
team/gruppnivå. Samtidigt framkommer att det finns en individuell statistik men att 
denna inte används såvida det inte uppstår några allvarliga problem eller avvikelser 
när det gäller de anställdas resultat. ”Vi har statistik som är så fruktansvärt ingående 
så att jag kan identifiera en anställd både på längden och tvären, höjden och bredden. 
Men vi gör inte det. Vi tillämpar inte den metodiken. För att undvika en ’jakt’ på den 
anställde så utvärderar vi alltid på teamnivå”. 

Den individuella statistiken uppges endast användas vid mycket dåliga resultat och att 
de i ”normala” fall endast utvärderar på team/gruppnivå. Det finns också företag som 
uppger att de inte använder sig av någon typ av mätning eller kontroll av de anställdas 
prestation.

På frågan om vad den mätning och kontroll som förekommer syftar till så uppges den 
vara ett sätt för företagen att säkerställa kvalité och effektivitet samt att den ligger till 
grund för de bonus- och belöningssystem som tillämpas vid en del av företagen.   

5.4 Medlyssning 
En så kallad medlyssning tillämpas vid en majoritet av företagen. Denna innebär att 
en person, vanligtvis coach/teamleader, medlyssnar när den anställde tar emot ett 
samtal för en kunds räkning. När och hur systematiskt denna metod tillämpas varierar 
mellan företagen. En del företag uppger att detta endast tillämpas vid nyanställning 
och då som ett led i den anställdes utbildning. Vid de företag där detta förekommer på 
ett relativt systematiskt sätt uppges syftet främst vara ett sätt för företaget att 
säkerställa kvaliteten, en slags utvärdering, samt en källa till feedback för den 
anställde.

En intervjuperson uttrycker sig på följande sätt angående medlyssning. ”Medlyssning 
tillämpas av handledarna eller gruppledarna som utbildar nyanställda men vi skall 
även börja medlyssna samtliga även fast de jobbat sex månader eller ett år – för man 
blir lätt hemmablind om man säger så. Men sen behöver man ju ha ett syfte med 
medlyssningen, inte för att kontrollera. Jag är starkt emot kontroll, utan jag vill att 
man arbetar här för att man trivs och för att man vill nå bra resultat, inte för att man 
är kontrollerad”. På frågan om vad syftet med medlyssningen är svarar samma 
intervjuperson som följer. “Syftet är ju att hitta eventuella brister där man behöver 
tillsätta mer utbildning, både hur man jobbar i tekniken och hur man tar hand om 
kunden.”
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5.5 Bonussystem 
En del av de företag som ingår i kartläggningen tillämpar något slags bonussystem 
och anser att detta fungerar på ett tillfredsställande sätt. Följande citat innehåller en 
intervjupersons svar på frågan om motivet bakom ett sådant system. ”Vi använder 
bonussystemet som ett verktyg att styra produktionen med.” Vid samtliga företag som 
tillämpar bonussystem har de anställda en grundlön. Denna grundlön kan sedan öka 
genom ett deltagande i bonussystemet. Vid en del av företagen kan personalen välja 
om de vill delta eller inte. Vid ett företag tillämpas ett bonussystem som enligt 
intervjupersonen inte fungerar tillfredsställande. ”Effekten blir att de jobbar med flera 
uppgifter samtidigt och det leder till en inre stress” Intervjupersonen uppger också att 
detta i vissa fall leder till sjukskrivning och uttrycker också känslan av att det aldrig 
går att finna ett optimalt system för bonus. Bonussystemet grundas i detta fall på ett 
kvantitativt mått dvs. antal samtal. Det finns även företag som grundar sitt 
bonussystem på kvalitativa mått av olika slag, som t.ex. en kvalitetsuppföljning som 
sker kontinuerligt. Ett antal företag som tillämpar bonussystem utifrån kvantitativa 
mått har satt upp ett maximalt antal samtal och när den anställde har uppnått detta 
antal genereras inte någon mer bonus. ”Vi satte en begränsning på det här för att man 
inte skulle göra ett sämre jobb. Kvaliteten skulle bli dålig om man bara siktade in sig 
på att ta så många samtal som möjligt”. En intervjuperson uppger att det vid dennes 
företag inte är möjligt att premiera kvantitet fullt ut eftersom de inte kan tumma på 
kvaliteten och dessutom har en rådgivande funktion. Vid detta företag pågår ett arbete 
med att utveckla premieringsmöjligheter vilket enligt intervjupersonen lyckats till en 
del och också används. Vid samma företag tillämpas också en slags poängmodell som 
premierar kvälls, natt och helgarbete. 

Det finns även företag som inte tillämpar bonussystem. Olika motiv till detta 
framkommer. ”Traditionellt i koncernen jobbar man inte så. Risken är att det blir en 
hets och en konkurrens medarbetarna emellan som gör att det blir negativt i stort”.
En annan intervjuperson uppger att företag tidigare tillämpat ett system för bonus men 
slutat med detta. 

5.6 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
När det gäller den fysiska arbetsmiljön är detta ett område som samtliga 
intervjupersoner anser vara betydelsefullt. Intervjupersonerna beskriver på ett 
detaljerat sätt den fysiska miljön vilket följande citat illustrerar. ” Belysningen är 
ergonomisk, det är höj- och sänkbara bord, stolarna är ergonomiska och kan ställas 
in. Det är fotpallar, det är heltäckningsmattor för att dämpa volymen. Det är 
nedsänkta tak, luftkonditionering och mousetrappers, mycket funktionstangenter för 
att slippa använda musen. Handledsstöd och platta skärmar. Vi har ljus och ljud, så 
att den delen – det finns alla möjligheter men visst finns ju en gräns på hur mycket 
man kan jobba med den fysiska arbetsmiljön dvs. att man har rätt arbetsredskap. Sen 
den andra delen – att man verkligen använder sitt höj- och sänkbara bord och att 
man står halva dagen och ser till att motionera – det är en annan sak”. 
En klar majoritet av intervjupersonerna uppger att det pågår ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete vid företaget. Vidare uppger ingen av intervjupersonerna att deras 
respektive företag har några stora problem med sjukskrivningar på grund av fysiska 
skador
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Flera av intervjupersonerna uttrycker dock att det finns en begränsning i de 
arbetsuppgifter som följer med arbetet vid ett callcenter och då främst när det gäller 
möjligheten till att variera det dagliga arbetet. Vid en intervju diskuteras möjligheten 
till ett varierande arbete och intervjupersonen uttrycker sig på följande sätt. “Det är ju 
fortfarande så att har man jobbat med att besvara och lämna service, support eller 
agerat som kundtjänstmedarbetare och jobbat i tre år så är det fortfarande samma 
telefon som ringer… Så variationen är ju ändå, vi måste vara fullt ärliga och säga att 
dom möjligheterna är väldigt begränsade.” Detta konstaterande är något som 
återkommer i flera intervjuer och även det faktum att företagen i så stor mån som 
möjligt försöker hitta möjligheter till variation i det dagliga arbetet. Det som 
framkommer under intervjuerna är att den anställde i viss mån kan variera mellan 
olika typer av uppdrag och i vissa fall mellan olika typer av avdelningar men att det 
ändå är i princip samma arbetsuppgifter som utförs.  

Under intervjuerna nämner ett antal intervjupersoner den psykosociala arbetsmiljön 
och påpekar att de problem som finns i många fall tycks bero på upplevda brister i 
denna. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är delaktighet och motivation 
faktorer som under intervjuerna uppmärksammas och anses vara viktiga för att 
personalen skall trivas och göra ett bra jobb. Under intervjuerna framträder framförallt 
tre företag som samtliga beskriver hur företaget arbetar för att uppnå en god 
arbetsmiljö och trivsel för de anställda. Jag har valt att åskådliggöra detta genom en 
kort beskrivning av det som kännetecknar företagens tillvägagångssätt. 

Företag 1 
Målet för företaget är att samtliga anställda skall åka ut på ett traditionellt (fysiskt) 
företagsbesök. Syftet med detta är att de anställda skall få se hur det ser ut hos kunden 
vilket enligt intervjupersonen underlättar kommunikationen. ”Det blir mycket lättare 
att prata med dom här människorna och förstå vad dom jobbar med när man har sett 
var dom finns, i vilka lokaler, i vilken miljö och hur deras företag ser ut… Det blir en 
helt annan känsla.” Intervjupersonen uppger att detta fungerar som en slags 
kompetensutveckling för den anställde. 

Företag 2 
Intervjupersonen uppger att företaget strävar efter att uppnå en högre kundfokusering 
genom att initialt börja med personalfokusering. Enligt intervjupersonen innebär detta 
att personalen skall trivas på jobbet, ha en social trygghet vilket ex. kan innebära att 
lönen betalas ut den 25:e varje månad och är 100% korrekt samt att företaget har en 
bra framförhållning när det gäller schemaläggningen. Uppfylls detta kommer också 
trivseln.  

Företag 3 
Företaget tillämpar två olika typer av rotation. För det första erbjuds personalen att 
rotera mellan två olika typer av uppdrag med relativt olika arbetsuppgifter. På frågan 
om vad som är syftet med denna rotation svarar intervjupersonen som följer. ”För att 
få omväxling. Allt monotomt blir problem i längden. Både med trivsel, arbetsmiljö, 
arbetsställningar, ja allting”.  Företaget tillämpar även en så kallad ”job rotation” 
vilket innebär att samtliga anställda provar på varandras arbetsuppgifter. Syftet med 
detta är att skapa samförstånd och förståelse för varandras arbetsuppgifter. 
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Avslutningsvis uppger intervjupersonen att företaget tillämpar en slags arbetsmodell 
som innebär att så kallade processgrupper skapas och får i uppgift att definiera och 
lösa olika typer av problem som uppstår i verksamheten. Enligt intervjupersonen är 
det mest positiva med arbetssättet att det är personalen som själva genomför 
förändringarna. ”Vi jobbar så här för att skapa delaktighet, att de får vara med och 
förändra själv. Det har varit väldigt lyckat kan jag säga och det gör att trivseln är 
ganska bra i stort” 

5.7 Kompetensutveckling 
När det gäller den kompetensutveckling som pågår vid dessa företag skiljer sig denna 
åt mellan de företag som är små jämfört med de större företagen. De mindre företagen 
skulle kunna beskrivas fungera mer som ”familjeföretag” både ur ett kund- och ett 
personalperspektiv. Dessa har en kundkontakt med en eller flera kunder som pågått 
under en längre tid och detta medför en något annorlunda syn på och eventuellt också 
behov av kompetensutveckling och lärande. De anställda vid dessa företag har ingen 
strukturerad och systematisk kompetensutveckling utan intervjupersonerna beskriver 
det mer som om denna ständigt pågår på ett informellt sätt. De anställda lär av 
varandra och en tät och levande kontakt med kunden gör att de anställda på så vis 
”uppdateras” i de olika kunduppdragen och i sitt arbete vid företaget. Det förekommer 
dock mer formell uppdragsutbildning även vid dessa företag men denna är inte lika 
systematisk och vanligt förekommande som vid de större företagen. 

Vid de företag som är större framträder bilden av en verksamhet som präglas av en 
ständigt pågående ”uppdatering” vilket i sin tur kan beskrivas som en slags intern 
kompetensutveckling. Denna är dock i huvudsak uppdragsrelaterad, det vill säga 
genomförs på grund av förändringar i uppdrag hos befintliga kunder/uppdragsgivare 
eller med anledning av nytillkomna kunder. Som exempel beskrivs det under 
intervjuerna att kunder kommer till företaget för att informera om nya tjänster och att 
personalen då i olika utbildningsgrupper får ta del av denna information.  

Under intervjuerna framgår även att en stor del av denna ”uppdatering” sker via 
intranät och att det då till stor del bygger på att den anställde själv ansvarar för att 
söka och tillgodogöra sig ny information. Även kommunikationen mellan de anställda 
i exempelvis samma kunduppdrag beskrivs som mycket viktigt för att denna del skall 
fungera. Så fort det rör sig om någon större förändring i ett uppdrag uppges dock en 
mer formell och strukturerad utbildning/kompetensutveckling erbjudas de anställda. 
Vid ett av de intervjuade företagen definierar intervjupersonen företaget som en 
”lärande organisation”. Enligt denne arbetar personalen individuellt men ser ändå de 
anställda som ett team eftersom verksamheten bygger på att de anställda stöttar och 
rådgör med varandra. 

Kompetensutveckling som är mer allmän det vill säga som inte är direkt 
uppdragsrelaterad tycks dock förekomma i mycket mindre utsträckning. Endast ett 
antal företag uppger att personalen fått någon sådan typ av kompetensutveckling. I de 
fall där detta förekommer rör det sig om utbildning i ergonomi/fysisk arbetsmiljö, 
teambuilding samt en allmän datautbildning.   
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5.8 Information och kommunikation 
Det som kännetecknar informationsspridningen vid dessa företag är att information 
från ledningen via veckomöten eller månadsmöten sprids till operatörerna och då 
vanligtvis via de personer som fungerar som teamleaders/coacher. Informationen 
handlar i huvudsak om företagets resultat, ex. hur det gick förra månaden samt om 
eventuella förändringar eller nytillkomna tjänster och uppdrag. Vid sidan om dessa 
vecko- eller månadsmöten kännetecknas informationsspridningen av att den till stor 
del bygger på att operatörerna själva skall ”söka” information. Dessutom tyder en del 
av intervjuerna på att produktionen styr informationsspridningen, detta illustreras av 
det faktum att veckomöten och dylikt ibland ställs in i så kallade ”högtrafikperioder”.

Kommunikation mellan arbetstagare (operatör) och närmast överordnad (vanligtvis 
coach/teamleader) uppges under intervjuerna ske via kontinuerlig feedback, 
utvecklingssamtal och planeringssamtal. Vid de mindre företagen beskrivs detta ske 
”spontant” medan majoriteten av de större företagen genomför detta systematiskt.  

5.9 Kompetens- och anställningskrav 
Trots att majoriteten av intervjupersonerna inledningsvis uppger att de inte har några 
formella anställningskrav framkommer det under intervjuerna att flera av företagen 
har en slags ”kravmall” dvs. företagen vet vad de letar efter hos en potentiell anställd. 
Trots att de mjuka kvalitéerna som ex. social kompetens och rätt attityd är de som 
dominerar nämner flera av intervjupersonerna även mer eller mindre kvalificerad 
datakunskap, språkkunskap samt god inlärningsförmåga som nödvändiga egenskaper 
hos en framtida anställd. Under intervjuerna framkommer det att arbetstagarna vid ett 
antal av företagen genomgår ett flertal tester av olika slag samt certifieras för vissa 
typer av uppdrag.  Dessutom definierar flera av intervjupersonerna de 
uppdrag/tjänster som arbetstagarna utför som komplexa och kunskapsintensiva vilket 
följande citat belyser. ”Personer med halvbra kunskaper – dom göra sig icke besvär! 
Utan det är mycket hög komplexitet och därmed också kunskapsnivå som ställs på de 
anställda som jobbar med X”. Vid en av intervjuerna nämner också intervjupersonen 
att företaget gärna anställer personer med callcenter-utbildning och/eller tidigare 
erfarenhet från callcenter.

När det gäller eventuella karriärvägar uppger en del av intervjupersonerna att detta 
finns och en del att möjligheterna till avancemang är mycket begränsade. En 
intressant reflektion är dock att ett antal intervjupersoner uttrycker att ”viljan” eller 
motivationen till att göra karriär inom respektive företag är låg bland de anställda.
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6 ARBETS- OCH LÄRANDEMILJÖ   
Den diskussion som följer nedan syftar till att utifrån det material som intervjuerna 
resulterat i samt utifrån den teoretiska referensram som presenterats ovan diskutera 
arbets- och lärandemiljön vid företagen. Texten innehåller även en diskussion kring 
de förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som kännetecknar dessa 
företag.

Sammanfattningsvis framkommer under intervjuerna en relativt samlad beskrivning 
gällande den fysiska arbetsmiljön. Huvuddelen av företagen uppger att de har en 
modern fysisk arbetsmiljö och tycks vara väl medvetna om betydelsen av en god 
arbetsmiljö. Detta är något som också bekräftas vid de företagsbesök som genomförts. 
Den fysiska arbetsmiljön kan beskrivas som modern och utformad med en slags 
medvetenhet. Det är dock svårare att utifrån intervjuerna få en samlad bild av den 
psykosociala arbetsmiljön. Denna tycks dock innehålla en del problemområden som 
ex. få möjligheter till variation samt relativt få möjligheter till delaktighet. 
Intervjupersonerna tycks dock alltmer fokusera denna del av operatörernas 
arbetsmiljö och arbetssituation. Lärandemiljön avgörs till stor del av de två ovan 
nämnda och diskuterade områdena och en beskrivning av denna följer nedan. 

6.1 Platscheferna utmålar en mer nyanserad bild 
Bilden av de arbetsförhållanden som präglar företagen kan beskrivas som nyanserad i 
jämförelse med den i huvudsak negativa retorik som omgivit branschen, både 
nationellt och internationellt. Detta kan bero på att de företag som ingår i 
kartläggningen har en relativt lång livslängd, där den tidigaste etableringen var 1994 
och den senaste 2002. Intervjuerna tyder på att företagen börjat se alltmer 
”långsiktigt” på sin verksamhet. Nyanseringen utgörs framförallt av det faktum att 
företagen tycks arbeta på ett medvetet sätt med den fysiska arbetsmiljön men kanske 
framförallt av att de även tycks uppmärksamma vikten av en god psykosocial 
arbetsmiljö. Samtidigt är det inom denna som de största problemen kan identifieras. 
Dessa problem består framförallt av de begränsningar som arbetsuppgifterna 
innehåller samt svårigheter med att variera arbetet.  

Ett genomgående tema under samtliga intervjuer är ett slags ”både-och resonemang”. 
Detta innebär exempelvis att intervjupersonerna uttrycker att det företag de 
representerar inte fokuserar på kvantitet och uppger dessutom uttryckligen att man 
inte säljer antal samtal. Istället betonar intervjupersonerna att det man säljer är kvalité. 
Samtidigt uppger intervjupersonerna att man utför en noggrann kontroll av kvantiteter 
såsom antal samtal, samtalens längd och så vidare. Denna fokusering på mätning av 
kvantitativa mått skulle kunna avfärdas som ett medel för kvalitetsstyrning och 
kvalitetssäkring. Det finns dock en svårighet att på ett så tydligt sätt framhålla 
kvantitet då detta utgör en del av företagens kultur vilket i sig kommer att påverka 
operatörernas bild av sin egen yrkesroll, kompetens och arbetsuppgift. Denna 
”kvantitativa” fokusering skulle kunna växelverka med ett mer utvecklingsinriktat 
lärande dvs. genom olika former av lärande i arbete, vilket skulle erbjuda en möjlighet 
för operatörerna och företagen i sin helhet att arbeta med kvalitén på de tjänster och 
produkter som erbjuds. Eftersom intervjupersonerna uppger att närheten mellan 
operatörerna är mycket viktig borde det finnas goda förutsättningar för ett sådant 



38

arbete. Vid det företag som prövat denna typ av ”grupparbeten” upplevs detta som 
mycket positivt för både produktionen och för delaktighet och motivation bland de 
anställda.

Under intervjuerna framkommer också olika uttryck för en slags ”förvirring” när det 
gäller definitionen av de verksamheter som intervjupersonerna representerar. Som 
nämnts ovan vill inte företagen förknippas med övriga företag i branschen vilket 
skulle kunna förklaras av det dåliga rykte som präglar och framförallt präglat 
branschen. Detta illustrerar dock en intressant vilja till särskiljning dvs. 
intervjupersonerna vill inte och anser inte att deras verksamheter kan jämställas med 
andra företag i branschen. Detta kan i sin tur vara ett tecken på att dessa verksamheter 
och företag under senare år utvecklats och till viss del kanske också förändrat 
arbetsvillkoren för de anställda. Ett exempel är det målmedvetna sätt på vilket den 
fysiska arbetsmiljön beskrivs. En intressant reflektion i detta sammanhang är att just 
den fysiska arbetsmiljön varit utsatt för en massiv kritik. Det arbete som pågår vid 
företagen när det gäller denna del av arbetsmiljöbegreppet skulle därför kunna ses 
som ett ”svar” på denna negativa kritik. Under intervjuerna framträder en vilja till 
utveckling av arbetsorganisationerna och intervjupersonerna lyfter på ett ”ärligt” sätt 
fram de problem som finns. Den diskussion kring delaktighet och motivation samt 
nödvändigheten av en ökad variation som förs under intervjuerna är ett tecken på ett 
slags ”uppvaknande” när det gäller vikten av en god psykosocial arbetsmiljö. 

Nedan diskuteras det lärande som pågår vid företagen men också de förutsättningar 
för lärande, i form av hinder och möjligheter, som företagen kännetecknas av. 

6.2 Produktionens logik och ett anpassningsinriktat lärande dominerar 
Det lärande som förekommer vid företagen kan beskrivas som anpassningsinriktat. 
För det första rör den utveckling eller utbildning som sker i företagen främst den 
yrkesinriktade kompetens dvs. den kompetens som knuten till individnivån och 
yrkesområdet. Majoriteten av den kompetensutveckling som pågår tar avstamp i de 
konkreta arbetsuppgifterna och syftar till att korrigera eventuella kunskapsluckor i en 
strävan att bedriva en effektiv och ”säker” produktion. Ytterligare en begränsande 
faktor är att den ständiga uppdatering som uppges förekomma till stor del bygger på 
att operatören själv ”letar upp och hämtar” den nödvändiga informationen. På så vis 
förekommer få möjligheter och tillfällen till diskussion och reflektion tillsammans 
med andra. Vid dessa företag tycks det alltså vara produktionens logik som 
dominerar. Samtidigt är relationen till arbetskamrater något som lyfts fram som 
mycket viktigt. Om detta rör ett behov av diskussion och reflektion kring 
arbetsuppgifter eller en mer social dimension är svårt att avgöra, troligen finns ett 
behov av både och. Att närhet mellan operatörer lyfts fram som något viktigt för 
utförandet av det dagliga arbetet kan dock beskrivas som en god förutsättning när det 
gäller arbetet med att ”bygga in” lärande i dessa organisationer.

Under intervjuerna betonas också det faktum att arbetsuppgifterna är komplexa, ”har 
du lärt dig en sak kan du inte alla”. Detta faktum innehåller också en god förutsättning 
för lärande och pekar framförallt på ett behov av att infoga lärandeprocesser på ett 
mer organiserat och medvetet sätt.   
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De kontroll- och mätningssystem som tillämpas kan också ses som faktorer vilka 
motverkar ett mer utvecklingsinriktat lärande. Trots att intervjupersonerna på olika 
sätt betonar att de inte är ute efter att ”kontrollera” eller bedriva en ”jakt” på den 
anställde kan dessa system verka hämmande för ett kollektivt lärande, till exempel i 
de fall där bonussystemet grundas på kvantitativa mått. Dessa system kan leda till att 
den anställde utför sina arbetsuppgifter endast enligt de rutiner och den standard som 
finns för att på så vis ”producera” antal samtal i enlighet med det mål som företagets 
ledning angivit. Eftersom arbetsuppgifterna dessutom präglas av ett rutiniserat och 
regelstyrt handlande medför dessa ett relativt litet handlingsutrymme för de anställda 
vilket också leder till ett mer anpassningsinriktat lärande. Detta kan innebära att de 
anställda inte reflekterar över exempelvis återkommande problem eller att de 
reflekterar men inte för detta vidare i organisationen. Här spelar också de 
informations- och kommunikationssystem som används in. Vid intervjuerna 
framträder en bild av organisationer som framförallt använder sig av en enkelriktad 
information, dvs. från ledning till produktion. Det framträder dock inte så många 
kanaler för information och kommunikation åt andra hållet dvs. från produktion till 
ledning. Dessutom tycks operatörerna sällan tas med i diskussioner och arbeten av 
olika slag. Organisationerna tycks också präglas av relativt ”vattentäta” skott mellan 
olika avdelningar och funktioner. Här framträder teamleaders och coacher som en 
slags budbärare mellan produktion och ledning. Kommunikationen sker också främst 
mellan operatör och teamleader/coach. Denna kommunikation kan beskrivas som 
”individuellt” riktad i den bemärkelse att den enskilde operatören får feedback eller 
får uttrycka önskemål och reflektioner men operatörerna som grupp tycks inte föra 
diskussioner eller kommunicera med ledning och närmaste chef särskilt ofta. Vid de 
vecko- och månadsmöten som uppges förekomma tycks även informationen komma 
uppifrån och ner samt innehålla litet utrymme för diskussion och kommunikation. 

Att teamleader/coach fungerar som en slags mellanchef och budbärare mellan ledning 
och produktion kan leda till att operatörernas bild av den ”hela” organisationen blir 
otydlig, dålig förståelse för varandras verksamhetsområden och arbetsuppgifter. 
Under intervjuerna uppger intervjupersonerna att ekonomiska mål och resultat 
diskuteras relativt ofta och att de strävar efter att operatörerna skall ha god insikt i och 
förståelse när det gäller detta område. I en strävan att bygga in ett mer 
utvecklingsinriktat lärande krävs framförallt ett ökat utrymme för reflektion och 
diskussion kring arbetsuppgifter och arbetsvillkor samt en helhetsförståelse även när 
det gäller organisationens struktur och funktion vilket i sin tur förutsätter en ökad 
kommunikation. Företagen präglas av en relativt tydlig uppdelning mellan produktion 
och ledning trots att de kan beskrivas som ”platta” organisationer. Det är dock viktigt 
att lärande pågår där produktionen sker eftersom det är operatörerna som upptäcker 
relevanta problem och kan förslå relevanta förändringar. Detta tycks dock inte ske i 
någon stor utsträckning i dagsläget. 

Avslutningsvis finns det både möjligheter och hinder att, utifrån det 
anpassningsinriktade lärande som pågår, bygga vidare i en strävan att uppnå ett mer 
utvecklingsinriktat lärande. De begränsningar som lyfts fram, som ex. få möjligheter 
till variation och ett litet handlingsutrymme, gör att ett realistiskt första steg är att på 
olika sätt ”växla” mellan dessa båda lärandeformer. Några av de företag som ingår i 
kartläggningen har på olika sätt börjat detta arbete. Tillsammans med företagen själva 
och mer ingående studier kan fler förutsättningar för lärande utvecklas i själva 
produktionen och operatörernas dagliga arbete. 
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